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الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة آالء عبداخلالق حممد حممد املزين مستجد تقدير ١
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة آالء حممد الغريب الغريب يوسف مستجد تقدير ٢
٣  الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة آيه فاروق املهدى السيد اإلبراوى ٣من اخلارج 
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم امحد حممد حنفى مستجد تقدير ٤
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم حسن مسعود عبداهلادى مستجد تقدير ٥
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم رزق ابراهيم رزق عوده مستجد تقدير ٦
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم عبداحلافظ حممد السعيد مستجد تقدير ٧
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم عثمان عبدالفتاح حممد خليل مستجد تقدير ٨
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم حممد املرسى حممد املرسى مستجد تقدير ٩

الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابراهيم حممد حامد حافظ فرج مستجد تقدير ١٠
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة ابواجملد حسن حممود ابواجملد سامل مستجد تقدير ١١
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة امحد ابراهيم ابوزيد عجيزه مستجد تقدير ١٢
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة امحد ابراهيم امساعيل يوسف امساعيل مستجد تقدير ١٣
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة امحد ابراهيم حممد مصطفى القصىب مستجد تقدير ١٤
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ١ )جلنة امحد امحد رشاد ابراهيم عماره مستجد تقدير ١٥
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد امحد منصور امحد مستجد تقدير ١٦
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد اسامه عبداملنعم حسني عبدالكريم باق ١٧
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد اشرف ابواليزيد زايد مستجد تقدير ١٨
١٩  الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السعيد عبدالعظيم عبداحلليم القروطى ٢من اخلارج 
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد ابراهيم يوسف احلزاوى مستجد تقدير ٢٠
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد السعيد البيلى مستجد تقدير ٢١
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد السيد شرف الدين امساعيل مستجد تقدير ٢٢
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد عبده حممد خليل مستجد تقدير ٢٣
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد منصور عبداحلميد جوده مستجد تقدير ٢٤
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد السيد يونس عبداهلادى مستجد تقدير ٢٥
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد املتوىل حممد السيد فليفل مستجد تقدير ٢٦
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد امين شفيق مدكور مستجد تقدير ٢٧
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد امين يوسف يوسف عزالدين مستجد تقدير ٢٨
٢٩  الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد ايهاب حممد مصطفى الششتاوى ١من اخلارج 
الدور الثالث - C2212 صالة عمارة ( ٢ )جلنة امحد بديع حممد بدر مستجد تقدير ٣٠
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد مجال الربعى ابراهيم البيومى مستجد تقدير ٣١
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد مجال سعد صاحل الشناوى مستجد تقدير ٣٢
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد مجعه حممود على الغلبان مستجد تقدير ٣٣
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد مجيل حسانني السيد مجعه مستجد تقدير ٣٤
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد حسام حممود حممد املرسى مستجد تقدير ٣٥
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد حسن عبداملنعم حممود امحد مستجد تقدير ٣٦
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد خالد قاسم ابوالعزم مستجد ختلف ٣٧
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد رجب عثمان حسن كاشف مستجد تقدير ٣٨
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد رزق حممد السيد امحد بدير مستجد تقدير ٣٩
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد رمضان السيد عباس مستجد تقدير ٤٠
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد رمضان حممد امحد ابراهيم بعطوش مستجد تقدير ٤١
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد زاكى عبدالعزيز الشربيىن ابوالنجا مستجد تقدير ٤٢
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد سامى عبدالعاطى السباعى مستجد ختلف ٤٣
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد مسري القصرى على حممد مستجد تقدير ٤٤
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٣)جلنة امحد صالح عبدالعليم حممد العجرودى مستجد تقدير ٤٥

كشف توزيع الطالب علي اللجان
شعبة اهلندسة املدنية -الفرقة الرابعة 
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الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد طارق فتحى بيومى خليفه مستجد تقدير ٤٦
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد طارق حممود السيد متوىل مستجد ختلف ٤٧
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد طاهر طاهر يس شعبه مستجد تقدير ٤٨
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد طلبه الشربيىن حممد طلبه مستجد تقدير ٤٩
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد طه الدسوقى البيلى مستجد تقدير ٥٠
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عادل السيد الشريف مستجد تقدير ٥١
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عادل عبدالسميع عبداحلميد املوجى مستجد ختلف ٥٢
٥٣  الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عامر تايه على تايه ٢من اخلارج 
٥٤  الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عبدالرشيد عبدالرشيد على باشا ١من اخلارج 
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عبدالسميع السيد ورده مستجد تقدير ٥٥
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عبدالعزيز املغاورى فرحات مستجد تقدير ٥٦
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عبدالعظيم ناصف حممد سامل مستجد تقدير ٥٧
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عبدالناصر الصديق عطا مستجد ختلف ٥٨
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عزت امحد رفعت مستجد تقدير ٥٩
٦٠  الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٤ )جلنة امحد عزت رشاد مشرف مريه ٢من اخلارج 
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عصام امساعيل اخلوىل مستجد تقدير ٦١
٦٢  الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عصام عبداملنعم شعبان زبل ٢من اخلارج 
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عطوه حممد عطوه مستجد تقدير ٦٣
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عالءالدين اهلادى على مستجد تقدير ٦٤
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عالءالدين حممد السيد عبدالواحد مستجد تقدير ٦٥
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد على كمال على الدسوقى مستجد تقدير ٦٦
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عماد درويش حممد املهدى مستجد تقدير ٦٧
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عمادالدين عبداحلليم ابومسك مستجد تقدير ٦٨
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد عوض محزه السيد مستجد ختلف ٦٩
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد فرج اهلل عبدالرازق العكيل مستجد تقدير ٧٠
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد فوزى عبدالعزيز رزق اليازيدى مستجد تقدير ٧١
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حمسن ابراهيم امحد امساعيل مستجد تقدير ٧٢
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حمسن امحد على حممد مستجد تقدير ٧٣
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد ابراهيم السعيد الشهابى مستجد تقدير ٧٤
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد ابراهيم فؤاد ابراهيم مستجد تقدير ٧٥
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد امحد عبدالرسول عبدالعزيز مستجد تقدير ٧٦
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد السيد حممد شوشه مستجد تقدير ٧٧
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد امني جرب جعفر مستجد تقدير ٧٨
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد حامد عبدالسيد الشابورى باق ٧٩
الدور الثالث - C2214صالة عمارة ( ٥ )جلنة امحد حممد صاحل عبداللطيف السيد مستجد تقدير ٨٠
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عاطف الرملى مستجد تقدير ٨١
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عبداهلل البنا مستجد تقدير ٨٢
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عبداملنعم املتوىل عبده مستجد تقدير ٨٣
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عثمان ابوهاشم مستجد تقدير ٨٤
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عنرت حممد قابل مستجد تقدير ٨٥
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد عيد عبداهلل السنجهاوى مستجد تقدير ٨٦
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممد خمتار الدسوقى جماهد مستجد تقدير ٨٧
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممود سالمه حممد سالمه باق ٨٨
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممود عبدالرازق مرسى واصل مستجد تقدير ٨٩
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممود حممد ابراهيم الوصيف مستجد تقدير ٩٠
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد حممود حممود الشحات عبدالرحيم مستجد تقدير ٩١
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد مصطفى عبدالقادر الشاوى مستجد تقدير ٩٢
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد مصطفى عزت مصطفى اجلنايىن مستجد تقدير ٩٣
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد مصطفى فهمى حممد سامل مستجد تقدير ٩٤
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد مصطفى كامل عوض القصىب مستجد تقدير ٩٥
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد مصطفى حممد عبداهلل األبيض مستجد تقدير ٩٦
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد نادر عبدالرازق عبداللطيف عجينه مستجد تقدير ٩٧
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد ناصر السيد شحات حسن مستجد ختلف ٩٨
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة امحد ياقوت ياقوت النيىن مستجد تقدير ٩٩

الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٦ )جلنة اسامه اشرف حممد عزمى قابيل مستجد ختلف ١٠٠
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الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسامه حلمى حممد ابراهيم مستجد تقدير ١٠١
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسامه حممد عبدالعزيز حممد محاد مستجد تقدير ١٠٢
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسامه حممود املتوىل السيد مستجد تقدير ١٠٣
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسراء السيد مصطفى امحد مستجد تقدير ١٠٤
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسراء امري حممد كمال عبدالعزيز مستجد تقدير ١٠٥
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسراء سامى جنيب عطيه صاحل مستجد تقدير ١٠٦
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم ابوالعينني ابوزيد ابوالعينني مستجد تقدير ١٠٧
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم اشرف على حسن مستجد تقدير ١٠٨
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم امين السيد البسيونى مستجد تقدير ١٠٩
١١٠  ٢٠١٩/٢٠٢٠عذر اجتماعى عن العام اجلامعى ( ٧ )جلنة اسالم مجال الناغى الشحات العراقى ١من اخلارج 
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم مجال على صاحل قويطه مستجد تقدير ١١١
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم رمضان رجب عبدالرازق امساعيل مستجد تقدير ١١٢
١١٣  الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم مسري عبداجلواد النبوى ١من اخلارج 
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم عادل حممد حممد العراقى مستجد تقدير ١١٤
١١٥  الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم جمدى مصطفى حسني اجلندى ١من اخلارج 
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم حممد السيد سليمان عليوه باق ١١٦
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم حممد شحاته عبده موسى مستجد تقدير ١١٧
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم حممد عبدامللك حممد عبداحلميد مستجد تقدير ١١٨
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم مصطفى جاد ابراهيم مستجد تقدير ١١٩
الدور الثالث - C2216صالة عمارة ( ٧ )جلنة اسالم هانى لطفى السباعى شحاته مستجد تقدير ١٢٠
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امساعيل السيد امساعيل امحد مستجد تقدير ١٢١
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امساعيل شاكر حممد عطيه سيد امحد مستجد ختلف ١٢٢
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السعودى صربى امحد حممد نور مستجد ختلف ١٢٣
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد اشرف السيد السيد مستجد تقدير ١٢٤
١٢٥  مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدالسيد السعيد حممد السيد ٣من اخلارج 
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد حلمى السيد اإلمام مستجد تقدير ١٢٦
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد على حممود عبدالنىب مستجد تقدير ١٢٧
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد حمرم ابراهيم مجعه عريضه مستجد تقدير ١٢٨
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد نشأت املتوىل ابواملعاطى مستجد تقدير ١٢٩
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة السيد نصراهلل امحد نصراهلل مستجد تقدير ١٣٠
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة اجمد رضا ابوالسعود ابوشعيشع مستجد تقدير ١٣١
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امل رزق صاحل صاحل زرزوره مستجد تقدير ١٣٢
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امري جمدى السيد هجرس مستجد تقدير ١٣٣
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امريه اسالم رشاد حممد حسن طه مستجد تقدير ١٣٤
١٣٥  جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امين تقى الدين ابواجملد حممد ١من اخلارج 
١٣٦  جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امين رمضان السعيد حممد غازى ٢من اخلارج 
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة امين حممد وحيد اإلمام غربه مستجد تقدير ١٣٧
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة باسم عالءالدين سالمه املطرى مستجد تقدير ١٣٨
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة بدر مجيل عبده فرح مستجد تقدير ١٣٩
جبوار املكتبة -E1215معمل حاسب عمارة ( ٨ )جلنة بسنت السيد رشدى امساعيل طه مستجد تقدير ١٤٠
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 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة مجال سعيد حممد ابوشعيشع على مستجد تقدير ١٤١
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة مجال حممد حمب حليمه مستجد تقدير ١٤٢
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حازم يوسف ابراهيم حشيش مستجد تقدير ١٤٣
١٤٤   جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام امحد سعد على سليمان ١من اخلارج 
١٤٥   جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام الدين حممود على على ابراهيم ١من اخلارج 
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام حسن عويس حممدين عويس مستجد تقدير ١٤٦
١٤٧   جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام مسري عبدالرازق حممود البيلى ١من اخلارج 
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام عبداللطيف عبداحلميد الشربيىن مستجد تقدير ١٤٨
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام على سعد حافظ مستجد تقدير ١٤٩
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام حممد ابراهيم على خليفه مستجد تقدير ١٥٠
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام حممد على حممد على العرابى مستجد تقدير ١٥١
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام حممد مسعد حسن املرسى مستجد تقدير ١٥٢
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسام منري القشاش مستجد تقدير ١٥٣
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسن امحد حممد عوض اخلوىل مستجد تقدير ١٥٤
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسني على ابراهيم سعيد سليمان مستجد تقدير ١٥٥
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسني على شعبان على مجعه مستجد تقدير ١٥٦
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة حسني حممد عيد على بغا مستجد تقدير ١٥٧
 جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة محدى السيد جعفر عثمان على مستجد تقدير ١٥٨
١٥٩   جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة محدى حممد شفيق السيد شحاته ٢من اخلارج 
١٦٠   جبوار املكتبةE1219صالة عمارة ( ٩ )جلنة محزه حممد حممد القاضى ١من اخلارج 
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد امحد امحد حممد مروان مستجد تقدير ١٦١
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد امحد السيد امحد بدوى مستجد تقدير ١٦٢
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد امحد عبدالغىن امحد حممد باق ١٦٣
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد رفعت زكى السيد حسنني مستجد تقدير ١٦٤
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد سليمان طه سليمان املنصورى مستجد تقدير ١٦٥
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد شريف حممد الكسار باق ١٦٦
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد جمدى حممد بدوى مستجد تقدير ١٦٧
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد حممد عرفات حممد عمر مستجد تقدير ١٦٨
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد حممد حممد امساعيل امحد مستجد تقدير ١٦٩
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خالد حيى جماهد حممد صعوه مستجد تقدير ١٧٠
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة خريى على التميمى عبداهلل شهده مستجد تقدير ١٧١
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة داليا طارق عبداحلليم السيد عبداحلليم مستجد تقدير ١٧٢
١٧٣   جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة دعاء امني عبداملنعم امحد فهمى ٣من اخلارج 
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة ديفيد رفيق سامى ميخائيل جرجس مستجد تقدير ١٧٤
١٧٥   جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة دينا حسىن حلمى كمال الدين ٢من اخلارج 
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة رامى مصطفى حممد الفراش مستجد تقدير ١٧٦
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة رانا حممد حممد عزت اهلوارى مستجد تقدير ١٧٧
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة رمحه السيد العربى السعيد احلديدى مستجد تقدير ١٧٨
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة رشدى توفيق حممد عبدالباقى املنري باق ١٧٩
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١٠ )جلنة رضا صالح رشدى الزناتى العدل مستجد تقدير ١٨٠
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 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة رضوه حييى حامد حممد خليل مستجد تقدير ١٨١
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة رضوى رضا حممد راشد حممد الباز مستجد تقدير ١٨٢
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة رمضان برهام حممد ابوالعنني مستجد تقدير ١٨٣
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة رنا العزبى مصطفى عياد مستجد تقدير ١٨٤
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة روان على حسن برغوت مستجد تقدير ١٨٥
١٨٦   جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة ريهام عماد عبدالسميع اجلزار ٣من اخلارج 
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة زياد عالء حممد رفعت ابراهيم مستجد تقدير ١٨٧
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة ساره حسام الدين وجدى رخا مستجد تقدير ١٨٨
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة ساره طارق على عبداخلالق هاشم مستجد تقدير ١٨٩
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سامح السيد حممد السيد ابراهيم ندا مستجد تقدير ١٩٠
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سامح سليمان حامد اسالم عبده مستجد تقدير ١٩١
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سامر حممد السيد على على مستجد تقدير ١٩٢
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سامى السيد حممد حممد امساعيل شحاته مستجد تقدير ١٩٣
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سعد ابراهيم سعد عبدالسالم عبدالعزيز مستجد تقدير ١٩٤
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سعد على سعد على السكرى مستجد تقدير ١٩٥
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سعود هشام حممد حممد موسى مستجد تقدير ١٩٦
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سعيد مجال عبدالسالم عبدالدايم مستجد تقدير ١٩٧
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة مسري السيد املتوىل ذكى مستجد تقدير ١٩٨
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سهيله سعد محزه ياقوت مستجد تقدير ١٩٩
 جبوار املكتبة   E1219صالة عمارة ( ١١ )جلنة سيف الدين رضا حممد مشس الدين مستجد تقدير ٢٠٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة شرف الدين اشرف حممد السيد عبدالعال مستجد تقدير ٢٠١
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة شروق السيد حممد ابراهيم كاك مستجد تقدير ٢٠٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة شريف اشرف احلنفى على احلنفى الربدويل مستجد تقدير ٢٠٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة شريف رضا ابراهيم السيد شريف مستجد تقدير ٢٠٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة شيماء يوسف عبداهلادى يوسف مستجد تقدير ٢٠٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة صالح الدين ناجح الشربيىن زاهر مستجد تقدير ٢٠٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة صالح حممد صالح عبداهلل مستجد تقدير ٢٠٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة طارق عماد السيد عبدالعزيز البكراوى مستجد تقدير ٢٠٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عاصم عابد ابوشبانه امحد مستجد تقدير ٢٠٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبداحلليم يوسف الشرباوى عبداحلليم مستجد تقدير ٢١٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن سيد حممد عوض ابوالسعود مستجد تقدير ٢١١
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن صالح الدين امحد سليم مستجد ختلف ٢١٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن عادل الدريىن عبدالعزيز مستجد تقدير ٢١٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن جمدى حممد على مستجد تقدير ٢١٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن حممد عبداهلادى حممد امحد قبيع مستجد تقدير ٢١٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن حممد حممد امحد ابوالنجا مستجد تقدير ٢١٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن حممد حممد حممود املصرى مستجد تقدير ٢١٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالرمحن حممود خريى امحد عريف مستجد تقدير ٢١٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالعزيز ماهر مجعه عبدالعزيز باق ٢١٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٢ )جلنة عبدالعزيز خميمر ابراهيم حممد عبدالعزيز مستجد تقدير ٢٢٠
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صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبدالفتاح عادل عبدالفتاح ابواحلسن مستجد تقدير ٢٢١
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل ابراهيم ابراهيم صاحل مستجد تقدير ٢٢٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل ابراهيم عبدالرحيم الشخيىب مستجد تقدير ٢٢٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل عبدالرحيم حممد ابواإلمام مستجد تقدير ٢٢٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل عبدالعزيز ابراهيم السيد عبدالعزيز مستجد تقدير ٢٢٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل فرحات امحد امحد سعفان مستجد تقدير ٢٢٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلل حممود السيد حممد مستجد تقدير ٢٢٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبداهلادى ناجى نعمان حممد عمر مستجد تقدير ٢٢٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبدالوهاب حممد حممد ضيف مستجد تقدير ٢٢٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبده حممد عبدالعليم زناد مستجد ختلف ٢٣٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبري صادق سليمان حممود شريف مستجد تقدير ٢٣١
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عبري عادل حمجوب حممد مستجد تقدير ٢٣٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عزالدين حممد السيد السيد سنبل مستجد تقدير ٢٣٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عزمى حممود عبدالغىن على دياب مستجد تقدير ٢٣٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة عالء عبدالستار ابراهيم باز مستجد تقدير ٢٣٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة على ابوعبيده عبداحلكيم ابراهيم املرسى مستجد تقدير ٢٣٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة على السيد سعد السيد الشناوى مستجد تقدير ٢٣٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة على مجال على منتصر مستجد تقدير ٢٣٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة على محدى على بربر مستجد تقدير ٢٣٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٣ )جلنة على ربيع البيلى النجار مستجد تقدير ٢٤٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة على حممد امحد حممد خضر مستجد تقدير ٢٤١
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة على حممد على حسن العيسوى مستجد تقدير ٢٤٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عماد محدى يس عبدالرمحن املال مستجد تقدير ٢٤٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر امحد سعد حممد على حسن مستجد تقدير ٢٤٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر امحد حممد جماهد مستجد تقدير ٢٤٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر جابر عبداملوىل امحد ادريس مستجد تقدير ٢٤٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر مجعه حممد موسى دياب مستجد تقدير ٢٤٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر عادل حممد ابراهيم ديغم مستجد ختلف ٢٤٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر عادل حممد عبدالقادر فايد مستجد تقدير ٢٤٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر عبداملنصف امحد احلديدى مستجد تقدير ٢٥٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر عرفه عرفه حممد امللهاط مستجد تقدير ٢٥١
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر جمدى حممود الدسوقى حسن السيد مستجد تقدير ٢٥٢
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر حممد عبداحلليم عيد الغريانى مستجد تقدير ٢٥٣
صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر حممد حممد حلمى حممد الغبارى مستجد ختلف ٢٥٤
٢٥٥  صالة االطالع باملكتبة( ١٤ )جلنة عمر مسعود حممد البصراتى ٢من اخلارج 
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمر ناصر مسعد الربجيسى مستجد تقدير ٢٥٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمر نبيل حممد عبدالغىن خضر مستجد تقدير ٢٥٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو امحد السعيد حممد املنباوى مستجد تقدير ٢٥٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو خليفه خليفه السيد على مستجد تقدير ٢٥٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو صالح حامد عبداهلل مستجد تقدير ٢٦٠
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو عبداجلليل السيد على عبداجلليل مستجد تقدير ٢٦١
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو عبداملنعم حممد حممد امحد مستجد ختلف ٢٦٢
٢٦٣  صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو متوىل الدمراوى مسره ٣من اخلارج 
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو حممد امحد ابوالفضل الفضاىل باق بعذر ٢٦٤
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو حممد سعد عبدالعزيز مستجد تقدير ٢٦٥
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو حممد عبدالرؤف طريح مستجد تقدير ٢٦٦
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عمرو حممد عبده حامد اجلمل مستجد تقدير ٢٦٧
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة عوض حممد عوض فريد مستجد تقدير ٢٦٨
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة فتحى ايهاب فتحى حممد اهلندى مستجد تقدير ٢٦٩
صالة االطالع باملكتبة( ١٥ )جلنة فيصل طارق على حممد حبيب مستجد تقدير ٢٧٠
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٢٧١   ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كامل امحد امحد ابوالعز ١من اخلارج 
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم حامد عبدالسالم عبداحلميد لقيه مستجد تقدير ٢٧٢
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم حسن كارم عبده املناوى مستجد تقدير ٢٧٣
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم محاده امحد على يوسف مستجد تقدير ٢٧٤
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم خالد ابوالفتوح عبداهلادى عماشه مستجد تقدير ٢٧٥
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم خالد على الشيشيىن مستجد تقدير ٢٧٦
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم رضا مسعد حسن صوان مستجد تقدير ٢٧٧
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم شاكر السيد عبداحلميد خيال مستجد ختلف ٢٧٨
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم شريف ابراهيم جرب ابوالسعود مستجد ختلف ٢٧٩
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم طارق صادق عرفات مستجد تقدير ٢٨٠
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم حممد البهى ابراهيم ابوشوشه مستجد ختلف ٢٨١
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم حممود حممد حممد فرحات مستجد تقدير ٢٨٢
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كريم مصطفى حافظ على عيسى باق ٢٨٣
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة كمال حمسن مصطفى كمال عبداملقصود مستجد تقدير ٢٨٤
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة جمدى طلبه سعد البشبيشى مستجد تقدير ٢٨٥
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة حممد ابراهيم عبداهلل حممد النرباوى مستجد تقدير ٢٨٦
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة حممد ابراهيم حممد موسى الشحات مستجد تقدير ٢٨٧
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة حممد امحد عبدالرمحن رمضان عبده مستجد تقدير ٢٨٨
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة حممد امحد حممد ابوالنصر ابوالعينني مستجد ختلف ٢٨٩
 ب٢٣مدرج ( ١٦ )جلنة حممد امحد يوسف حممود عجيز مستجد تقدير ٢٩٠
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد اشرف ابراهيم حممد العشرى مستجد تقدير ٢٩١
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السعيد السعيد امساعيل البلتاجى مستجد تقدير ٢٩٢
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السعيد عبدالسميع السيد ناصر مستجد تقدير ٢٩٣
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السعيد حممد عبدالعزيز مستجد تقدير ٢٩٤
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السيد صادق السيد السيد مستجد تقدير ٢٩٥
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السيد عبداحلميد الرفاعى حسنني باق ٢٩٦
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد السيد عطيه عبدالسالم مستجد تقدير ٢٩٧
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد ايهاب على املتوىل مستجد تقدير ٢٩٨
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد بدران سامل محام مستجد تقدير ٢٩٩
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد بكر عبده ابراهيم القناوى املشد مستجد تقدير ٣٠٠
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد ثروت عبداهلل محوده باق ٣٠١
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد مجال طه حممد جوده مستجد تقدير ٣٠٢
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد مجال على الطواب سعد مستجد تقدير ٣٠٣
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد مجال ماهر حممد السيد شحاته مستجد تقدير ٣٠٤
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد حامت عبدالسالم عبدالغىن مستجد تقدير ٣٠٥
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد حامد عبداجلليل املرسى ابوالعنني مستجد تقدير ٣٠٦
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد حامد حممد عبده خليل مستجد تقدير ٣٠٧
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد حامد حممود امحد على مستجد تقدير ٣٠٨
مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدحممد حسانني امحد ابراهيم الشحبور باق ٣٠٩
 ب٢٣مدرج ( ١٧ )جلنة حممد حسن حسن حسن عبداخلالق مستجد تقدير ٣١٠
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 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد حسن حممد امان مستجد تقدير ٣١١
٣١٢   ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد محدى السيد حممد السيد سامل ١من اخلارج 
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد خالد حممد حممود ابومجره مستجد تقدير ٣١٣
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رجب السيد ابواملعاطى حممد باق ٣١٤
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رجب السيد عرفه ابراهيم مستجد تقدير ٣١٥
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رضا حممد امحد بدر مستجد تقدير ٣١٦
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رضا حممد مصطفى هجرس مستجد تقدير ٣١٧
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رمضان سعد الصاوى كشكه مستجد تقدير ٣١٨
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد رياض كامل سيداألهل غازى مستجد تقدير ٣١٩
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد زاهد حممد امحد راشد مستجد تقدير ٣٢٠
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد سامى حممد عبداحلميد عبداهلل مستجد ختلف ٣٢١
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد سعيد ابراهيم رفعت شلىب باق ٣٢٢
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد شعبان السيد حممد مستجد تقدير ٣٢٣
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد شفيق امحد مصطفى حجاج مستجد تقدير ٣٢٤
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد صابر حممد حسىن مسلم مستجد تقدير ٣٢٥
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد صبحى عبدالعاطى السيد مستجد تقدير ٣٢٦
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد صبحى حممد عبداحلليم مستجد تقدير ٣٢٧
 ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد صربى السعداوى طه على ضيف مستجد تقدير ٣٢٨
٣٢٩   ب٢٣مدرج ( ١٨ )جلنة حممد صربى الشنتناوى حممد عيد ٣من اخلارج 
٣٣٠  مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدحممد صفوت املهدى املهدى ٣من اخلارج 
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد صالح األلفى حممد عبداخلالق مستجد تقدير ٣٣١
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد صالح الدين عبداجلواد عبدالواحد مستجد تقدير ٣٣٢
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد صالح عوض حممود صالح مستجد تقدير ٣٣٣
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد ضياء فتحى حممد اهلندى مستجد ختلف ٣٣٤
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد طارق الزناتى غازى حممد مستجد تقدير ٣٣٥
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عادل حممود حممود البدوى مستجد تقدير ٣٣٦
٣٣٧  مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدحممد عبداجلليل امحد نصار ٣من اخلارج 
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبداحلليم السيد مكيه مستجد تقدير ٣٣٨
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبداخلالق الصاوى رمضان مستجد ختلف ٣٣٩
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبدالرمحن حممد على العادىل مستجد تقدير ٣٤٠
٣٤١  ١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبدالرحيم عبدالرحيم سليمان ١من اخلارج 
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبدالعال حممد سامل شريد مستجد تقدير ٣٤٢
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبدالعزيز حممد عبدالعزيز القصاص مستجد تقدير ٣٤٣
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبدالفتاح صبح عبدالفتاح مستجد تقدير ٣٤٤
١١مدرج رقم ( ١٩ )جلنة حممد عبداهلل امحد عبداللطيف سامل مستجد تقدير ٣٤٥
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عبداهلل حممد السيد مستجد تقدير ٣٤٦
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عبداهلل حممد عبداهلل حممد مستجد تقدير ٣٤٧
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عبداملقصود عطيه عبداملقصود عطيه مستجد تقدير ٣٤٨
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عبداملنعم حممود احلسانني منصور مستجد تقدير ٣٤٩
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عثمان حممد النبوى على مستجد تقدير ٣٥٠
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عزت السيد عبداهلل مستجد تقدير ٣٥١
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عصام السيد على احلفناوى مستجد تقدير ٣٥٢
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عصام عبدالباقى غنيم املرسى مستجد تقدير ٣٥٣
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عالء فوزى حممد عوضني مستجد تقدير ٣٥٤
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة  حممد عالءالدين على عبداجلليل عبدالكريم مستجد تقدير ٣٥٥
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد على حممد على جرب مستجد تقدير ٣٥٦
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عليوه عليوه عليوه النجار مستجد تقدير ٣٥٧
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد عماد حممد ابراهيم الشورجبى مستجد تقدير ٣٥٨
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد فؤاد ابراهيم سيد امحد دودار مستجد تقدير ٣٥٩
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد فؤاد رمزى فؤاد مستجد تقدير ٣٦٠
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد قدرى عبداللطيف ابراهيم رمضان مستجد تقدير ٣٦١
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد قدرى فرج شحاته مستجد تقدير ٣٦٢
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد جمدى السيد متوىل ندا مستجد تقدير ٣٦٣
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد جمدى على فرج موسى مستجد تقدير ٣٦٤
١١مدرج رقم ( ٢٠ )جلنة حممد حمسن عاطف السيد على مستجد تقدير ٣٦٥
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١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممد ابراهيم الساعى مستجد تقدير ٣٦٦
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممد السيد اجلحر مستجد تقدير ٣٦٧
٣٦٨  ١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممد عطا املتوىل ٣من اخلارج 
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممد عطا عطا ابراهيم عمر مستجد تقدير ٣٦٩
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممود عبداحلميد عطيه اجلعربى مستجد ختلف ٣٧٠
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد حممود عبداملقصود عبداهلل حسني مستجد ختلف ٣٧١
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد مصطفى ابراهيم متوىل العيسوى مستجد تقدير ٣٧٢
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد ممدوح حممد عبدالكريم النجار مستجد تقدير ٣٧٣
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد منصور حممد املتوىل راشد مستجد تقدير ٣٧٤
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد ناصر حممد حممد غنيم مستجد تقدير ٣٧٥
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد نبيل املتوىل حممد رحيان مستجد تقدير ٣٧٦
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد نبيل حممد ابراهيم السيد فضل مستجد تقدير ٣٧٧
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد نبيه ابوالعنني الشوادى مستجد تقدير ٣٧٨
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد جناح بكر عثمان سالمه مستجد تقدير ٣٧٩
١١مدرج رقم ( ٢١ )جلنة حممد هارون عبدالفتاح حممد الزيىن مستجد تقدير ٣٨٠
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد هاشم على حممد الطباخ مستجد تقدير ٣٨١
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد هانئ حسن قنديل مستجد تقدير ٣٨٢
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد هشام عبداملطلب حممد املنباوى مستجد تقدير ٣٨٣
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد هالل حسن على ابوامحد مستجد تقدير ٣٨٤
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد وجدى كامل السيد الباز مستجد تقدير ٣٨٥
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد وجدى حممود حممد الشحات مستجد تقدير ٣٨٦
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد ياسر عبدالعاطى صقر مستجد تقدير ٣٨٧
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممد حييى حممد حممد مطر مستجد تقدير ٣٨٨
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود ابراهيم عبدالعظيم حممد عطيه مستجد تقدير ٣٨٩
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود ابوبكر حممد عبدالنىب مستجد تقدير ٣٩٠
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود امحد العوضى امحد شومان مستجد تقدير ٣٩١
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود امحد حلمى عوض السيد مستجد ختلف ٣٩٢
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود امحد سليمان عبداجلواد جنم مستجد تقدير ٣٩٣
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود البدوى عبدالنىب العشرى مستجد تقدير ٣٩٤
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود السيد عبدالعزيز جماهد ابراهيم مستجد تقدير ٣٩٥
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود الشحات سليمان حسن مستجد تقدير ٣٩٦
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود امين شعبان حممد مستجد تقدير ٣٩٧
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود محزه حديوى عبدالرمحن مستجد تقدير ٣٩٨
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود زكى عيد عبده اجلمال مستجد تقدير ٣٩٩
B3012مدرج ( ٢٢ )جلنة حممود ساريه حممود فهمى عفيفى مستجد تقدير ٤٠٠
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B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود شوقى عبدالسالم احلديدى مستجد تقدير ٤٠١
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود عادل ذكريا على زينه مستجد تقدير ٤٠٢
٤٠٣  B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود عبدالرافع عبداحلميد حممد فرج ٢من اخلارج 
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود على املرسى املرغىن قديس مستجد تقدير ٤٠٤
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود حممد جاد حسني مستجد ختلف ٤٠٥
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود حممد حسن عبدالواحد راغب مستجد تقدير ٤٠٦
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود حممد عبداحلى عفيفى خفاجى مستجد ختلف ٤٠٧
٤٠٨  B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود حممد وهبه سليمان ٣من اخلارج 
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود مسعد امساعيل عبده سرحان مستجد ختلف ٤٠٩
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة حممود ناصر فتحى عبداهلل حراز مستجد تقدير ٤١٠
B3013مدرج ( ٢٣)جلنة مروان حممود عبدالعزيز ابراهيم مستجد تقدير ٤١١
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى امحد حممد الدسوقى حممد مستجد تقدير ٤١٢
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى السعيد طلبه امحد ابودسوقى مستجد تقدير ٤١٣
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى حافظ جنيب حافظ ابراهيم مستجد تقدير ٤١٤
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى ماهر حسن حممد حسن املغربى مستجد تقدير ٤١٥
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى حممد مصطفى حممد سنه مستجد تقدير ٤١٦
٤١٧  B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى حممود ابواملعاطى مصطفى ١من اخلارج 
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى حممود لطفى جاد مستجد تقدير ٤١٨
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة مصطفى حممود حممد حممود عطيه مستجد تقدير ٤١٩
B3013مدرج ( ٢٣ )جلنة معاذ عبدالرمحن عطيه حممد كربل مستجد تقدير ٤٢٠
٤٢١  B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة معتز مصطفى احملمودى منصور العوضى ٢من اخلارج 
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة ممدوح عوض حممد عوض موسى مستجد تقدير ٤٢٢
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة ممدوح مكرم حممد الفار مستجد تقدير ٤٢٣
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة مى السيد عبدالنىب ابراهيم الطيبانى مستجد تقدير ٤٢٤
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة مى عبده حممد عبدالعال ابراهيم مستجد تقدير ٤٢٥
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نادر محدته عبداحلميد حممد هواش مستجد ختلف ٤٢٦
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نادر رمضان حممود حممد النجار مستجد تقدير ٤٢٧
٤٢٨  B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نادر سعد عبداهلل سعد ٢من اخلارج 
٤٢٩  B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة ناديه حممد وهدان حسانني ١من اخلارج 
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نها عطيه زهري حممد مستجد تقدير ٤٣٠
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نور امحد مسعد الشربيىن مستجد تقدير ٤٣١
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نورالدين شريف عوض حممد الشربيىن مستجد تقدير ٤٣٢
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة نورالدين حممد امحد عبدالغفار عقل مستجد تقدير ٤٣٣
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة هاجر فؤاد سيد امحد السعيد الفار باق بعذر ٤٣٤
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة هادى حسن حممد حسن املكاوى مستجد تقدير ٤٣٥
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة هشام ياسر حامد عمريه مستجد تقدير ٤٣٦
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة هيا حمسن حممد طه خالف مستجد تقدير ٤٣٧
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة وليد شوقى امحد حممد زياده مستجد تقدير ٤٣٨
B1013مدرج ( ٢٤ )جلنة وليد عصام امحد نصر منره مستجد تقدير ٤٣٩
٤٤٠  مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدياسر امحد حممد حممود عبود ٣من اخلارج 
B1011مدرج ( ٢٥ )جلنة يسن مصطفى حسني عطيه براهيم مستجد تقدير ٤٤١
B1011مدرج ( ٢٥ )جلنة يوسف السيد يوسف عزالدين مستجد تقدير ٤٤٢
B1011مدرج ( ٢٥ )جلنة يوسف عبداملنعم يوسف حممد يوسف مستجد تقدير ٤٤٣
٤٤٤  B1011مدرج ( ٢٥ )جلنة امحد حممد عبدالرمحن حسن ٣من اخلارج 
٤٤٥  B1011مدرج ( ٢٥ )جلنة السيد شعبان الباز الربعى موسى ٣من اخلارج 
٤٤٦  مفصول حلني حتديم موقفه من التجنيدحممد شاكر حممد حممد اخلوىل ٣من اخلارج 


