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م 2022/2023للعام الجامعي الرابعھكشف بأسماء طال ب الفرقة  **  

  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر (  المجموعة األولى

  
  م 2022/2023للعام الجامعيالرابعھ كشف بأسماء طال ب الفرقة   **

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 ابانوب حلمى حلیم عطیة 2020300  .1
 )دور سبتمبر(  ابانوب عزت شھدى عید 2020301  .2
 ابتسام جودة قرني جودة 2020302  .3
 براھیم طھ كامل دمحم قطبا 2020303  .4
 احمد ابراھیم مخیمر صبره دسوقى 2020306  .5
 احمد ابو الفتوح زغلول دمحم 2020307  .6
 )دور سبتمبر( احمد احمد محمود دمحم 2020309  .7
 احمد اشرف سید دمحم احمد 2020310  .8
 احمد السید فرحات ریاض 2020311  .9

 احمد ایمن دمحم حمیده 2020312 .10
 جمال طریطق احمد احمد 2020313 .11
 احمد جوده احمد دمحم المھدى 2020314 .12
 احمد حمدى عبد الواحد عوض 2020315 .13
 احمد خلف عبد العاطى حسن 2020316 .14
  )دور سبتمبر( احمد رجب السید زكى 2020317 .15
 )دور سبتمبر( احمد رضا میھوب سعداوي 2020318 .16
 احمد رمضان ابراھیم متولى 2020319 .17
 حمد رمضان احمد عبد الغنىا 2020320 .18
 )دور سبتمبر( احمد سید عبد المحسن عبد الحلیم 2020321 .19
 احمد سیف عطیة علي 2020322 .20
 )دور سبتمبر( احمد صالح سید فتح الباب 2020323 .21
 احمد عبد الحفیظ رمضان عبد الحفیظ 2020324 .22
 )دور سبتمبر( احمد عبد العزیز صدیق عبد العزیز 2020325 .23
 احمد عماد دمحم عبد الغني 2020326 .24
 احمد عید شعبان دمحم 2020327 .25
 احمد فتحى خمیس محمود 2020328 .26
 احمد دمحم حسن الفقى 2020329 .27
 )دور سبتمبر( احمد دمحم عشرى دمحم محمود 2020330 .28
 احمد دمحم نصر فنجرى 2020331 .29
 )دور سبتمبر( احمد محمود عباس یوسف 2020332 .30
 حمد مكرم عبد الغني یوسفا 2020333 .31
 احمد مؤمن محمود صبري رمضان 2020334 .32
 )دور سبتمبر( احمد ھشام على حسنین 2020336 .33
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  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة األولى

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 )دور سبتمبر( د یاسر دمحم عبد الرحیماحم 2020337 .34
 )دور سبتمبر(اروى رضا عبدالستار عوض عبدالصمد 2020338 .35
 )دور سبتمبر( اسامة عبدالعظیم حمد علي عبدالال 2020339 .36
 اسراء احمد عید احمد 2020340 .37
 اسراء امین دمحم امین روبى 2020341 .38
 اسراء جابر عبد الزین دمحم ھالل 2020342 .39
 اسراء محمود محمود عزب 2020343 .40
 اسراء ناصر ابراھیم  مصطفى احمد 2020344 .41
  اسالم احمد دمحم عبد المعز 2020345 .42
 )دور سبتمبر( اسالم دمحم شعبان بیومى 2020346 .43
 اسالم دمحم فاروق امین عید 2020347 .44
 اسالم دمحم قرنى ابراھیم 2020348 .45
  اسماء احمد ابراھیم مفتاح 2020349 .46
 اسماء بدوى محمود عبد اللطیف 2020350 .47
 اسماء حمدي احمد دمحم 2020351 .48
 اسماء فرید سید عبد العال 2020352 .49
 اسماء دمحم سعید حسونھ 2020353 .50
 اسماء دمحم عبد الفتاح جودة 2020354 .51
 )دور سبتمبر( اشرف ماھر على بدیر 2020355 .52
 االء خالد السید علي 2020356 .53
 لبراء دمحم امام داھشا 2020358 .54
 )دور سبتمبر( امانى ایمن فتحى السید على 2020359 .55
 امانى سالمھ احمد دمحم 2020360 .56
 امانى فرج شعبان ذكي 2020361 .57
 )دور سبتمبر( امیرة جمال احمد ابوسریع 2020363 .58
 امیرة خلیفھ عوض هللا على 2020364 .59
 )بتمبردور س( امیرة سید احمد عبد الھادى 2020365 .60
  امیرة عادل علي عبد الغفار 2020366 .61
 امیرة غزالي عبد البدیع على دمحم 2020367 .62
 امیرة دمحم طھ صمیده 2020368 .63
 امیرة ناصر خمیس رمضان 2020369 .64
 )دور سبتمبر( امیره مصطفى على السید 2020370 .65
  دامیمھ دمحم احمد دمحممجاھ 2020371 .66
 انجى دمحم محمود دمحم 2020372 .67
 انجى نبیل حامد ابراھیم 2020373 .68

  
  م 2022/2023للعام الجامعي الرابعھ كشف بأسماء طال ب الفرقة   **

  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة األولى
 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
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 ایة سامى قاسم على 2020375 .69
 )دور سبتمبر( ایة صالح دمحم عبد الجواد ادریس 2020376 .70
 ایة دمحم عبد الصمد حافظ 2020378 .71
 ایة مسعود احمد درویش 2020380 .72
 )دور سبتمبر( ایمان عدلي عطیة عبد الغني 2020381 .73
 ایمان محمود دمحم احمد جناح 2020382 .74
 ایھ ابراھیم دمحم عبد الغفار كریم 2020383 .75
 بشیر حمدى دمحم عبد المجید البلكیمى 2020385 .76
 ھانى لبیب عید بیشوى 2020386 .77
 تسنیم صباح فاروق یوسف دیاب 2020387 .78
 تسنیم عید عبد الفتاح عبد هللا 2020388 .79
 تغرید فیصل عبد الرازق عبد البدیع 2020389 .80
 )دور سبتمبر( تقوى ناصر ابوجالل نصر 2020390 .81
 جھاد احمد سالمھ عبد الفتاح 2020391 .82
 جھاد اسماعیل محمود صالح 2020392 .83
 جھاد جمعھ حسني عبد العاطي 2020393 .84
 جوستینا سامح مجدى بطرس 2020395 .85
 حازم عالء عبد العزیز احمد 2020396 .86
 حازم دمحم عبد التواب ابراھیم 2020397 .87
 حازم دمحم عبد العزیز خمیس حمیدة 2020398 .88
 حبیبة صفوت عویس عبد اللطیف 2020399 .89
 حسام حسن عبد الواحد متولى 2020400 .90
 حسام صالح فكرى جودة 2020401 .91
 حسام مجدى دمحم عبد الغنى 2020402 .92
 حسام دمحم دربالة مفتاح 2020403 .93
 حسام مصطفي اسحق عثمان 2020404 .94
 حسن جالل حسن علي 2020405 .95
 حسناء دمحم سلطان صالح 2020406 .96
 )دور سبتمبر( حسین عبد العلیم حسین عبد هللا 2020407 .97
 ارم رمضان محمود یوسفحنین ك 2020408 .98
 خلود احمد عبد الفتاح دمحم 2020409 .99

 دعاء احمد محمود حسن شتات 100.2020411
 دعاء جمال عبد المنعم حسان 101.2020412

  
  

  م 2022/2023للعام الجامعي الرابعھكشف بأسماء طال ب الفرقة   **
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة األولى

ـــــــما رقم الجلوس المسلسل  الس

 دینا اشرف دمحم قاسم 2020413 .102

 دینا فرح عیسى دمحم 2020414 .103
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 رانا حماده خمیس عبد الفتاح 2020415 .104

 رانیا السید حامد محمود 2020416 .105

 رانیا رشاد طھ عبد السمیع 2020417 .106

  رانیا دمحم بكرى احمد 2020418 .107

 رباب عبد الكریم عوض روبى 2020419 .108

 صایم فتحى صایم رحاب 2020420 .109

 رحمة عبد التواب مھدى عبد الغنى 2020421 .110

 رشا دمحم عبد الرحمن سید عیسي 2020422 .111

 رضا دمحم على خلیفة 2020423 .112

 رفیدة قدري زكي دمحم 2020424 .113

 رنا جمیل جمعھ عبد الرحمن 2020425 .114

 رنا حافظ على حافظ 2020426 .115

 رنا فارس احمد عبد الفتاح 2020427 .116

 )دور سبتمبر( روان احمد عبد المعز محمود 2020428 .117

 ریم ایمن دمحم الھامى 2020429 .118

 )دور سبتمبر( ریھام عصام سید احمد 2020431 .119

 ریھام محمود دمحم عبد الباقى 2020433 .120

 زیاد حماده سید عبد الحق 2020437 .121

 زیاد نور الدین ابراھیم علي دمحم 2020438 .122

 ضان عرفاتزیاد ولید رم 2020439 .123

 زینب جمیل عبد التواب عویس 2020440 .124

 زینب رمضان صالح سعید 2020441 .125

 سارة احمد دمحم عبد الحلیم 2020442 .126

 سارة احمد محمود عبد المقتدر 2020443 .127

 سارة حمدى صابر على 2020444 .128

  سارة فتحى عبد الرحمن قرنى 2020446 .129

 سارة مجدى حسین محمود غازى  2020447 .130

 سارة مجدي نادي سید مرسي 2020448 .131

 )دور سبتمبر( سارة دمحم فاضل منجود 2020449 .132

 سعید احمد سعید دمحم 2020451 .133

 سمر حسن احمد یوسف 2020453 .134

 سناء سعید شعبان صادق 2020454 .135

 سھیلة اشرف جالل السید 2020456 .136

 سھیلة طارق دمحم عبد الحمید 2020457 .137

 اھیم بیومىشروق حمدى ابر 2020461 .138

 شروق دمحم حامد عجمى 2020462 .139

  شروق دمحم فتحى دمحم 2020463 .140

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة األولى

 االســـــــم رقم الجلوس المسلسل
 شروق محمود سید على 2020464 .141
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 س انور سنوسىشریف خمی 2020465 .142
 شریف سید دمحم توفیق 2020466 .143
 )دور سبتمبر( شھد عالءالدین دمحم دمحم عبد اللطیف 2020467 .144
 شیماء احمد رمضان عبد الغنى 2020468 .145
 )دور سبتمبر( شیماء سامى مبروك محمود 2020469 .146
 شیماء صالح خطیب یوسف الزھیرى 2020470 .147
 صابر دمحم صابر السید 2020472 .148
 صفا عید السید عبد اللطیف 2020474 .149
 صالح احمد صالح احمد 2020475 .150
 ضحى عماد حمدى راتب 2020477 .151
 طارق السید ابراھیم عبد المقصودالسید 2020478 .152
 طاھر یاسر دمحم على 2020479 .153
 عبد الرحمن ابراھیم السید دمحم 2020481 .154
 عبد الرحمن جمال احمد سید 2020483 .155
 الرحمن ظریف محب الكنانى دمحم عبد  2020485 .156
 عبد الرحمن دمحم احمد سعید 2020486 .157
 عبد السالم محمود احمد عبد السالم 2020488 .158
 عال دمحم على دمحم 2020492 .159
 )دور سبتمبر( عالء دمحم ربیع دمحم 2020493 .160
 على انور على احمد السویفى 2020494 .161
 خیشةعلى عبد الناصر دمحم السید أبو  2020495 .162
 )دور سبتمبر( على دمحم عبد الفتاح عبد العظیم 2020496 .163
 عمار حسین عبد الغفار عبد الھادى 2020497 .164
 عمر احمد حسین عبد العال 2020498 .165
 عمر حمدى طھ عبد المقصود 2020499 .166
 عمر ربیع دمحم عبد الحمید 2020500 .167
 )دور سبتمبر( عمر سید دمحم دمحم 2020501 .168
 )دور سبتمبر( مر دمحم عبد الفتاح عبد العظیمع 2020502 .169
 عمر دمحم عبد هللا احمد 2020503 .170
 عمر محمود عوض حسن 2020504 .171
 عمر مصطفى حمدي بكر 2020505 .172
 عمرو عبد الجواد فتحى عبد الجواد 2020506 .173
 عمرو دمحم احمد عبد الرازق 2020507 .174

  

  
  م 2022/2023الجامعيكشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام ** 

  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة الثانیة
 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 عمرو دمحم حسنى دمحم حسن جاھین 2020508  .1
 فادى نادى زكى توفیق 2020509  .2
 )دور سبتمبر( فاطمة طھ دمحم بسیونى 2020510  .3



  
 Fayoum universityالفـــیوم                                                               جامعــة

  Faculty of medicine                                                                                 الطــب كلیــة 
  

_____________________________________________________________________  
 كریمة دمحم شعبان حامد 2020513  .4
 بد الشھید مالك لطف هللاكیرلس ع 2020515  .5
 لینا جھاد الدین دمحم دمحم القصبى ریھ 2020516  .6
 دمحم احمد محمود احمد 2020517  .7
 دمحم ایمن دمحم سعد احمد 2020518  .8
 )دور سبتمبر( دمحم جمال عبد الحمید شریف 2020519  .9

 دمحم حسن عمار خمیس 2020520 .10
 دمحم حسن دمحم السید 2020521 .11
 دمحم حماده عبد المجید دمحم 2020523 .12
 )دور سبتمبر( دمحم حمدي السید علي 2020524 .13
 دمحم خالد عبد الحفیظ احمد 2020525 .14
 دمحم ربیع فاید عبد العلیم رفاعى 2020527 .15
 دمحم رجب دمحم عیسى 2020528 .16
 دمحم رسمي عبد المقصود محمود 2020529 .17
 دمحم شعبان زكریا جوده فرج 2020532 .18
 دمحم شوقى كامل عبد الفتاح 2020533 .19
 دمحم ماھر عبد هللا عبد الحمید 2020534 .20
 دمحم محسن احمد صبرى على 2020535 .21
 )دور سبتمبر( دمحم مرضي عبدالعزیز عبدالمجیدعبده 2020537 .22
 دمحم مصطفى فرج مھدى  2020538 .23
  )دور سبتمبر( دمحم نادى دمحم سید 2020539 .24
 مود دمحم رضادمحم وفیق مح 2020541 .25
 دمحم یحیى دمحم عید 2020542 .26
 محمود احمد عبد هللا عبد الحمید 2020543 .27
 محمود جابر فتحى سلیمان 2020546 .28
 محمود دمحم احمد محمود 2020549 .29
 مروة عبد هللا دمحم احمد 2020550 .30
 مروة دمحم رمضان شاكر 2020551 .31
 مروة معتوق شریف عبد الجواد 2020552 .32
 مریم احمد فاروق عبد المطلب 2020554 .33
 مریم الحسین عدلى سعید 2020555 .34
 مریم أسامة عبد التواب أحمد علي 2020556 .35

  
  
  
  
  
  
  
  

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة الثانیة

 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 مریم رابح عبد الرحمن عطیھ مساعد 2020557 .36
 مریم عبد الحكیم محمود احمد 2020559 .37
 مریم محمود السید دمحم 2020560 .38
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 مصطفى خمیس قرنى احمد 2020561 .39
 مصطفى صدیق دمحم ماضى حسین 2020562 .40
 مصطفى دمحم امام زكى 2020563 .41
 مصطفي رمضان دمحم دمحم 2020565 .42
 عبد العزیز منار احمد معوض 2020566 .43
 )دور سبتمبر( منار عالء دمحم مبروك 2020568 .44
 منار دمحم اسماعیل دمحم 2020569 .45
 )دور سبتمبر( منة احمد دمحم عاشور 2020571 .46
 منة هللا عاطف علي عبد العلیم 2020572 .47

 منى عیسى عبد التواب كامل 2020573 .48
 مھا جمعھ السید السید 2020574 .49
 فؤاد عبد العزیز مؤمن شریف 2020575 .50
  )دور سبتمبر(مؤمن محمود عبد الظاھر دمحم 2020576 .51
 مى احمد دمحم عبد الفتاح 2020577 .52
 مى حسین احمد السید 2020578 .53
 مى محمود على نوفل 2020579 .54

 میار عبد النبى زكى دمحم طاھر 2020580 .55
 میار مصطفى دمحم رجب دمحم 2020581 .56
 صلیب میرنا یوسف عزمى 2020582 .57
 )دور سبتمبر( میرھان ماھر دمحم سالم 2020583 .58
 نادین اسامھ نادى دمحم 2020584 .59
 ناریمان ابو الخیر دمحم حامد حسن 2020585 .60
 )دور سبتمبر( ندا ایمن عبد الغفار عبد الحفیظ 2020586 .61
 ندا دمحم مصطفى السید دمحم 2020587 .62
 ندى حسن على عبد العزیز 2020588 .63
 ندى رمضان دمحم عبد التواب 2020589 .64
 نھلة سعد عبد الفتاح دمحم 2020590 .65

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة الثانیة

 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 نھى ابوبكر طھ امام الشیمى 2020591 .66
 مد عبد المعزنھى دمحم اح 2020592 .67
 نورا ابراھیم ھارون دمحم 2020594 .68
 الحمد عبد العزیز نوران عبد الرحمن شیبة 2020595 .69
 نوران مدحت عاطى حسن 2020596 .70
 نورھان احمد عبد المجید ابراھیم 2020597 .71
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 نورھان توفیق رجب توفیق 2020598 .72
 نورھان عید دمحم فرج 2020600 .73
 )دور سبتمبر( الفتاح عبد هللانورھان دمحم عبد  2020601 .74
 ھاجر ربیع محمود عبد القادر 2020605 .75
 ھاجر شریف دمحم احمد الحاج 2020606 .76
 ھاجر عادل على طھ 2020607 .77
 ھاجر عبد هللا ابراھیم مصطفى 2020608 .78
 ھاجر عزوز ابراھیم دمحم 2020609 .79
 ھاجر دمحم كامل دمحم 2020610 .80
 علىھاجر دمحم محمود  2020611 .81
 )دور سبتمبر( ھالة اسامة احمد دمحم عفش 2020612 .82
 ھالة محمود صوفي فرج 2020613 .83
 ھبة هللا دمحم فاروق عبد الحمید 2020614 .84
 ھبة دمحم حسن دمحم غانم 2020615 .85
 ھدى دمحم ابراھیم امین 2020617 .86
 ھدیر عبد الغفار محمود شافعى 2020618 .87
 عمارة ھدیر عالء أحمد مصطفى 2020619 .88
 ھدیر دمحم ابراھیم جمعھ 2020620 .89
 ھشام مجدى مصطفى احمد 2020621 .90
 ھند ناصر رجب دمحم 2020623 .91
 ھیالنھ اشرف یعقوب كامل 2020624 .92
 ھیالنھ امجد میالد حنین 2020625 .93
 وسام جمال محمود مصطفي 2020626 .94
 )دور سبتمبر( ولید دمحم طھ صقر 2020627 .95
 )دور سبتمبر( ى دمحم عبد السمیعیارا رفاع 2020628 .96
 یارا شعبان دمحم احمد 2020629 .97
 یاسمین احمد رشاد صادق 2020630 .98
 یاسمین محسن عبد السالم حسن 2020632 .99

 یاسمین دمحم خالد تحیف 2020633 .100
  
  
  

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022دور سبتمبر قبل نتیجة ( المجموعة الثانیة

 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 یاسمین ممدوح فتحى احمد 2020634 .101
 )دور سبتمبر( یمنى جمیل حسن علي 2020636 .102
 یمنى جمیل مرزوق مجاھد 2020637 .103
 )دور سبتمبر( یمنى عبد الحمید دمحم حسن 2020638 .104
 یوسف احمد عثمان عجاب 2020639 .105
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 )دور سبتمبر( حسنیوسف حسین معوض  2020641 .106
 یوسف شعبان ابراھیم مفتاح 2020642 .107
 یوسف عاطف یوسف عبدالمحسن 2020643 .108
 یوسف محمود دمحم محمود سید 2020644 .109
 أحمد أشرف سلیمان  2020649 .110
  )دور سبتمبر( دمحم صالح عبد الفضیل 2020650 .111
  زینب احمد عبد المجید 2020651 .112
  )دور سبتمبر( عدمحم السعید عبدالسمی 2020652 .113

  )دور سبتمبر( اسالم نادى حسن 2020653 .114

 حسن السید دمحم حمدى صادق 2020654 .115

 السیدكریم دمحم حسنى  2020655 .116

 )دور سبتمبر( باشر ندا باشر رمضان  2020656 .117

 احمد حرازةروال مصطفى أحمد  2020657 .118

 الھاینفادى مختار موسى  2020658 .119

 حسین سید احمدمد أحمد أسامة أح 2020659 .120

 حسن خلیل نادیة نادى حسین  2020660 .121

 االء دمحم یوسف عطیھ 2020661 .122

 احمد یوسف عبد الحمید طنطاوى عوض 2020663 .123

  یوسف نبیل جورج  اسحق         2020664 .124

 ندى حمدى حسن دمحم 2020665 .125

  
  
  

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( المجموعة الثانیة

 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 محمود دمحم ابراھیم الصایم 2020666 .126

  عبد هللا احمد احمد سید      2020667 .127
  لمیاء سید دمحم عبد المجید على 2020668 .128
  ھبھ هللا مجدى خلف معروف حسین 2020669 .129

  یل على      اسماعیل احمد اسماع 2020670 .130

  احمد ھانى رشاد عبد الرحمن         2020671 .131
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  مصطفى عبد الحلیم عبد هللا احمد    2020673 .132
  عدیل معاویة باسم عدیل     2020674 .133
  معاذ یاسر عوض دمحم     2020675 .134

  مریم جمال دمحم عالم محروس 2020676 .135
  منار محمود السید عبد العزیز      2020677 .136

  احمد ایمن محب عبد الوھاب عیاد  2020680 .137
  )دور سبتمبر( احمد عبد هللا جمعة على 2020682 .138
 )دور سبتمبر( مھادى كرم عبد القادر على 2020685 .139
 )دور سبتمبر( عبد هللا زیاد عبد هللا أبو عایش 2020689 .140
  دمحم توفیق دمحم العمص 2020691 .141
  )بردور سبتم( ختام دمحم احمد البرھم 2020693 .142

  امیر ماھر عفیف  ششترى 2020696 .143
  )دور سبتمبر( رماح سامر على الراعى 2020697 .144
  نھى دمحم عبد التواب جابر 2020703 .145
  عبد الرحمن دمحم مصطفى حلمى یوسف        2020705 .146
     )دور سبتمبر( اسماء رجب السید         2020706 .147
 )دور سبتمبر( احمد عاطف دمحم احمد 2019213 .148

 )دور سبتمبر( احمد عبد هللا احمد عنتر 2019216 .149

 )دور سبتمبر( اسماء منصور رجب قاسم 2019233 .150

 امل محمود عبد الغنى عبد الجید 2019239 .151

 )دور سبتمبر( رحاب احمد دمحم السید 2019278 .152
  
  
  
  

  م 2022/2023كشف بأسماء طال ب الفرقة  الرابعھ للعام الجامعي** 
  )2022قبل نتیجة دور سبتمبر ( یةالمجموعة الثان

 االســــم رقم الجلوس المسلسل
 )دور سبتمبر( عبد الرحمن احمد دمحم ایوب 2019306 .153

 )دور سبتمبر( عبدالرحمن عاطف دمحم احمد 2019311 .154
 )دور سبتمبر(عبدالعزیز رمضان سعدي عبدالتواب 2019318 .155
 )سبتمبردور ( عبدالعزیز محمود دمحم عبدالعزیز 2019319 .156
 )دور سبتمبر( غاده مصطفي عبدالشافي علي صابر 2019333 .157
 )دور سبتمبر( فاطمھ عید امین روبى 2019335 .158
 )دور سبتمبر( دمحم حسنى دمحم محمود  2019348 .159
 دمحم شعبان دمحم محمود 2019352 .160
 )دور سبتمبر( دمحم محمود قطب عیسوى 2019360 .161
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 )دور سبتمبر( وسفمحمود عالءالدین ریاض ی 2019364 .162
 مریم مجدي ناروز نجیب 2019372 .163
  مصطفى ماجد دمحم  2019442 .164
  )دور سبتمبر( دمحم خالد فتحى محمود  2019445 .165
  )دور سبتمبر( دمحم حسن عبد جرمى  2019453 .166
 )دور سبتمبر( انس اسامة دمحم األخرس 2019460 .167
 )دور سبتمبر( تامر احمد شریف أبو خیزران 2019461 .168
 احمد بسام خالد القدرة 2019462 .169
 أحمد رضا فتوح دمحم  2019465 .170
  )دور سبتمبر( احمد فایز على االسود  2019466 .171
 معاذ عبد الناصر احمد  2019379 .172
  احمد دمحم یوسف  2018122 .173
  )دور سبتمبر( صبحى نبیل كمال االغا  2018357 .174

  باقون لالعاده
  )بتمبردور س( احمد عبد العلیم مفرح  2019214 .175
  )دور سبتمبر( حنان توبھ كامل طلب   2019267 .176
  )دور سبتمبر( دمحم جمال أنور السید  2019432 .177

  
  
  
  
  
  

  


