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ابراھيم جمال عبدالناصر ابراھيم سليم الجندى84702 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١

ابراھيم سيد عبداللطيف16505 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢

ابراھيم عبدالمنعم ابراھيم عبدالعال89232 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣

اح)م محمد سعد9119 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤

احمد ابراھيم محمود احمد الدغيدى815407 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٥

احمد احمد عبدالجواد عوض18022 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٦

احمد جمال احمد خليفه815321 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧

احمد جمال صديق عبدال)ه827021 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٨

احمد حسام فريد عبدالحليم3423 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩

احمد حسن عبدالرشيد محمد حسن12248 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠

احمد حمدى عبده عبدالجليل81097 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١

احمد خالد ص)ح الدين محمد جاد6681 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢

احمد سامى فكرى عبدالرحمن84605 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣

احمد س)مه محمد السيد88901 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤

احمد شريف عبدالنعيم س)مه18089 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥

احمد صابر احمد احمد12070 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦

احمد صادق احمد صادق816791 الساعة ٠٢ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧

احمد صبرى احمد احمد سالم28363 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨

احمد صبرى خضير على9683 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩

احمد عبدالحميد احمد حافظ816738 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠

احمد عبدالحميد عبد9 ابراھيم88313 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١

احمد عبدالعظيم محمد احمد6468 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢

احمد عبدالمحسن احمد محمود16295 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣

احمد عبدالمنعم عبدالرازق عرفات9407 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤

احمد عبدالواحد يوسف6363 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥

احمد عصام عبدالخالق محمد82161 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦

احمد على احمد حسين عتابى17386 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧

احمد فوزى ابراھيم12328 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨

احمد مجدى حامد عبدالرحيم25522 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩

احمد مجدى سيد ابراھيم9612 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠

احمد مجدى عبدالغفار حسين26077 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١

احمد محمد ابو المعاطى محمد ابراھيم15826 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢

احمد محمد احمد عبدالتواب شرف84130 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣

احمد محمد حلمى ابراھيم6751 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٤

احمد محمد رشاد ابراھيم محمود10436 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٥

احمد محمد رشاد عبدالمطلب8472 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٦

احمد محمد عبدالمنعم على محمد816706 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٧

احمد محمد عبدالمنعم محمد2751 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٨

احمد محمد محمود حسانين12249 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٩

احمد محمد محمود عبدربه829013 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٠

احمد محمد محمود محمد999361 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤١

احمد محمود مصطفى كامل12381 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٢

احمد مصطفى حنفى عبدالبارى12015 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٣

احمد مصطفى زكى محمد878400 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٤

احمد مصطفى على احمد حسين89076 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٥
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احمد ھشام عبدالرحمن فتحى25572 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٦

احمد ياسر رمضان السيد12168 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٧

احمد يحيى احمد عبده999313 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٨

اروى محمود محمود محمد المھدى1120 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٤٩

اسامه ابراھيم السيد شرف19818 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٠

اسامه السيد محمد محمد صقر81491 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٥١

اسامه محمدى على فرج عساف15178 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٢

اسراء مجدى محمد احمد87354 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٣

اسراء محمد عماد الدين عبدالمنعم حسن13212 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٤

اس)م ص)ح ركابى حامد عبد92699 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٥

اس)م طارق عبدالس)م محمد4815 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٦

اس)م عبدالصبور طه محمد عيسى83520 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٧

اس)م كمال يوسف احمد بوشناق24057 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٨

اس)م محمد مامون كامل24587 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٥٩

اس)م محمود ابراھيم نصر10590 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٠

اسماء سيد صالح على15592 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦١

اسماء محمد عبدالحميد83942 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٢

اسماعيل كامل اسماعيل طه811231 الساعة ٠٣ ظھرا٠٣/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٣

اشرف صابر جمعه سيد احمد ابو عيطه7001 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٤

اBء عصام دسوقى على4405 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٥

امانى عبدالحفيظ شكرى صالح12389 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٦

امل شوقى احمد حبيب25600 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٧

امنيه احمد محمد البلتاجى2464 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٨

امنيه مصطفى ابو العمران19823 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٦٩

امنيه نبيل عبدالمحسن عطيه15465 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٠

امنيه ياسين محمد ياسين10084 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧١

امير محمد مجدى مصطفى الطھطاوى84603 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٢

اميره محمد محمد محمود خليل24187 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٣

اميره يسرى يوسف28111 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٤

امين ابراھيم امين ابراھيم حمدى4984 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٥

ايات شلبى عباس سيد811246 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٦

ايمان عبدالواحد يوسف احمد26036 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٧

ايمان عمران بخيت15997 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٨

ايمان فرج فخرى ملطى25380 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٧٩

ايمان مصطفى حسين يوسف910394 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٠

ايمن محسن امين حسني24643 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨١

ايناس ابراھيم كمال عبدالعزيز11174 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٢

ايناس ابو الع) على ابو الع)87910 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٣

ايناس سيد احمد جميع محمد84198 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٤

ايه ايمن محمد محمد خليفه816792 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٥

ايه حامد محمد فايد9422 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٦

ايه عادل محمد فوده925495 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٧

ايه محمد حسن احمد1185 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٨

ايه محمد سيد محمود12509 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٨٩

باسم محمد سعد مصطفى13032 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٠
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بسمه خالد حنفى محمد8004 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩١

بسمه عادل عويس محمود13208 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٢

بسمه يحى عنتر عطيه925590 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٣

بسنت ھشام الدين محمد عبدالعزيز القوشى12197 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٤

تامر سمير ھمام احمد10610 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٥

تقى مجدى محمد ص)ح صيام17712 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٦

حازم عجمى حسن انيس22200 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٧

حازم محمد عبده حسين6026 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٨

حسام محمد سيد محمد12067 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٩٩

حسانين محمد عبدالحليم ابراھيم4042 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٠

حسن عبدالحميد عبدالواحد8518 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠١

حسن محمد محمد عبدالوھاب15840 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٢

حسن محى الدين حسن على999377 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٣

حنين شھدى عبدالرحمن السيد22702 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٤

خالد احمد عبدالباقى83913 الساعة ٠٩ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٥

خالد احمد موسى منصور84704 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٦

خالد عبدالسميع احمد عبدالمولى819645 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٧

خالد عبد9 احمد عبدالحميد821026 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٨

خالد عبدالمنعم محمد ليله83867 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٠٩

خالد عمرو محسن السباعى الزنفلى4062 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٠

خلود احمد مصطفى عبدالعزيز18932 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١١

خلود سيد نعمان قطب9543 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٢

خليل احمد خليل محمد24166 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٣

داليا اشرف مصطفى غزال8789 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٤

داليا خالد عبدالخالق عبدالفتاح16265 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٥

دعاء احمد اسماعيل24010 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٦

دعاء عبدالجابر محمد ع)م6731 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٧

دنيا احمد فتحى الوكيل6040 الساعة ١١ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٨

دنيا سعيد فرج موسى الفقى16118 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١١٩

دينا جمال محمد حسن85569 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٠

دينا مامون عبدالس)م الجبالى815679 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢١

دينا محمد مصطفى عبدالكريم24279 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٢

دينا ياسين عباس ياسين البحيرى1212 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٣

رانا محمد محمد عبدالمنعم الطاھر5217 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٤

راندا احمد عبدالقوى منصور2638 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٥

رجب فتحى رجب محمد10750 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٦

رحاب احمد امين علوان11167 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٧

رحاب على محمد محمد راضى811252 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٨

رحمه محمد قاسم المنسى2082 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٢٩

روضه رافت رشاد مرسى8014 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٠

روناء عادل عبدالرازق متولى11323 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣١

ريھام جمال الدين محمد راضى815943 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٢

ريھام محمود على حسن26541 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٣

زينب احمد ابراھيم طه15776 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٤

زينب بيومى فرج على شافعى24313 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٥
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ساره ابو بكر سالم6752 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٦

ساره جمال اسماعيل السيد23507 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٧

ساره رضا احمد امين18830 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٨

سالى محمد اسماعيل سليم994456 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٣٩

سالى مصطفى حسن مصطفى دياب10390 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٠

سالى يحى سيد محمد6786 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤١

سامح ياقوت عبدالنبى بشندى محمد س)مه2494 الساعة ١٠ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٢

سعيد سيد محمد عيسى9193 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٣

سلمى محمد حسن احمد العليمى21181 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٤

سلوان سيد احمد محمد26123 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٥

سھا اسماعيل محمد احمد5087 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٦

سھير عصام محمد عطيه الشافعى10276 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٧

شادن محمد جمال الدين فاروق98499 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٨

شادى يسرى صبحى رزق25581 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٤٩

شروق مجدى محمد ص)ح صيام18922 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٠

شريف جمال حسن22558 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥١

شريف سامى رزق 9 قديس7020 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٢

شھاب الدين على محمد على ج)ب22264 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٣

شيماء حسن سيد اسماعيل818180 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٤

صفاء ابراھيم جابر محمد25363 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٥

طارق ابراھيم عزت غريب16990 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٦

طارق محمد ابراھيم احمد3453 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٧

طارق محمد احمد احمد ابو الع)26650 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٨

عادل احمد سعد زغلول حسن17278 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٥٩

عايده عادل حسن مصطفى2078 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٠

عبدالرحمن عبدالباسط احمد محمد عبد980179 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦١

عبدالرحمن محمود الدسوقى الشربينى822669 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٢

عبدالرحمن مدحت محمد6438 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٣

عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالباقي81562 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٤

ع) فوزى رمضان الصادق23265 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٥

ع)ء عادل عبدالوھاب عميره12212 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٦

على مؤنس محمد عمر12355 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٧

على ممدوح محمود مختار13108 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٨

عمر ابو الوفا محمد احمد816067 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٦٩

عمر سمير خلف احمد999248 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٠

عمر محمد ج)ل الدين سليمان23599 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧١

عمرو احمد محمود احمد س)مه3515 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٢

عمرو عبدالحليم خطاب عزب4435 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٣

عمرو عبد9 ابراھيم صالح عبدالرحمن2578 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٤

عمرو ع)ء الدين احمد فرج6045 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٥

عمرو عيد عرفه سيد26031 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٦

عمرو محمد محمود احمد سعد12101 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٧

عھود عبدالوھاب محمد شلبى26538 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٨

فؤاد عبدالفتاح فؤاد عبدالعظيم15601 الساعة ١١ صباح٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٧٩

فاتن ص)ح الدين السيد الطنطاوى89427 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٠
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فادى كمال زكا صادق817516 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨١

فاطمه محمد ابراھيم22230 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٢

فاطمه محمد عبدالعظيم مصطفى910396 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٣

كرم محمد عبدالرحمن عزام824238 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٤

كريم حسين كامل طوسون16274 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٥

كريم ناصر عبد9 ثابت88607 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٦

كريمان سيد محمد عبيد28065 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٧

كريمه ج)ل مرسى مرسى دقماق815326 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٨

كمال عبدالفتاح فتحى88853 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٨٩

كيرلس وھبه وديع وھبه18046 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٠

ليلى احمد عبدالحميد الغريب6448 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩١

مؤمن فتحى محمد عيد قناوى19015 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٢

ماجد محمد ابراھيم محمد منصور24266 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٣

ماھينور ممدوح محمد حسن مسعود19084 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٤

محمد ابراھيم ابراھيم عيد السيد6599 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٥

محمد ابراھيم امام حسينى23267 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٦

محمد ابراھيم عبدالحميد احمد85899 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٧

محمد احمد حسينى عبدالحليم11157 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٨

محمد احمد محمد امين رمضان اBسناوى817540 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة١٩٩

محمد اسامه ادريس عبدالجواد25569 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٠

محمد اسامه مصطفى اBبيارى8992 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠١

محمد اشرف محمد سامى عبدالرحيم15298 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٢

محمد السيد عبدالجواد السيد16653 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٣

محمد اوريا زكى عبيد16657 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٤

محمد ب)ل احمد عبدالھادى6087 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٥

محمد جابر محمد طه22633 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٦

محمد حسن فرغلى مصطفى23598 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٧

محمد حسن محمود الدالى10336 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٨

محمد خالد محمود محمد الحريرى823240 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٠٩

محمد ربيع احمد محمد10728 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٠

محمد ربيع مروان سليم815319 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١١

محمد رضا عبدالخالق احمد3038 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٢

محمد سمير احمد رشوان16197 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٣

محمد سمير اسماعيل عثمان12237 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٤

محمد سيد محمد على20614 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٥

محمد شريف محمد يوسف1765 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٦

محمد ص)ح حسنين محمد22233 الساعة ١٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٧

محمد ص)ح سالم عبدالعال18846 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٨

محمد ص)ح عبدالعظيم ابراھيم17696 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢١٩

محمد ضياء الدين محمد رضا3062 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٠

محمد طارق جمال عبدالعزيز22041 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢١

محمد طه محمد اسماعيل923565 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٢

محمد عادل حسن مصطفى92077 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٣

محمد عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالصمد9545 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٤

محمد عطا حمدان شحاته10746 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٥
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محمد عماد الدين ابراھيم السيد عبدالرحمن4428 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٦

محمد عمر فكرى على6079 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٧

محمد عمرو جمال الدين اسماعيل4019 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٨

محمد فاضل عبد9 عشرى18096 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٢٩

محمد مجدى احمد احمد القليوبى14337 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٠

محمد مجدى رشدى15551 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣١

محمد مجدى عبدالحميد محمد18520 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٢

محمد مجدى محمد عز الدين10303 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٣

محمد محمود كامل يس عبدالمجيد12348 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٤

محمد مسعود عبدالس)م حجازى810815 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٥

محمد مصطفى احمد اسماعيل ابو نايل85599 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٦

محمد يحيى جاد الرب رمضان14356 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٧

محمود احمد عثمان محمد87306 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٨

محمود اسماعيل عبدالحليم خليفه25307 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٣٩

محمود حمدى احمد ابو العينين2498 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٠

محمود خيرى رجب عبدالوھاب25210 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤١

محمود رضوان احمد محمد رشوان98020 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٢

محمود سامى لطفى عبدالعظيم ابراھيم16302 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٣

محمود سعد سيد مصطفى829044 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٤

محمود صفوت عبداللطيف حسن حسونه23554 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٥

محمود عبدالتواب ابو زيد روبى2626 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٦

محمود عبداللطيف15141 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٧

محمود عبدالمنعم عبدالنبى على عبدالرازق9688 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٨

محمود فتحى حسين محمود87384 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٤٩

محمود محمد عبدالحميد العوضى1420 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٠

محمود محمد محمود الديب12139 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥١

محمود ھشام احمد مصطفى827010 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٢

مروه احمد الشافعى محمد عطيه916200 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٣

مروه ج)ل محمود ابراھيم12000 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٤

مروه سعيد رس)ن15030 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٥

مروه ص)ح عبدالمنعم جاب 8169169 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٦

مروه ص)ح محمود مصطفى المعداوى1004 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٧

مروه عادل على محمد885967 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٨

مروه محمد محمود عبدربه829014 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٥٩

مروه مصطفى كامل فاروق بھلول89078 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٠

مصطفى ابراھيم محمد عبدالمنعم حامد ص)ح5669 الساعة ٠١ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦١

مصطفى احمد عبدالقادر عبدالقادر84229 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٢

مصطفى ج)ل سنوسى محمد5248 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٣

مصطفى سيد متولى خلف 832069 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٤

مصطفى ص)ح محمد10405 الساعة ١٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٥

مصطفى عبدالجواد احمد عبدالجواد817526 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٦

مصطفى عبده احمد محمد حموده817464 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٧

مصطفى مجدى ابو زيد16506 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٨

مصطفى محمد جمال احمد على811064 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٦٩

مصطفى محمد سامى شحاته825122 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٠
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مصطفى محمد محمد محمد العربى10466 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧١

مصطفى محمد محمد مرسى السعيد815666 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٢

مصطفى محمد موسى محمد12068 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٣

منار عبداللطيف عبدالعال حسن24550 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٤

منه 9 احمد محمد امام917599 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٥

منه 9 مصطفى88871 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٦

منى حسام الدين محمد حسين85725 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٧

منى محمد محمود عبدالرحمن6392 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٨

منى مصطفى عبيد احمد حمد17381 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٧٩

منى مصطفى محمد على818214 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٠

مھا محمد حسين عبد87909 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨١

مھاب محمد سيف النصر ابوالفتوح المصرى999390 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٢

مى احمد توفيق مصطفى25576 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٣

مى امين فھمى امين14234 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٤

مى سامى توفيق82300 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٥

مى سيد محمد محمود14024 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٦

ميار محمد امين راشد811071 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٧

ميرفت حسانين احمد حسانين17080 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٨

ميرنا اشرف احمد فتحى16975 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٨٩

مينا مجلى فل مجلى4055 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٠

ناديه عادل احمد مصطفى917556 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩١

ندى ثروت عبدالحليم15036 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٢

ندى سامى محمد احمد شلبى9338 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٣

ندى ص)ح احمد شحاته811284 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٤

نرمين حسن طه حنفى الوكيل17033 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٥

نرمين صبرى شحاته15000 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٦

نرمين مختار احمد محمود81648 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٧

نھال محمد كمال ھاشم عبدالمالك1912 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٨

نھال محمود خميس احمد15355 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٢٩٩

نھى سمير محمد محمد مقله5074 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٠

نھى مجدى نعمان يوسف99311 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠١

نھى محمد شحات سليمان15220 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٢

نور الدين ص)ح الدين يحيى ابراھيم25334 الساعة ٠٢ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٣

نورا طه عبود طه اسماعيل17253 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٤

ھاجر على عواد على عماره6406 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٥

ھاله جمال سالم طلبه جاد25616 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٦

ھبه احمد خليل خليل5128 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٧

ھبه 9 جمال عاشور مختار23027 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٨

ھبه حامد محمد فايز17031 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٠٩

ھبه سامى جمعه محمد816938 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٠

ھبه سيد عبدالمنعم1377 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١١

ھبه عوض جمال سليمان18090 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٢

ھبه نبيل احمد ابراھيم819610 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٣

ھبه يحى محمود حمدى عبدالمجيد7974 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٤

ھدى مصطفى على احمد حسين89077 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٥
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ھدى يونس ابو القمصان صالح15724 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٦

ھدير عزت عبدالحميد احمد على5225 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٧

ھدير فوزى حسنى ھليل811294 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٨

ھشام زكريا زكى خليل الحداد6675 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣١٩

ھشام عدلى ابو الع) محمد س)مه22074 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٠

ھناء جمال الدين عبدالرحمن15266 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢١

ھند عبدالدايم محمد على عمران14066 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٢

ھند محمد حسين جعفر11182 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٣

ھيثم محمد احمد24049 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٤

وفاء محمد نجيب ابراھيم5539 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٥

وBء حنفى ثابت محمد15255 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٦

وBء خالد غريب متولى4028 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٧

وBء صبرى محمود الدسوقى88900 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٨

وBء محمد احمد الصاوى85597 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٢٩

وBء محمد مصطفى ابراھيم85971 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٠

وBء نجيب عبدالحميد عبدالرحمن89445 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣١

وليد امين حسن محمد10297 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٢

يارا مجدى احمد توفيق23587 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٣

ياسمين جمعه على محمد24014 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٤

ياسمين حسن عبدالوھاب820512 الساعة ٠٣ ظھرا٠٤/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٥

ياسمين حسنى شلبى ابراھيم816775 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٦

ياسمين مجدى يوسف الدميرى996738 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٧

ياسمين محمد حسن يوسف15265 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٨

ياسمين محمد سامح خليل زيدان المليجى824231 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٣٩

يمنى سعودى عمر ابو على16296 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالجيزة٣٤٠


