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ابراھيم محمد السيد احمد10983 الساعة ١١ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١

احمد حسنى توفيق محمد15714 الساعة ٠٩ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٢

احمد سعيد رشدى عبدالرازق82678 الساعة ١١ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣

احمد عاطف محمد على819623 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤

احمد عبدالحفيظ محمد حسن88706 الساعة ٠٩ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٥

احمد عبدالحميد مصطفى على2519 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦

احمد على حامد احمد20001 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧

احمد فؤاد عبدالمطلب داود17201 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨

احمد فريد عبدالعزيز محمد24306 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩

احمد محمد فتوح السيد6728 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٠

احمد محمود السيد محمد13227 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١١

احمد ھديه خلف احمد19852 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٢

اسامه ص5ح عبدالباسط محمد15187 الساعة ٠٩ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج١٣

اسامه قلدس ونيس قلدس87931 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٤

استيفانو نشات عزيز بطرس14346 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٥

اسراء برھوم على عبده24319 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٦

اسراء على حامد احمد818238 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٧

اشرف جمال احمد عمران10071 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٨

ا>ء احمد على22114 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج١٩

امجد نجيب اسحاق خله4878 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٠

اميره محمد ع5ء الدين فرج عبدالرحمن10385 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢١

ايات محمد احمد حماد816909 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٢

ايرينى نبيه سامى بسيلى89247 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٣

براءه نبيل عبدالمولى17788 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٤

بيتر ميشيل شوقى حكيم88153 الساعة ٠٩ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٥

جرجس ممدوح رياض سمير4956 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٦

حسناء احمد عبدالحميد محمد9918680 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٧

حسين احمد مختار محمود3466 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٨

حسين بدرى محمد حسين999263 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٢٩

حسين نبيل حسين22568 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٠

ديانا سامى الكلوك سيف817538 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣١

دينا محمد عبدالستار عثمان17762 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٢

رامى مصرى بارح عوض87850 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٣

رحاب صابر احمد12301 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٤

روفان رومانى فؤاد عازر18095 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٥

ريمون نجيب نجيب بسطوروس سمعان811228 الساعة ١٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٦

ساره نشات رشدى قلدس824122 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٧

سلمى محمود ھارون محمد9369 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٨

سميه محمد حسين سليمان17117 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٣٩

شريف ابو الفضل ھريدى عطاى999287 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٠

شيماء محمد محمود احمد8243 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤١

صفاء علم ا>س5م محمد ابراھيم25329 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٢

عاطف دياب محمد احمد4888 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٣

عبدالرحمن احمد محمد احمد11208 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٤

عبدالرحمن رشاد محمد انور احمد1808 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٥
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عبدB محمد محمود ابو الع9993075 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٦

ع5 عثمان محمد يس824121 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٧

على عادل على ضيف822690 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٨

علياء حمدى محمود عيسى11124 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٤٩

عمرو جودت منصور يوسف12084 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٠

عمرو محمد خليفه منصور83684 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥١

فاطمه ابراھيم عبدالعليم ابراھيم25371 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٢

فھد احمد عبدالمجيد احمد26628 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٣

فياض جمال ابراھيم السمان11209 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٤

كاترين شفيق حبيب واصف89248 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٥

كرلس فايز فھمى عازر10533 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٦

كيرس نشات رشدى قلوس824119 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٧

مادونا نزيه زكرى بدوانى1662 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٨

محمد احمد محمود ابراھيم12601 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٥٩

محمد حشمت ابو الحمد19771 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٠

محمد عادل محمد عبدالرحيم10569 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٦١

محمد عبدالس5م ادريس احمد9557 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٢

محمد على حسن اسماعيل81531 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٣

محمد على محمد على10471 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٤

محمد عمر عبدالحليم البدرى81708 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٥

محمد فتحى على حافظ23080 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٦

محمود بدوى السيد نور الدين8778 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٧

محمود خالد محمود عثمان16986 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٨

محمود على احمد محمد88053 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٦٩

محمود عمر خلف احمد26576 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٠

محمود منصور محمد محمد999375 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧١

مختار مسعود شكرى20052 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٢

مريم حسن محمد محمد83609 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٣

مصطفى احمد بھاء19780 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٤

مصطفى خلف عبدالحميد صابر88694 الساعة ٠١ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٥

مصطفى راشد عز الدين محمد5330 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٦

مصطفى ط5نى عبدالعاطى حسانين11207 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٧

مصطفى محمد احمد احمد5929 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٨

معتز احمد حسين احمد5331 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٧٩

ممدوح محمد ص5ح الدين عبدالحميد محمود99258 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٠

مى محمد نجيب عبدالمحسن حسين لكلوك810832 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨١

مينا رؤوف راضى سدراك7851 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٢

18951B مينا سمير سمعان فضل الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٣

مينا نادر امين رؤفائيل85622 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٤

نسمه حسن البنا عبدالعزيز24618 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٥

ھانى زكريا محمد محمد عامر8951 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٦

ھبه عبدالعاطى عبدالمنعم83776 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٧

ھدير محمد احمد محمد6228 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٨

ھند السيد حافظ السيد999232 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٨٩

ھند تاج الدين خيامى خليل816763 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩٠
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وائل رافت عبدالرؤوف19786 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩١

وليد احمد رفاعى عبدال5ه19518 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩٢

ياسمين فاروق عبدال5ه بطيخ83805 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩٣

يسرا طلعت صابر خليل4943 الساعة ١٠ صباح٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولسوھاج٩٤

يوستينا بطرس ثابت خليل920030 الساعة ٠٢ ظھرا٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولسوھاج٩٥


