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27(عام  )فسيولوجى 2927.5412539273137ابراهيم ياقوت ابراهيم كامل   منقول بمواد4001

303137243028.52731ابوبكر عوض عوض محمد المرىس   مستجد4002

3833.543273531.52739احالم رمضان محمد زناتى   مستجد4003

3434403540352539احمد السيد محمود احمد احمد   مستجد4004

ن سليمان    مستجد4005 1928.5361926232027احمد سعد عبده حسي 

3830.542314129.53338احمد سعد محمد محمد الدهمه   مستجد4006

يف عبالسالم ابراهيم العرتى   مستجد4007 احمد شر

3028.5362532312628احمد شعبان عبدالونيس براتن   مستجد4008

ن عىل غريب   مستجد4009 4238.5433423383142احمد صالح الدين حسي 

2732.5401937352536احمد عبدالحميد الغريب عبدالحميد   مستجد4010

4546464045434249احمد عماد الدين خميس عىل ابراهيم   مستجد4011

3038453342272738احمد كمال عيىس مرىس فرج   مستجد4012

3630412635273332احمد مجدى عبدالعزيز محمد حسب هللا   مستجد4013

4042443637383937احمد محمد عبدالمنعم محمود ابراهيم   مستجد4014

احمد محمد محمود احمد   مستجد4015

2530.541223225.52433احمد محمود حسن عوف   مستجد4016

 السيد ابوالدهب   مستجد4017
ن
363641243629.52927احمد محمود عبدالشاف

3225422133273233احمد مروان احمد مهدى   مستجد4018

3233.542262824.52522احمد مهدى احمد للو   مستجد4019

غيابسلوكيات4033.5423337253142ادهم عمرو مصطفن النحاس   منقول بمواد4020

3934.5423742373444اشاء بهاء احمد عبدالمجيد الشاذىل   مستجد4021

324345373733.52841اشاء حسن محمد عبدالهادى سيداحمد   مستجد4022

2224.533162921.52422اشاء طارق محمد بسيوتن ناضن   مستجد4023

3840.5424243393747اشاء عبدالحميد محمد االنصارى   مستجد4024

303141253626.52537اشاء عطيه عىل محمد خليفه   مستجد4025

3933.543363525.53036اشاء عىل محمد السيد شور   مستجد4026

414344374338.53847اشاء فرج عبده محمد الشاطبى   مستجد4027

213031213426.52030اشاء محمد عبدالعزيز سيداحمد   مستجد4028

اسالم فتىح احمد عبدهللا اللواتى   مستجد4029

4144464244413746اسماء السيد احمد عىل عمر   مستجد4030

362943313029.53034اسماء جمعه رجب شحاته محمد   مستجد4031

اسماء شحاته احمد احمد جعفر   مستجد4032

3441.5403739363840اسماء عبدالعاىط عبدالرواف عبدالقادر   مستجد4033

ف احمد احمد خميس   مستجد4034 3739.5433442333146االء اشر

3238433538343341االء صالح حسن عبداللطيف منصور   مستجد4035
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4042.5464144414043االء محمد ابراهيم اسماعيل   مستجد4036

2828.535183326.52430االء محمدى عباس محمدى العسال   مستجد4037

ى عيىس محمد   مستجد4038  صبى
اماتن

اماتن محمد فوزى محمد خضن   مستجد4039

3835.544353730.54034امنيه صالح الدين محمد السيد   مستجد4040

وك   مستجد4041 333544364232.52943امنيه محمد محمود مبى

ه حسن عبدالبارى عىل   مستجد4042 4646474448443748امب 

ه خلف عبدالحميد محمد   مستجد4043 امب 

ه طارق عبدالعزيز عبدالمعىط   مستجد4044 4342464143393946امب 

 شعب    مستجد4045
ه محمد مصطفن 353841374138.53238امب 

4037.5403336343140امينه عبدالرحمن محمود مسلم   مستجد4046

3735.542343637.51344انىحى ياش عبدالسالم عطيه النجار   مستجد4047

1418.536143120.51315اندرو مجدى عدىل اسكندر    مستجد4048

3534.540333834.53336انطوان جورج وهبه بساىل بشاى   مستجد4049

363344313734.52332ايات عبدالرحمن غالب محمد   مستجد4050

3732353141383334ايريبن منب  فوزى عبدالمسيح   مستجد4051

وز توماس   مستجد4052 3840443442363042ايريبن وجيه محروس نب 

ايمان احمد حامد مطاوع   مستجد4053

3332.5443033262937ايمان سعيد عبدالجليل عىل   مستجد4054

4240.5433940383443ايمان عادل عبدالحميد عبدالحليم محمد   مستجد4055

3835392936323137ايمان محمود سعيد محمود سلطان    مستجد4056

3438.5443645393543ايمان مدحت عبدالرافع محمد   مستجد4057

3539452940383638ايناس عىل احمد عىل عبدالنبى   مستجد4058

413946424439.53645ايه عبدالرحمن محمود احمد عالم   مستجد4059

ن مصلىح   مستجد4060 393643373837.53442بسمه طارق فتىح حسي 

3541433540363142بسنت عىل عىل النيداتن   مستجد4061

يال   مستجد4062 3943473645383442بسنت نجاح محروس غبى

827.51824285.51131بشب  محمود محمد   مستجد4063

3229.5393439332738بالل مصطفن يوسف عيىس السيد   مستجد4064

3432433037282837بيبى صالح برهيدى قرياقص وهبه   مستجد4065

تسبيح غريب فوزى عبدالسالم   مستجد4066

3037.540344027.52833تسنيم فهىم محمد فهىم جمعه   مستجد4067

374037324239.53443تفى صبىح حسونه حسن   مستجد4068

3134.5392939332936تفى محمد عبدالفتاح محمد   مستجد4069

جهاد سعيد عبدالسالم حسن دراز   منقول بمواد4070

2628.5392229352624جهاد عطيه محمد محمد خليل   مستجد4071

4443.5473745403847حاتم طارق كمال محمد ابراهيم   مستجد4072
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3229403033332533حبيبه احمد عبدالفتاح محمود   مستجد4073

3838.539384340.53744حبيبه مجدى السيد عبدالمقصود    مستجد4074

ن احمد السيد   مستجد4075 ن ايهاب حسي  حسي 

حمدى حسن عبدهللا حسن طليس   مستجد4076

3327.541272923.52835خالد محمود حسن محمد   مستجد4077

3333402928262332داليا كمال محمد عبدالحميد ابوخليفه   مستجد4078

ن متوىل   مستجد4079  اسماعيل امي 
3839.5433238363539داليا مصطفن

302942313430.52332دعاء طلعت جميل عبدالسالم   مستجد4080

3936.546374037.53043ديانا تادرس دجاش تادرس   مستجد4081

3733452931262836رانا ايمن سمب  عبدالعزيز   مستجد4082

2831.539294025.52832رانا صالح صابر احمد سليمان   مستجد4083

رحاب محمود حسن محمود   مستجد4084

رحمه احمد عبدالعزيز محمد حجازى   مستجد4085

ن   مستجد4086 4340.546383534.53643رحمه عىل ابراهيم حسي 

434141383634.53540رضوى سعد عبدالنعيم صالح   مستجد4087

3731413025312936رضوى محمد محمود الطاهر   مستجد4088

3940.5433232413237رنا احمد محمد عباس رشوان   مستجد4089

ن   مستجد4090 444247424339.53544روان ابراهيم السيد حساني 

روان ابراهيم عىل محمود عوض   مستجد4091

3430.5363131312533روان طارق محروس محمد حسن   مستجد4092

4043.5434046383644روان عالءالدين محمود عبدالسالم مهينه   مستجد4093

3231.5422631262731روان محمود عبدالعزيز محمد محمد   مستجد4094

4240.544384141.53642روان ممدوح ابراهيم حسن العطار   مستجد4095

رودينا محمود محمد محمد شتا   مستجد4096

يد عبدالرازق   مستجد4097 ن روفيده محمد السيد ابوالب 

3627.546303930.53233رويده محمود محمد عىل ابراهيم   مستجد4098

3328402832303334ريم محمد عىل عبدالرحمن السيد   مستجد4099

ف عبدالكريم عبدالموىل   مستجد4100 3526.541253029.52231زياد اشر

يف ذىك محمد   مستجد4101 2928391927252627زياد شر

3936.5453432343142زياد مجدى محمد السيد   مستجد4102

ن مرزوق   مستجد4103 3333.537353434.53238ساره بولس سيفي 

وك نصار   مستجد4104 4139.542393635.53140ساره جمال محمد مبى

354144333430.52936ساره سعد احمد محمد عمران   مستجد4105

3429.539332833.52732ساره عىل حامد محمد حسب هللا   مستجد4106

4646.5454045414048ساره محمد جابر محمد السيد   مستجد4107

3632.5372934272728ساميه السيد احمد مصطفن عوض   مستجد4108

 لالعادة4109
ى
ساندى جورج وهيب شاكر خليل   باف
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ساندى عماد مالك اسعد يوسف   مستجد4110

3535403233303338سعد محمد محمد عثمان حسن   مستجد4111

سعيد عادل سعيد محمد   مستجد4112

3637423333332831سلىم ايمن فاروق محمد عرسان   مستجد4113

يف احمد محمود حسن غانم   مستجد4114 3838.542364333.53741سلىم شر

سلىم محمد السيد محمد بخيت   مستجد4115

343446303429.52338سلىم ياش السيد ابراهيم   مستجد4116

ف عبدالعال   مستجد4117 ف محمد شر 3735.5412836353135سماء اشر

3134333131323131سمب  محروس حمزه محمد السحيىم   مستجد4118

4344.5444139393642سميه محمد عبدالجليل عبدالمجيد محمد   مستجد4119

ن حسن   مستجد4120 3732463739383336سناء سعيد عبدالمجيد ابوالعيني 

4140414244373140سها نبيل عطيه عىل شعبان   مستجد4121

4142.5424238333448سهام عصام عبدالسالم شاور   مستجد4122

سىه محمد عبدالعزيز جاد الحق   مستجد4123

سهيله السيد سعدى كريم محمد   مستجد4124

سهيله جمعه حسن جمعه   مستجد4125

332939343227.53036سهيله عبدالقادر احمد احمد   مستجد4126

ن   مستجد4127 3032.5413133323037سهيله عىل محمد السائح حسني 

4138463942383648سوزان محمد محمد ابراهيم   مستجد4128

2928.5413227242434سيمون سامح عزىم سليمان   مستجد4129

342937243328.52840شدا محمد انور ابراهيم قطقيط   مستجد4130

333842343629.53040شذا ماجد عبدالرحمن محمد احمد   مستجد4131

اس   مستجد4132 وق محمد عبدالغبن البى 363341272829.52732شر

يف   مستجد4133 يف وائل محمود عبدهللا شر 4038403230352936شر

384143374241.53243شيماء الصاوى ابراهيم الطراوى   مستجد4134

3236.539323331.52937شيماء نض خميس محمد علواتن   مستجد4135

3737.5403634323135صفيه حنفن مصطفن حنفن   مستجد4136

4236.5443035303039طارق محمد رجب جاد الكريم   مستجد4137

3832413032242739عاليه محمد سالمه محمد   مستجد4138

عبدالرحمن اسامه عبدالفتاح عباس   مستجد4139

عبدالرحمن جهاد كمال عبدالحميد بسيوتن   مستجد4140

عبدالعزيز صالح الدين همام السيد   مستجد4141

3232.540303431.52831عالم محمود عالم عىل   مستجد4142

3234333132293226علياء حسن سالم سالم يىح   مستجد4143

3940463940403348علياء عالء عبدالمنعم محمود عبدالمنعم   مستجد4144

3439.5403534313042عمر عصام سعد البهنىس   مستجد4145

2933.537333124.52936عمر مجدى محمود مرىع   مستجد4146
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3840.540403935.53342عمر محمد الطنطاوى هنداوى حسام الدين   مستجد4147

353242272825.52632عمر محمد فؤاد احمد الجزيرى   مستجد4148

 لالعادة4149
ى
36تربية وانتاج الدواجن2524.538323525.52732عمر محمود صالح الدين قاسم   باف

وك محمد حسن   مستجد4150 2927.537273326.52824غاده حسن مبى

3029.5412726262532غاده عادل السيد بركات    مستجد4151

2632383037313030فادى انىس بطرس مقلد   مستجد4152

2823.536252821.52325فادى فؤاد خليل فرنسيس خليل   مستجد4153

4239.5433540384038فاطمه عصام عبدهللا شور   مستجد4154

2929402229222134فرح احمد سعد الدين محمد توفيق   مستجد4155

3637.5434138363838فرح سمب  السيد عبدالجليل   مستجد4156

ونيا جورج رياض بطرس   مستجد4157 2926.5392633282330فب 

ن نعيم جاب هللا عوض   مستجد4158 373140353437.53040كرستي 

3526.538292827.52332كرم رمضان عبدالمجيد عبدهللا   مستجد4159

332840293223.53036كريم ايمن مصطفن عبدالجليل مصطفن   مستجد4160

3431.537223025.52924كريم حاتم فوزى عوض   مستجد4161

3432.5373130283037كريم سامح مصطفن ابوالمجد عبدالعال   مستجد4162

3625402725272428كريم سعيد احمد محمد ابراهيم   مستجد4163

كوثر عبدالمجيد عىل محمد   مستجد4164

لس عادل عطاهللا عطيه عبدالملك   مستجد4165 3637454234323244كب 

لس فايز دميان جاد السيد   مستجد4166 292538272629.52228كب 

ف نضالدين السيد احمد   مستجد4167 3537423229323030لببن اشر

283843373432.52841لقاء حسام الدين جالل محمد عاطف   مستجد4168

4540.5433740433642ليىل محمد شعبان صالح شعبان   مستجد4169

242436192217.51931مؤمن محمد عبدلرازق شلبى عبدالرازق   مستجد4170

مؤمن محمد مصطفن احمد   مستجد4171

ن عاطف برنابا جرس اقالديوس   مستجد4172 333241333124.53134مارلي 

ف فريد عوض عبدالملك   مستجد4173 3631.5453139333340ماريا اشر

4236.5433938392744ماريا جورج عيد جرجس يوسف   مستجد4174

4333.5443231333539مارينا مجدى تكال عزيز تكال   مستجد4175

2631.5442729272337ماريو يرسى حبيب فجرى   مستجد4176

ف محمد عمر   مستجد4177 3032.5423535313040مازن اشر

3229412330253030مازن محمد النور عبدالراضن   مستجد4178

4038403840383442مازن محمود محمد عبدالرؤف   مستجد4179

2726.540272924.52328مالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن   مستجد4180

3532.542363534.52836مايفل منصور نضهللا حبيب   مستجد4181

3941.5463938393741مايكل حنا لحىطن مجلع   مستجد4182

3935.5383334333141محمد ابراهيم زىك عطاهللا   مستجد4183
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2423422629182425محمد ابراهيم سعد سعد عبدربه   مستجد4184

3537.5443735353144محمد احمد رمضان برنوجى زهران   مستجد4185

ف   مستجد4208 2224.537192816.52123محمد ناض محمد شر

3533402933302935محمد وحيد محمد ابوشعر   مستجد4209

292641242519.52434محمد يرسى السيد عطيه عبدالعال   مستجد4210

3327432431252728محمود احمد محمود عىل   مستجد4211

ن ابراهيم   مستجد4212 ف عبدالسالم حسي  3335443234302739محمود اشر

343238313525.52327محمود خلف محمد خضب  هريدى   مستجد4213

محمود محمد محمد محمود الريوى   مستجد4214

ى   مستجد4215 2631413329283435محمود نض احمد حسن البحب 

353235313428.52833محمود يرسى ابراهيم محمد   مستجد4216

ن احمد صبيح   مستجد4217 3841.5463637363442مروه احمد محمد امي 

3731.5383532332842مروه مجدى جابر عبدالسالم   مستجد4218

2826371014151825مروه محمد عباس محمد صديق   مستجد4219

وك الغريب محمد   مستجد4220 3845474240383747مريم احمد مبى

ف زين الدين عبدالحميد   مستجد4221 4138423435342938مريم اشر

ف عبدهللا محمد   مستجد4222 413642324036.53437مريم اشر

3236423938323947مريم السعيد محمد سعد   مستجد4223

ن   مستجد4224 3936.543393634.53242مريم عبدالفتاح عىل حسني 

2831.540233028.53032مريم عىل حسن عىل   مستجد4225

3233.5363539263340مريم محمد كامل مصطفن العويىل   مستجد4226

333637293222.52528مصطفن ابراهيم حسن الكوىم   مستجد4227

232834263414.52832مصطفن جمال مصطفن حسن   مستجد4228

هان ماهر شامخ محمد الناصورى   مستجد4249 3829.5452938342736مب 

يال   مستجد4250 3830.539252921.51930مينا سعيد سناده سعيد غبى

3836.544323728.52833مينا نشات عدىل باسيىل   مستجد4251

3032.5503330303144نادين احمد النادى احمد موىس   مستجد4252

283340253327.52534نادين عصام منصور عبدالعزيز منصور   مستجد4253

4240.542383632.53239ندا السيد السيد ابوالريش   مستجد4254

313440273529.52236ندا عادل عبدالفتاح خليل محمد    مستجد4255

2625.535212316.52226ندى احمد ابراهيم محمود   مستجد4256

ندى ايمن احمد عبدالحميد غانم   مستجد4257

3440394139413246ندى سعيد حسن جمال   مستجد4258

353539333329.52738ندى سعيد مرىس احمد   مستجد4259

يف محمد عباس اسماعيل   مستجد4260 3635433135313335ندى شر

4340.545393739.53647ندى عبدالغبن عىل عبدالحميد عىل الدين   مستجد4261

3033423135313138ندى محمود صفوت محمد خليل   مستجد4262
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3634.5433738302839ندى هاشم سعد هاشم محمد   مستجد4263

343643363840.53240ندى وحيد محمد شحاته   مستجد4264

3235.542353833.53339ندى وليد السيد احمد عمر   مستجد4265

4243.543434438.53146نعمه فتىح فتىح محمد سحلول   مستجد4266

3630.5453036292333نهال عصام عىل محمد ابوالنور   مستجد4267

3127373329281931نهال محمد محمد عبدالرحمن منصور   مستجد4268

4741.5443746383245هنا ساىم محمد خطاب   مستجد4290

2931.543252621.52230هناء مغازى مغازى فضل   مستجد4291

232241253021.52729هند السيد سعد حسن محمد   مستجد4292

3435.533343529.52832هند عصام عبدهللا محمد احمد   مستجد4293

4036.5433343373843وعد احمد متوىل ابراهيم شور   مستجد4294

4139433942363843يارا رجب اسماعيل طلبه   مستجد4295

ن عبدالمحسن محمد احمد   مستجد4296 2430.540293426.52540ياسمي 

ن كامل عبدالقوى عوض   مستجد4297 4341.5373741373645ياسمي 

ن هشام سالم احمد جباره   مستجد4298 3331.5392634242440ياسمي 

3333.537283529.52931ياسمينا طارق محمد صبىح ابراهيم بسيوتن   مستجد4299

3935.5413840333334يرسا ايمن محمد عبدهللا سيد   مستجد4300

ن   مستجد4301 322739313327.52232يمبن ابوبكر عىل عثمان حسي 

هم   مستجد4302 3430.537273028.52335يوستينا رمسيس نعيم مب 

2923.539223429.51823يوسف احمد عبدالرحمن السيد   مستجد4303

3335.5433431292733يوسف هاتن عبدالمقصود السيد الفرنواتن   مستجد4304

4190463746393947منه هللا سيد احمد ابراهيم   مستجد4305

 لالعادة4306
ى
3061532850263131عبدالرحمن مصطفن عمر حافظ   باف

3734413533272941محمد احمد عباس عبدالوهاب   مستجد4186

2723.540202528.52222محمد احمد محمد زهران   مستجد4187

3534.5392927272634محمد احمد مرىس ابراهيم   مستجد4188

3634.5452937313238محمد اسالم عبدالحميد سليمان   مستجد4189

2526.541202826.52328محمد ثروت عبدالغفار عبدالاله   مستجد4190

3832372630272430محمد جمال محمد حسن عجىم   مستجد4191

3334.5383231303336محمد حسام الدين يوسف عبدالعليم خطاب   مستجد4192

محمد حسن السيد محمدين الحال   مستجد4193

محمد خالد احمد فؤاد محمد احمد   مستجد4194

محمد خميس السيد محمد مرىع   مستجد4195

3539403238373136محمد خميس السيد محمود محمد   مستجد4196

3736.5443137313035محمد صبىح محمد عبدالقادر   مستجد4197

3728.540272825.51729محمد طارق حسن طه عىل خليل   مستجد4198

4134403737343237محمد طارق مصطفن محمد جالل   مستجد4199
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محمد عادل السيد عىل   مستجد4200

محمد عادل المغرتى ابوالمجد   مستجد4201

محمد عبدالخالق السيد عبدالخالق   مستجد4202

 لالعادة4203
ى
قاوى   باف محمد عبدالعاىط محمود الرسر

3638.5393836362942محمد عزت عبدالمنعم عىل عنبى   مستجد4204

2731362431322830محمد عالء عبدالقادر السيد   مستجد4205

محمد قاسم حسن عبدالمنعم حسن   مستجد4206

ن   مستجد4207 332933283225.53031محمد محمد احمد سيد حساني 

26الوراثة4040.546404141.53642مصطفن صالح محمد عرسان محمود   منقول بمواد4229

3125.540263021.52628مصطفن محمد اسماعيل البنا   مستجد4230

2933363234311932مصطفن محمد السيد عوض السيد   مستجد4231

   مستجد4232
ن

3032.5362136212235معاذ عبدالباسط عبدالكريم المزيوىع

323739333227.53541منار سعيد احمد مصطفن احمد   مستجد4233

3135373537312945منه هللا احمد محمود سعيد عبدالحميد   مستجد4234

ن محمد   مستجد4235 ف السيد حسي  منه هللا اشر

4041.5454345403145منه هللا ايهاب عبدالمنعم محمد رزق   مستجد4236

3831.537303228.52633منه هللا طارق السيد    مستجد4237

3837423840363042منه هللا محمد عبدالرؤوف اسماعيل حسن   مستجد4238

4243464240393646منه هللا محمد محمد محمد عبده   مستجد4239

3739.5453435353639منه هللا محمود صبىح محمد حسن   مستجد4240

4042433839372742منه هللا ياش جمعه محمد نور حسن   مستجد4241

3629.545283728.52631مبن رمضان خليفه اسماعيل   مستجد4242

3338413039332740مبن ياش عباس مسعود السمان   مستجد4243

ن   مستجد4244 يد شاهي  ن  ابوالب 
3938.5403537372835مها بسيوتن

242643223127.52730ميار احمد محمد احمد ياقوت   مستجد4245

نا ابراهيم عىل ابراهيم   مستجد4246 3431.5402732322630مب 

نا احمد محمد رشوان   مستجد4247 3736.5453339363440مب 

نا محمد مصطفن عىل   مستجد4248 3535.537353629.53542مب 

3330.5423031242529نىه عادل عبدالعزيز السيد عطاهللا   مستجد4269

3737.5443938383643نىه عبدالرحمن حسن السيد   مستجد4270

يف عبدالرزاق عباس   مستجد4271 نور شر

262835203521.52128نورا محمد احمد حامد احمد   مستجد4272

3938463441343543نورالدين نبيل نورالدين   مستجد4273

4340454139393242نوران احمد عبداللطيف حافظ رشوان   مستجد4274

4238.5443838362645نوران حسام الدين انور النجدى   مستجد4275

2926.5382330252526نوران هشام محب  الدين السيد   مستجد4276

ن حامد عىل    مستجد4277 ن ياسي  332738273223.52631نورهان حسي 
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4038.541384034.52638نورهان سعيد فتىح عبدالمطلب   مستجد4278

3939.547414132.53641نورهان طارق سعيد عبدالرحمن محمد   مستجد4279

2633401932232430نورهان عالءالدين محمد محمد حفناوى   مستجد4280

3735412927272241نورين عبدالمنعم مصطفن احمد   مستجد4281

ن محمد مسعود عبدالسالم   مستجد4282 323541313731.53131نيفي 

3029.5372530252030هاجر حسن عبدربه احمد جمعه   مستجد4283

ن حسن ابراهيم موىس   مستجد4284 3839.544393834.53340هاجر حسي 

3639.5423440323041هاجر محمود عىل محمد   مستجد4285

3130392933291834هبه هللا يونس محمد عبدالفتاح   مستجد4286

يد الحلفاوى   مستجد4287 ن هبه عبدالناض محمد ابوالب 

هدير السيد محمد قطب رمضان   مستجد4288

3232353334332338هشام مصطفن ابراهيم سعد   مستجد4289


