
 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الرابعة
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 ظهرا                              4-1األثنين           من الساعة/يوم  أمانى صبحى/ د

 

 أسماء الطالب

 ياسمين حسن السيد حمزة

 ياسمين صالح احمد دمحمالسيد

 على عشرى ياسمين صالح على

 ياسمين على سالم دمحم ربيع

 

 

 

 

 ياسمين دمحم إبراهيم ابراهيم

 ياسمين موسى السيد موسى

 إبراهيم دمحم الشحات اسمين ياسري

 يسرا دمحم على العوضى

 

 

 

 

 على مصبح على يسمين

 فاطمة السيد احمد خليل

 دمحم رمضان عبداللطيف

 بركات عمر الصعيدى الشحات هند

 

 

 ظهرا                              4-1األثنين           من الساعة/يوم  صباح عبده هجرس/ د

 أسماء الطالب

 احمد دمحم حسني عطوه االء

 جمال السيد احمد االء

 عصام عوض عبدالمجيد االء

 غريب السيد غريب االء

 امين عبده فكرى االء

 دمحم كامل الصاوي االء

 

 أبتسام أحمد السيد أحمد

 العربى فؤاد ابتسام السيد

 ابتسام حسنى دمحم السيد

 متولى احمد احمدى ابتهال

 رإبراهيم صالح إبراهيم الدسوقي نص

 دمحم مجاهد ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم

 علي مصطفي عبدهللا الهادي احالم

 

 

 أحمد السيد رياض مصطفى

 احمد السيد دمحم عبدالهادى

 احمد الهادي السيد دمحم

 أحمد عبدالعاطى عبدالعاطى أحمد

 احمد عرفه محمود احمد عرفه

 دمحم سليم عبدالفتاح احمد على

 اسماعيل عبدالعظيم احمد عوض
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 ظهرا                          4-1األثنين           من الساعة/يوم  رضا السيد/ د

 أسماء الطالب

 احمد كمال جوده مصلحى

 احمد الدستاوى مجدى احمد

 احمد دمحم سعد دمحم راشد

 احمد محمود دمحم حسن

 احمد مصباح احمد موسى حسانين

 دمحم على فرحات ازهار

 

 دمحم عباس ابراهيم اسراء

 يوسف السيد ابراهيم اسراء

 اشرف احمد حاتم سالم اسراء

 ابراهيم عبدالحميد السيد اسراء

 عبدالحميد دمحم السيد اسراء

 السيد عيد خليل حسن اسراء

 دمحم الزيات حسانين السيد دمحم اسراء

 

 السيد دمحم قطب اسراء

 جمال حسين دمحم حسين اسراء

 حافظ حسن دمحم اسراء

 احمد امين ىحمد اسراء

 السيد عباس صبحى اسراء

 عادل على احمد اسراء

 عبدالرازق  عاطفاسراء 

 

 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  فاطمة دمحم أحمد                                  / د

 أسماء الطالب

 ابو الفتوح دمحم عبدالمنعم اسراء

  عوضعلى دمحم اسراء

 فكري دمحم سليم شحاتة اسراء

 دمحم سعيد دمحم حسين اسراء

 احمد عبدالرحمن دمحم دمحم اسراء

 عبداللطيف عبدالحفيظ محمود اسراء

 

 دمحم سليم جلهوم عطيه اسالم

 دمحم احمد عبدالحميد اسالم

 عبدالصمد عرفه دمحم اسالم

 الشرقاوى  معوض ابراهيم اسماء

 محسينى عبدالمنع احمد اسماء

 احمد عامر ابراهيم اشرف اسماء

 السيد احمد حسان اسماء

 

 اسماعيل احمد السيد اسماء

 السيد حسيني دمحم ابراهيم اسماء

 عبدالسميع حسينى السيد اسماء

 السيد دمحم احمد غنيم اسماء

 السيد دمحم عبدالعزيز اسماء

 جاب هللا جاب هللا سيد أحمد اسماء

 حافظ حسن دمحم اسماء
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 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  ساميه فاروق /د

 

 أسماء الطالب

 دسوقى السيد حمدي اسماء

 عبدالستار دمحمغريب خالد اسماء

 اسماعيل دمحم سعيد اسماء

 السيد احمد عبدالعزيز سعيد اسماء

 دمحم احمد دمحم صبحى اسماء

 صقر احمد سليم صقر اسماء

 

  

 

 ابراهيم حسن صالح اسماء

 ابراهيم الشين صالح الدين على اسماء

 عبدالرحيم عطيه عبدالرحمن اسماء

 احمد قاسم عبدالسالم اسماء

 دمحم عبدالهادى عبدالعاطى أسماء

 عبدالحميد عبدالكريم أسماء عبده

 عصام منصور عبدالسالم اسماء

 

 

 

 

 

 اسماعيل حسين عيد اسماء

 براهيمفتح هللا السيد ا اسماء

 دمحم احمد دمحم اسماء

 عبدالرحمن احمد دمحم اسماء

 أسماء محمود إبراهيم دمحم  

 على احمد على عطيه اسماء

 على سالم على اسماء

 

 

 عتاب حسين/ د

 

 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم 

 

 أسماء الطالب

 اشرف دمحم رفعت دمحم طلبه

 أحمد عمران عبدالحفيظ شبراويال أفنان

 مصطفي الشربينى اسامة الشيماء

 عبدالخالق عبدالحميد سعيد الشيماء

 عبدالمجيد السيد هشام أحمد الشيماء

 خليل احمد رشدى الفت

 

 

 ابراهيم عبدالفتاح عبدالناصر امال

 مجدي السيد دمحم خليل امال

 جمال دمحم عمار على امانى

 خالد منصور فرج امانى

 عمر دمحم سعيد امانى

 دمحم السيد دمحم على الصعيدى امانى

 

 

 لطفى دمحم دمحم امانى

 ابراهيم مصطفى مصطفى امانى

 السيد دمحم السيد امل

 سمير مرسى دمحم امل

 عبداللطيف عبدالمعبود طلبه امل

 امين عبدالهادى عبدالهادى امل

 أمل دمحم السيد محمود

 دمحم عبدهللا دمحم امنية
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 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  نشوى صابر/ د

 أسماء الطالب

 ابراهيم حسن احمد امنيه

 احمد عبداللطيف ماجدى امنيه

 عبدالرحمن حسن دمحم امنيه

 على  حسينى شوقى دمحم دمحم امنيه

 عبدالمقصود حسنين احمد اميرة

 السيد صقر دمحم أميرة دمحم

 

 

 حسن عبدالرحمن يلاسماع اميره

 السيد غريب دمحم اميره

 جاد حسين السيد سامى اميره

 عوض هللا ابراهيم كمال اميره

 دمحم طلبه احمد حسن اميره

 السيد عوض دمحم دمحم اميره

 عبدهللا عطيه محمود اميره

 

 

 دمحم موسى دمحم انتصار خالد دمحم

 عبدالمعطى  عبدهللا عبدة انجى

  دمحم اسماعيل انهار السيد

 فرج  عبدالرؤف فرج ايات

 مصطفى حسن دمحم عسله اية

 العال الشاذلى ابو أية نبيل

 حسن قطب ابراهيم ايمان

 

 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  أسماء على السيد/ د 

 أسماء الطالب

 عبدالموجود رضوان احمد ايمان

 عبدالمولى عطيه احمد ايمان

 نصر عبدالرازق مصلحى يمان أحمدإ

 السيد مصطفي الغريب مصطفى ايمان

 احمد  عبدالواحد سامى ايمان

 سعد دمحم رشاد السيد ايمان

 

 

 عبدالعال سيد صالح ايمان

 دمحم مصطفي عبدالحميد ايمان

 احمد سالم فرج عبدالكريم ايمان

 إيمان دمحم احمد رفعت جميل

 دمحم احمد طنطاوى ايمان

 طه محمود دمحم ايمان

 

 

 صبرى عبدالرشيد منير ايمان

 احمد دمحم عويس ايناس

 الفالوجى سليم محروس دمحم ايناس

 إيناس دمحم محمود دمحم سليم

 احمد سليم احمد ايه

 رفعت على عبدالرحمن ايه

 رمضان عيد خليل ايه

 ابراهيم السيد سعيد ايه
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 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  هدى ابراهيم/ م

 أسماء الطالب

 عبدالعاطى دمحم سعيد ايه

 صابر دمحم احمد فوده ايه

 كمال الدين مالك عبدالرحمن ايه

 رزق على عبدالرؤف ماهر ايه

 السيد ميدان عبدالرازق السيد مجدى ايه

 عبدالحق دمحم دمحم ايه

 

 

 دمحم دمحم دمحم ايه

 دمحم مصطفى رضوان ايه

 حمود دمحم عبدالحميدم ايه

 بدور على توفيق على زناتى

 بسمة احمد سعيد عابدين

 بسمة حبيب دمحم ابراهيم

 احمد دمحم عجوه شحته بسمة

 

 

 بسمة فتحي مصطفى سالم

 دمحم ناجى بسمة محروس دمحم

 عبدالفتاح دمحم بسمة دمحم

 عبدالكريم عطية بسمة مصطفى

 دمحم دمحم عبدالفتاح بسنت

 عبدهللا المهدي لديندمحم نور ا تسنيم

 دمحم على احمد كامل تقى

 ظهرا                              4-1األثنين        من الساعة/يوم  محمود عبدالسالمأحمد / م

 أسماء الطالب

 عبدهللا عبدالمعطى عبده تهانى

 دمحم على ابراهيم تيسير

 عبدالفتاح احمد عبدالرازق ثناء

 شحاته حسانين فتحى جميله

 الدسوقى على هاد علىج

 دمحم صالح عبدالسالم جيهان

 

 جيهان دمحم السيد متولى

 دمحم على  عبدهللا حازم

 حسن عادل محمود  دمحم عمر 

 عبدالحميد عمارة حسناء بالل احمد

 عمر  عبدهللا حسناء نجاتي عثمان

 عبدالقادر غالي حمدي حمد حسن

 

 ابو الفتوح عبدالفتاح ابراهيم حنان

 احمد حشيش لدمرداشا حنان احمد

 دمحم سليم حنان السيد دمحم

 عبدالعظيم نصار  غنيمى عبدهللا حنان

 عبدالباسط مصطفى مجدى حنين

 حياة دمحم السيد احمد

 خلود السيد دمحم متولي

 خلود جمال السيد احمد على سيداحمد

 ظهرا                             4-1األثنين        من الساعة/يوم  دعاء قدرى/ م

 

 البدرى يوسف خلود محمود احمد

 ابراهيم دمحم الحسينى خيريه

 خضرى دمحم داليا السيد

 داليا شعبان رمضان عمر دمحم

 

 دعاء السيد سعيد محمود دمحم

 دعاء رمضان موسى على موسى

 دعاء صالح السيد مكاوى

 الحسينى  السيد دمحمدعاء دمحم 

 

 فرج شبايك عبدهللا دنيا عادل

 احمد لطفى دينا احمد

 امين على دينا احمد

 دمحم حسن سمرى الباز دينا
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 عبدالمعبود السيد فوزى داليا

 داليا ناصر دمحم سعيد عبدالجواد

 

 دعاء دمحم السيد ياسين

 دعاء دمحم علي دمحم السيد

 دعاء ناصر صابر ابوالفتوح

 

 كمال ابراهيم الهادى دينا

 دينا جمال نصر محمود

 دينا خالد حسن على حيبو

 ظهرا                             4-1األثنين        من الساعة/يوم  لبنى عيد/ م

 دينا رمضان شفيق

 دينا سعيد دمحم دمحم

 دمحم ابراهيم عبدالرحيم دينا

 اشرف فكري جودة عبدالعزيز رانا

 السيد على متولى راندا

 دمحم السيد لطفى رانيا السعيد

 

 صبحى على رانيا دمحم

 حسن احمد عبدهللا راويه

 دمحم ابراهيم رباب دمحم

 رحاب حسن دمحم عبدالعال

 رحاب زين الدين عبدالرحمن

 السيد حسن سالم فوزى رحمة

 رحمه احمد عبده حسن

 

 رحمه رضا حسين دمحم

 دمحم حسانين حسانين دمحم رغداء

 رغده السيد دمحم السيد

 رفاء احمد السيد دمحم

 على احمد عويضه رفيده

 دالحليمرندا ناصر بدر عب

 احمد حسب النبى اسامه روفيده

 ظهرا                    4-1األثنين        من الساعة/يوم  اسراء دمحم عبدالعزيز/ م

 

 فتحى مصلحى السيد ريهام

 صالح يوسف عبدالعزيز ريهام

 دمحم  دمحم عبدالحميد عزت ريهام

 عبدالستار  عالء الدين ريهام

 على مسعد على ريهام

 يد علي حسن سالمةزهراء الس

 

 

 احمد عبداللطيف عبدالكريم الزهراء

 زينب السيد يوسف دمحم

 زينب جمال عوض هللا احمد

 على دمحم سيد احمد حموده زينب

 ابراهيم عبدالعال زينب ربيع دمحم

 زينب صالح السعيد سيد احمد

 

 

 عطيه االلفى عبدالفتاح عطيه زينب

 زينب منصور يوسف ابراهيم

 الرازق عبدالنبىعبد السيد ساره

 صالح عبده سليم ساره

 على حسن عليوه عباس ساره

 دمحم سعيد حامد ساره

 دمحم احمد امين ساميه

 يوسف دمحم جبر صبحى سحر
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 ظهرا                      4-1من الساعة         األثنين /يوم  سحر حمدى/ د.أ

 أسماء الطالب 

 ابراهيم عيسي سعاد عالء على 

 عبدالعال دمحم سعاد فرج

 سعدية عادل فاروق سيد أحمد

 ابراهيم خطابى سلوى اسعد

 سلوى سمير سليمان نظير

 عبدالرحمن دمحم ابراهيم سماح

 

 

 سماح أنور غريب دمحم حسن

 سماح أنور دمحم العربي دمحم

 دمحم عسكر فهمى صبحى سماح

 السيد الجوهري دمحم السيد اسماء

 سماح صديق سالم عطيه

 طنطاوى عبدة سمر أحمد

 سمر احمد دمحم  احمد الفهلوى

 

 

 سمر السيد دمحم نصر هللا

 سمر بالل شرف على شرف

 سمر صالح السيد عطية

 دمحم قنديل عبدالرازق عربى سمر

 سمر مجدي صبحي عبدالواحد

 سمر دمحم على على

 بدير احمد سمردمحم

 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  مها عابدين/ د

 أسماء الطالب 

 سوسن دمحم على احمد

 محمود رزق عبدهللا شرين

 شيماء احمد محمود دمحم

 ابراهيم دمحم شيماء جميل

 شيماء رضا معوض حسين

 شيماء سعيد عبده دمحم

 

 

 شيماء سعيد دمحم دمحم

 شيماء غريب جودة ابراهيم

 عبدالرحمن عبده دمحم شيماء دمحم

 صباح احمد دمحم احمد

 عبدالمنعم طلبه دمحم رينصب

 صفيه دمحم عوض دمحم ابراهيم

 فوزى دمحم ضحى السيد

 

 طارق صابر يسن دمحم السواح

 احمد دمحم غريب عبدالمنعم عبدالخالق

 النصيرى احمد احمد دمحم  عبدالرحمن

 دمحم احمد دمحم مقبول عبدالرحمن

 عبدالمطلب ابوالنجا صالح عبدالشافى

 على سالم معبدالعظي السيد عبدالعظيم

     متولى مرسى سمير عبدهللا
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 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  فاطمة جودة/ د

 أسماء الطالب 

 صالح السيد على غنيم  عبدهللا

 عبدالهادى البنا محمود عبدالهادى

 عبير السيد دمحم السيد

 امين العوضى عبير جالل احمد

 ى متولىعبير على ذك

 عبدالسالم خليل عبير عيد

 احمد اسماعيل عبيرعادل

 

 

 

 عرفة عادل دمحم عبدالال

 عزة فتحي مصطفى سالم

 عزيزة شعبان دمحم يوسف

 ابراهيم حسن عال حسن

 عالء طارق محمود مرزوق القماش

 مصطفى  عبدالعظيم على شعبان

 

 

 

 على دمحم على سالمه

 عبدهللا ابراهيم علياء حبيب

 عبدهللا حسن علياء حسن

 فايز احمد صميده علياء

 علياء عادل رشاد احمد

 أبوهاشم علي عمرو على

 عبدالرحمن عبدالحميد سامى غادة

 

 

 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  وفاء مصطفى/ م

 

 أسماء الطالب

 

 السيد يوسف دمحمى غاده

 دمحم متولى عبدالحميد سعيد غاده

 تن  عالء حسين احمد على هنداوىفا

 حموده سليمان فاتن عارف

 فاتن دمحم عبده دمحم

 فاتن دمحمين احمد دمحم رمضان

 

 

 

 

 فاطمة الزهراء دمحم جابر دمحم أحمد

 عبدهللا عبدهللا فاطمة جبر

 عوض  عبدالمنعم عبدالحكيم فاطمة

 كيالنى  عبدالحميد فاطمة دمحم

 فاطمة دمحم على سيد احمد على

 عبدالمجيد شيخة دمحم مة دمحمفاط

 فاطمة دمحم يسن دمحم على راشد

 

 

 

 

 ابراهيم العوضى ابراهيم فاطمة محمود

 مصطفى  عبدالعظيم فاطمة مصطفى

 عبدالنبى ابراهيم دمحم ابراهيم فاطمه

 احمد محمود احمد فاطمه

 عزت توفيق جرىء فاطمه

 جمال السيد فهمي عليوه فاطمه

 جمال حسن كامل فاطمه
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 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  عزة عبدالدايم/ م

 أسماء الطالب 

 مسعد عبده على فاطمه

 عبدالخالق سالم سالم فايقة

 ابراهيم السيد دمحم فريده

 كريم مصطفى السيد حسن ناشى

 ابراهيم مرسى كمال محمود

 فتحى محمود جمال لمياء

 

 

 هنداوى عفيفى محمود على لمياء

 ليلى محمود السيد إبراهيم

 ماجد هشام أحمد نبيل عثمان

 عطيه رمضان ابراهيم دمحم

 دمحم إسماعيل على عمارة

 ابراهيم حسن دمحم السيد احمد

 دمحم السيد رشاد دمحم يونس

    

 

 دمحم السيد دمحم عبدالعال

 عبدالخالق الصواف دمحم بالل

 دمحم جمال إبراهيم

 شيد منتصرعبدالر دمحم جمال

 شوقى عبدالعظيم دمحم حسام

 خضرى زايد دمحم رضا دمحم

 عبدالرحيم سلطان دمحم رمزي

 

 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  عائشة السيد العربى/ م

 أسماء الطالب 

 دمحم زيدان دمحم دمحم

 دمحم سمير فاروق رشاد الجابري

 ىدمحم سيد دمحم الكمشيش

 دمحم سالمه صبحى دمحم

 صابررمضان عبدالنبى دمحم صفوت

 دمحم عادل دمحم عبدالحميد

 

 

 دمحم عزت على الوكيل 

 دمحم عماد على داود دمحم

 دمحم مسعد على دمحم

 عبدهللا دمحمعلى دمحم ممدوح

 دمحم سيدأحمد دمحم ناصر دمحم

 دمحم  عبدالعزيز محمود أحمد حليم

 محمود احمد دمحم حسن

 

 

 

 ود السيد احمد دمحم علىمحم

 محمود السيد حسن دمحم

 ابراهيم على محمود جمال

 دمحم جمال الدين حمدى محمود

 محمود رضا خطاب وهبه

 شعبان على  صبحى محمود

 دمحم السيد صبحى محمود
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 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  حنان مصلحى/ م

 أسماء الطالب  

 دمحم عبدالمولى صبرى مودمح

 مهدى عبدالعظيم محمود دمحم

 دمحم موسى عبدالعظيم زيدان مرفت

 على عزب دمحم مغيث مرفت

 مهدى شاهين عبدالعليم مروة احمد

 مروة حسن احمد دمحم جاد الحق

 مروة محمود دمحم عطية

 

 مروه احمد مصطفى عبدالرازق

 مشيره راضى على دمحم

 يث مصطفى السيد مصطفى دمحم مغ

 مصطفى علي مصطفى النجار

 مصطفي هشام مصطفي السيد عامر

 ممدوح مصطفى محمود مصطفى

 

 الشبراوى عبدالرحمن منار إبراهيم

 دمحم احمد دمحم موسى ايمن منار

 احمد دمحم وهبه االنور منار حسن

 منار سعد طه عبدهللا

 منار عزب جاد عزب شرف

 دمحم على فوزى منار

 على الشبراوى فهمى منال دمحم

 

 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  نورا مهدى/ م

 أسماء الطالب 

 منصور احمد حرى اسامه منه هللا

 ابو العزم منى جمال ربيع

 دمحم سيداحمد سيداحمد منى

 دمحم رزق عبدالعال منى

 هويدف عطيه منى عزت

 عبدالرحيم متولى متولى منى

 

 

 يد احمدمنى دمحم الس

 منى محمود احمد عمر دمحم االصور

 عبدالوهاب عسكر منى محمود دمحم

 مها طارق دمحم عطية

 دمحم حسين ابراهيم مها مجدي

 السيد شداد دمحم مها دمحم

 مها محمود احمد صالح

 

 

 

 ابراهيم متولى متولى مهاب سعيد

 السيد صالح حسن مى

 دمحم زيدان الشبراوى مى

 عبدالرحمن عبدالرءوف عبدالرحمن مى

 عرفة اسماعيل عبدالعزيز مى

 دمحم السيد عبدالحميد مى

 دمحم محمود ابراهيم مياده
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 ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  دمحم عادل/ د

 أسماء الطالب 

 نادر دمحم إبراهيم دمحم ضيف

 نبأ دمحم على عطية جويلى

 نبيلة دمحم حسن دسوقى

 اح دمحم سعد حسيننج

 نجاه عالء محمود ابراهيم

 نجوى عادل سعد السيد

 

 

 ندا دمحم عطية احمد

 اسماعيل عبدالحميد عبدالحميد نداء

 ندى سيد احمد سليمان سيد احمد

 عبدالعزيز السيد ندى عادل

 حلمى محرم احمد عبدالمنعم ندى

 ادهم حسن حسين رمضان نرمين

 عبدالواحد السيد السيد نرمين

 

 

 رين  عاطف السيد عطيةنس

 نسمه صالح دمحم طلبه

 دمحم موسى عبدالعظيم نسمه

 عبدالمتعال السيد فوزى نسمه

 نضال ثروت صابر عبدالحميد

 مهدى حسن عادل نها

 نهاد احمد السيد احمد مهدي

 

 

            ظهرا                      4-1األثنين         من الساعة/ يوم  هبه صبحى /م

 الطالبأسماء 

 عبدالحميد عبدالسميع نهاد يحيى

 عبدالحميد السيد نهال فتوح

 دمحم حسن دمحم نهر فصيح دمحم

 عودة  الشبراوى نهلة دمحم

 عبدهللا عبدالعال نهى السيد

 نور الهدى عاطف حسن على

 

 

 دمحم دمحم ابراهيم نورا

 عزب اسماعيل اسماعيل نورا

 نورا السيد عزب دمحم

 دمحم عربد عبدالغفار نورا دمحم

 ابراهيم عبدالوهاب نوران بركات

 الشحات زيد دمحم ابو نورهان

 نورهان السيد السعيد دمحم ابراهيم

 

 

 على عبدهللا عبدهللا نورهان

 السيد شداد دمحم نورهان دمحم

 الصاوى سعد حلمى  نيرين

 سليم احمد على ابراهيم هاجر

 عبدالعزيز ابراهيم هالة عالء

 صطفىعبدالدايم م هاله كامل

 هاله دمحم احمد 
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            ظهرا                  3-1من الساعة       االثنين/يوم  أشرف أمين عبدالعظيم /م

 تهامى عبدالرحيم هاله دمحم

 اسماعيل دمحم هاله دمحم سليمان

 دمحم حسن  اسماعيل هبة

 دمحم محيسن عبدهللا هبة

 هبة عماد دمحم احمد فرج

 هبه احمد على دمحم

 

 هبه جالل صالح زين أحمد

 بيومى السيد هبه شعبان بدوى

 عباس خضر السيد عبدالستار هبه

 دمحم دمحم عبدالستار هبه

 هبه عماد سعد دمحم هنون

 عبدالخالق العشرى هبه عيسى

 عبدالفتاح  هبه دمحم السعيد

 هبه دمحم مصطفي حسن

 احمد عبدالعزيز خطابى هدى

 مدسيد اح عبدالحليم عبدالمنعم هدى

 هدى دمحم مطر احمد مطر

 على يوسف خيرى هدير

 احمد  الشكلى هديل دمحم

 عبده احمد اسماعيل هناء

ظهرا               4-1من الساعة        الثنينا/يوم     اية محمود دمحم أحمد /م          

 دمحم علي غانم اسماعيل هناء

 هناء السيد علي دمحم

 دمحم عمر عبدالعظيم الجوهرى هند

 هند السيد على دمحم

 عبدالغفار السيد حمدى هند

 عبدالرازق سليمان عبدالرازق هند

 

 هند دمحم السيد احمد

 دمحم عبدالحى هند دمحم

 دمحم دمحم عبدالمنعم هيام

 فهمى رجب وسام محسن

 عوض هللا وفاء احمد عوض

 وفاء عرفات محمود دمحم علوان

 الدسوقى عطيه ابراهيم وفاء دمحم

 

 احمد دمحم  لاسماعي والء

 عبدالموجود موسى عبدالموجود والء

 والء محمود صديق دمحم

 عبدهللا ابراهيم وليد خليل

 دمحم احمد ابراهيم ياسمين

 دمحم على عبدالفتاح اكرامي ياسمين

 سعد الديب ايمن ياسمين

 

 


