
مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم مدني

االسمالكودماالسمالكودم

عاطف عارف محمود بدوى152021118خالد عبد الكريم عبد هللا محمد152015092

عبدالراضى محمود عبدالراضى محمد252021119كيرلس وائل مكرم عزيز252018226

عبدالرحمن محمد محمود حامد352021129ماهر وليد ماهر شحاته352019212

عبدهللا حسين احمد محمود452021136عبدالرحمن محسن محمد عبدالعزيز452020118

عبدالهادى محمد سمير عبدالهادى سيد552021140احمد حسام محمدين مهران552020337

على ماهر عبدالمنعم عبدالمتجلى652021145ابانوب سامى زكري شحاته652021002

عماد مدحت سعد رزق هللا752021149احمد ابراهيم عبدالحكيم ابراهيم752021008

عمار ياسر صالح رضوان852021151احمد جمال محمدالسيد852021012

عمر سيد محمد احمد952021152احمد خالد رفعت صديق952021014

عمرو جمال فنجرى حسين1052021154احمد خلف هللا سعيد محمد1052021015

فادى امجد عطا هللا مجلى1152021156احمد سعودى احمد حماد1152021018

فادى عماد هندى يوسف1252021157احمد صالح عبدالاله خليل1252021020

فيلوباتير عماد وليم شحاته1352021163احمد طارق عبدالظاهر عبدهللا1352021021

كريم خالد جمعه محمد1452021166احمد طه ابراهيم محمد على1452021022

كيرلس صبحى زرعى صالح1552021177احمد عاصم عبدالقادر سيد1552021023

لبيب عماد لبيب ابراهيم1652021179احمد محمد احمد على1652021031

محمد اشرف تمام مطاوع1752021190احمد محمد صابر امين1752021033

محمد بهاء ابوالقاسم محمد1852021196اسامه عالء الدين مصطفى قنديل1852021043

محمد عالء احمد عمر1952021208اسالم جمال جميل درويش1952021046

محمد على محمد علوان2052021209اسالم محمود الخليلى احمد طلب2052021048

محمد كرم حمدى عبدالعال2152021212اسالم مخلوف عالم يوسف2152021049

محمد محمود محمد عبدالحميد2252021215اسالم وائل سمير احمد2252021050

محمد هانى الخطيب مصطفى مرسى2352021218اسماعيل حسين احمد ذكى2352021051

محمد يوسف حسين عبدالمتجلى2452021220اسماعيل محمد اسماعيل محمد2452021053

محمود جمال محمود يونس2552021223امير اسامه ناجح سليمان2552021058

مصطفى محمود خطيب جياب2652021238انطون هانى عزت ويصا2652021061

مهاب محمد حسن شحاته2752021243ايهاب مدحت الكسان عازر2752021065

مهند محمد مرزوق حسين2852021245باسم عادل عدلى بولس2852021066

مينا فرج بشاى فرج2952021248حاتم حلمى يوسف حلمى2952021076

نور احمد رمضان محمد3052021255حسام الدين مصطفى يحى احمد3052021079

نيره نصار عبدالحليم احمد3152021258حسن احمد حسن احمد3152021081

هادى بهاء سيد ابراهيم3252021260رائد مبارك عبدالرحمن عبدربه3252021088

وليد عمر زكى على3352021261زايد عبدالجواد زغلول احمد3352021089

يحيى عبدهللا عبدالعاطى عبدهللا3452021262زياد خالد محمد الصاوى محمود3452021091

يوسف سيد حسن عبدالبارى3552021267زياد عالء محمود طنطاوى3552021093

يونس محمد يونس محمد3652021271زياد ممدوح سامى سعيد3652021097

حسام احمد جابر خديوى3752021274سلطان على عبدالوهاب حسن3752021102

احمد ياسر حمدى حسن3852021275صالح صالح جابر عبدالرحمن3852021109

المعتصم باهلل عالء فتحى محمد3952021276طارق احمد لطفى عبدالعال3952021111

اسالم محمد احمد محمد4052021277طارق جمعه محمد احمد4052021112

شيماء عاطف خلف هللا عطيفى4152021281طه على عبدالجليل احمد4152021117
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االسمالكودماالسمالكودم

عزالدين حسن عزالدين عمر152021441عبدالرحمن شاكر احمد عبدالباقى152021292

محمد شعبان رمضان تهامى252021444عبدالرحمن عصام امام منصور252021303

محمود سمير عبدالحكيم خلف هللا352021445ابانوب عاطف حزين حبيشى352021306

ريموندا غطاس فخرى خليل452021447عالء هشام محمد محمد452021308

عبدهللا رمضان محمد عبدهللا552021452حازم محمد عبدالعزيز حسن552021309

محمد جمال احمد حسن652021453احمد طارق شعبان اسماعيل652021312

اسالم محمد خلف احمد752021457محمود محمد سعد محمود752021313

نسمه طاهر حامد احمد852021459احمد حماده عبدالفضيل عبدالحكيم852021315

شهاب رضوان محمود محمد952021461عبدهللا احمد حلمى محمد952021316

مينا عيسى سعيد خليل1052021466احمد كمال عبدالرحمن عبدالغفار1052021322

عبدالمسيح عيسى سعيد خليل1152021469زياد محمد ناجى محمد1152021324

يوسف عادل رجب احمد1252021471محمد اشرف صابر عبدالحليم1252021325

مصطفى محمود السيد محمود1352021477محمود ايمن محمود محمد1352021327

محمد احمد محمد حفنى1452021478احمد جمال حسين احمد1452021335

جهاد محمد على حامد1552021480عبدالرحمن نادى عبدهللا احمد1552021338

ايه جالل زيان اسماعيل1652021487احمد عصام شمس الدين درويش ابوالعال1652021341

يحيى حسنى عبدالهادى احمد1752021488محمد عبدالرحمن عثمان عبداللطيف1752021343

محمد جالل محمد حسين على1852021491عبدالرحمن جمال على راضى1852021344

محمد عبدالعزيز حسن على1952021493شفيق وليم شفيق يوسف1952021353

محمود صالح محمود عبدالاله2052021494عبدهللا محمد رمضان جاد2052021364

يحيى محمد عزت فهمى محمد2152021495احمد حمدى حسين عيسى2152021365

خالد احمد على اسماعيل2252021498مصطفى سعد عبدالرضى ادم2252021367

ادهم احمد محمد فتح هللا خلف2352021500عبدهللا محمود يونس حسين2352021372

عبدالعزيز ياسين خيرى ياسين2452021504بيتر رضا سيد كامل2452021375

ابراهيم عياد ميخائيل حكيم2552021506مصطفى جالل لطفى عبدالفتاح2552021379

عمار عبدالرحمن محمد عبدالغنى2652021510احمد على جادالرب احمد2652021383

محمد حسين جمعه احمد2752021517طه محمود احمد محمود2752021388

غاده اسماعيل عبدالمنعم البغدادى2852021524محمد خالد مصطفى عبدالرحيم2852021390

محمد حاتم محمود سليمان2952021525حسين طلعت عبدالحميد محمد2952021393

احمد البدرى محمد عبدالراضى رشوان3052021526كيرلس فيلبس رمزى جرجس3052021396

عبدهللا محمد البدرى هيبه3152021527وسيم ماجد ماهر قرياقص3152021401

احمد كرم احمد محمود3252021528محمد سعيد عبدالعزيز عبدالسالم3252021404

سامح محمد قاسم محمد3352021529احمد عيد عبدالرازق محمد3352021409

محمود صالح محمد عبدالجواد3452021531عبدهللا جمال عيد ثابت3452021410

محمد عادل ابراهيم حامد بركات3552021537محمد حمدى زكى عبدالمجيد3552021418

محمود عبدالجابر مغربى احمد3652021543هيام رمضان زكى ابوزيد3652021425

احمد ربيع محمد محمد فرحات3752021544محمود محمد صبرى عبدالمبدى3752021433

احمد خيرى احمد ابورحاب3852021546المعتز باهلل ماهر رشاد احمد3852021434

محمد عبدهللا محمد سعد الدين الطيار3952021547عبدالحميد محمد عبدالحميد محمود3952021437

عبدهللا محمود احمد شومان4052021552احمد اشرف حسن تهامى4052021439
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روماريو عالم رفعت يوسف152020082ابرام عز رزق نصيف152020001

ساره شريف عبدالراضى محمد252020092احمد ايمن محمد نبيل طه252020007

سامح فايق حكيم وهبه352020094احمد حسنى مصطفى على352020011

سلمى تهامى عمر تهامى452020095احمد رضا رياض مهنى452020012

صهيب حفظى شعراوى حافظ552020103احمد شداد محمد عبدالهادى552020014

ضياء نجاح صالح محمد652020104احمد شوكت نبيل احمد652020015

طارق محمد حامد سالم752020106احمد صبرى جالل عبدالاله752020016

طه عبدهللا محمد احمد852020107احمد عفيفى كمال عبدالغنى852020018

عبدالرحمن احمد جمال احمد952020109احمد عالء وفيق عبدالحميد952020020

عبدالرحمن سيد محمد عبدالكريم1052020113احمد عمر درويش مصطفى1052020022

عبدالرحمن فتحى شعبان خلف1152020115احمد عمرو عبدالشافى جمال1152020023

عبدالرحمن فتحى مصطفى احمد1252020116احمد فرغل سعد ابوضيف1252020025

عبدهللا احمد محمد سيد1352020124احمد محمد خلف عبدالرازق1352020027

عبدالوهاب حجاج احمد محمد1452020126احمد محمد عبدالعليم احمد1452020029

عبدالوهاب ناصر عبدالوهاب عبدالسالم1552020127احمد ناصر عبدالعظيم حسن1552020030

على اسامه حسن احمد1652020132احمد هشام نادى مندى1652020032

فادى ابراهيم عزيز فرج1752020136احمد ياسر احمد على1752020034

فادى عادل حلمى ادم1852020137احمد ياسر احمد هاشم1852020035

فادى عماد حنا يعقوب1952020140اسامه عادل نظير شاكر1952020038

فادى ميخائيل عبيد حنا2052020143اسحق جوزيف اسحق جادالسيد2052020039

كريم حجازى جالل حسين2152020147امير مالك عيد يوسف2152020043

كريم رجب ابراهيم عبدالسالم2252020148بيشوى بهاء انيس جرجس2252020051

كريم مؤمن احمد شحاته2352020151توفيق يسرى توفيق عبدالمالك2352020053

كيرلس جرجس عزت عزيز2452020154جرجس مسعود باغوش يوسف2452020054

كيرلس سمير كمال ابسخرون2552020156جهاد مصطفى عبدالعزيز ابوحليقه2552020056

كيرلس نادى عياد اسعد2652020161حاتم حسين صالح شحاته2652020058

كيرلس نبيل يوسف لمعى2752020162حازم مدكور محمد عبدالعظيم2752020059

كيرلس نبيه عيد الياس2852020163حسام الدين احمد صالح نصر الدين2852020060

محمد ايمن رضا محمود2952020172حسام حسن حماد عبدالظاهر2952020063

محمد خلف محمد شحاته محمد3052020176حمدى حامد على احمد3052020065

محمد عباس محمد عباس مصطفى3152020180خالد ابوالحجاج احمد على3152020066

محمد عبدالرازق احمد محمد3252020182خالد عبدهللا عبداللطيف على3252020068

محمد على االمير كمال الدين3352020186دردير بدر دردير عبدالرحمن3352020072

محمد عماد الدين عبدالمنعم محمد3452020187رامز عالء عيد كامل3452020076

محمد كمال فرغلى محمد3552020190رحمه محمد فاروق ابراهيم3552020080
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عابدين احمد عابدين محمد152020310محمد مصطفى حسن عاشور152020191

ابشوى شاكر فخرى شاكر252020311محمد وائل عبدالدايم احمد252020192

منار حسن السيد محمد352020316محمد وحيد فرج ابوالنصر352020193

محمد محمود محمد شلقامى452020321محمد يوسف ابراهيم محمود452020194

احمد عاطف سعد عبدالعزيز552020322محمود احمد محمد جابر552020195

مايكل عماد رشدى عبدالمالك652020323مينا اشرف عياد فهيم652020212

محمد رمضان طه عبدالحافظ752020325مينا ايمن مسعد صادق752020213

ابانوب ايمن جميل شحات852020326مينا جميل نبيل شاكر852020214

ساره محمد محمود كرار952020329مينا سمير هلتر صادق952020215

شهد سيد محمد زكى1052020331مينا عياد فتحى عياد1052020216

محمد جمال الدين محمود عبدالعال1152020338مينا نوناى صموئيل تاوضروس1152020219

احمد مصطفى عبدالصادق عبدالباقى1252020339ناجى الحسن ناجى حميد1252020221

احمد السيد احمد عبدالنعيم1352020344يوسف عطيه وليم فرج1352020234

عبدالرحمن محمد حسانين ابوالمجد1452020350محمد عبدالجواد سالم كامل1452020236

محمد عبدهللا محمد عبدهللا1552020360محمد صالح الدين محمد عبدالمعبود1552020237

مصطفى محمد توفيق محمد1652020240محمود فضل هللا دكرورى كامل1652020239

احمد ابوبكر عبدالحكيم طلب1752021009بيشوى اشرف ماهر توفيق1752020244

احمد شحاته سيد شحاته1852021019محمد احمد نجدى طلبه1852020246

احمد عماد حيدر شحاته1952021027زياد محمد عبدالمعطى احمد1952020247

اسامه محمد مهدى مبصر2052021044عاصم صالح عبدالمنعم محمد2052020248

الحسين يحى قطب مرسى2152021055جوزيف هانى صالح فايق2152020251

امير جمال حشمت ميخائيل2252021059عبدهللا هانى عبدالحفيظ بسطاوى2252020252

انهار رفعت محمود احمد2352021062ثروت نبيل مالك شاكر2352020253

بسمله اشرف على محمد2452021067مصطفى محمود ابراهيم محمود2452020254

حسن محسن على ابراهيم2552021083صابر صالح صابر رياض2552020255

سما عاطف نصر قالده2652021103على ماهر على دكرورى2652020259

شنوده اسامه ايوب جيد2752021107حامدين لطفى حامد عبدالجليل2752020270

عمار ياسر حسن ابوالليل2852021150احمد مختار محمد سيف الدين2852020271

كريم عثمان مجاهد عبدالعزيز2952021168مصطفى على محمد سليم2952020272

كريم ياسر محمد عاشور ابراهيم3052021172احمد زكريا مهران سالمان3052020280

محمد ايمن محمد السيد محمد3152021194طه سعيد احمد محمد3152020281

محمد ياسر محمد المهدى عبدالوهاب3252021219كيرلس ابراهيم حبيب حناوى3252020284

محمود برزى حسين برزى3352021222محمد محسب عبدالراضى حماد3352020289

معاذ احمد عبدالرحيم عطيه3452021239كرم عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا محمد3452020292

نصر جمال نصر عمار3552021253احمد سعد غنيم عوض هللا3552020295

نورما حماد محمود معوض3652021256منة هللا هانى محمد احمد3652020300

يسطس مارى ناشد ميخائيل3752021264فاطمه الزهراء محمد حسن محمد3752020303

يوسف اسحق سيحة نصيف3852021265اشرف عبدالعال حنفى موسى3852020304

ايمن شعبان حمدان احمد3952021484عنتر طلعت جمال محمد3952020309
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ديفيد رافت سعد عبدالنور152019103ابادير محروس داود غالى152019001

ذكريا مالك بولس عبدالمالك252019104ابانوب امير مكرم جميل252019002

رحمه محمد محمود سلمان352019107ابرام عماد روفائيل كامل352019006

رضا جابر اسكندر ملك452019108ابراهيم عبدالسميع على ابراهيم452019009

رضا فرغلى عبدالمحسن طنطاوى552019109احمد جمال سيد سند552019014

رنا مسعود فخرى خليل652019111احمد جمال محمد محمد652019016

ريهام محمد محمد خليل752019113احمد حسانين صديق حسانين752019018

سهيل ياسر هاشم ابراهيم852019124احمد سامى محمد عبدالرحيم852019019

شريف ايمن محمد نور الدين شحاته952019127احمد عبدالرحيم عبدالرحيم عطيه952019024

صبحى اشرف صبحى عزيز1052019130احمد عبداللطيف كرم عبداللطيف1052019026

ضحى جمال عبدالاله محمد1152019131احمد عزات محمود عثمان1152019028

ضياء الدين راشد مسعود رضوان1252019132احمد على محمد قاسم1252019031

طارق ياسر عبدالمنعم امين1352019134احمد عمار ابراهيم عمار1352019032

عبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم1452019136احمد محمد احمد حسن1452019038

عبدالرحمن احمد سالمه عثمان1552019137احمد محمد عبدالكريم عبادى1552019041

عبدالرحمن احمد عبدالراضى احمد1652019138احمد محمود عبدالفتاح السيد1652019043

عبدالرحمن ياسر محمد عبدالحكيم1752019148احمد مصطفى احمد عبدالباقى1752019044

عبدالعزيز ربيع عبدالعزيز عبدالمالك1852019150اسراء عبدالحليم حسن سيد1852019051

عبدهللا عالء سيد جمعه1952019155اسالم محمد صابر ابراهيم1952019056

عبدالوهاب احمد حسن عصمت احمد2052019161االء محمد محمود محمد2052019059

عثمان ابوزيد على ابراهيم2152019162امنة صالح مصطفى صالح2152019063

عصام محمد سعد حسين2252019164امير سامح فريد شكرى2252019064

على جمال احمد همام2352019171انطونيوس سعيد مكرم ذكى2352019067

على يونس على يونس2452019174ايهاب مالك شحاته حنا2452019071

عمر فرحان عبدالرسول فرحان2552019180بافلى عامر عياد ذكى2552019072

فادى ممدوح صبحى عبيد2652019188بشار محمود اسماعيل عبدالمولى2652019073

فارس عيد عبدالعال محمد2752019191بيتر اسحق عيد طوسه2752019077

فايز محمد سالم مسلم2852019192بيشوى مرجان كامل مرجان2852019079

كريم جمال يونس حسانين2952019195بيشوى موريس عياد برسوم2952019080

كريم خلف عبدالباسط دسوقى3052019196حسن رجب حسن محمد3052019090

كريم عصام عبدالحكيم على3152019197حسين محمد توفيق اسماعيل3152019092

كريم عماد الدين رمضان محمد3252019198حنين طارق يحيى متولى3252019094
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم مدني

االسمالكودماالسمالكودم

منار محمد خلف عبدالحكيم152019292كيرلس سامح عياد يونان152019201

مى محمد ابراهيم على252019296كيرلس صادق غطاس صادق252019202

352019298كيرلس مبروك جاد اقالديوس352019204
ميار حسام الدين حمزه عبدالرحمن 

الطيب
ميخائيل شريف عدلى زاخر452019299كيرلس مجدى شنوده امير452019205

ميشيل موسى يوسف موسى552019301كيرلس مرزق مسعد غالى552019206

ميلر مدحت ظريف نصر652019302لمياء فراج سيد حسين652019207

مينا بهاء حنين بشرى752019303ماريو نوار نبيه ميخائيل752019211

نادى احمد حسن حميده852019306مايكل رمزى شكرى عبدهللا852019213

هانى محمود انور عبدالحافظ952019310محمد احمد سعيد رمضان952019220

هشام محمد صالح الدين عبدالغفار1052019312محمد خالد محمد رجاء عبدالرحمن1052019235

هند عوض هللا حسن احمد1152019313محمد رضا عبدالنعيم سليمان1152019236

هيثم اشرف فاروق محمد1252019314محمد سالمه محمد محمود1252019237

وسيم عماد رؤوف رياض1352019315محمد شداد محمد راتب1352019238

وفاء عمر خضر عيد1452019316محمد عبدالباسط رجب عباس1452019241

وليد رمضان نادى دمشيرى1552019317محمد عبدالرحمن السيد حفنى1552019242

ياسر على عبدالنبى على1652019318محمد عالء محمد محمود1652019244

ياسمين فتحى عبدالغنى حسن1752019319محمد فوزى سيد احمد رمضان1752019248

يحيى احمد صابر رفاعى1852019320محمد كمال عبدالراضى جاد الكريم1852019249

يحيى احمد محمد عاطف عبدالغنى1952019321محمد مصطفى فاروق محمد1952019252

يوسف عبدالمنعم محمد على2052019327محمود سعد محمود عبدالغنى2052019262

محمد على محمد على2152019329محمود سيد محمد عبدالستار2152019263

خالد جاد الكريم عبدالعزيز محمد2252020067محمود عمار محمود صابر2252019265

خالد محمد سيد عبدالرحمن2352020069محمود محمد عبدالمنصف عبدالقادر2352019268

عالء عاصم عبدالقادر سيد2452020131محمود محمد على عبدالوهاب2452019269

عمر اسماعيل عدلى عبدالعزيز2552020135مروان عصام زين العابدين محمود2552019270

كريم صالح فتحى محمد2652020149مريم ميالد سيدهم وهبه2652019274

مريم نبيل طه احمد2752020199مسامح حسن عبدالعظيم احمد2752019275

هانم عبدالناصر عبدالشكور عبدالمجيد2852020224مصطفى ثروت محمد عطيفى2852019277

ياسر على محمد محمد2952020228مصطفى حمدى عدلى ابوسمره2952019279

مصطفى عصام فتحى عبدالعاطى3052019282

معاذ محمد محمد فتحى3152019290

معاذ مصطفى محمد محمود3252019291
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم مدني

االسمالكودماالسمالكودم

ايمن منصور ابوالحسن محمد152018089ابانوب صالح جرجس فرحان152018001

باهر خلف عبدالحميد خالف252018093ابانوب مجدى اديب اسحق252018003

بيشوى سعد ناجى جرجس352018098ابانوب نشأت منير غالى352018004

توماس رضا حنا وهبه452018101ابوقير نادى فرج هللا ابوقير452018009

جرجس طلعت هارون عازر552018102احمد جمال ابوالفتح عبدالحكيم552018012

جرجس عماد يونان ميخائيل652018103احمد جمعه احمد على652018013

جورج سمير عبدالمسيح فرج752018105احمد حامد عبدالوهاب السباعى752018014

جون نشات غطاس خميس852018107احمد حماد احمد السمان852018016

حسام عبدالهادى فنجرى محمد952018113احمد حمدى فكرى اسماعيل952018019

حسام على سعد كريم1052018114احمد سمير سيد عبدالحكم1052018022

حنا تامر حنا جرجس1152018120احمد صالح جمال عبدالوهاب1152018028

خالد احمد جاد عبدالرحمن1252018122احمد عالء الدين محمد الحنفى محمود1252018036

خالد احمد محمد احمد على1352018123احمد محمد حامد احمد1352018046

خالد محمد خالد محمد1452018127احمد محمد صابر محمد1452018048

خليفه صالح خليفه عبدهللا1552018130احمد محمد عبدالعظيم محمد1552018051

دعاء محمد احمد عبدالظاهر1652018133احمد محمد فتحى احمد1652018053

زياد عماد الدين رمضان شعبان1752018144احمد محمد فتحى محمد1752018054

سمير حنا يونان عبدالشهيد1852018149احمد محمد محمد مليجى1852018055

شيرين محمد عبدالحكيم محمد1952018154احمد مصطفى احمد احمد1952018056

صموئيل كمال توفيق جرجس2052018157احمد نصر الدين محمد عبدالرحيم2052018057

طه ربيع طه محمد2152018162استر كرم وليم موسى2152018063

طه محمد محمد عبدالقادر2252018163اسحق ميالد اسطفانوس جورجى2252018064

عاصم محمود محمد ابوالعزم امين2352018165اسالم ابراهيم رمضان ابراهيم2352018065

عبدالحافظ احمد سيد عبدالحافظ2452018168اسالم محمد حسن طلب2452018067

عبدالرحمن خليفه محمود احمد2552018170اسالم محمود رشدى عبدالشافى2552018069

عبدالرحمن محمد فتحى خفاجى2652018180اشرف عبدالرؤوف طارق عبدالحميد2652018071

عبدهللا ابراهيم ابوالعيون سيد2752018181الشيماء خالد فاروق حسين2752018073

عبدهللا سعداوى خلف احمد2852018183امجد ميالد صبحى ذكى2852018075

عبدهللا محمد مصطفى منصور2952018187امنه شريف حسن احمد2952018076

على صفوت على عبدالنعيم3052018194امير جمال فارس صبحى3052018079

على عباس اسماعيل عبدالحميد3152018195انطون ماهر حبيب خليل3152018082

على فتحى كامل على3252018196اياد محمد عز الدين عبدالحى عبدالحافظ3252018084

عمرو حسين عيسى حسين3352018204ايمن مرزوق لبيب مرزوق3352018088
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم مدني

االسمالكودماالسمالكودم

محمود محروس عوام محمد152018313عمرو سيد عبدالعال احمد152018205

محمود محمد شعبان حسين252018314عمرو صبحى سعداوى عبدالرشيد252018206

مصطفى احمد صالح تونى352018319فارس جميل محمد اتهس352018209

مصطفى احمد محمد محمود452018320فاطمه احمد ابراهيم محمد452018210

مصطفى حماده على عبدالمحسن552018322كيرلس سامى ولسن سامى552018221

مصطفى سامح رشدى خلف652018325كيرلس صفوت عزيز يونان652018222

مصطفى عاطف عبدالحكيم محمد752018327كيرلس ماهر صادق فرج752018225

مولر مجدى وديع حنا852018336ليلى عبدالظاهر جاد محمد852018232

مؤمن خلف ابوزيد عبدالاله952018337ماجد شحاته شكر تاضروس952018233

مى ماجد عبدالرحمن مشاضى1052018338مارتن مخلص انور بساده1052018234

مينا ثروت ابراهيم حبيب1152018342ماريو ماجد ظريف مسعود1152018238

مينا حنا شاكر حنا1252018344محمد ابراهيم رشدى محمد1252018239

مينا زكريا صموئيل ميخائيل1352018346محمد ابوالعمران سمير محمد1352018240

مينا سامى شارلى واصف1452018347محمد احمد حلمى محمد1452018242

مينا عادل سعيد غالى1552018348محمد احمد محمد حسن يوسف1552018245

مينا كورلس شفيق ميخائيل1652018350محمد اشرف جاد صديق1652018247

مينا ماجد الفرد منقريوس1752018351محمد باهى مدروش عبدالغفار1752018250

مينا محسن وديع جبره1852018354محمد بدر قطب قطب1852018251

مينا موسى شحاته جرجس1952018355محمد خالد محمود امين1952018256

مينا نادر سمير جندى2052018356محمد شوكت محمد الطيبى هارون2052018264

نانسى وائل حسيب حسن2152018358محمد صبرى طلعت محمد عبدالعزيز2152018265

هناء خالد سالمه احمد2252018364محمد صبرى فؤاد على2252018266

وليد خلف ابراهيم خالف2352018367محمد عادل احمد عبدالسميع2352018269

ياسر ابراهيم وليم يسى2452018368محمد عادل محمد على2452018270

يوسف بهاء الدين حجازى دياب2552018373محمد على عبدالرحمن فايز2552018279

يوسف خالد غانم مهنى2652018374محمد كامل عباس احمد2652018284

يوسف طه عبدالونيس عمر2752018375محمد ماهر يوسف ابراهيم2752018287

يوسف طه محمود على2852018376محمد نادى عطيه عزب2852018294

2952018377محمد يسرى محمود سطوحى2952018297
يوسف محمد مصطفى عبدالرحمن 

مصطفى
يوسف مهدى عبدالماجد مهدى3052018378محمود اشرف محمود عبدالباقى3052018299

يوسف نبيل عفيفى عبدالمالك3152018379محمود السيد العدوى على عامر3152018300

مايكل سيد حماية عزيز3252018381محمود على محمد احمد3252018309

سامح محمود جمعه احمد3352018383محمود فتحى مصطفى على الناقر3352018310
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