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  الرابعة الدفعة—(الثالثة) املرحلة 

 

 مسلسل اسم العامل حافظةالم

 محمد صبرى السيد ابوسعدة اإلسكندرية
1.  

 محمد صالح عبدالمقصود خليل اإلسكندرية
2.  

 محمد عبدالحميد محمد بسيونى اإلسكندرية
3.  

 محمد عبدالحميد محمد مرسى اإلسكندرية
4.  

 محمد عبدالفتاح فراج دياب اإلسكندرية
5.  

 محمد عبدهللا احمد المفتق اإلسكندرية
6.  

 محمد عبدالنبى جاد هللا سكندريةاإل
7.  

 محمد عبدالنبى عبدالحميد محمد اإلسكندرية
8.  

 محمد عبدالهادى محمد اسماعيل اإلسكندرية
9.  

 محمد عبدالوهاب كامل النجار اإلسكندرية
11.  

 محمد عتريس مصطفى عبدالفتاح اإلسكندرية
11.  

 محمد على محمد الفقى اإلسكندرية
12.  

 اإلسكندرية
 ابو عطوىمحمد على مصطفى 

13.  

 محمد عيد سالم النجار اإلسكندرية
14.  

 محمد محمد ابراهيم ابو دريع اإلسكندرية
15.  



 محمد محمد اسماعيل الجمل اإلسكندرية
16.  

 محمد محمد جاد الريس اإلسكندرية
17.  

 محمد محمد عاطف محمد حسين اإلسكندرية
18.  

 محمد محمد محمد محمد العنتبلى اإلسكندرية
19.  

 عبدالحى محمد محمد محمود اإلسكندرية
21.  

 محمد محمود محمد فرج اإلسكندرية
21.  

 محمد محمود يوسف هيبه اإلسكندرية
22.  

 محمد مسعود على ابراهيم اإلسكندرية
23.  

 محمد مغازى عبده اإلسكندرية
24.  

 محمود انور عبدربه ابراهيم اإلسكندرية
25.  

 محمود توفيق محمد الفقى اإلسكندرية
26.  

 محمود سعيد عبدربه محمد اإلسكندرية
27.  

 محمود عبدالرحمن فراج محمد اإلسكندرية
28.  

 محمود عبدالعزيز عزب ابراهيم اإلسكندرية
29.  

 محمود على محمد بكر اإلسكندرية
31.  

 محمود فتحى السيد اللبودى اإلسكندرية
31.  

 محمود محمد السيد عبدالبارى اإلسكندرية
32.  



 محمود يوسف خليفة قابيل اإلسكندرية
33.  

 مى القرضاوىمرشدى احمد التها اإلسكندرية
34.  

 مرشدى محمد حسن الشناوى اإلسكندرية
35.  

 مسعود عبدالحميد السيد اإلسكندرية
36.  

 مصطفى السيد عبدالواحد ابوسمك اإلسكندرية
37.  

 مصطفى بسيونى مصطفى العيش اإلسكندرية
38.  

 مصطفى عبدهللا ابراهيم خليل اإلسكندرية
39.  

 معروف ابراهيم اسماعيل اغا اإلسكندرية
41.  

 عروف محمد بدير مندورم اإلسكندرية
41.  

 مفرح عبدالعظيم السيد ابوالعينيين اإلسكندرية
42.  

 منصور جمعة محمد النجار اإلسكندرية
43.  

 مهدى بسيونى احمد االصبح اإلسكندرية
44.  

 نبيل السيد ابراهيم حسن اإلسكندرية
45.  

 نبيل على محمد السنهورى اإلسكندرية
46.  

 نظيم عيسى يوسف عبداللطيف عيسى اإلسكندرية
47.  

 نور عبدالحليم عبدالمقصود عبدالدايم اإلسكندرية
48.  

 هشام محمد عبدالعزيز ابراهيم اإلسكندرية
49.  



 واصف عبدالعزيز عبدالستار محمود اإلسكندرية
51.  

 وليد محمد عبدالرحمن محمد اإلسكندرية
51.  

 ياسر جالل ابراهيم مرسى رضوان اإلسكندرية
52.  

 ياسر محمد عبدالرحمن على اإلسكندرية
53.  

 ياسر محمود عبدالحفيظ يوسف ندريةاإلسك
54.  

 يسرى السيد محمد السايس اإلسكندرية
55.  

 يسرى رمضان عرفة حسن اإلسكندرية
56.  

 يسرى عبدالمنصف محمد حميدة اإلسكندرية
57.  

 يسرى يحيى الصاوى الطويل اإلسكندرية
58.  

 يوسف احمد عبداللطيف الجمل اإلسكندرية
59.  

 يوسف عبده عبدهللا الصابر اإلسكندرية
61.  

 يوسف محمد ابراهيم عيسى اإلسكندرية
61.  

 


