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003811ابراهٌم لؤي ابراهٌم محمد عطا هللا  800139521  1
717111045احمد السٌد السباعى محمد  800159954  2
1018121050احمد عالء رافت محمد على  800161732  3
9881035احمد فتحً محمد الهادي السٌد  800136514  4
101211841احمد محمد ابراهٌم السٌد حسٌن  800167273  5
406010احمد محمد المتولى على زٌد  800161807  6
76111034احمد مصطفى السٌد شعبان السٌد  800161649  7
713111041احمدعزالدٌن انس الزٌر  800169029  8
436013ادهم محمود عبد النبى طه عمارة  800136544  9
81110938اسامة ابراهٌم محمد ابراهٌم ابو طالب  800159848  10
915111045اسراء رضا السٌد البكرى خلف  800159842  11
317617اسالم عاطف محمد عبدالحمٌد النجار  800159841  12
101512946اسماعٌل جمال اسماعٌل احمد رجب  800159834  13
839929السٌد احمد محمد عبد الوهاب العزب  800136858  14
1015111046امٌرة احمد عبد الغنى محمد عبد العزٌز  800159881  15
1020121052امٌرمحمد بدٌر شتٌه  800168303  16
1015121047اٌمن ابوخلٌل محمود ابوزٌد  800159830  17
101410943اٌه محمد عبده عبد الحلٌم  800160084  18
00404باسل سمٌر على ابراهٌم  800124949  19
814121044باهى اشرف وهبه احمد القناوى  800161642  20
569929توفٌق عالء محمود سلٌمان  800159827  21
102012951حازم حسن على محمد الهالوى  800161907  22
1016121048حسام عالء ابراهٌم محمد الشنهاب  800168082  23
102081048خالد محمد محمود نصر الدٌن عبد هللا  800115883  24
716111044زٌاد جالل ٌونس ابراهٌم  800167354  25
1020121052سارة ابراهٌم المغاورى محمد موسى  800159831  26
107101037سامى محمود سامى عبدالحق  800159884  27
7310929سهٌله مجدى مجاهد رمضان مجاهد  800161731  28
87111036صافى محمد سعد عبد العزٌز السٌد  800161730  29
79111037صالح محمد صالح الدٌن محمد العشرى  800159905  30
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91412944عبد الرحمن ابراهٌم محمد ابراهٌم االمام  800161858  31
386219عبد الرحمن عبد العزٌز عبد هللا عبد العزٌز  800137048  32
00202عبدالرحمن السٌد محمد المنسى السٌد  800161738  33
1016121048عبدالرحمن محمد منصور محمد بهرام  800161677  34
4118932عبدهللا نبٌل محمد ابوالخٌر القطٌشى  800168059  35
101711947عزالدٌن ٌسرى الحسٌنى الحسٌنى البدالى  800161758  36
86111035على خالد على محمد نوفل  800159862  37
92011949على عطٌة مسعد عطٌة الحسانٌن  800161800  38
9118735علً رمضان حسٌن ابو زٌد  800136880  39
567826عمر اشرف كامل احمد الشربٌنى  800163805  40
917111047عمر هشام الرفاعً ابو النجا دراز  800159798  41
713111041غاده رضا اسماعٌل ابو المواهب  800159889  42
1020111051فاطمة شرٌف عوض محمد الشربٌنى  800161744  43
91410942فرح ٌاسر ناجى عبد العزٌز عمر  800159969  44
1017101047كرٌم احمد احمد السٌد الجمال  800159801  45
101311943كرٌم عماد مصطفى عبدالرحمن  800159898  46
34101027ماجد عزمى عبد الرحمن محمد على حمده  800166844  47
00000محمد ابو القاسم ابو طالب ابو القاسم  800166886  48
5410827محمد احمد شطا الشربٌنى الحدٌدى  800159829  49
71110937محمد احمد عبد اللطٌف احمد بدوى  800161828  50
588829محمد احمد محمد عبدالجواد احمد  800161847  51
815121045محمد احمد مصطفى السعٌد عبد الصمد  800159818  52
01607محمد اشرف ابراهٌم فوزى عبدالعظٌم محمد  800159824  53
8139939محمد جمال ابراهٌم عبدالحى عمام  800163897  54
69121037محمد خالد عبد الفتاح محمد ربٌع  800163995  55
813121043محمد رضا السٌد احمد حسن  800161915  56
7139938محمد رضا الشوادفى احمد عبدالعال  800168084  57
00303محمد سعد ابراهٌم عبد الرحمن سعد  800127556  58
844925محمد سمٌر عبد الغفار صالح  800137026  59
00101محمد طارق محمد احمد عبد العزٌز  800138936  60
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9117027محمد عبده احمد عوض البالح  800161993  61
5610930محمد على محمد على سلٌم  800159833  62
625013محمد فتحى كامل عبده السٌد  800139542  63
91510943محمد محمود ٌونس ٌوسف الحكٌم  800159805  64
464822محمد محى محمد محى شعٌب  800160087  65
669829محمد مروان محمد عبدالعزٌز العالوى  800159816  66
10691035محمود اسعد احمد فرحات  800161662  67
58111034محمود جمال السٌد فتحى  800161896  68
479828محمود عمادالدٌن نبٌه محمد على العزب  800159933  69
0115016محمود ممدوح محمد عثمان جبل  800161923  70
62111029معاذ احمد سعٌدعسٌرى  800167293  71
5871030معاذ حسام الدٌن محمد محمد احمد  800168760  72
919111049مهاب احمد خلٌل احمد مسعود  800159872  73
81512944مهند وائل احمد عوض جعفر  800160097  74
1017101047هاجر اسامه جمال عبد المقصود  800160090  75
9189945هشام عبد الحمٌد احمد ماهر  800122681  76
1020121052وهاد محمد اكمل محمد السعٌد حوطر  800166969  77
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506011ابراهٌم احمد عبد المعوض صالح الطحان  800161773  1
457723ابراهٌم محمود عبد هللا على احمد سمرة  800159836  2
71111938احمد اشرف ابراهٌم زكى عبدالعزٌز  800160095  3
3109931احمد اشرف محمود على المغازى  800161867  4
61111937احمد اٌمن المرسً المرسً  800160067  5
688022احمد جمال الدٌن محمد عبد الفتاح  800161682  6
095014احمد طه كامل محمد على البنا  800125136  7
368017احمد عبدالحمٌد الدسوقى محمد النجار  800168322  8
1012111043احمد عوض مصطفى محمد الزٌات  800159937  9
109010احمد كارم علوى صادق الحضرى  800160106  10
61391038احمد مجدى محمد حسنٌن حلٌقة  800168614  11
815101043احمد محمد فتحى نعٌم حسن  800161666  12
69101035احمد محمد ٌاسر محمد الجمل  800161947  13
61111937احمد منٌر الوردانى المتولى  800159814  14
1020111051احمد ٌوسف ٌوسف العرٌض  800160098  15
51110935اسامه محمد حامد حسٌن الجندى  800159860  16
91610944اسالم احمد عبدربه السٌد عبدربه  800159875  17
404614اشرف محمود فؤاد محمود ٌاقوت  800167241  18
1017101047االء الحسٌن مازن حمٌده  800159934  19
816111045اٌه محمد صدٌق بازمحمد  800168305  20
101711947حسام شوقى محمد صفوت السٌد  800161685  21
7147028خالد احمد محمد احمد ٌونس  800159961  22
7189943روال احمد احمد نوح سلٌمان  800166552  23
51311938زٌاد محمد محمد ابو الحسن غانم  800159878  24
1014101044سارة شرٌف سالم السٌد  800159909  25
729826سعد احمد سعد على ابو الغٌط  800161742  26
919101048سلمى اشرف عبدالحمٌد طه  800160108  27
538925صبرى عبده سمٌر عبده السٌد الصعٌدى  800160092  28
747018عادل السٌد عبد الحى عبد الجواد  800136354  29
6210927عبد الرحمن احمد ٌاسر محمود محمد  800136292  30
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819111048عبد المنعم السٌد عبد المنعم السٌد عبد الحى  800161531  31
51611941عبدالجلٌل عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالجلٌل زقزوق  800168641  32
1020111051عبدالرحمن محمد ناصر الشحات عبدالخالق  800168387  33
1012111043على اسماعٌل محمد اسماعٌل حسن  800161794  34
1016101046على الحسٌنى على غازى  800161784  35
913111043عمر عاطف حلمى العنانى على  800159817  36
81212941عمر محمد اشرف احمد محمد السعٌد  800168114  37
1016101046عمر محمد عبدالحمٌد حمٌدو  800168328  38
81571040عمرو محمد عبدالقادر السٌد احمد  800168596  39
00000عمرو ناصر محمد عبد السالم عمر  800138142  40
91211941كرٌم سمٌر كامل محمد الخضرى  800159874  41
5109024كرٌم محمد صبحى الددمونى  800166181  42
517821لؤى السٌد محمد محمود على حسانٌن  800159815  43
71910945محمد اسامه محمد ابراهٌم سالم  800161967  44
1020111051محمد السٌد محمد الدسوقى ابراهٌم عبد ربه  800161895  45
7111928محمد اٌمن محى الدٌن محمد عبده  800159823  46
777021محمد رافت محمد محمد القناوى  800159971  47
6711933محمد على الهوارى السعٌد  800168117  48
308920محمد ماجد محمد صابر حسن حسٌن العمرٌطى  800161766  49
3128932محمد محمد رشدى صادق  800159865  50
101811948محمد محمد محمود احمد شلبى  800168258  51
1017111048محمد معتز حسن محمد القاٌشه  800162522  52
8810935محمد ٌاسر محمد محفوظ  800162417  53
01607محمود احمد السٌد الصٌاد  800159825  54
087015محمود عالءالدٌن عبد الحلٌم محمد منصور  800161753  55
61311838محمود على عبد الجلٌل على ابراهٌم  800161844  56
6155935محمود هانى جابر محمد شومان  800168256  57
5310826مصطفى عبد الفتاح السٌد على ٌوسف  800160111  58
81810945مصطفى محمد العراقى محمد نور  800159940  59
6158029مصطفى محمد مصطفى المنسى محمد  800122478  60
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81391040معاذ عبد هللا سالم  800169034  61
91591043منى السٌد صدقى محمد فضل هللا  800159957  62
8147938نادٌن صالح حلمى الشهبه  800138946  63
1014111045نسمه رحمى راغب ٌحى زرد  800168337  64
135312نعٌم محمد نعٌم ابراهٌم عبدهللا  800161708  65
6910732نهر طارق محمد عبدالفتاح النادى  800168315  66
1019111050هشام جمال الحسٌنى سلٌمان شحاته  800161787  67
1013111044وسام ابراهٌم محمود ابراهٌم محمد  800161746  68
9137938محمد احمد سعد محمد69
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