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5050100

40آثار اسامه السٌد المتولً شتا 1800101559

48ابراهٌم احمد ضٌاء ابراهٌم عبد الفتاح العرالً 2800114113

49احمد جمال احمد راشد الجمل 3800116241

49احمد جمال حسن المرسً علً ٌونس 4800114564

46احمد جمال فرحات محمود االصٌلى 5800114588

48احمد صالح عبد الغفار على 6800099768

48احمد عبد الرحمن عباس ابو المجد 7800124729

47احمد على عبد الواحد عرفان الوكٌل 8800115667

49احمد عماد الدٌن احمد البٌلً 9800100127

38احمد فتحً السٌد السٌد شرف الدٌن 10800101802

47احمد دمحم ابو الفتوح السنباطى 11800099755

48احمد دمحم رضا الشربٌنى احمد العرسى 12800101465

41احمد دمحم دمحم ابراهٌم 13800099761

48احمد دمحم محمود الشربٌنى سالم 14800101841

49احمد دمحم وفمى السٌد السبع 15800101706

40احمد محمود الغرٌب الشافعً 16800099771

47احمد محمود عبد الرازق السٌد عبده 17800114652

48احمد مصطفً طه عبد المجٌد بدٌر 18800122656

49احمد نبٌل الحسٌنً دمحم الحسٌنى 19800100373

35احمد والء عبد المنعم عبد العزٌز حلٌمه 20800101846

49اسامه عٌد دمحم سلٌمان وفا 21800114592

45اسامه نادر عبد العزٌز دمحم مصطفً 22800116428

48اسالم عبد الرحمن دمحم احمد 23800114656

38اسالم دمحم السٌد دمحم عبد المجٌد 24800117240

49اسالم ناصر جمال الدٌن عبده فرج 25800114494

47االء دمحم عبد الموجود البسٌونً 26800099764

44السٌد اسماعٌل السٌد الماسمى اسماعٌل 27800114644

49السٌد حامد السٌد ابراهٌم 28800100987

49امٌرة مصطفى عز الدٌن مصطفى 29800099765

49امٌره دمحم متولى عبد المطلب 30800114447

48اندرو عاطف حبٌب مترٌوس 31800114463

49اٌمان سمٌر دمحم ابراهٌم الشافعى 32800100080

49اٌه مصطفى احمد نصٌر 33800100135
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30اٌهاب دمحم دمحم دمحم علً 34800115532

44باهر احمد حمدي عٌد عباس 35800114164

30توفٌك مصطفً توفٌك دمحم العجمً 36800114536

41حسام الدٌن دمحم على دمحم دوٌدار تمى الدٌن 37800100434

47حسام دمحم عبد الموجود دمحم 38800122655

49خالد ابراهٌم متولً ابراهٌم العواد 39800114166

49خالد احمد ابراهٌم عبد العال 40800099776

39خالد احمد دمحم حجازي رمضان 41800125062

30خالد ثروت توفٌك فهمى محمود 42800102295

42خالد مسعد منصور معاطً التوتنجً 43800127074

44دنٌا احمد مصطفى مصطفى اسماعٌل 44800100797

47دٌنا احمد سعد ابو الممصان فرج 45800099773

46دٌنا احمد مصطفى مصطفى اسماعٌل 46800101129

48رائد اشرف السٌد ابراهٌم عبد الرازق 47800114493

38ربٌع احمد منٌر احمد 48800136363

47روان جمال محمود عبد السالم 49800099830

45رٌهام احمد احمد سالم حسن الطرانٌسً 50800127517

47زهٌر نصر دمحم نصر البراشى 51800100449

38سراج الدٌن عاطف سراج شاهٌن الدٌباوى 52800100405

49سلمً مجدي دمحم ابو عمر 53800114765

47شرٌف ابراهٌم ابو اللٌل موسً 54800100264

43شٌرٌن اٌهاب دمحم دمحم الجمل 55800100806

49عادل رمضان علً حسن 56800114149

41عبد الحى السٌد عبد الحى دمحم 57800102292

43عبد الرحمن صبري عبد الرحمن عبد المادر 58800125047

38عبد الرحمن عادل السٌد السٌد الخولً 59800122647

49عبد الرحمن عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد ابو النجا 60800122605

36عبد الرحمن دمحم صالح صالح الشربٌنً 61800099831

47عبد الرحمن دمحم فوزى الجزار 62800100143

42عبد الرحمن مصطفى دمحم سعٌد 63800101708

1عبد الرحمن مصطفً عبد الرحمن دمحم 64800115437

42عبد هللا حمدي دمحم علً الجوٌلً 65800125103

40عبد هللا عبد المطلب ابراهٌم السٌد السٌد صبٌع 66800117235
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46عبد هللا دمحم ظاهر السٌد المتولً 67800114308

38على اشرف دمحم محمود الجندى 6880016764

47علً اشرف علً اسماعٌل 69800114424

44علً سامً حسن توفٌك حسن 70800099966

49عمر اشرف احمد السعٌد نصار 71800099995

47عمر اشرف السٌد السعدنى 72800100498

45عمر اٌهاب عمر امٌن المغربى 73800100503

48عمر دمحم عبد الرحمن الصدٌك 74800099763

34عمرو احمد محمود عز الدٌن الجوهرى 75800114590

42فارس دمحم السٌد حامد احمد 76800124802

42فاٌز صالح نعمان نعمان حموده 77800101366

34كامل فادى فاروق عبد المسٌح وٌصا دوس 78800099911

41كرٌم احمد عبد اللطٌف عبد السمٌع عٌسً 79800122652

42كرٌم علً منصور علً صحصاح 80800114504

41كرٌم ناصر سالمه عباس عبد المجٌد 81800114319

1مارفً فؤاد شلبً سعد حنا 821864

49دمحم ابراهٌم السعٌد دمحم العزبً 83800122752

48دمحم ابراهٌم علً صابر غنٌم 84800114237

43دمحم اسامه عبد الخالك عوضٌن 8570026867

36دمحم اسماعٌل عبد العزٌزالبدراوى الرفاعى 86800100116

49دمحم السٌد دمحم زغاري 87800101473

39دمحم المتولً دمحم احمد على 88800100441

49دمحم باسم دمحم عبد الحك رضوان 89800114528

44دمحم حسن دمحم البدوي 90800114165

49دمحم رجب المناوى عبد الهادى 91800100131

30دمحم رضا عبد هللا حسن امبابً 92800102299

46دمحم طارق دمحم الغزالى سراج 93800100402

44دمحم طلعت ابراهٌم عبد هللا ابو النعاس 94800100651

43دمحم عاطف منصور دمحم حالوة 95800115898

44دمحم عبد الرحٌم الدسولً الدسولً عبد ربه 96800114127

44دمحم عبد العزٌز على عبد العزٌز عتابى 97800100121

47دمحم عرفه عسران سلٌمان 98800114502

49دمحم علً محمود عبد الحمٌد عبد الرازق 99800122750
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44دمحم عماد فهمى اسماعٌل 100800099780

47دمحم فارح ٌوسف نور 101800122646

45دمحم فتوحه ابراهٌم على 102800101035

46دمحم دمحم عبد الحمٌد دمحم الطوخى 103800099998

49دمحم دمحم دمحم عبد العال ابراهٌم 104800115678

43دمحم محمود فوزي عبد السالم 105800114417

48دمحم مصطفى كامل البٌلى 106800100009

47دمحم هشام حسن ابراهٌم 107800114541

48دمحم ولٌد عبد الحمٌد عثمان 108800122657

49دمحم ٌاسر رضوان ابراهٌم 109800122669

49محمود جمال على عبد الجواد 110800101466

49محمود شعبان عبد السمٌع السٌد سعد هللا 111800114461

45محمود صالح حسن دمحم سلٌمان دوٌدار 112800114196

45محمود عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز شحاته 113800100371

48محمود عونى محمود صالح حسن 114800100963

48محمود كرٌم عبد العزٌز هالل 115800101521

36محمود دمحم سامح المكاوى السٌد المكاوى 116800100403

43محمود دمحم عبد العزٌز توفٌك 117800117237

49مرٌم ٌوسف البٌومى ٌوسف سلٌمان 118800100139

31مصطفى جاد هللا دمحم ابراهٌم دمحم جاد هللا 119800100423

48مصطفى رزق رزق على خضر 120800114593

48مصطفً دمحم توفٌك دمحم السٌد 121800114481

43مصطفً نبٌل عبد العظٌم العرابً 122800114321

43معتز صادق علوى صادق 123800099999

49نارٌمان عامر حسن احمد عامر 124800114807

30نور الدٌن جمعه عبد الستار سلٌمان 125800114450

39نورهان اشرف دمحم جمال الشبراوى 126800099848

48هشام احمد احمد العوضً 127800114314

49هشام دمحم سلٌمان محمود شرٌف 128800100413

47هنا منصور عطٌه عبد الحمٌد منصور 129800100804

48ٌوسف عماد دمحم ابو الماسم ٌوسف 130800099991

38ٌوسف دمحم عبد الهادي خفاجً 131800114310

49ٌوسف محمود دمحم ٌوسف الجندي 132800114256


