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180012712  33السيد محمد الدين صالح اسامه آيه

270025845  26عطية محمد عاطف ابراهيم

370021325  29حماد المتولي ابراهيم محمد ابراهيم

470021369  15الحليم عبد محمد الغريب محمد اسامه احمد

570021318  28رزق الرؤوف عبد اشرف احمد

670021137  21ابراهيم الدسوقي الحسيني احمد

780012660  14االخضر بدير الرفاعى احمد

870022192  7القمصان ابو زيدان السيد احمد

980012641  33الشرقاوي زكي محمد السيد احمد

1070026167  31سعود حسين الحي عبد انس احمد

1170021374  25الرحيم عبد وهبه جالل احمد

1280012492  27دياب السيد حامد جمال احمد

1380017043  يوسف البيلي محمد فتحي جمال احمد

1480012648  28الجندى محمد رزق الدين حسام احمد

1580012735  14برغوت توفيق حماده احمد

1680012339  31حافظ محمود رأفت احمد

1770022281  23الناس ابو احمد علي سامح احمد

1870021459  27حسانين ابراهيم فوزي سعد احمد

1970021984  11شحاته محمد ابراهيم محمد سيف احمد

201908  25حرب نصحي صالح احمد

2170021771  19البيومي السعيد السيد طارق احمد

2270021332  24وادي السعيد عادل احمد

2370022280  21محمود بدوي طه عادل احمد

2470021370  20الجليل عبد شعبان الجليل عبد احمد

2570026181  14الشربيني محمد عبده احمد

2670021735  28البهوتي محمد احمد فتحي احمد

2770021494  19زهير النصر ابو محمد احمد

2880012477  32الدين نور مصطفى السعيد محمد احمد

2980013063  19الديل قصير حلمى محمد احمد

3080013331  27غلوش صابر محمد احمد

311801  ابراهيم القادر عبد محمد احمد

3270021372  24بركات الهادي عبد محمد مصطفي احمد

3380012473  25المصرى فرج السيد هشام احمد

3470021420  24عوض البيومي صالح اسالم

3570021331  30السقعان محمد الدين صالح طارق اسالم

3670021487  29التابعي السيد احمد مجدى اسالم

3780012511  33خطاب محمد خطاب محمد اسالم

3880012475  23المصرى فرج السيد هشام السيد

3970021326  20راشد المتولي محمد منصور اماني

4070021327  37ربيع شوقي طارق امل

4170025983  22الشربيني العدل محمود اميرة

4270021440  35صالح الشبراوى احمد انس

4370026729  27نجيب احمد محمد انس

4480012466  31بدر عوض حمدى ايمن

4570021691  32عوض محسن على فخرى ايمن



4670026228  31هالل سالم الحميد عبد احمد تسنيم

4770026742  23الطرانيسي خالد محمد تسنيم

4880012478  16هللا نعمة احمد حميده احمد حسام

4980012496  15شومان الباز زكى حسن حسام

5070021193  33الهالوي محمد علي حسن حسام

5180012510  18صقر محمد السيد خالد حسام

5280013196  29دوبان كمال محمد كمال حسن

5380012647  32العزيز عبد عنتر عادل حسين

5470021308  30السيد حسن السيد حسن خالد

5580012472  25القريعى على عوض المجيد عبد خالد

5680012497  30بدر خليل السيد عوض خالد

5780012350  9القاضى على على محمد خالد

5880012299  33السيد رجب السيد رجب

5970021312  12نصار احمد فرغلي احمد رحمة

6070026721  27المتولي السيد محمود رفيدة

6180012500  18النجار محمد مختار ريم

6270026710  23شعيب السيد صبري وليد ريم

6370022202  32يوسف يوسف يعقوب رمسيس ريمون

6470022196  32هللا عبد السعيد السعيد محمد ريهام

6570022065  30عجالن الفتاح عبد احمد سيد ابراهيم زياد

6680012474  34على جمعه منصور نبيل ساره

6780012490  36سعيد الدسوقى السميع عبد سعيد سامح

6870022189  20عياد الحسيني ابراهيم احمد سامر

6980015698  19عوف الفتاح عبد محمد عادل سعيد

7070022190  25مصطفي العزيز عبد السعيد العزيز عبد سماء

7180012509  36عطيه القوى عبد ابراهيم السيد سمر

7280017054  15التام محمد مطلق صايب

7380012482  16الزيات ابراهيم ابراهيم طارق

7470021156  30البيطار محمد مقبل مدحت طارق

7580012493  19العال عبد محمود يحى طارق

7680012384  29ابراهيم محمد صادق الموافى عادل

7770021115  النقيب المصلحي ايمن الرحمن عبد

7870026146  29الديسطي محمد رضا الرحمن عبد

7980012501  17حسن على الحى عبد على الرحمن عبد

8070021446  27سليمان خضر ابراهيم علي الرحمن عبد

8170021106  28المرسي السيد فكري الرحمن عبد

8270021333  14بصل الرحيم عبد جمال محمد الرحمن عبد

8370022297  28رمضان محمد الرحمن عبد

8480012489  24متولى محمد محمد عزمى محمد الرحمن عبد

8570022054  31عطية حسن عبده محمد محمد الرحمن عبد

8680014694  17الفتاح عبد محمود محمد الرحمن عبد

8780013175  29الخولى محمد محمود العزيز عبد السيد العزيز عبد

8870021841  8الحنبلى العزيز عبد سمير العزيز عبد

8970026068  22الرشيدي عبدهللا العزيز عبد مجدى العزيز عبد

901825  34سالم محمد عوض الغني عبد محمد الغني عبد

9180012465  28المهدى المرسي العزيز عبد السيد هللا عبد

9280012494  18صالح حجازى احمد محمود هللا عبد



932671  28العشماوي المجيد عبد السيد المجيد عبد

941844  13الرحمن عبد عزت اسامه عزت

9580012463  27حامد السيد احمد محمود عصام

9670021805  30اسماعيل العزيز عبد العزيز عبد مصطفي الدين عالء

9770026149  28الششتاوى محمد ماهر على

9880014108  27الطناحى على مصطفى على

9970022295  31طه العز ابو اشرف عمر

10070021119  31الدين محي علي المعطي عبد عمر

10170022301  31بهريز محمد فتحي علي عمر

10270021901  30العزب صالح مجدي عمر

10370021328  17قطب السيد عبده وليد عمر

10470021337  30يوسف عرفه محمد يوسف عمر

10570021154  34المهدي رفعت احمد عمرو

10680012471  23العزيز عبد صالح ابراهيم ايمن عمرو

10780012480  24زرزور المتولى حمدى عمرو

1081876  22الوهاب عبد سعد محمد عمرو

1091866  27عامر محمد محمداحمد عمرو

11080012485  29محيسن على موسى عمرو

11170022069  20الدسوقي ابراهيم اشرف كريم

11270021443  14العشماوى الهادي عبد امين عاطف كريم

11370021613  20ابراهيم الكريم عبد هللا عبد المنعم عبد كريم

11470022096  27احمد محمود الرازق عبد السيد لينا

11570021441  28الجزار الحميد عبد احمد محمد

11670021192  32المرسي الحميد عبد محمد احمد محمد

11770021680  30حسن اسماعيل محمد اسماعيل محمد

11880012498  31العراقى العراقى طه اشرف محمد

11970021908  26سليمان حجازي فتحي اشرف محمد

12070026428  25محمد حسين اكثم محمد

12170021336  29الكيالني حسن محمد اكرم محمد

12270022303  21عبدالعال محمد احمد السيد محمد

12370022296  26الشاعر السيد الدسوقي السيد محمد

12480012506  17غانم ابو السيد السيد محمد

12580004677  15احمد سيد مرسي محمد السيد محمد

12670026868  16علي عقل مناع السيد محمد

12770021319  25الحصي محمد ايمن محمد

1282670  13عبدالاله مصطفي علي توفيق محمد

12970022320  17ابراهيم الباز هللا جاب محمد

13070021455  34الطوخي محمد المنعم عبد خالد محمد

13170022198  25الزقرد صبحي سامى محمد

13280012507  28الرحمن عبد على طلبه سعد محمد

13370022068  23القاضي مصطفي العزيز عبد عادل محمد

13470021098  36هللا عبد احمد الحميد عبد عامر محمد

13580012481  17داغر ابراهيم المكاوى الفتاح عبد محمد

13670027775  16الشربيني السيد هللا عبد محمد

13770021376  29الدمنهوري احمد الغني عبد الوهاب عبد محمد

13880012464  13زايد ابو فتحى فتحى محمد

13980016744  20ابراهيم موسى فتحى محمد



14080012505  28الشامى عوض فتحى قدرى محمد

14170018359  27السمانى محمد مجدى محمد

14280012469  32جعفر الحميد عبد محمد مجدى محمد

14370026065  29البوهى صالح احمد محمود محمد

14480012483  26النجار السيد محمود محمد

14570026399  25موافي احمد محمد مدحت محمد

14670021247  32الناهي محمود مصطفي محمد

14770026150  22هالل مختار ناصر محمد

14880012488  29العجرودى مصطفى السيد على نعيم محمد

14970021145  33االلفي احمد محمد هشام محمد

15070021725  32محمود كامل محمد هشام محمد

15170022199  31الشافعي محمود هشام محمد

15270021147  34شفيق عمر احمد محمود

15380012495  17اسماعيل محمود فوزى احمد محمود

15470021313  33رزق الرؤوف عبد اشرف محمود

1551830  34الشربيني كامل محمد عصام محمود

15680012285  26محمد ربه عبد فتحى محمود

15780013143  27الغنى عبد حسانين زكى لطفى محمود

15870022223  32خلف احمد محمد محمود

15980012508  13سليمان فهيم محمد محمود

16070022294  28عماشة علي محمود محمد محمود

16170026238  31النجار محمود الفتاح عبد عاطف مرح

16270026145  27عبده رمضان الباز عصام مروة

16370022197  29النعاس ابو عبدهللا ابراهيم طلعت مريم

16470021452  26منسي محمود طلعت احمد محمود مصطفي

16580012468  17فوده ابراهيم متولى ابراهيم معاذ

16680013554  34الدماصى محمود محمد احمد معتز

16770022191  22السعود ابو محمد ابراهيم جمال مهند

1681845  25شعبان ذكي السعيد مي

16970022055  32الشربيني رضوان الغني عبد نبيل مي

17070022047  25كراوية السيد محمد محمد ميار

17170026082  29اسماعيل حسين اسماعيل ابراهيم ندي

17280012365  34محرز الجليل عبد محمد ياسر ندي

17370021493  30وفا الدسوقي شعبان الدسوقي نسرين

17470021491  25منصور محمد سعد عونى نها

17570026232  30عياد شلبي رمضان احمد نوال

17680004679  21النور ابو ابراهيم الحكيم عبد محمد الدين نور

17770022204  24سليمان محمد الدين حسام نوران

17870021120  11االمشاطي محمد السعيد ابراهيم نورهان

17970025856  31غانم الحسن ابو محمد محمد هشام

18070022200  37قشطة محمد الرحمن عبد وليد هشام

1811848  22محمد عوض الغزالي محمد هناء

18270026340  27الغفار عبد احمد السيد يارا

18370022186  25الموافي سليمان سليمان عصام يمني
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Mean 25.29

Standard Deviation 6.65

Minimum 7.00

Maximum 37.00

Count 180.00












