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 32 ايهاب فايز ميخائيلابرام   803084857 1

 41 ابراهيم احمد ابراهيم احمد ابوعبده  803089259 2

 44 ابراهيم صالح الدين ابراهيم االلفى  803084773 3

 41 ابراهيم عبدالمنطلب المغازى الديسطى  803091783 4

 48 ابراهيم محمد ابراهيم عبدالحميد محمد  803085003 5

 32 ابراهيم محمود موسى ابراهيم محمود  803054653 6

 43 احمد احمد عبدالرازق عبدالهادى  803084873 7

 47 احمد اشرف حازم على الشرقاوى  803054665 8

 49 احمد اشرف محمود احمد عبدالعزيز  803084870 9

 30 احمد السيد احمد احمد الباز  803090403 10

 41 احمد السيد المتولى ربيع على  803084863 11

 38 احمد جالل بركات عبدالوهاب دياب  803054673 12

 35 احمد حسن الهوارى محمد  803089461 13

 41 احمد سعد احمد جمعة  803084737 14

 30 احمد شريف محمد شوقى  803084809 15

 30 احمد طارق الحسينى العفيفى  803084997 16

 30 احمد طارق شحاته عبد الهادى عوض  803084654 17

 30 احمد عادل الجوهرى بدير حسين  803054579 18

 30 احمد عصام المهدى احمد  803091035 19

 41 احمد عصام سعيد محمد سيد احمد  803089468 20

 30 احمد عصام عبدالوهاب الزيادى  803085176 21

 50 احمد عالءالدين مصطفى محمد  803085434 22

 50 محمد احمد على عبدالتواب  803084758 23

 44 احمد محمد احمد ابوالعنين  803089392 24

 41 احمد محمد الشربينى احمد العشرى  803084828 25
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 42 احمد محمد حداد يوسف على 803054709 26

 34 احمد محمد حمزة حمزة شقرف 803089507 27

 47 احمد محمد صالح مطاوع 803084788 28

 35 احمد محمد عبدالحميد حسن هديهد 803069705 29

 30 احمد محمد عبدالرحيم درويش 803054674 30

 33 احمد محمد عبدالفتاح محمد 803085037 31

 30 احمد محمد عبداللطيف محمد على سعيد 803091853 32

 45 احمد محمد عبدالمجيد يونس 803085462 33

 0 الفين احمد محمد عطيه على 803084875 34

 45 احمد محمد محمد شوقى احمد سليمان 803085523 35

 35 احمد محمد محمد على االشقر 803054666 36

 45 احمد محمود احمد بدوى حسين 803089327 37

 40 احمد محمود صابر على 803084844 38

 45 احمد مصطفى ابوالفتوح على الجندى 803091088 39

 50 على محمد داوداحمد مصطفى  803084865 40

 49 احمد هانى فتحى زكى حريز 803084835 41

 34 احمد هانى محمد محمد الشحات 803091787 42

 33 احمد وائل عبد الفتاح خالد على 803089253 43

 49 احمد وائل محمد ابراهيم عبده النجار 803089324 44

 45 احمد ياسر محمد عبدالعزيز عيسى 803085051 45

 50 ادهم احمد السيد على عوضين 803091577 46

 45 اسامه احمد عبدالوهاب رمضان 803089268 47

 45 اسر عمرو السيد جبر حماد 803089272 48

 38 اسالم ايهاب محمد صالح 803084791 49

 31 اسالم على وفقى محمود 803054651 50

 41 اسالم وليد ابراهيم السيد 803091857 51

 41 اسماعيل عادل اسماعيل التهامي الكناني 803091677 52

 35 اشرف ابراهيم عبدالخالق محمد 803091859 53

 41 البراء احمد محمود محمودالسيد اسماعيل 803084647 54

 40 السيد احمد السيد الباز الباز 803054570 55

 31 المعتصم باهلل خالد مصطفى صديق 803054691 56

 43 مؤنس عبدالمقصود امير محمد 803084799 57

 38 انس احمد ابراهيم الجيار 803091811 58

 46 اياد مدحت محمد عبدالجواد 803089397 59

 35 باهر عبدالمنعم باهر حسن السمسار 803054568 60
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 45 براء مصطفى فوزى شطا  803054578 61

 49 العفيفىبسملة شريف احمد   803085245 62

 36 بسملة محمد عبدالفتاح ابراهيم الشهابى  803084752 63

 47 بالل مصطفى مسعد الفارسي  803085093 64

 47 بموا اميل فاروق عزمى  803090352 65

 48 بوال عادل نعيم اسكندر  803054543 66

 40 تيام احمد فكرى عبدالحق شلبى  803084807 67

 35 عبدالهادى محمد جالل البيلىجالل   803085455 68

 34 حسام الدين محمد عبد الستار احمد ربيع  803054582 69

 30 حسام سعد سعد عبدالعزيز مبروك  803054581 70

 48 حسام منصور محمد اسماعيل على  803089211 71

 41 حسين احمد ابراهيم عبدالعزيز رزق  803084842 72

 39 محمود سامى كامل لبشتينحسين حازم   803054641 73

 37 حسين كمال احمد السيد  803084743 74

 36 حكيم لطفى عبدالشهيد عبدالرازق  803054574 75

 31 خالد محمد الدسوقى ابراهيم عبدربه  803054560 76

 44 خالد محمد عبدالمنعم محمد فودة  803085067 77

 30 خالد وليد اسماعيل شحاتة  803084978 78

 44 دعاء محمد البغدادى على على  803085038 79

 35 دنيا موافى محجوب احمد  803091559 80

 42 رحيم خالد عوض الخضرى  803084961 81

 47 رمضان ايمن رمضان عبدالعزيز  803085001 82

 43 ريمون اسامة لطفى لوندى  803084924 83

 38 القاضىزياد ابراهيم السعيد الدسوقى   803089586 84

 30 زياد تامر فتحى على شبانه  803089291 85

 30 زياد حسن صالح حسن الشبلى  803089513 86

 33 زياد شريف كامل محمد  803084643 87

 49 زياد فهمى فهمى عبدالوهاب ابوالنجا  803084707 88

 43 زياد محمد نبيه حامد شبانه  803084827 89

 45 االمام محمدزياد مصطفى   803054580 90
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 37 سالم سعيد خليل عمر  803054576 91

 46 سالم السيد عطا بنه  803091042 92

 46 سهيلة محمد حسن محمد النمر  803085043 93

 38 سيف االسالم سالم عمران بلعيد  803089281 94

 48 العينين زغلولسيف الدين خالد احمد ابو   803084805 95

 30 سيف محمد صالح محمد توفيق العجيلى  803089257 96

 30 شريف صالح مصطفى عوض الباز  803089293 97

 0 شهد على عبدالجابر يعقوب  803140476 98

 36 طارق الرفاعى محمد ابوالفتوح وهبة  803084985 99

 34 طلعت محمد طلعت نعمان السامولى  803054555 100

 32 عاصم احمد المرسى عبدالعزيز المرسى  803116282 101

 2 عبدالرحمن ابراهيم صالح الشلبى  803045364 102

 29 عبدالرحمن احمد محمد سالم  803054561 103

 30 عبدالرحمن جمال احمد السيد سماحة  803089373 104

 45 عبدالرحمن صفوت عباده محمد  803116317 105

 34 عبدالرحمن عالء مختار القطان  803085002 106

 45 عبدالرحمن محمد فتحى حسن عبدالمنعم  803091523 107

 45 عبدالرحمن محمد فرج الوردانى البدرى  803084812 108

 5 عبدالرحمن محمد فريد كامل  803091299 109

 30 عبدالرحمن محمود السعيد محمد المتولى  803084739 110

 30 عبدالرحمن معتز يوسف محمد ابراهيم  803085239 111

 43 عبدهللا بركات ابراهيم الهاللى  803085047 112

 30 عبدهللا حمزة فرح طه  803091192 113

 37 عبدهللا محمد عبدهللا التت  803054541 114

 29 عبدهللا محمود احمد على حسن  803089274 115

 30 عبدالهادى عزالرجالعبدالهادى السيد محمد   803090393 116

 35 على احمد احمد محمد عوض  803054660 117

 42 على طاهر على عبد الحافظ شومان  803084640 118

 48 على محمد على ابراهيم على  803084910 119

 38 عمار ابراهيم عبداللطيف ابراهيم  803089251 120
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 36 عمار على فؤاد ابراهيم محمد  803089135 121

 49 عماراسامه مالك عبدالسالم  803089367 122

 42 عمر ايهاب عبدالتواب محمد  803084858 123

 42 عمر حامد عبدالرافع عمارة  803054547 124

 42 عمر طارق عطيه السيد محرم  803084642 125

 46 الشوادفىعمر عبدهللا السيد عبدهللا   803084353 126

 4 عمر عبدالمحسن حامد البدوى  803085251 127

 50 عمر فهمى فهمى الشرباصى  803085215 128

 30 عمر فيصل احمد المالح  803091861 129

 49 عمر ماجد نجاح احمد محمد  803091241 130

 31 عمر محمد شحانه حسن جوهر  803091733 131

 41 عبد العزيزعتابىعمر محمد صالح   803084666 132

 41 عمر محمد عثمان خان  803140411 133

 30 عمرو رضا السعداوى االمام عمر  803084780 134

 45 عمرو عبدالرحمن ابوالفتوح محمد عبدلحليم  803085091 135

 2 عمرو عماد عبدالنبى حسين على عياد  803084728 136

 40 عبدهللاعمرو مجدى محمد السيد   803084806 137

 50 عمرو محمود احمد محمد العيسوى  803091176 138

 42 عمرو ناجح الشربينى يوسف زاهر  803084723 139

 30 فارس ماهر كامل االمام على منسى  803084836 140

 30 فرح هانى محمد ابراهيم على  803085096 141

 45 كريم احمد السيد السيد يونس  803084782 142

 46 كريم ايهاب فاروق المرساوى  803054565 143

 42 كريم خالد ابراهيم محمد الدسوقى  803091880 144

 50 كريم محمد العربى حسانين على  803084987 145

 34 كريم محمد فتحى محمد عامر  803084741 146

 50 كمال محمد منصور عامر السيد العطيوى  803084994 147

 50 ابراهيم توفيق محمد الدسوقى ابو نيلليلى   803084849 148

 40 ماجد ياسر ابراهيم على سعده  803084671 149

 42 محمد ابراهيم عبدالمولى ابراهيم  803089386 150
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 49 محمد ابراهيم محمد الجزار  803084869 151

 30 محمد احمد ابراهيم احمد النحاس  803091868 152

 30 محمد احمد ابراهيم حماده محمد  803091764 153

 43 محمد احمد رمضان عبدالعاطى  803084384 154

 39 محمد احمد عبدالمنعم محمود على  803085189 155

 41 محمد احمد محمد الششتاوى سرحان  803085450 156

 40 محمد احمد محمد عبدالسالم  803089264 157

 30 محمد اسامة محمد محمد شملول  803089086 158

 48 محمد اسامه السيد محمد قادوم  803054644 159

 35 محمد اسامه محمد سعد بالط  803084819 160

 39 محمد اشرف السيد صالح محمد  803084973 161

 50 محمد اشرف عبدالسالم الششتاوى مطاوع  803084907 162

 42 الغرباوي علي بدويمحمد اشرف محمد   803091702 163

 49 محمد السيد محمد احمد منصور  803089453 164

 33 محمد السيد محمد فهيم الفجال  803091617 165

 39 محمد الهادى بدير السيد ابو شعيشع  803085059 166

 37 محمد حازم مصطفى عبدالغفار عبدالغنى  803089328 167

 45 احمدمحمد حسن السيد محمد   803115389 168

 31 محمد حسنى كمال حسنى السيد  803091817 169

 40 محمد حمدى ملطاش همام سنه  803084878 170

 35 محمد خالد انيس جاد خليل  803091771 171

 30 محمد زكريا ابراهيم محمد العدل  803091330 172

 45 محمد سرور احمد الطنطاوى على  803084639 173

 48 سمير ابوورده سليمان ابراهيم محمد  803084495 174

 41 محمد شوقى شوقى سليمان  803089402 175

 50 محمد طارق الغريب ابوالسعود مصطفى  803085094 176

 50 محمد طارق سيد محمد اسماعيل محمد  803089220 177

 32 محمد عادل الخميسى عبدالفتاح  803089267 178

 42 حمامه ابراهيممحمد عاطف السيد   803084694 179

 50 محمد عبدهللا بدير المتولى على  803084793 180
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 32 محمد عماد محمد عوض المهدى  803084802 181

 41 محمد فوزى عبدالحق مسعد الشرباصى  803054539 182

 48 محمد لبيب ابراهيم مشرفة  803084995 183

 45 محمد مدحت محمد محمد البياع سرحان  803116355 184

 43 محمد مدحت محمود محمد  803085510 185

 42 محمد مصطفى احمد خلف  803089122 186

 43 محمد ممدوح محمود محمد رزق  803085008 187

 35 محمد منصور على الجزازى  803115052 188

 30 محمد نبيل السيد خليل  803084357 189

 41 محمد هشام عبدالفتاح خطاب  803090410 190

 30 محمد هشام محمد غازى  803084358 191

 48 محمد وائل شحاته السيد عامر  803115056 192

 42 محمود احمد حسانين صبح حسانين  803054552 193

 43 محمود احمد محمد محمود بدوى عساكر  803089321 194

 31 محمد عبدالعاطىمحمود خالد محمد   803091580 195

 28 محمود رضا محمود الشربينى احمد  803084922 196

 34 محمود عادل ظريف عبدالحميد  803089370 197

 41 محمود محمد السيد الحسينى  803084982 198

 35 مروان السعيد رفعت السعيد حمود  803089407 199

 49 العاملىمصطفى السيد السيد محمد مصطفى   803089262 200

 47 مصطفى السيد السيد مصطفى البرهمتوشى  803085009 201

 39 مصطفى خالد مصطفى احمد ابراهيم  803091864 202

 4 مصطفى عبدالعزيز شمس الدين محمد  803115086 203

 44 مصطفى محمد مصطفى رجب  803084362 204

 45 مصطفى محمود مصطفى مصطفى الشوبكى  803054540 205

 43 معاذ محمد محمود صالح  803085452 206

 48 منار حسام محمد عبدربه الشربينى  803084702 207

 37 منيب طه على محمدنور  803139951 208

 38 مهند خالد ابراهيم رمضان  803089252 209

 42 مهند عبدالحكيم ابوالفتوح على عجينة  803084386 210
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 48 مهند محمود عزت الجميل  803139972 211

 30 ناجى بشير السيد اسماعيل عيسى  803084674 212

 30 ياسر محمد كمال زكى ابوالحسن  803089162 213

 30 ياسين يسين ماضى على محمد خريبه  803116238 214

 41 يحيى ايمن السيد البلتاجى  803085092 215

 45 مصطفى كامل حسن احمد يمنى وليد  803084656 216

 37 يوسف احمد المحمدى صالح ابراهيم  803085073 217

 48 يوسف عمرو السيد عبدالرحمن السيسى  803084797 218

 41 يوسف محمد حسن امين راشد  803091599 219

 37 يوسف محمد زين العابدين محمد  803054710 220

 35 العشرىيوسف محمد عبدهللا حسن   803084704 221

 41 يوسف محمد محمد عبدالحميد موسى  803089242 222

 45 يوسف وائل حسنى العزب  803054569 223

 


