
أعمال فصل

20

1 800124868 ابراهيم محمد عبدالحافظ سالم 

2 800137126 احمد ايهاب على احمد محمد  20

3 800139567 احمد عاطف احمد حسن جاد  zero

4 800124963 احمد على محمد صالح الحجار  18

5 70021802 احمد محمد يحيي عباس مصطفي 

6 800138031 احمد محمود ابراهيم سالم  12

7 800139411 احمد مصطفى احمد بكر  13

8 800136586 احمد نبيل حامد احمد منصور  zero

9 800141939 اسامه محمد عزيز ابراهيم  20

10 800137121 امير محمد عوض متولى  2

11 800124841 ايمن محمد عبدالحى حسونه 

12 800137764 حسام ربيع عبدالفتاح مصطفى  6

13 800126912 خالد متولى سعد المتولى القن 

14 800136584 زياد جمعه المتولى محمد  12

15 800136468 زياد محمد عبدالشافى عبداللطيف  4

16 800166876 ساميه رمزي فتوح البلتاجي  9

17 800143494 سليمان صالح الدين سليمان  14

18 800136592 صالح عبدالرحمن صالح عبدالرحمن  7

19 800124884 ضرار احمد محمد ديب الحسن 

20 800138971 طه عفيفى طه محمد الصانع  4

21 800136436 عادل عبدالعزيز السيد السيد  14

22 800136439 عبدالرحمن احمد مصطفى الشاذلى  3

23 800103368 عبدالرحمن فايز عبدالمنعم رمضان على  12

24 70021930 عالءالدين الشافعى جاد الشافعى 

25 800141868 فتحى شريف محمد احمد عبدالرازق  13

26 800124855 كريم صيام السيد صيام  19

27 800136621 كريم ماجدى الديسطى معين 

28 800136647 محمد السيد السيد حسين الرزاز  6

29 800114316 محمد حسن حجازى السيد  18

30 800125875 محمد رضا عبدالعزيز حسين خليفه  20

31 800136629 محمد سامى عطيه توفيق  20

32 800136510 محمد عاطف محمود محمد  zero

33 800137319 محمد عزت الدسوقى بدير  6

34 800140329 محمد نبيل محمد عبدالسميع  5

35 800136399 محمد يوسف عبدالعاطى يوسف  16

36 800114558 محمود عبدالحفيظ محمود سليمان  20

37 800140332 محمود عوض يحى عوض نافع  15

38 80012905 محمود محسن عبداللطيف احمد خليل 

39 800136588 مروان محمود شعبان صالح  11

40 800138051 مصطفى اشرف عثمان عبدالرازق  17

41 800136960 مصطفى عبدهللا حامد ابراهيم 

42 800136483 مصطفى فهمى سعد عبدالحميد  8

43 800143491 وضاح حسين احمد عبيد  4

44 800125247 يوسف طارق طه مهدى 

45 800136538 يوسف عبدالكريم عبدالكريم احمد 
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