
سمير سليمان جاد هللاابانوب13

السيد القباري حسن البحراويابراهيم221

 خالد عبد الباسط محمداحمد3699

 خالد محمد يوسف الطويلاحمد4700

 محمد السيد علي كمالواحمد5720

 محمد السيد محمود مرجاناحمد6721

 محمد عبده موسى شندياحمد7726

 مدحت محمد مسعد الحليلياحمد8736

السيد السيد رضوان احمد9159

إبراهيم إبراهيم أحمد حسب هللااحمد10107

خليل محمد خليل إمبابىاحمد11259

رأفت حسين مرسى حسيناحمد12263

سامي سعد محمد شطا احمد13281

عادل المتولي محمد عليوهاحمد14348

عبد السالم محمد عبد السالم شردىاحمد15370

فتحي محمد محمد يوسفاحمد16433

محمد علي محمد علي مصطفياحمد17542

محمد محمود السيد عبد هللااحمد18565

محمد مسعد مسعد السيد حجازىاحمد19570

محمود الحسانين السيد العراقياحمد20818

السيد علي محمد علي ادهم 21856

محمد حسين محمود عبد الرحيماسالم22942

أحمد حسن السيداسالم 23955

أحمد طه محمودباسل241085

مالك سامي بهنان جرجسبيشوي251117

طارق حسن الرماليحسن261210

سامي فوزي أبو بكر السيدحمزة271266

أشرف عبد النبي راضيخالد281271

الجرايحي عباس عطيه خير زياد291375

أحمد كمال جمعه عبد العظيمزياد301370

عمر السيد حسين السيدزياد311401

محمد حمدي علي أبو زيدزياد321412

سامر حسن تركسيف الدين 331516

شهاب محمد الغريب عبد الفتاح  فرجشريف341529

محمد صالح محمد عبد الفتاحصالح الدين351561

إبراهيم السيد محمد حسين الخياطعادل361585

 حسن محمد محمد مصطفى بندقعبد الرحمن371767

 محمد علي علي إسماعيلعبد الرحمن381769

السيد السيد محمد الجيزىعبد الرحمن391616

أحمد فرغلي إبراهيم الجباليعبد الرحمن401775

خالد محمد زكي رخاعبد الرحمن411798

محمود السيد السيد خضرعبد الرحمن421844

 السيد عبده أحمد الدمياطيعبد الرحمن 431859

 عصام جابر بيومي خليل عبد الرحمن 441864

 هاني سمير عبده إسماعيلعبد الرحمن 451875

السيد عبد السالم الغريب عبد السالمعبد الرحمن 461684

محمد السيد محمد حميدعبد الرحمن 471888

محمد عطا عبيد أحمدعبد الرحمن 481698

ناصر عبد الرحمن أحمد الزعتريعبد الرحمن 491896

 محمد السيد إبراهيم حجازي عبد الرحمن  501899
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جمعة شعبان حسن علي رزقعبد هللا511919

خالد إبراهيم محمد عوضعبد هللا521920

محمود مليجى فهيم سعيد عصام 531994

أحمد علي عبد الرحمن عيسىعلي542055

الشحات الشبراوي يونس حسنعمر552123

حسني عبده أبو حجازيعمر562129

 ايمن علي أبوالعباس عمر 572213

 محسن محمد علي إبراهيمعمر 582224

حسن رجب حسن الجيارعمر 592237

محمود محمود الصياد سالمة عمر602201

حسن إبراهيم الدسوقي حسن عبد المجيدعمرو612253

محمد البدري عيسى سجالى عمرو622265

محمد السعيد محمد إبراهيمعمرو 632293

تادرس سيف عزيز نصر إبراهيمفادي642302

محمود فاروق عبد المنعم عليفاروق652337

 محمد فوزي حسانين أبو عوف فهمي 662348

 محمد حسن حسن أبو الحسينكريم672362

السيد أحمد محمد شحبركريم682372

أحمد عباس أحمد عبد الجوادكريم692366

عادل درويش محمد المغربيكريم702389

هشام حسن عبد هللاكريم712429

 أحمد محمد سليمان االلفيلؤي 722489

فتحي فتحي عبد الحميد حسنمجدي732525

 عصام طه فريدمحمد742537

 فوزي إبراهيم محمد واليمحمد752540

السيد العربي مختار كامل الجداوى محمد762695

السيد عبد الحميد قناوي عبد الرحيممحمد772701

أحمد محمد أحمد المصرىمحمد782628

أحمد يونس عبد هللا عليمحمد792649

أيمن إبراهيم حسانينمحمد802779

جمال الدين عوض محمد رمادةمحمد812792

جمال السيد سليمان طعيمهمحمد822794

حسام الدين مسعد عبده خلفمحمد832811

حسن محمد امين عشعشمحمد842825

دهشان عبد الحميد إسماعيل عليمحمد852873

سالم عبد الفتاح عبد هللا زهومحمد862901

علي شلبى أحمد جاللمحمد873086

فكرى محمد عبد الحليم عتمانمحمد883135

محمد عبد القادر علي جعفرمحمد893183

محمود محمد عبده رزقمحمد903218

هاني محمد المرشدي موسىمحمد913284

 السيد محمد محمد خطاب محمد 923330

 أحمد أحمد محمد عمرمحمد 933319

 خالد محمد حسن مصطفىمحمد 943348

 عادل محمود إبراهيم الجنديمحمد 953364

 وائل السيد السيد علي الحمامصيمحمد 963388

حمدي مصطفى إسماعيل أحمدمحمد 973441

شادي حسن محمد السيد أبو حشيشمحمد 983450

محمد عبد الرازق عبد الموجودمحمد 993490

مدحت محمد امينمحمد 1003499
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علي محمد علي الشهاويمحمود1013629

كامل السيد سليمان شاهينمحمود1023641

محمد السيد السيد محمد حسنمحمود1033652

محمد محمود محمد عيسىمحمود1043686

محمد مصطفى أحمد محمدمحمود1053687

إبراهيم محمد سالمة فودة محمود 1063735

جابر محمود عبد المجيد أحمدمحمود 1073744

غريب حسن فهمي محمدمحمود 1083757

أحمد محمد حسن أبو يوسفمروان1093778

 امين محمد زكي عبده بدرهمصطفى 1103881

أحمد عبد الباسط مصطفي عبد الباسطمصطفي1113915

ناصر السيد صالح خفاجىمؤمن1124033

 محمود محمد محمد عليمؤمن 1134045

محمد نبيل الداودى عبد العالنبيل1144090

جمال التابعى أبو النجا عبد الدايموليد1154130

محمد إبراهيم أحمد هنداميحيي1164163

أشرف وليم جابر صليبيوسف1174184

عبد الرحمن عبد الرحمن الشرقاوي يوسف1184227

 أشرف حسين عبد الحافظيوسف 1194288

أحمد عطا هاشم عمر يوسف 1204302

محمد السيد إبراهيم الدميرى يوسف 1214313


