
المركزاٍإلسمالترتيب

منوفايمن صالح الدين محمد خضر١
منوفباسل محمد عبد الدايم محمد٢
منوفحسام شاكر ابراهيم عبدالجليل٣
منوفحسام هالل عبدالباقي سالم٤
منوفرامي توفيق درويش عويس٥
منوفسمير مصطفي احمد عمار٦
منوفشاهين محمد عبد العظيم حريبه٧
منوفصالح منير حسن الميهي٨
منوفعادل عطيه احمد نصر٩
منوفعبدهللا رفعت عبدالرازق االشموني١٠
منوفعلي محمود احمد حمد١١
منوفعلي معوض علي القصاص١٢
منوفمحمد ابراهيم علي بجع١٣
منوفمحمد جمال علي دويدار١٤
منوفمحمد شوقي علي عبدربه١٥
منوفمحمد محمود غريب الدكاني١٦
منوفمحمود احمد كمال عباس١٧
منوفمحمود جمعه محمود حمد١٨
منوفمحمود عمد محمود فارس١٩
منوفمحمود مبروك محمد يوسف٢٠
منوفمحمود محمد منصور الجوهري٢١
منوفمصطفي نبيل فتحي ابو عاشور٢٢
منوفهشام احمد عبدالشافي قوره٢٣
منوفمحمد ممدوح محمد عبدالمعطي٢٤
منوفضياء عطيه محمد الخولي٢٥
منوفعوض محمد عوض عبد الفضيل٢٦
منوفمصطفي السيد مصطفي علي٢٧
منوفاحمد كمال الدين عبدالحميد عمر٢٨
منوفأحمد شعبان عبدالجيد حمودة٢٩
منوفمحمد حجاج عبد الفتاح نجم٣٠
منوفمحمد عبد الشافي محمد ابو الخير٣١
منوفمحمود عبدالسيد عدالباقي االعمي٣٢
منوفتوفيق محمد توفيق محمد٣٣
منوفجمال عبدالعزيز محمد شادي٣٤
منوفعبد الحكيم عبدالحليم عبدالحكيم خضر٣٥
منوفاسالم رمضان لملوم عبدد الهادي٣٦
منوفحسام علي محمد محروس٣٧
منوفمحمد رمضان لملوم عبد الهادي٣٨
منوفخالد السيد محمد المنجل٣٩
منوفحسن مبروك حمزه عبد اللطيف٤٠
منوفعزيزعطا عزيز جرجس٤١
منوففؤاد محمد محمد الطحان٤٢
منوفمحمود محمد عنتر زيد٤٣
منوفاحمد عز الدين عبد السالم بدير٤٤
منوفاحمد محمد صابر مسلم٤٥
منوفمحمد احمد مصطفي شادي٤٦
منوفمحمود رفيق امين حرحش٤٧
منوفميالد حسب هللا سعد بطرس٤٨
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منوفابو بكر محمود ابو بكر الجزلة٤٩
منوفاسالم السيد عبدالعليم بركات٥٠
منوفمحمد علي اسماعيل مقلد٥١
منوفمحمد عيد عبد المنصف محمود عبد الدايم٥٢
منوفمحمود فوزي سليمان عليوه٥٣
منوفهيثم ابراهيم علي ابراهيم سعد٥٤
منوفاحمد ابراهيم محمود ابو زهده٥٥
منوفاحمد عبد القوي معوض زهو٥٦
منوفاحمد مسعد محمد الزلعاوي٥٧
منوفمحمد رجب احمد عبد الجواد٥٨
منوفمحمد عبدالحكم محمد ابو حسين٥٩
منوفمحمود مبروك محمد حماده٦٠
منوفمصطفي محمد انور شهاب الدين٦١
منوفمحمد صبحي محمد ابوالنور٦٢
منوفابراهيم محمود حسن عبد النبي بدر٦٣
منوفاحمد عبد الرازق عبد العظيم شعير٦٤
منوفاحمد عبدالحميد محمد الحلو٦٥
منوفاحمد فتح هللا احمد فليفل٦٦
منوفمحمد احمد عبدالفتاح الشرقاوي٦٧
منوفمحمد السيد بسيوني محمد والي٦٨
منوفمحمد رمضان محمد ضبيش٦٩
منوفمحمد زين العابدين محمد المنجل٧٠
منوفمحمد علي محمد زقزوق٧١
منوفمحمود شعبان مصطفي البغل٧٢
منوفمحمد اشرف محمد فليفل٧٣
منوفمحمد عبد الناصر علي ابو الخير٧٤
منوفبيشوى نبيل بشاره نصيف٧٥
منوفعبدالمرضي عبدالرازق علي حنفي٧٦
منوفعبدالوهاب نجاح عبدالوهاب سمك٧٧
منوفمحمد حمدي جمعه السبكي٧٨
منوفمحمد رمضان ابراهيم اسماعيل٧٩
منوفمحمود عبدالعزيز عبدالمنعم مصلحي ابوزيد٨٠
منوفمحمود عبدالمنعم محمود الهمالي٨١
منوفمحمد مجدي السيد علي٨٢
منوفاحمد ربيع محمد شحاته٨٣
منوفاحمد سامي احمد محجوب٨٤
منوفاحمد عبدالسالم عشري ابو النور٨٥
منوفاحمد محمد بسيوني ابويوسف٨٦
منوفاحمد وجيد توفيق الشيخ٨٧
منوفشريف جمال محمد حريبه٨٨
منوفنورهان علي عبد المعز علي ابو شنب٨٩
منوفمحمد عبد البر جالل باظة٩٠
منوفاحمد السيد السيد عزام٩١
منوفمحمد مبروك حسن مصطفي٩٢
منوفعمر شعيب معوض خفاجه٩٣
منوفمحمد السيد علواني حمودة٩٤
منوفمحمود عبدالكريم محمد حسين فرحات٩٥
منوفاحمد محمد ابراهيم عيسي٩٦
منوفاحمد انور محمود القطان٩٧
منوفاحمد فتحي فرج البسيوني٩٨
منوفاحمد فوزي عيد بدر٩٩
منوفاحمد محمد عبدالرافع الفقي١٠٠
منوفاسالم رفيق عبد العزيز عامر١٠١
منوفسعد زغلول السيد ابو السعود١٠٢



منوفعبد التواب حسين احمد الحلو١٠٣
منوفعبدهللا سعيد مصطقي ملهط١٠٤
منوفعلي صبحي علي شمس الشهاوي١٠٥
منوفعماد شعبان علي زين الدين١٠٦
منوفكريم عصام محمود المهتدي١٠٧
منوفمحمد احمد محمد حسانين دياب١٠٨
منوفمحمد صالح مبروك كشك١٠٩
منوفمحمد عبد الباسط محمود حماد١١٠
منوفمحمد عوض عبدالمنعم خالد١١١
منوفمحمد ممدوح عبدالموجود رماح١١٢
منوفمحمود حسني محمد الرصاصي١١٣
منوفمحمود رفاعي محمد الشال١١٤
منوفمصطفي حمدي محمد شحاته١١٥
منوفتامر ناجي فرماوي الفرماوي١١٦
منوفعالء عيد عبدالباقي شيكو١١٧


