
المركزاإلسمالترتيب
اشموناحمد اسامة حلمي سليمان١
اشموناحمد حسن عبدالسالم رجب ٢
اشموناحمد حمدي عبدالعليم حسن عز الدين ٣
اشموناحمد عبدالمنعم علي ابراهيم البغدادي٤
اشموناحمد عبده السيد علي٥
اشموناحمد فاضل معوض الخولي ٦
اشموناحمد محمد ابراهيم علي ابازيد٧
اشموناحمد محمد زكي الناقه ٨
اشموناحمد محمد علي فرج الشماوي٩
اشموناحمد مصطفى محمد محمد ١٠
اشموناسالم اشرف فهيم نصر١١
اشموناسالم انور جمعه الطباخ ١٢
اشموناسالم قطب كامل االعصر١٣
اشموناسالم كامل رمضان كامل ١٤
اشمونجمال عبد الناصر عبد الرحمن ابو حسين١٥
اشمونسالم سليمان سالم الحويطي١٦
اشمونشريف ماهر عبده عبدالجواد ١٧
اشمونصبحي صبحي حسن سليمان١٨
اشمونطه محمد طه حواش١٩
اشمونعبد الفتاح مرزوق حسيب محمد الفار٢٠
اشمونعبدالعزيز يوسف عبدالفتاح عبدالعزيز٢١
اشمونعماد سعيد محمد فرحات ابوعامر٢٢
اشمونفايز نجاح سعد السيد٢٣
اشمونفهمي السيد فهمي عصر ٢٤
اشمونمحمد احمد محمد مدكور ٢٥
اشمونمحمد اسماعيل فضل الكريم عبدالرازق٢٦
اشمونمحمد الشافعي عبد الحميد الشافعي٢٧
اشمونمحمد حمدى محمد محمد عبدالواحد٢٨
اشمونمحمد رمضان محمد علي مراد٢٩
اشمونمحمد طه محمود محمد سليم٣٠
اشمونمحمد عاطف صابر عبدالفتاح ٣١
اشمونمحمد عبدالمنعم سالمه عبدالمنعم٣٢
اشمونمحمد عبدالهادي سعيد ريه٣٣
اشمونمحمد عبود محمد جمعه حسن٣٤
اشمونمحمد فتحى مبارك الكيالنى ٣٥
اشمونمحمد ناصر عبد الهادى زيد٣٦
اشمونمحمود مبروك السيد السيد٣٧
اشمونمصطفي اسماعيل محمد باظه٣٨
اشمونمينا سامي صديق جرجس٣٩
اشمونهشام حسام محمود محمد عوض٤٠
اشموناحمد طنطاوي اسماعيل جعفر ٤١
اشمونحامد عبد المطلب علي ابو سويلم ٤٢
اشمونعبدالحميد صبري  عبدالحميد خليل سعد ٤٣
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اشموناحمد جمال السيد متولي حجاج٤٤
اشمونايمن جمال عبدالحميد حجازي ٤٥
اشمونمحمد سعيد فتوح محمد العجوزه٤٦
اشمونمحمود جمال جادهللا احمد جاد هللا٤٧
اشمونمصطفي ابراهيم حلمي موسي شعالن ٤٨
اشمونيوسف محمود احمد عوض شكر٤٩
اشموناحمد سمير حلمي ابو ستة ٥٠
اشموناحمد فهيم بكر محمد٥١
اشمونالسيد خليل السيد خليل٥٢
اشمونحسام حسن حمدان حسن ٥٣
اشمونزكي محمد زكي الصحصاح ٥٤
اشمونسامي عبدالعزيز ابراهيم عبدالحميد٥٥
اشمونعبدهللا عبد الحميد جالل عبد الحميد٥٦
اشمونمحمد احمد عبدالحميد احمد٥٧
اشمونمحمد عبدالهادى عبدالفضيل محمد٥٨
اشمونمحمدمصطفي السيدمحروس٥٩
اشمونمصطفى محمد محمد سالمة٦٠
اشمونعادل يحيي زكريا سليمان٦١
اشمونعلى صفوت على العراقى ٦٢
اشموناحمد ابراهيم عوض قاسم ٦٣
اشمونحسام سعيد عبدالهادي الدمهوجي٦٤
اشمونعلى عباس على عطوة٦٥
اشمونمحمد احمد امين كشك ٦٦
اشمونمحمد محمود محمد ايوب ٦٧
اشمونمحمود صالح احمد ابراهيم ٦٨
اشمونمحمود محمد عبدالنبى على٦٩
اشموناحمد سمير صابر النوبى ٧٠
اشمونحسن عصام مختار محمد ٧١
اشمونرمضان سامى طه عبدالواحد٧٢
اشمونعبدالباسط احمد عبد الباسط عبد العزيز زيدان ٧٣
اشمونمحمد عبدالسميع احمد موسي ٧٤
اشمونمصطفي توفيق عبداللطيف السيد٧٥
اشمونياسر محمد عبدالمطلب عبدالسالم ٧٦
اشموناحمد رضا عبد الجليل احمد حبيب٧٧
اشموناحمد صابر السيد موسى٧٨
اشموناحمد عبدالحميد عبدالرؤف راشد ٧٩
اشمونحسين حافظ حسين محمد ٨٠
اشمونشبل محي الدين منصورسيف الدين٨١
اشمونعالء محمد محمد علي ابوعمر٨٢
اشمونمحمد السيد سليمان الصاوي ٨٣
اشمونمحمد خالد عبدالمنعم شعبان٨٤
اشمونمحمد عبد العظيم زكي زهران ٨٥
اشمونمحمد عالء ابراهيم مصطفى تمراز٨٦
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اشمونمحمد فريد عبدالحميد محمد٨٧
اشمونمحمد محمود شحات توفيق ٨٨
اشمونمحمد ياسر كامل بدوي٨٩
اشمونمحمود رجب عبدالعاطي قنصوه٩٠
اشمونمحمود محمد عبدالمنعم احمد الدغموش٩١
اشمونهاني محمد سعيد عبدالعزيز الخولي٩٢
اشموناحمد عبدالباري السيد مرسال ٩٣
اشمونالسيد رسالن السيد عبدالمجيد٩٤
اشمونجالل نجاح حسيب الفار ٩٥
اشمونطارق عيد عبد العال٩٦
اشمونمحمد عبدالحميد عبدالحكم على٩٧
اشمونمحمد يوسف محمد احمد ٩٨
اشمونبيومى محمود بيومى لحمد عزب٩٩

اشمونجمعه رزق جمعه عبدالحميد ١٠٠
اشمونصالح جميل عبد الحي احمد ١٠١
اشمونطه محمد طه رمضان ١٠٢
اشمونمحمد مجدى محمد ابوالنجا١٠٣
اشمونمحمد ممدوح عبدربه سلطان١٠٤
اشمونمحمود محمد عبد الحليم القطان١٠٥
اشمونمحمد احمد بهجت غنيم ١٠٦
اشمونابراهيم السيد ابراهيم ابوالخير١٠٧
اشموناحمد سعيد السيد االروش ١٠٨
اشموناحمد صالح عبدالعليم احمد زمزم١٠٩
اشموناحمد عبدالمجيد محمد الحويطي ١١٠
اشموناحمد محمد نجم الدين عبد السالم١١١
اشمونامير عدلي بدر متري١١٢
اشمونعبد هللا مجدي عبد هللا مرزوق ١١٣
اشمونعبدالرحمن محمد بركات محمد١١٤
اشمونعبدالفتاح نجاح عبدالفتاح سيد احمد١١٥
اشمونعمرو عبداللطيف علي القماش ١١٦
اشمونمحمد جمال محمد السيد عمار١١٧
اشمونمحمد عبدالحليم عبدالباقي علي ١١٨
اشمونمحمد علي محمد عبدالعاطي١١٩
اشمونمحمد منير امين مهدي ابو زيد ١٢٠
اشمونمحمود جمال سعد عبدالفتاح١٢١
اشمونمحمود زكريا ابراهيم على حسين١٢٢
اشمونمحمود عبد العزيز سليمان اسماعيل١٢٣
اشمونوليد محمد عبد العيظم رمضان١٢٤
اشموناحمد عيد فتحي عبدهللا١٢٥
اشموناحمد محمد سعد شعير١٢٦
اشموناسالم عبدالنعيم السيد يوسف١٢٧
اشموناسالم معوض فاروق١٢٨
اشمونحسام السيد محمد حسن بهنسي١٢٩
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اشمونعادل احمد محمد محمد١٣٠
اشمونعبدهللا كمال عبدهللا محمود١٣١
اشمونكرم شعبان بدر اسماعيل عليوه١٣٢
اشمونمحمد جميل عبد الحي احمد ١٣٣
اشمونمحمد عادل حدادالجتمة ١٣٤
اشمونيوسف شحات درويش علي١٣٥
اشمونابراهيم امين متولي مرزوق متولي١٣٦
اشمونابراهيم سعيد بيومي علي١٣٧
اشموناحمد حافظ ابراهيم عبدالعزيز١٣٨
اشموناحمد رزق جمعة عبدالحميد ١٣٩
اشموناحمد سامي محمد ياسين١٤٠
اشموناحمد عبدالنبي عبدالعزيز زالبية١٤١
اشموناسالم نصر رزق محمد رزق١٤٢
اشمونسعد امين سعد صقر ١٤٣
اشمونعبد هللا خليل نصر محمد١٤٤
اشمونعبدهللا عيد محمد السرجي١٤٥
اشمونعمر السيد محمد احمد١٤٦
اشمونمحمد عاطف باتع محروقي ١٤٧
اشمونمحمد عزت عبد هللا محمد ١٤٨
اشمونمحمود قطب عبدالعزيز اسماعيل غنيم١٤٩
اشمونمحمود محمد السيد عبد المحسن ١٥٠
اشموننعيم عيد نعمانى طلبه دومه١٥١
اشمونهشام مجدي  حسن عافية ١٥٢
اشمونابراهيم مصبح علي الحراني ١٥٣
اشموناحمد السيد عيد ابومحمد١٥٤
اشموناحمد حمدي كامل عبدالقادر١٥٥
اشموناحمد رجب عسران  محمد ١٥٦
اشموناحمد ماهر عطية بدوي ١٥٧
اشموناسالم سمير عطا مجاهد١٥٨
اشموناسالم عثمان محمد عثمان١٥٩
اشموناسالم ناجي محمد العجواني١٦٠
اشمونالطنطاوي عبد المنعم مدين حسان١٦١
اشمونشحاته عالء شحاته عبدالسالم١٦٢
اشمونعمرو فريد توفيق يوسف هيكل ١٦٣
اشمونفرحات رمضان فرحات الكيالني١٦٤
اشمونمحمد عبدالباسط محمود عبدالجواد زيدان١٦٥
اشمونهاني عبدالباري هنيدي عامر ١٦٦
اشمونهيثم نجاح عبدالفضيل منصور ١٦٧
اشمونمحمود محمد عبد العزيز محمد مضاوى ١٦٨
اشموناحمد اسماعيل عبدالرازق موسي الجدي١٦٩
اشموناسالم  اشرف  حسين بدوى  ١٧٠
اشموناسالم عاطف سعيد الدبركي ١٧١
اشمونتوفيق بشرى محمد السيد١٧٢
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اشمونحسن محي الدين ابو الحديد المحروق١٧٣
اشمونعبدالعزيز مسعد شوقي عبدالنبي١٧٤
اشمونعلي محمد عبدالحكيم حسن ١٧٥
اشمونكريم ابراهيم عبدهللا عزب١٧٦
اشمونمحمود صابر عبدالعليم ابو عميش ١٧٧
اشمونمصطفى محمد خليفه طلبه١٧٨
اشمونمحمد جعفر محمد عبد العاطي١٧٩
اشموناحمد خيريرمضان مصطفي ١٨٠
اشموناحمد محمد قطب سالمه١٨١
اشمونحمدي احمد غريب شعبان١٨٢
اشمونسعيد محمد سعيد كشك١٨٣
اشمونعالء سليمان زكريا سليمان١٨٤
اشمونمحمد اشرف محمد الشاذلي١٨٥
اشمونمحمد علي صبيح احمد١٨٦
اشمونمحمد لطفي نبيل الدمرداش١٨٧
اشمونمحمود عبدالمطلب حسني هويدي١٨٨
اشمونمحمود فوزى عبدالرازق عزب العجوزة١٨٩
اشموناحمد محمد شبل الحويطي ١٩٠
اشموناحمد نادي رمضان السيد العراقي١٩١
اشموناحمد نصر عبدالحميد شرف ١٩٢
اشمونحسام حسن عبدالعزيز ابراهيم ١٩٣
اشمونحسين اشرف عبد العظيم محمد ١٩٤
اشمونخالد بدر عبدالرحمن سالم ١٩٥
اشمونعبدالحميد سالم عبدالحميد بدر١٩٦
اشمونفهمي محمد فهمي الدقوني١٩٧
اشمونمحمد احمد على الصياد١٩٨
اشمونمحمد صابر عبداللطيف عبدالعال سيف الدين١٩٩
اشمونمحمود السيد عبدالعاطي المعصراوي ٢٠٠
اشمونابراهيم احمد السيد موسي ٢٠١
اشموناسامه ناجي نبوي المجاهد٢٠٢
اشموناسالم احمد احمد قناوي ٢٠٣
اشمونسامي عبدالعليم ابراهيم سالمة ٢٠٤
اشمونعلى محمد على محمد٢٠٥
اشمونكريم عبدالمنعم عبدهللا فرج٢٠٦
اشمونمحمد عيد على حسين٢٠٧
اشمونمحمد عبدالحكيم محمد عبدالحكيم ٢٠٨
اشمونابراهيم جمال عبده نورالدين٢٠٩
اشمونابراهيم عبدااله محمد محمد عفيفى٢١٠
اشمونحسام حسن السيد محمد جمعة ٢١١
اشمونطارق ابراهيم مرسي محمود حجران ٢١٢
اشمونعالء شحاته عبدالعزيز ابراهيم ٢١٣
اشمونمحمد ابو بكر فرج االحمر ٢١٤
اشمونمحمد جمال ابراهيم القن٢١٥
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اشموناحمد جمال عبدالجليل محمود رفاعي٢١٦
اشمونالسيد ناصر سعد مصطفى ٢١٧
اشمونشحاته سامى سحاته فتيلن٢١٨
اشمونعبدالرحمن سالمة  رمضان احمد عبدالباقي٢١٩
اشمونمحمد حماد فوزي سالم٢٢٠
اشمونمحمد حمدي محمود منصور٢٢١
اشمونمحمد خالد محمد عبدالغفار٢٢٢
اشمونمحمد عبد المؤمن محمود عطيه٢٢٣
اشمونمحمد عبدالنبي شحات عبدالسميع ٢٢٤
اشمونمحمد مصفي محمد الشافعي ٢٢٥
اشمونمحمود حسام الدين عبدالمقصود محمد٢٢٦
اشموناحمد اشرف سعيد احمد الجتمة ٢٢٧
اشموناحمد ربيع ثابت البوهي٢٢٨
اشموناحمد محمد حسن فضل٢٢٩
اشموناسالم محمدي جابر العصاميصي٢٣٠
اشموناسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم٢٣١
اشمونرضا عبداللطيف نبوي العشري٢٣٢
اشمونعالء رمضان محمد الحويطي ٢٣٣
اشمونمحمد ابراهيم عبده العموري٢٣٤


