
المركزاإلسمالترتيب
منوفاحمد عبد العاطى عبد الصمد مصطفى١
منوفاحمد عبدهللا محمد النفري ٢
منوفاحمد عماد شفيق عرفه٣
منوفاحمد كمال سعيد المليجي٤
منوفاحمد ناجي فارس قرله ٥
منوفاسامه احمد ابراهيم جمعة ٦
منوفايهاب طلعت محمد اسماعيل ٧
منوفربيع خليل المليجى رزق ٨
منوفسالم طلعت سالم سالم٩
منوفسامح احمد محمد شيحه ١٠
منوفسيد محمد السيد مصباح ١١
منوفصالح محمد احمد عثمان١٢
منوفصديق عبدالعزيز صديق جوهر١٣
منوفطاهر صابر ابو السعود على١٤
منوفعبدالمؤمن عويس عبدالمؤمن عبدالعال١٥
منوفعبدالنعيم نجاح عبدالنعيم البسيوني ١٦
منوفعلى عالء الدين محمد يحيى ١٧
منوفعلي علي عبدالحميد رزق١٨
منوفعيد ناصر محمد منير نور١٩
منوفمحمد سعيد محمد دياب ٢٠
منوفمحمد عاطف محمد عبد الخالق ٢١
منوفمحمد على عبد القوي السيد٢٢
منوفمحمود جمال عباس الدمنهورى٢٣
منوفمصطفى حسين امين عبد الرازق٢٤
منوفاحمد جمال محمد فرج٢٥
منوفحماده محمود احمد صقر٢٦
منوفمحمد عبد المجيد فتحى فرحات ٢٧
منوفمحمد مصطفى عبدالستار جادهللا ٢٨
منوفمصطفي سامي يحيي الغرباوي٢٩
منوفمحمد فتحي محمد مصلحي ٣٠
منوفاحمد عبدالناصر محمد دعيسه ٣١
منوفاسامه اشرف مشحوت عفيفي٣٢
منوفاسالم علي عبدالعزيز المشطاوي٣٣
منوفالنبوي محمد النبو الحامولي٣٤
منوفايمن عبد العظيم عبد الحميد السبكي ٣٥
منوفرجب عبدالمنصف على شديد٣٦
منوفمحمد رمضان عبدالجيد داود٣٧
منوفمحمد سعيد محمد بدر ٣٨
منوفمحمد عبدالحميد سالم  محمد الميهي ٣٩
منوفابراهيم معوض على الشهاوى٤٠
منوفاحمد السعودي شعبان شرف ٤١
منوفاحمد فتحي عبدالجيد فرج٤٢
منوفصالح منير حسن الميهي٤٣
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منوفمحمد رشاد ابوزيد عبدالحميد عنبر٤٤
منوفمحمد عثمان عبدالمولي شرف٤٥
منوفمحمود صالح عبد الغفار دويدار٤٦
منوفمحمود عاطف محمد عبد الخالق ٤٧
منوفمحمود عثمان عبدالمولي شرف٤٨
منوفمصطفى شعبان عبدالعال عبدالعال٤٩
منوفاحمد فوزى محمود زعيمة ٥٠
منوفاحمد عبد العزيز محمود الدعوشي٥١
منوفاحمد ناجى عبدالسميع شحاته ٥٢
منوفامير  عبدالمرضى عبدالوهاب  خليل  ٥٣
منوفبدر رمضان محمد متولي سلطان٥٤
منوفحسن صابر حسن كشك٥٥
منوفعبد العزيز سليمان عبد العزيز الفرماوى٥٦
منوفماجد محمود محمود حمزة ٥٧
منوفمحمد مجدي محمود الديب ٥٨
منوفمحمود مجدى محمود قاسم٥٩
منوفوائل عالء الدين محمد يحيى٦٠
منوفهانى عبدالمنعم عبدهللا الكنز ٦١
منوفاحمد عيد عبد المنصف محمود عبد الدايم ٦٢
منوفاسامه فوزي احمد الدناصوري٦٣
منوفشعبان مجدي شعبان دعبس ٦٤
منوفصابر عبدالجواد حسن عطيه٦٥
منوفصبري نصر عبدالجليل ابو عرفه٦٦
منوفاحمد ابراهيم عبدالعظيم بالل٦٧
منوفعبدالخالق سعيد عبدالخالق الغويط ٦٨
منوفعبدالعظيم سعيد خليل الشاذلي٦٩
منوفعبدالفتاح رياض عبدالعظيم الحلفاوي٧٠
منوفمحمد صبحي فتحي ابوخطوة٧١
منوفمحمد يحيي سعيد سالم٧٢
منوفمحمود مهدي زكي القللي٧٣
منوفهشام عادل محمد محفوظ٧٤
منوفامير اسامه معوض عيسوى٧٥
منوفسعد عبد المقصود سعد المشد٧٦
منوفمصطفى احمد راغب عيسى٧٧
منوفمحمد رمضان احمد خطاب٧٨
منوفمحمد احمد فوزي احمد عيسي٧٩
منوفمحمد السيد محمد عيد ٨٠
منوفمحمد محمود علي عامر٨١
منوفمصطفى كمال عبدالمنعم شاهين٨٢
منوفاحمد عبدالمقصود نجم الزرقاني ٨٣
منوفاحمد نجاح محمد ابراهيم ٨٤
منوفاسماعيل محمد عبد النبى عبد الحكيم هنداوى ٨٥
منوفمحمد حسين عبدالمنعم خلف هللا٨٦
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منوفاحمد محمد ابو سريع خليفة٨٧
منوفاحمد مصطفي ابراهيم مراد٨٨
منوفاسالم عبدالجواد عبدالصبور طه ٨٩
منوفامير احمد  مرعى النجار  ٩٠
منوفحسن فوزي حسن احمد٩١
منوفمحمد شعبان محمد صبر فرج٩٢
منوفاحمد عماد صابر الريفي ٩٣
منوفمحمد محمود محمد ابوخريبة٩٤
منوفمحمود ابراهيم عبدالجليل مناع٩٥
منوفمحمد الجوهرى بدير حسانين٩٦
منوفمحمد رجب سيد احمد شحاته٩٧
منوفمحمد عادل امين خليفه ٩٨
منوفمحمد عصمت زكي الجريسي٩٩

منوفنوح فهمي ابراهيم درغام ١٠٠
منوفاحمد حسنى مختار فضل هللا١٠١
منوفاحمد شوقي محمد طاحون١٠٢
منوفمحمد عبدالرؤف عبدالمنعم المنياوي١٠٣
منوفمحمد كرم عبدالمجيد قنديل ١٠٤
منوفياسر سعيد محمد فرحانه١٠٥
منوفبدر عبدالوهاب احمد شرف١٠٦
منوفعلى السيد على عبد الغفار١٠٧
منوفمحمد نجيب جابر لطفى١٠٨
منوفمحمود سعيد محمد اسماعيل١٠٩
منوفاحمد زكريا علي نصار١١٠
منوفاحمد ناصر امين المليجي١١١
منوفخالد جمال كمال عطيه ١١٢


