
المركزاإلسمالترتيب
قويسناابراهيم عبدهللا عبدالفتاح عبدالعاطى ١
قويسناابراهيم مجدى ابرهيم عبدالمقصود٢
قويسنااحمد ابراهيم عبدالجواد زقزوق٣
قويسنااحمد سمير فرج عبدالعاطي٤
قويسنااحمد طارق احمد علي ٥
قويسنااحمد عبد الملك محمد نورالدين ٦
قويسنااسالم الدسوقي عزب الدسوقي٧
قويسنااسالم محمد السيد الكويتي٨
قويسنااسالم مصطفي صالح حسونه٩
قويسناالسيد سعيد عطيه السعدني ١٠
قويسناامير حسين نبوى موسى١١
قويسناحازم فؤاد وهبة ابو زيد١٢
قويسنارجب عيد عبد الحميد محمد١٣
قويسناشاكر ابراهيم شاكر مرسي١٤
قويسناطاهر محمد علي عياد١٥
قويسناعبد الجواد عبد الكريم عبد الجواد العشماوى١٦
قويسناعراقي محمد عراقي محمد١٧
قويسناعماد يوسف ابراهيم عطيه١٨
قويسناعمرو خيري ابراهيم عامر١٩
قويسنامحمد ابراهيم احمد الحسينى ٢٠
قويسنامحمد احمد عبدالعليم زايد٢١
قويسنامحمد احمد فرج حسين صالح٢٢
قويسنامحمد بهاءالدين عبدالحميد عبدالمنعم اسماعيل٢٣
قويسنامحمد حامد لبيب عبدالعال٢٤
قويسنامحمد سمير فتحي ابراهيم٢٥
قويسنامحمد عبد القادر السيد عبد القادر ريان٢٦
قويسنامحمد عبد هللا منصور محمد ٢٧
قويسنامحمد عبدالمنعم عبدالحفيظ٢٨
قويسنامحمد مجدى نعنش السيد ٢٩
قويسنامحمد محمود حافظ اسماعيل٣٠
قويسنامحمد ممدوح عبد الرءوف بكر ٣١
قويسنامحمود شفيق عبدالقادر المسالوي٣٢
قويسنامصطفى علي مصطفى علي جبه٣٣
قويسنامصيلحى السيد مصيلحي عبدالحكيم ٣٤
قويسنامعاذ بهاء الدين محمد عبد الرازق٣٥
قويسنامكسيموس بشارة فهيم٣٦
قويسناهاني يوسف محمد يوسف الحماقي٣٧
قويسناعمرو محمد فتوح السيد٣٨
قويسنامحمد محمد عبد الشافي عبد العال٣٩
قويسناابراهيم عبدالوهاب السعيد٤٠
قويسنااحمد صبحي كرماني محمد ٤١
قويسنااسالم السيد فوزى السيد٤٢
قويسناباسم فاروق محروس الحماقي٤٣
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قويسنااسالم ابراهيم عبد الغني إبراهيم عز العرب٤٤
قويسناايمن السيد عبدالستار محمد٤٥
قويسنارمضان محمد محمود اسماعيل ٤٦
قويسناعبدالرحمن سامى سيد احمد منصور٤٧
قويسنامصطفي شوقى محمد عطية٤٨
قويسناممدوح ابراهيم ابراهيم يوسف ابوالسعود٤٩
قويسناهشام السيد عبدالفتاح عبدالحميد٥٠
قويسناوليد فيصل الحسيني محمد رجب٥١
قويسنااسالم ناجي البكري٥٢
قويسناامير محمد ابراهيم احمد ٥٣
قويسناحسام محمد عبدالستار احمد٥٤
قويسنامحمد احمد كمال خليل ابراهيم ٥٥
قويسنامحمد علي السيد البيومي٥٦
قويسنامحمود عبدهللا عبدالسميع٥٧
قويسنااحمد سامى عبدالفتاح عبدالستار٥٨
قويسناايمان خالد شندى غنيم ٥٩
قويسناعالء محمد ابو الحسن البري٦٠
قويسناعمرو متولى فتحى عبد الغنى محمد ٦١
قويسنامحمد مجدي احمد حسن٦٢
قويسناابراهيم اسماعيل محمد متولي ٦٣
قويسناابراهيم سعيد ابراهيم يوسف٦٤
قويسنااحمد السيد محمد عبد الخالق ٦٥
قويسنااحمد ماهر السيد حسانين قنديل٦٦
قويسنااحمد محمد لطفي عبد الفتاح شاهين٦٧
قويسنااسالم رزق رمزى الدالى ٦٨
قويسناايهاب سعيد الشحات عبد العزيز٦٩
قويسناإبراهيم إسماعيل محمد متولى ٧٠
قويسنارجب جابر بيومي ابراهيم٧١
قويسناشفيق كمال اسماعيل عبدالرحمن٧٢
قويسنامحمد خالد فكرى محمد العزب٧٣
قويسنااحمد مجدي جوده علي سليمان ٧٤
قويسناأحمد مجدي جودة على سليمان٧٥
قويسناعبد هللا عبد هللا محمد على عزب ٧٦
قويسناعبدهللا ابراهيم حافظ حسنين٧٧
قويسنامحمود احمد محمود مناع ٧٨
قويسنامحمود عبد الفتاح محمود محمد٧٩
قويسنامصطفي رجب محمد نبوي ندا٨٠
قويسناعبد المجيد حمدي عبد المجيد محمد٨١
قويسناعبدالرحمن رافت سيد فرج عطيه٨٢
قويسنااحمد شعبان عبد العزيز شندي٨٣
قويسنااحمد مصطفي فتحي السيد الريوني ٨٤
قويسنااسامة اسماعيل خليفة اسماعيل ٨٥
قويسنابالل محمد مصطفي محمد عطا٨٦
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قويسناعبدالجواد عاطف عبدالجواد٨٧
قويسنافوزي محمد محمد بدوي ٨٨
قويسناكريم احمد عبدالرحيم محمد علي٨٩
قويسنامحمود جابر عبدالقادرجمعه دوا٩٠
قويسنامحمود محمد السيد جبريل ٩١
قويسنااحمد جمال ورداني الشافعي٩٢
قويسنااحمد فرج السيد فرج٩٣
قويسنااحمد محمود صابر رجب شعالن٩٤
قويسنااسامة محمد احمد ابراهيم٩٥
قويسناالسيد عبدالمنعم عبدالحميد حجازي٩٦
قويسناعلي شندي علي مجاهد٩٧
قويسنامحمد جمال لطفي عبدالسالم٩٨
قويسنامحمد سامي محمد الدسوقي ٩٩

قويسنامحمود عبدالمحسن عبدالحفيظ ١٠٠
قويسنااحمد جمال عبدالحميد صابر ١٠١
قويسنااحمد ابراهيم ابراهيم عبد الحكيم١٠٢
قويسنااحمد صالح ابراهيم مصطفى حامد١٠٣
قويسنااحمد عبدالمنعم السيد عبدالسميع الحنفى١٠٤
قويسناامير الحسيني ابراهيم ابو العطا١٠٥
قويسناايهاب اشرف ابراهيم سالم ابراهيم قاعود١٠٦
قويسنارضا محمد عواد بدوي ١٠٧
قويسناطارق همام السيد همام ١٠٨
قويسنامحمد سالمه سعد عبد المنعم١٠٩
قويسنامحمد غنيمى فتحى غنيمى١١٠
قويسناابراهيم سليمان عبدالعزيز سليمان١١١
قويسناابراهيم احمد ابراهيم احمد ١١٢
قويسنااسامه حسن اسماعيل ١١٣
قويسنااسالم محمد السيد موسى ١١٤
قويسنااسالم محمد شوقي امين١١٥
قويسنامحمد مجدي ابراهيم الدسوقي ١١٦
قويسنامحمد محمود عيسى على الصياد ١١٧
قويسنامحمد مسعد عبدالرازق ابراهيم١١٨
قويسنامحمد ممدوح محمود جمال الدين١١٩
قويسنامؤمن محمود فرج محمود١٢٠
قويسنايوسف خالد محمد عبد هللا ١٢١
قويسنااسامة حسن اسماعيل عبد الرازق ١٢٢
قويسنافارس شعيب مساعد محمود ١٢٣
قويسنااحمد سعيد وهبه علي١٢٤
قويسنااحمد محمد متولي طه١٢٥
قويسناالحسن ابراهيم عواد عبدالرازق١٢٦
قويسناالسيد فكري علوان سالم١٢٧
قويسناحسام هانى عبدالفتاح هويدى١٢٨
قويسناحمزة محمد عبدالمنعم العايدي١٢٩
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قويسنامحمد ابوبكر عبدالسالم عبدالغنى١٣٠
قويسنامحمد خالد محمد السيد ١٣١
قويسنامحمد عبدهللا عبدالمنعم السيد١٣٢
قويسنامحمود عبدهللا عبد المنعم زغلول١٣٣
قويسنامحمود محمد عبد المولى عزب ١٣٤
قويسنامحمود ناجى محمود عباس ١٣٥
قويسناعمرو عنتر عزوز الدماطي١٣٦
قويسنافريد عادل الحسيني الخبيري١٣٧
قويسنامحمد سعد فرحات سعد حجازي١٣٨
قويسنامحمود خالد حسين قطب البدوي١٣٩
قويسنامحمود ابوالمجد عبدالقوي محمد سويلم١٤٠
قويسنااحمد ابراهيم فؤاد فريد١٤١
قويسنااحمد سامى محمد احمد السيد١٤٢
قويسنااحمد عبدالمعطي سعد عيد١٤٣
قويسنااحمد عصام حسن محمود ١٤٤
قويسناايمن رمزي منصور عفيفي١٤٥
قويسناباسل طارق عبد القادر عزب١٤٦
قويسناكريم طه مدبولي طه١٤٧
قويسنامحمد سمير محمد محمود على١٤٨
قويسنامحمد عبدالهادي الحسيني١٤٩
قويسنامصطفى محمود ابوالنور القصراوى١٥٠
قويسنايوسف عبدالعظيم عبدالخالق١٥١
قويسنااحمد عبدالرحمن عبدالقادر١٥٢
قويسنااحمد عبدالمنعم حسن سليمان١٥٣
قويسنااسامه محمد عبدالعليم موسي١٥٤
قويسناتوفيق احمد توفيق علي١٥٥
قويسناشريف السيد ابراهيم اسماعيل١٥٦
قويسناعالء همام السيد همام١٥٧
قويسنامحمد ابراهيم مدبولي سالمه١٥٨
قويسنامحمد سمير موافى عطيه١٥٩
قويسنامحمد عبد العظيم عبد الغني محمد ١٦٠
قويسنامحمد على فرحات عبد النبى ١٦١
قويسنامصطفي اسماعيل عبد المرضي ١٦٢
قويسنااحمد السيد ابراهيم ابو العطا١٦٣
قويسنااحمد عبدالرازق معوض الشريف١٦٤
قويسنااحمد على عليوه محمد١٦٥
قويسنااحمد نبيل ابو العال حسن ١٦٦
قويسناكريم مصطفي متولي بدوي١٦٧
قويسنامحمد السيد ابراهيم عبدالسالم ١٦٨
قويسنامحمد عادل ابراهيم مليجي خضير١٦٩
قويسنامصطفى ناصر محمد فتحى عبد هللا١٧٠
قويسنامحمد  يحيي  جمعه  عبد الجواد١٧١
قويسنااحمد بدر عبدالفتاح رمضان١٧٢
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قويسنااحمد محمد عبدالعزيز  السيد١٧٣
قويسناحسن العزب محمد حسن الكفافى ١٧٤
قويسناعمر رفاعي عيد رفاعي١٧٥
قويسناكريم احمد عقل علي١٧٦
قويسنامحمد عبدالحميد فهمي المحالوي١٧٧
قويسنامحمد عالء زكى عبد العزيز ١٧٨
قويسنامينا جرجس حبشى اسعد١٧٩
قويسنامحمد صبحي عبد العظيم ذكي١٨٠
قويسناايمن عادل عباس ابو سريع١٨١
قويسناعماد مجدي عبدالرحمن علي العناني١٨٢
قويسناعمرو رفاعي عيد رفاعي١٨٣
قويسنامحمد جمال  محمد نصر الدين١٨٤
قويسنامحمد عبد هللا السيد السحيمى١٨٥
قويسنامحمود السيد احمد صالح١٨٦
قويسنامحمود صبحى ذكى رياض ١٨٧
قويسنامصطفي رمزي محمد عزب١٨٨
قويسنامصطفى محمد عبد الحميد محمود ١٨٩
قويسناابراهيم بكرى عبدالنعيم سيد احمد١٩٠
قويسناابراهيم رمضان محمد ابراهيم ١٩١
قويسنااحمد محمود ابراهيم مجاهد١٩٢
قويسناالسيد غنيمي عبدالعاطي غنيمي العليمي١٩٣
قويسناشادى محمد عبدالعزيز السيد١٩٤
قويسنامحمد احمد الجابرى البحراوى١٩٥
قويسنامحمد جالل معوض الشريف١٩٦
قويسنامحمد حسن رياض ناصف١٩٧
قويسنامحمد صبحي احمد متولي١٩٨
قويسنامحمد فتحى محمد عبد اللطيف١٩٩
قويسنامحمد مرسى عبد الخالق عبد الوهاب٢٠٠
قويسنامراسي اشرف مراسي يوسف الحماقي٢٠١
قويسنامصطفى جمال عبد الفتاح خلف ٢٠٢
قويسنامحمد حمدى ابراهيم حمودة ٢٠٣


