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 № اسم رقم مرجعي

 

 

15052 

عبدالعزيز خالد عبد العزيز عبد 

 1 الرحمن

 2 مصطفى محمد عبدالمجيد محمد تركى 15983

 3 ساهر جمال محمد كرم المعداوي عبيد 15984

 4 انس فرج عبده سعدات 15985

عبداللطيفاحمد محمود فواز  15987  5 

 6 عبدهللا خلف سيد محمد 15988

15991 

عالء عبد الرؤوف عبد المقصود السيد 

 7 عمر 

 8 محمود مجدي فاضل نعمان 15992

 9 مصطفي سمير ابراهيم علي 15993

 10 احمد سامي محمد عبده عبدالرحمن 15994

 11 عبد هللا عثمان عبد العال هريدي 15995

 12 احمدعبدالناصر حربي محمد 15996

عبدالرحمن مصطفي محمد قاسم  15998 13 
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 صالح

 14 احمد ربيع حبيب جمعه جبريل 16000

 15 صابر نبيه محمد طه الريس 16001

 16 اسالم سعد محمود عبد الرحمن 16002

 17 احمد فخري احمد علي 16003

 18 وليد السيد محمد السيد 16004

احمد علي احمد محمدهبه هللا  16005  19 

 20 احمد صبحي محمد عليم 16006

 21 عالء فرج زكى ابراهيم 16007

 22 يمني احمد فؤاد بيومي ابراهيم احمد 16008

 23 سلمي محمد رزق محمد محمود 16009

 24 احمد طارق حلمي محمد العزب 16010

 25 اسالم سعد محمود عبدالرحمن 16011

 26 عبدالعزيز سرور جمعه 16012

 27 محمد حسن محمد عبد التواب ضيف 16014

 28 عبد العزيز سرور جمعه جاد الكريم 16015

 29 كامل اشرف كامل جاد هللا 16016

16017 

محمد جمال محمد عبدالصادق 

 30 اسماعيل

 31 سامي اشرف سامي محمد 16020

 32 اسالم عيد السيد علي 16022
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يسري محمد احمد جمعةمحمد  16024  33 

 34 يوسف صالح عشري إبراهيم 16026

 35 محمد عماد عبد الهادى محمد 16027

 36 اسالم عيد السيد علي 16032

 37 حسام موسى محمد ابو رخا 16033

 38 محمد عماد عبد الهادى محمد 16034

 39 عمرو عبدالسميع عبدالرحيم احمد 16035

مصطفي محمدعادل علي  16037  40 

 41 نبيل محمد مناع المراوى ابو العنين 16038

 42 احمد يسري علي احمد 16039

 43 يوسف صالح عشري إبراهيم 16040

 44 عبدهللا محي الدين حامد محمد قاسم 16042

 

 45 صالح جهاد المرسى عباس هدهد 16043

 

 46 وليد السيد محمد السيد 16044

شاكر عوضممدوح سعد  16045  47 

 

 48 عمرو محمد عبدالحميد اسماعيل 16046

 49 احمد ناجى حبيب عبدالخالق حبيب 16047

 50 يوسف فكرى محمد سليمان محمد 16048

 51 محمد علي حامد احمد 16049

 52 احمد عادل عطيه الشوادفى 16050
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 53 محمد عبد التواب علي محمد 16052

عبدهللا موسيمينا عادل  16053  54 

 55 محمد عبد التواب علي محمد 16055

 56 عبدهللا خلف سيد محمد 16056

 57 محمود شعبان يوسف شحاته 16057

 58 محمود شعبان يوسف شحاته 16059

 59 عمرو عبدالسميع عبدالرحيم احمد 16060

 60 عمرو مجدي العظيم محمد 16061

 61 محمود عبداللطيف احمد نجم 16063

16064 

ضياء عصام الدين محمد ابراهيم 

 62 القصيري

 63 عالء عبد الوهاب سعد حسن درويش 16065

 64 محمد عبد الحميد عمر يوسف خليل 16067

16068 

محمد مصطفي عبد الحليم علي عبد 

 65 الحليم

 66 طاهر احمد جمعه مرسي ابو العنين 16069

 

 


