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1

مى احمد حسين احمد

43

صفوت الشحات عبد الرحمن

5

اسالم سعيد محمد مصطفى

42

أيمن محمد زكى ليثى

4

ماجد محمد فرغل جالل

46

جمال شحاتة ابراهيم احمد

3

مصطفى محمد فرغل جالل

43

عبد اهلل عبد الحميد معيقل سلطان

2

عصام احمد عبد المنعم عبد الواحد

43

محمد على زكى مرسى عبد العال

6

عبد اهلل احمد بشير

43

محمود عطية محمد بهنس الصياغ

3

أميرة عبد العليم امير

31

عبد اهلل فؤاد محمد السيد دويدار

3

اسماء صالح عبد العاطى عبد المنعم

31

محمد أبو الحجاج طه حسن

3

محمود حسين عبد الحفيظ

35

محمد فوزى عبد العظيم عويس

11

على ابراهيم سعد الشاطر

34

أميرة سعيد حامد مصطفى

11

احمد محمد محمود

33

ريمون منسى سليمان غبلاير

15

طه حسن محمد شحاتة

32

سارة كمال احمد عبد الجواد

14

محمود مرزوق جالل مرسى

36

قاسم طه حسنى الحبشى

13

هاجر محمد معوض جمعه الطاهر

33

صالح محمد على سليم

12

كريم جمال يونس عفيفى

33

عبد العزيز سليمان محمد فضل

16

احمد فتحى عبد العزيز

33

أحمد مختار محمد طلبه خليفة

13

حسام عادل على احمد هيكل

21

محمد سعيد فتوح محمد عبد القادر

13

هانى محمد حسين محمد

21

عبد الفتاح عبد المؤمن على شاكر

13

محمد جمال محمد رشاد خطاب

25

محمد عفيفى على عفيفى

51

طاهر سعيد عبد العزيز عبد الوهاب

24

هانى عبد الغنى محمد عبد الغنى

51

رضا فتحى زين العابدين رجب

23

حسن على حسن على احمد

55

سيد محمد عبد اللطيف سيد

22

أبتسام عبد الاله محمود احمد

54

علياء يحيى عيسى احمد

26

أحمد حمدى ذكى جدامى

53

محمد عبد الحليم محمد على

23

أحمد فؤاد محمد تهامى

52

محمد سيد لطقى اسماعيل

23

كريم عصام عبد الستار

56

والء مجدى حسن عبد الخالق

23

محمد ابو المكارم عبد الحميد محمد

53

خالد حسن اسماعيل حسن الشريف

61

محمود حسانين محمد حسانين

53

مصطفى عز الدين عبد اللطيف

61

أحمد عبد الرازق حسن رمضان

53

كريم منير محمود احمد

65

عمرو على محمد المدنى

41

عزام ماهر عامر حسن

64

اشرف محمد حماد هريدى

41

دينا رفعت ابراهيم محمود خطاب

63

احمد سيد عبد العزيز محمد متولى

45

أحمد محمد احمد مصطفى

62

وسام عصام الدين احمد العبساوى

44

باسم محمد عبد القادر الخولى
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66

هدير فرغلى السيد

33

محمد عمر حسن عبد الواحد

63

حاتم احمد احمد مصطفى عبده

111

مروه جالل سيد

63

محمد هشام احمد أمجد

111

شيماء مصطفى سيد على

63

اميره وجدى على عبد الرحيم

115

أحمد محمد سعيد عبد الغنى

31

احمد السعيد التابعى الشلقانى

114

ابراهيم رجب حسن عطية

31

احمد كامل حامد

113

هشام محمد السيد محمد

35

احمد سامى ابراهيم محمد

112

شيماء احمد محمد عبد الرازق

34

مصطفى محمد على السيد

116

مصطفى سليم عبد الحميد

33

ابراهيم احمد ابراهيم عبده السيد

113

أحمد محمد هاشم حسن قاسم

32

محمد محمود حنفى الحريف

113

مدحت رمضان سعد

36

احمد السيد عبد الستار محمد

113

عبد الفتاح يسرى عبد الفتاح السيد

33

محمد جمال عبد الناصر فرج

111

ماهر مهران محمد عبد الرحمن

33

محمد رجب محمد حالوة

111

أحمد صالح الدين محمد عبد الحميد

33

نسمه جمعه محمد ابو طالب

115

احمد السيد مصطفى احمد الصردى

31

محمد صالح سلطان رشوان

114

خالد فوزى ابراهيم مصطفى

31

نو ار السيد عبد الحميد عبد الفتاح

113

محمود احمد عبد القادر على

35

أحمد جمال خضرى عبد العزيز

112

حمدى مصطفى السيد نصر

34

محمود عبد المحسن عبد الخالق

116

عمر جمال عبدة دياب

33

مى سامى حسن ابراهيم

113

احمد عبد السميع محمود احمد

32

مى طارق عبد الرحمن قاسم

113

محمد عبد الجابر محمد عبد اهلل

36

لطيفة احمد عبد الفتاح احمد

113

وائل محمد محمد محمود عامر

33

سامح محمد بدير محمد

151

مينا مكرم عياد اسكندر

33

فادى أيوب جرجس عياد

151

محمد عبد المنعم متولى محمد

33

أحمد مسعد عبد اهلل الصعيدى

155

محمد خلف احمد طنطاوى

31

سعيد على سعد القويعى

154

احمد محمد مجدى عبد اهلل

31

محمد جمال عاشور معوض

153

حازم اليد على المراكبى

35

أشرف عادل عبد العزيز محمد

152

اسالم عبد العزيز عبد السالم

34

مجدى نادر توفيق راغب

156

مينا فؤاد غالى نخلة

33

أحمد سيد احمد احمد رضوان

153

كيرلس محسن عزيز أيوب

32

ابراهيم عبد المنعم محمد الشوادفى

153

احمد فتحى شبل عبد النبى

36

سارة محمد محمود عبد الفتاح مهدى

153

هند محمد احمد خليل

33

محمد جمال عطية رمضان خليل

141

مصطفى يحيى على احمد

33

أمير محمد حسن منصور

141

اسالم حسين محمد بيومى
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145

عيد احمد محمود

162

احمد عادل محمد ابراهيم

144

محمد حسنين محمد على

166

بسام بهاء الدين عبد اللطيف

143

سامح هالل احمد عبد الصمد

163

احمد ثروت محمد ناصف

142

محمود محمد محمود محمد

163

محمد يحيى محمود محمد

146

محمد احمد محمد درويش

163

ميالد إبراهيم خليل إبراهيم

143

عبد الحافظ محمد عبد الحافظ

131

محمد مصطفى عبد الوهاب

143

كريم محمد امين حفناوى

131

يوحنا اسحق توفيق

143

رامى رمضان عبد الوهاب رزق

135

محمد ابراهيم محمد احمد خليل

131

محمد ابراهيم فتح اهلل السيد

134

محمد عبد الجليل محمد عبد اهلل

131

احمد يوسف عبد الرحمن عبد اهلل

133

مينا ذكى بشرى توفيق

135

حاتم احمد عبد الحميد ابراهيم

132

أمال طايع محمد خليفة

134

مصطفى احمد محمد حامد

136

سماح عادل جعفر احمد

133

محمود سالمة حسن محمد

133

أيمن عبد العال عبد المجيد عبد اهلل

132

احمد عبد الباسط محمد

133

محمود معوض عبد المولى

136

صالح عبد العظيم حسين محمد

133

محمد فوزى محمد على

133

ابراهيم محمد على عبد الهادى

131

محمد عبد الباسط عبد المنعم

133

محمود احمد عبد الرحمن محمد

131

كريم عادل محمد متولى خليل

133

سمية سمير عبده

135

رانيا حسنى حافظ سلطان

121

محمود عبيد محمد الصغير

134

حسن محمود حسن خميس

121

احمد حمدى عشماوى عشماوى

133

محمد صالح عبد الحميد ابراهيم

125

عادل مصطفى محمد ابراهيم

132

صابر محمد المتولى حسن على

124

نادر مكرم يونان سعد

136

جورج الفرد صوامون شنودة

123

محمد صفوت محمد راجح

133

محمود عصام محمود على

122

احمد عبد الرازق احمد

133

نعمه محمد سليم على

126

احمد محمد احمد ابراهيم رجب

133

اسراء كمال الدين حسين احمد

123

اسراء محمد جابر

131

احمد نبيل محمود احمد

123

محمد ابراهيم الدسوقى محمود

131

زين العابدين محمد عبد اهلل

123

سامح عاطف عبد الحسيب احمد

135

هانى عاشور عبد العليم عفيفى

161

وليد عثمان سعيد محمد

134

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

161

احمد حسن اسماعيل حسن

133

عالء طلبه محمد

165

زينب محمود على صالح

132

محمود احمد عبد العزيز احمد

164

هناء صالح فهمى

136

مى محمد مصطفى كامل

163

الحسينى أشرف الحسينى الحصرى

133

مصطفى حسن حجازى إبراهيم
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 133عادل احمد محمد حسن يحيى
 133احمد عطا احمد إسماعيل
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