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س1

تاریخ السدادرقم االیصال

باقيابراھیم احمد ابراھیم الغزالى1170001

منقولاحمد اسامھ محمود امام2190013

منقولاحمد حمدى عبد المولى احمد على حماده3190036

باقياحمد رأفت ابراھیم یونس4170971

منقولاحمد رجب عبد المنعم محمود الضوى5190044

باقياحمد رمزى ابو العز طلبھ خلیفھ6160068

منقولاحمد سعد فتحى الفیشاوى7190052

منقولاحمد سعید نبوى السید8170081

منقولاحمد عرفھ طھ الحسینى9190833

باقياحمد عزت محمد الجمال10131227

منقولاحمد عشماوى السید عشماوى11190834

منقولاحمد على محمد على12190089

باقياحمد كامل حامد سالمھ13170131

منقولاحمد ماھر زكى ماضى14190101

باقياحمد مصطفى امین عبد العال15161059

منقولاحمد ناصر عبد القادر احمد رزق16190132

منقولاحمد ناصر فتحى فرید17170982

منقولاسراء اشرف امین عباس موسى18190148

منقولاسالم فارس محمود كامل19190842

منقولاسالم محمد عفیفى محمود20190844

منقولاسالم محمد لطفى محمد ابراھیم21170231

منقولالھام الشاملى ابراھیم الشاملى عوض22190847

باقيامیره زكریا جابر صابر الشعراوى23161065

منقولاھداء عبد الحى عبد المعبود محمد سالم24190184

منقولایمن عید سعید حواش25190190

باقيایھ رمضان عبد الفضیل عثمان26180943

منقولبسام ابراھیم عبد الشفوق فرج27190201

منقولبسام عماد الدین احمد محمد28170993
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منقولبھاء عبد الفتاح جمل حسن1170277

منقولتوفیق اشرف توفیق الطنطاوى2190206

باقيجمال رأفت اسماعیل محمد على3180238

منقولحازم اشرف سعید فوده4190208

باقيحازم نجیب محمود سلیم5160293

منقولحسام صالح زناتى محمد علي6190219

منقولحمدى خالد حمدى غیث7190231

باقيرشاد عماد رشاد عبد الباقى االعصر8161076

منقولرفعت نصر ابراھیم محمد المرسى9190921

منقولروفائیل ابراھیم صبحى ابراھیم10190255

منقولریم السید علیوه عثمان بدر11190855

منقولسامح ھشام الصفتى عماره12190271

منقولشاكر طارق شاكر ابو العال13190857

منقولشریف زین العابدین عبد الحمید محمد14190286

منقولعاطف خالد بریك حسین15190861

منقولعبد الحمید شعبان محمد عطیھ16170377

منقولعبد الرحمن رمضان عبد العاطى محمد ناصف17190312

منقولعبد الرحمن سعید فتح القرنشاوى18150351

منقولعبد الرحمن عبد هللا محمد عبد الواحد19190316

منقولعبد الرحمن محمد جابر الحداد20190321

منقولعبد الرحمن محمد رضا محمد 21191069

منقولعبد الرحمن محمد سعد محمد سعد22190322

منقولعبد العلیم محمد عبد العلیم على یوسف23190329

منقولعبد هللا احمد محمد محمد زمزم24190336

منقولعبد هللا اسامھ السید عفیفى مغیث25190338

منقولعبد هللا انور السید الخولى26190343

منقولعبد هللا حمدى شاكر ھالل27190346

باقيعبد هللا خالد محمد علي بدر28160430
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منقولعبد هللا عبد الرحمن احمد عبد الحمید السعدنى1190354

منقولعبد هللا عبد الفتاح مصطفى نصار2190355

باقيعبد هللا فرید عبد المحسن االمبابى3160435

منقولعبد هللا محمد عبد الجواد منصور4190358

منقولعبد هللا محمود رمضان على5190361

منقولعلى احمد عبد الحمید حجازى6190376

باقيعمار السید جابر سحبل7151010

منقول بعذرعمار على ابراھیم رسالن8130441

منقولعمرو السید عبد الحمید عمریھ9160480

منقولالشین صبحى الشین مغاورى الشین10190457

منقوللؤى حسن احمد حسن السید ابو زید11190458

منقولمحمد ابو زید السید ابو زید مدكور12190468

منقولمحمد احمد زكى عبد السمیع ھالل 13191075

منقولمحمد احمد عبد السالم محمد ثابت14190479

باقيمحمد احمد محمد اللولى15170553

منقولمحمد احمد محمد المشد16190486

منقولمحمد السید متولى طعیمھ17190496

منقولمحمد السید محمد الشافعى18190893

منقولمحمد السید محمد رمضان اسماعیل19190497

منقولمحمد السید محمد قشطھ20190498

باقيمحمد حامد عبد المجید محمد السید21182307

منقولمحمد حامد على على العزب22191074

منقولمحمد ربیع محمد شاشھ23190523

منقولمحمد رجب صبحى حسن ابراھیم24190524

منقولمحمد رجب عبد العزیز ابو زید25190525

منقولمحمد رضا على محمد عبد هللا26190531

منقولمحمد سعید عبد الحمید یونس27190541
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منقولمحمد سمیر حسن فرحات الخولى1181005

باقيمحمد شحات عبد العزیز السعدى عبد المولى2161094

منقولمحمد شریف عبد السالم ابو جمیل3190545

منقولمحمد طارق فارس ابراھیم صالح4190560

باقيمحمد عبد السمیع محمد توفیق عوف5171026

باقيمحمد عبد الفتاح محمد جضوع6171027

باقيمحمد على عبد الحمید على حفنى فضل7170668

باقيمحمد عماد عبد الوھاب مغیث8180613

باقيمحمد عماد محمد حسنى عبد السالم سلیم9160679

باقيمحمد فایز صبحى ابو سبع على10180619

باقيمحمد فتوح محمد احمد سالمھ11170688

منقولمحمد محمد سید احمد تركى12190600

منقولمحمد محمود زغلول علیمى شبایك13190602

منقولمحمد محمود عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد14190605

منقولمحمد محمود مصطفى نیبر15190611

منقولمحمد مختار مرتضى عبیھ16190615

منقولمحمد مصطفى السید معوض17190619

منقولمحمد مصطفى مسعد رمضان المصرى18190625

منقولمحمد ناصر حلمى غالب19190628

منقولمحمد نبوى عبد ربھ احمد المراكبى20190630

منقولمحمد ھشام عبد المنعم عرفھ21190633

باقيمحمد یاسر عبد الفتاح خلف هللا22170731

منقولمحمد یوسف عبد العزیز یوسف23190639

منقولمحمود ابو زید فرج ابو العطا24190642

باقيمحمود اشرف سعید عبد العزیز سالم25180880

منقولمحمود الدسوقى ابراھیم محمود ابو محلھ26190647

باقيمحمود انور عبد اللطیف جوید 27161170
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منقولمحمود حسام فتحى البسیونى1190656

باقيمحمود حماده ماھر یسن2170764

منقولمحمود خالد محمود موسى3161211

باقيمحمود خیرى جمعھ موسى4180672

منقولمحمود سامح طھ السید متولى5190662

منقولمحمود سعد على سلیط6190666

منقولمحمود شعبان صابر الحبشى7190669

منقولمحمود عبد الفتاح عبد الحمید ھدیھ8190675

منقولمحمود عصام السید محمود سلیمان9190678

منقولمحمود محمد عبد الرشید عبد اللطیف10150695

منقولمحمود محمد ھالل عادلى11190880

باقيمحمود معوض عبد الصمد بدیر 12140675

منقولمصطفى ابو النجا حمدى ابو النجا13180917

منقولمصطفى اشرف مصطفى عبد البارى14190711

منقولمصطفى السید على مرعى15180712

منقولمصطفى تامر حافظ السید جمعھ16190713

منقول بعذرمصطفى حسن على حسن قطرى 17151621

منقولمصطفى محمد ابراھیم الجزار18190904

منقولمصطفى نصر حامد عبد العزیز محمد19190746

باقيمؤمن سعید حسن الشعراوى20180483

منقولھادى محمد سالم ابراھیم21180790

باقيھدى محمد عبد المنعم عبد هللا الصیاد22180793

منقولھدیر محمد سعید شاكر23190781

منقولھشام مصطفى عباس مصطفى شاھین24190787

منقولیوسف اشرف عبد السالم النطاط25190807

باقيیونس احمد محمد عفان26160930
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