ابراهيم احمد ابراهيم عبده
الجعيدى
15602240100282مناخ
ابراهيم احمد محمد الجبروني
12105012101088زهور
ابراهيم الدسوقى عبده محمد نجا
16801282200215مناخ

علياء خليل محمدى على محمد
خلف
12204080100102بورفؤاد
هناء احمد حسن القط
1242212100048زهور
عوضه محفوظ المتولى محمد
12120222102206مناخ
بسمه احمد محمد احمد اصالن
15505042101555ضواحي

محمد فواز
متولى
الزامك
مجدى
السيد

وفاء
عبدالرحمن

6444

21

2058

2

6816

22

5845

1

ابراهيم السيد العربي محمد ابراهيم
15102020100022ضواحي

2211

16

ابراهيم صبيح الدسوقى محمد
14201010100111زهور

هبه احمد عثمان محمد صالح
15602180100161زهور

8224

2

ابراهيم عوض محمد لبن
12202152800182زهور

رحاب احمد ابراهيم محمد سالم
12102182100264ضواحى

2262

2

ابراهيم محمد ابراهيم عوض
14501012800222زهور

8162

60

ابراهيم محمد السيد عبدالفتاح
12508281202281زهور

6688

18

ابراهيم محمد صابر الغرباوى
15502010100011بورفؤاد

2562

8

8101

20

1052

2

احمد ابراهيم محمود زهيرى
15102022102822مناخ
احمد احمد على رزق
12008112100824مناخ
احمد السيد العربى ابوالعال حسن
151020100015شرق

ثناء عبدالخالق عبدالغنى
12102222800115زهور
فاطمه الزهراء السعيد السيد محمد
اللبودى
15102120100212زهور
رانا احمد عزت عبدالعزيز احمد
جميل
15222120100052بورفؤاد
سالى السيد عبدالجليل الزمرونى
15120020100412مناخ
نجالء على حسين محمد
12404102100041زهور
عاليه صالح محمد توفيق صبحى
15108150100065شرق

4204

5

احمد السيد سعداوى زيان
15001020100185ضواحى

ايمان بديع عبدالرازق الموافى
15206120100252ضواحى

وليد حراز

5022

2

بسمه محمد محمد مصطفى سعيد
12602282100646عرب

مجدى
السيد

2260

5

20462

12

احمد المغاورى فهمى عبداللطيف
شاهين
15505122100182عرب
احمد حافظ حازم مأمون فوده
12004282102612
احمد حسن احمد المر
12605150100022زهور

وجدان محمد المصرى محمود
العفيفى 12101122101506
سميه جمال الدين عوض محمد
رماده
15102280100266بورفؤاد

شيماء
العزبى
وليد حراز

محمد فواز
محمد فواز
هبه
مصطفى
محمد
فتحى
محمد فواز
محمد
حافظ

محمد فواز
محمد
الجبه

1221

11

احمد حسن خليل ابراهيم نوفل
15622210100122ضواحى

رغده احمد وحدهللا احمد رمضان
15805010102015شرق

محمد
الجبه

2521

20

احمد حسن مصطفى حسن عسل
15620040100221شرق

يسرا محمد محمد عبدالرحيم
15202150100212زهور

وفاء
عبدالرحمن

2018

22

احمد حسين غريب بكير
15205020100112ضواحى

سحر صالح محمود عبدالدايم
/15506025500108عرب

محمد
الجبه

6528

12

احمد سالم احمد صالح حسان
/15008160100182مناخ

رضوى خيرى ابراهيم ابراهيم
عفيفى
/15622110100262شرق

محمد
الجبه

22242

26

ندى ناصر سعد احمد محمد
/12402280100646بورفؤاد

مجدى
السيد

2225

4

هيام حسن عبدالرحمن عزام
15602022124154زهور

متولى
الزامك

5621

8

شيماء حسن عبد الحميد محمد
15101020100405زهور

محمد
حافظ

6606

11

احمد عبدالحى عبدالسالم
الدالى 15022060100121مناخ

6452

4

احمد على احمد طه
15205102400822مناخ

احمد سامى عثمان السيد
السحراوى
15501050100121بورفؤاد
احمد طه عبدالرحمن عميره
15120102106414زهور
احمد عبد الموجود محمد عبد
الموجود
12422111402412زهور

ابتهال محمد محمد احمد
عبدالرحيم
15202010100212مناخ
ايه محمد طاهر حسن العفنى
15220120100102مناخ

وفاء
عبدالرحمن

6110

26

احمد على احمد على
12220010102518ضواحى

ايمان ربيع رضوان السيد
12202220100204زهور

وفاء
عبدالرحمن

2511

1

احمد لطفى لطفى رزق
12220220100114زهور

شريهان عبده متولى حسن
الجداوى
15604120100142زهور

وفاء
عبدالرحمن

8215

21

احمد ماهر احمد عبدالرحمن
الطيرى
18802240100126زهور

منى رمضان ابراهيم عزور
182201201000212زهور

وفاء
عبدالرحمن

8165

22

احمد محمد ابراهيم احمد شلبى
12202220100016عرب

وسام محمود محمد حسين الشريف
15021210100042بورفؤاد

هبه
مصطفى

5020

20

احمد محمد ابوزيد متولى
1202010400826عرب
انتصار

السيد محمد ابوشعيشع
12801222802404عرب

مجدى
السيد

6522

10

احمد محمد السيد احمد عبدالعزيز
/15402140100026مناخ

شيماء محمد ابراهيم احمد
البخارى
/12020060100042مناخ

محمد
الجبه

هبه
مصطفى

2048

2

2222

2

4125

21

22588

22

20416

6

2265

42

8148

28

8110

8

2221

22

احمد محمد السيد محمد ابو رحاب
15601020100226عرب
احمد محمد السيد وهيب
14501220100182مناخ
احمد محمد حمزه عبدالعال
14121062200181زهور
احمد محمد عبدالقوى محمد
عبدالسميع
15402280100222مناخ
احمد محمد عبده حافظ نورالدين
15205100100226عرب
احمد محمد محمد عامر سالم
12802022601622درب
االحمر القاهره
احمد محمد محمد عبدالرحمن
ضياء
15120040100015زهور
احمد محمد محمد عبدالفتاح
ابوسليمان
15408260100212شرق
احمد محمود السيد عبدهللا
1500150100211عرب

1002

1

2020

28

8116

21

احمد محمود محمد الداودى
15122160100225مناخ
احمد مصطفى عبدالسالم خليفه
15402122200425بورفؤاد
احمد يوسف السيد احمد عبدالحليم
15602100200625

1242

10

اسامه احمد محمد احمد الحمامى
15822240100625بورفؤاد

6611

16

2422

1

1252

22

اسامه عبده محمد موسى
1252020100114شرق
اسامه محمد عبدالسالم الكومى
12202140100215عرب
اسالم جمال محمد السعيد طه
15222150100188مناخ

دنيا طارق محمد منتصر
15801010100042شرق

شيماء
العزبى

نجالء محمد حسين محمد حسين
15120222100214مناخ
نجالء غريب عبدالرحمن الزيات
12804210100054زهور

متولى
الزامك
شيماء
العزبى

ندى ياسر احمد على حسنين
/12508200100204ضواحى

وليد حراز

مروه الحسين حسن سليمان
15408261201115ضواحى

محمد
الجبه

فاطمه فاروق رشاد طه خلف
12208010100041بورفؤاد

محمد فواز

مياده زكريا عبدالحميد ابوالنصر
15806240100041زهور

هبه
مصطفى

نيهال محمود غريب نخاله
15422040100042شرق

هبه
مصطفى

شريهان شوقى حامد عبدالغنى
15005260101214االسكندر
يه
شيماء ابراهيم محمد الحطاب
15102110100041عرب
مروه جمعه السيد عبدالرحمن
15421260100144بورفؤاد
هند محمد عبدالسالم احمد
15504042200255

محمد فواز
محمد
حافظ
متولى
الزامك
محمد فواز

نوران سمير عبدالغنى محمد
عبدهللا
15202222200811ثالث
االسماعيليه
دعاء محمد محمود محمد
15122110100218عرب
هبه محمد محمد محمد الصعيدى
15102040100242عرب

هبه
مصطفى
محمد
سعفان

دنيا عادل مغربيه
12620250100211زهور

مجدى
السيد

محمد
الجبه

اشرف عباس بسيونى محمد
14108210201024زهور
السيد احمد محمد السحراوى
14205250100112زهور
السيد السيد غريب سالمه
14820040100212مناخ

8145

22

2204

82

8154

62

8281

1

السيد الصديق ابوبكر صالح
15602022116222ضواحى

6558

12

السيد حافظ محمد العصفورى
/12208262102628مناخ

2215

40

8222

1

8115

4

2485

2

8111

2

5221

12

8126

1

8222

5

2022

24

20850

2

2122

4

6544

12

2210

61

منى محمود اسماعيل فرحات
12206050100056زهور
عبير احمد عزت محمد منصور
12801140100101بورفؤاد
صباح جابر فراج على
12608051402102زهور

هبه
مصطفى
محمد فواز
محمد فواز

روفان محمود عبده محمود الصدر
1220828010208عرب

مجدى
السيد

شيماء يسرى محمد على حندوقه
/15202140100852مناخ

محمد
الجبه

السيد سليمان محمد سليمان صفا
12502040200112زهور

سهير السيد العربى سليمان سليمان
15108210100242ضواحى

محمد فواز

السيد على محمد حسن الكيال
12601022101621بورفؤاد
السيد محمد حسن جنزير
14206140100222عرب
السيد محمد رضوان سباق
15201200100025مناخ
المهدى انور المهدى ابوزهره
14121182101422مناخ
امير على مرسي يوسف
12002250102422الدخيله
تامر السيد عبده عبدالباقى
15102110100224بورفؤاد
جمال محمد الدسوقى شحاته
14021100100112زهور
جمال محمد محمد الجندى
18201110100122بورفؤاد

اميمه سليم عبدالظاهر خليفه
12204202800142شرقيه
شيماء السيد عبدالراضى محمد
12204220100262عرب
ايه السيد سليمان مرسي محمد
12622120100042مناخ
عبير محمد فوده العوضى
12620120100202مناخ
دعاء محمود منصور همام
12101022800204زهور
امل احمد على سالم
15120022201212بورفؤاد
نعمه محمد محمد سعده
14202222402141م.زفتى
امينه فرح محمد ابوزيد
18521080100041بورفؤاد

وفاء
عبدالرحمن
هبه
مصطفى
محمد
صبرى
هبه
مصطفى
محمد
هاللى
هبه
مصطفى
مجدى
السيد
متولى
الزامك

حسام محمد درويش يوسف عيش
15422220100112مناخ

منه هللا محسن حسن محمد احمد
عمر
12106050100152ضواحى

محمد
فتحى

حسن السيد حسن محمود
15502112400016بورفؤاد
حسن السيد محمد السيد الشافعى
/12120102102212مناخ
حسن عبدالمنعم بدوى الحربى
18404082102622مناخ

هبه هللا هشام السيد محمد حافظ
1200808010060بورفؤاد
غادة السيد حسن موسى
/12402020100052زهور
رضا عوض محمد سليمان جالل
14220122102262مناخ

وليد حراز
محمد
الجبه
محمد فواز

2268

22

2214

2

2241

8

6808

24

2466

6

2451

1

2042

18

حسن عوض حسن
12102222100822مناخ
حسنى السيد العربى حسن عطيه
15602010100121عرب
حماده عبدالسالم عبدالمقصود
عبدالسالم
12401022105112زهور
خالد ابراهيم ابوالمجد الصياد
14522020100022بورفؤاد
خالد على سليمان شوشه
خالد محمد احمد حسن
15122240100111زهور
خالد محمود احمد حبيب
12201202100182زهور

مروه جابر مازن سيد احمد
15108110100102
مروه محمد كمال حسن جوده
15602062200261عرب
هناء طلبه على ابراهيم
14202162101618زهور
فيروز محمد محمود حزه
12505220100042شرق
نيفين ابراهيم ابراهيم السلتتي
12102022508262القاهره
سالى جمال على محمد الزميتى
1520126010148زهور
هبه احمد حافظ عطيه حموده
12101082100114زهور

محمد فواز
محمد فواز
محمد فواز
وليد حراز
محمد
صبرى
محمد
سعفان
متولى
الزامك

8122

16

خليل خليل محمد السيد ابراهيم
15101222102221ضواحى

نسمه انور عبدالعال عبدالعال
15402102102561ضواحى

محمد فواز

2262

1

خميس ابراهيم الدسوقى الحسانين
21020000220026

ناهد محمد حسانين حسن
15221220100052زهور

متولى
الزامك

2422

1

رامى محمد مصطفى محمد حسن
15620122102525مناخ

وئام محمد المهدي محمود العفيفي
12002282108166مناخ

محمد
صبرى

8121

25

1416

8

6522

15

2558

1

2024

22

رامى محمد العظيم محمد
15820240100025بورفؤاد
رامى مدحت محمد محى الدين
15406010100022زهور
رأفت عبدالحى حسين مصطفى
/12621021200228قنا
ربيع رشدى وجيد عبدالصمد
15406221602421جنوب
رشدى احمد احمد المبدى
15601150100085زهور

امنيه محمد محمد على سليمان
12001050100265بورفؤاد
مروه محمد السيد محمد ابوسليمه
/15422065500212شرق
هبه هللا محمد سعد عبدهللا
/15221220100065
داليا حسنى حسن جمعه
12222021602541المنيا
مياده محمد ابوالعينين على
15420280100054زهور

هبه
مصطفى
محمد
سعفان
محمد
الجبه
محمد
فتحى
متولى
الزامك

5814

82

رمضان فتحى احمد سعيد
15021111602224بورفؤاد

ناديه رجب رياض اسماعيل
12202061602202بوروفؤاد

محمد فواز

2201

2

سامح السيد ابراهيم على شتا
12202100100021زهور

6500

2

سامح السيد حسن حسن الشاعر
15401210100112زهور

نجالء فتحى محمد ابراهيم
رضوان
15602210100241زهور
حكمت خالد حسنين سليمان
12101040100154زهور

متولى
الزامك
وليد حراز

سامح ناصف ناصف ناصف محمد
النقراوى
12221022102221بورفؤاد
سعد كامل عبدالنبى عشرى
12202120100012بورفؤاد

2261

81

8160

12

8212

6

سلمى عاشور محمد عبده وهيب
15806020100104زهور

6885

21

سمير رشاد محمود المكاوى
12220020100181عرب

هبه حامد ابراهيم عبدالرحيم
15120240100152بورفؤاد
ساره محمد سالمه سالمه دهمه
15202110100062بورفؤاد
محمد العربى محمد محمود
مصطفى رمضان
14402120100622زهور
دينا مصطفى على مرزوق
15220020100052عرب

محمد فواز
محمد فواز
مجدى
السيد
وليد حراز

1261

22

شادي مسعد صالح شتيوي
15806210100285ضواحي

شيماء مصطفى محمد توفيق
المغربى /12120220100168

محمد
الجبه

2028

1

شعبان ذكى البيومي ابوالوفا
12501142101122عرب

4211

2

صابر حساب صابر محمد
12422110100021بورفؤاد

هبه سالمه العوضي مصطفى
15808052200102عرب
فاطمه مصطفى مصطفى سليمان
غانم
15121112200106بورفؤاد

شيماء
العزبى

1542

1

2282

10

6521

11

2142

6

258

22

8126

18

8128

1

عباس احمد ربيع عباس عيد
12001251600284عرب

6815

25

عبدالرحمن احمد محمد قنديل
15405260100121بورفؤاد

صابر محمد يسرى حسين
عبدالرحمن
12121060100125بورفؤاد
صالح السعيد حسنين محمد
14406140100122مناخ
طارق عطيه مصطفى السعيد
/15502240100216زهور
طارق عمر الباز منصور حمزه
14822100100186مناخ
طلعت السيد السيد االعمى
14005122800228شرق
عاطف شفيق جاب هللا بخيت
12401110100225زهور

ابتهال محمد رشاد المحالوى
12405020100042عرب
رضا عبده احمد البدويهى
14202240100201مناخ
امل حسن المصرى فرج
/12202260100065زهور
لبني حسن احمد على
14102021800044مناخ
عايده جالل احمد بدر
12002102800212
امل انور ملونه عبدالمسيح
12205280100142مناخ
نجالء فخرى محمد عوضين
العشماوى
12605080100252عرب
رضوه صالح صابر محمد
15404220100142بورفؤاد

وليد حراز

وليد حراز
محمد فواز
محمد
الجبه
محمد
سعفان
شيماء
العزبى
محمد فواز
هبه
مصطفى
وليد حراز

8261

2

عبدهللا ابوضيف دسوقى جادالكريم
14221210100088زهور

منى حمدان نصر الغضبان
12102022200405

وفاء
عبدالرحمن

2412

8

عبدهللا على حسن الشناوي
15101240100181

نهي على السيد على ابراهيم
12220222102106

محمد
صبرى

6856

26

عبدالناصر عبدالخالق عبدالرحيم
حسن
14204281802112ضواحى

مرفت مطاوع احمد خليفه
12221062100108عرب

وليد حراز

8122

14

عبدالناصر عبده عبدالواحد سالم
12122012101125بورفؤاد

انعام ابراهيم سالم مصطفى
12202062108862شرقيه

محمد فواز

2051

1

عبدالودود عبدالوهاب محمد
الهادى
12601222101622االسماعيليه

شرين احمد حامد عبدالمجيد
12101210202202زهور

شيماء
العزبى

1128

28

شرين احمد محمود حسن عثمان
12422020100105مناخ

وفاء
عبدالرحمن

8126

22

2522

6

هاجر ابراهيم حسن مصطفى
12608121800102بورفؤاد
رانا اسمر احمد ابراهيم النشار
12022142100442دقهليه

هبه
مصطفى
محمد
فتحى

4120

21

اسماء محمد احمد الحشاش
12506280100048ضواحى

شيماء
العزبى

1266

22

بسمه العربى احمد حسنين
15102280100164زهور

مجدى
السيد

1458

15

سالى محمد عبدالعزيز ابراهيم
15002220100042شرق

محمد فواز

2084

6

حنان مهدى عبدالصادق صبره
15504020100052شرق

متولى
الزامك

عبده عبده عبدالحميد احمد
الجابرى
14404210100222عرب
على ابراهيم على قطب حسين
12602062402116بورفؤاد
عماد محمد السيد احمد الزغوى
12520082100221مناخ
عمادالدين محمود عبدالحميد
مرسى
14504150100421الجمرك
اسكندريه
عمرو ابوالعز محمد على
15221212102022زهور
عمرو عبدالسالم عبدالسالم
ابوزوق
15001182101222مناخ
عمرو محمد طاهر محمد
نصرالدين
15120180100082مناخ

1046

1

عمرو محمد كامل محمود يسين
12201160100218عرب

22280

21

عمرو محمد مصطفى محمد بكير
/15820110100226مناخ

هايدى احمد ابراهيم محمد
ابوالسعود
15605040100168عرب
هبه عاطف حسن المصرى
/15202020100112زهور

مجدى
السيد

1215

25

عيد ابراهيم احمد محمد
12401202200818مناخ

فرحه محمد الحصافى ابراهيم
احمد 1510815010046مناخ

محمد
الجبه

22220

26

فاروق فاروق محمد احمد هجرسى
12802260100124بورفؤاد

فاطمه الزهراء ايمن السيد حسين
محمد شلبى
 /12201220100152بورفؤاد

متولى
الزامك

محمد
حافظ

2255

11

8106

10

2260

25

8124

11

1418

11

20412

14

1201

25

22224

28

6855

28

6442

2

فتوح يحي عبدهللا ابراهيم عجور
15220122800224ضواحي
فريج عيد سالم عيد
14001222200122قنطره
غرب االسماعيليه
فيصل طلبه اسماعيل السيد
12206202102884زهور
فيكتور فؤاد جوده ميخائيل
1502250100228عرب
كريم حلمى محمد مشكاك
/12804225500082شرق
كريم محمد سامى احمد
عبدالرحمن
15820045500221شرق
كريم محمد عبدالحميد احمد
الساعى
15802180100122زهور

حنان سعد محمد محمد البالوي
152021601100118

متولى
الزامك

منى محمد فريج زايد
14201220100262زهور

محمد فواز

سماح عثمان ابراهيم محمد حسن
12102052100542زهور
منى مجدى بشرى حنين
15102260200216عرب
شيماء خليل احمد جبر
/12202220100064شرق
تسنيم محمد فتحى عبدالعزيز
محمد عوض
12204220100262مناخ

محمد فواز
هبه
مصطفى
محمد فواز
محمد
الجبه

مى ابراهيم السيد محمد الجيزى
12202080100111زهور

مجدى
السيد

كريم محمد محمد محمد
عبدالرحمن
12008100100012ضواحى

اسراء محمود محمود محمود
محرم
/12102220100215زهور

مجدى
السيد

محب رزق هللا محفوظ رزق هللا
14504242100012زهور
محسن محمد عباس سليمان داود
18122220100124مناخ

سالى ماهر نخله قالده
12220102100105
فاطمه عباس محمد حسانين
1462121210644زهور

وفاء
عبدالرحمن

1242

12

محمد ابراهيم الدسوقى عبدالعال
15202220100224زهور

والء محمد محمد ابوعمر
15802220100111ضواحى

محمد
الجبه

2261

1

محمد ابراهيم السيد احمد عبدالعال
12205120100285زهور

2042

2

محمد ابراهيم محمد عرفات
1450410100222مناخ

2062

21

محمد ابوبكر محمد بخيت
12508122100281زهور

22201

2

محمد احمد ابراهيم احمد بدوى
12205150100221مناخ

منال السعيد السيد مصطفى
الصواف
15622140100142زهور
ايات فوزى احمد محمد
12101020208115عرب
سماح محمد عبدالغفار محمد
خواجه
15521222102262زهور
اسراء زين العابدين عبدالغنى
عبده الصيفى
/12606110100062ضواحى

وليد حراز

محمد فواز
شيماء
العزبى
محمد
الجبه
متولى
الزامك

محمد احمد احمد هلهول
14602242200628مناخ
محمد احمد السيد محمد القلماوى
15620220100025مناخ

حبيبه محمد السيد بسام
12008022200252مناخ
دينا يحى محمد خليل
/12220200200812القاهره
سالى محمود احمد عبدالحميد
مشالى
15402120100648بورفؤاد
شيماء عرفه رياض جاد الرب
15201210100111عرب

متولى
الزامك

ايه ابوبكر محمد محمد زغلول
/12122152100451ضواحى

متولى
الزامك

مروه صالح ابراهيم منصور

محمد
سعفان

4112

26

22262

21

2212

22

محمد احمد حسن المغربى
12622210100016عرب

2216

11

محمد احمد عطيه عبدالعال
12504280100021عرب

22282

21

محمد احمد محمد صقر الجندى
15602050100114عرب

4664

2

2441

1

2410

11

5866

86

20440

4

2120

2

محمد احمد محمد على بكر
12106242102122بورفؤاد
محمد السعيد محمد السعيد
المحضر
12205210100025مناخ
محمد السيد ابراهيم يوسف حمد
12604242800811عرب
محمد السيد احمد اسماعيل
15808260100124زهور
محمد السيد احمد امين محمد
عبدالرسول
15521080100224زهور
محمد السيد على الجباس
 12802200100228عرب

شيماء
العزبى
مجدى
السيد
متولى
الزامك

انجي رجائي ابراهيم احمد
الرفاعي
15006200100111مناخ
رشا فهمى محمد ابراهيم نجم
15102100100202عرب
منار محمود السيد محمد سالم
12101022104251زهور
ايه صبرى احمد ابراهيم
البسيونى
12820140100255زهور
دينا على محمد حسن
12201110100102زهور

محمد
سعفان

2558

8

محمد السيد محمد سالمه
14021020100228عرب

امل على على محمد
14405210100162ضواحى

وفاء
عبدالرحمن

2262

41

محمد العربي احمد محمود
15106121802121زهور

ايه سامي محروس شحاته
15220120100215عرب

محمد فواز

8104

11

محمد امين صفوت عبدالحميد امين
15202020100212النزهه
القاهره

ريم محمد شريف محمد احمد
طاهر
15402150201145المعادى

محمد فواز

2228

28

هدى حمدى السيد ابراهيم
12408012101218

محمد فواز

20426

1

انجى ابراهيم السيد على
15501282108248زهور

محمد
الجبه

محمد حامد السيد ابراهيم فردج
12404222102582زهور
محمد حسن ابراهيم محمد
الوصيف
15405150100284عرب

محمد
صبرى
اشرف
رافت
محمد فواز
محمد
الجبه

5811

80

محمد حسن حسن بدوي
12202062200221زهور

سماح عبد العظيم مصطفى عبد
اللطيف 122010100101زهور

محمد فواز

20422

20

محمد حسن حسن على عيد
15222120100012مناخ

ياسمين محمد عباس سعد
15521240101605

محمد
الجبه

8212

1

محمد حسن عبده حسين العسال
12202240202628ضواحى

رحاب ابوالحمد عميره بدوى
15104260100166ضواحى

مجدى
السيد

8124

26

محمد حسن محمد ابراهيم حسن
15605180100228مناخ

سهر عادل السيد خيرهللا
15101020100166مناخ

محمد فواز

2255

4

محمد ربيع نعمان ابوبكر
14422080100012ضواحي

شيماء احمد احمد حسين عجور
12220020100002مناخ

محمد فواز

4658

4

2002

8

6511

22

محمد رفعت على العباسى
12022222200621عرب
محمد رمضان محمد محمود
12402160100026
محمد زكريا القطب رخا عيسى
/14122220100012عرب

2010

10

محمد سامح عبدالهادى الحديدى
15502110100021ضواحى

والء مصطفى محمد الجيار
12601210100044بورفؤاد
ريهام محمد عبد هللا محمد بلبولة
15620050100026
هويدا حسن شحاته حسنين
/14104111202211عرب
بسنت حسن محمود حسن
المحالوى
12122020100104زهور

8116

22

محمد سمير عثمان عبدالحميد
15220150100085ضواحى

8146

61

محمد صبرى شعبان عثمان
15406052101082زهور

2012

12

محمد طاهر ابراهيم الشاعر
14222122101112مناخ

ساره طارق نعمان عبده
ابوالفتوح
12102140100142ضواحى

2062

6

8162

20

1421

12

محمد عبد هللا عايش عبد هللا
12002022102281شرق
محمد عبدالتواب قرنى على
15120021224228زهور
محمد عبدالغفور على سيد احمد
12201022801281عرب

فاطمه الزهراء سمير محمد
عبدالرحمن
1220610210516زهور
امال محمد شريف محمد
عبدالعزيز
1520162101118مناخ
دنيا محمد عبد المعطى عبد الكريم
12105202102644شرق
اسماء جمال حسين الجندى
12005220100212زهور
غاده السعيد السعيد يوسف
15006240100256عرب

8182

21

محمد عبدهللا عبداللطيف اسماعيل
12201021401522ضواحى

دعاء محمد التونى حسان
12601082102102ضواحى

محمد
سعفان
شيماء
العزبى
محمد
الجبه
متولى
الزامك

محمد فواز

محمد فواز
متولى
الزامك
شيماء
العزبى
هبه
مصطفى
محمد فواز
هبه
مصطفى

1428

16

محمد عبدالمنعم السيد عبدهللا حسن
12002220100182ضواحي

دينا هريدى احمد محمد هريدى
/12221110100201

محمد فواز

425

6

محمد عبدالموجود عبدالعزيز
محمد 15101022202218مناخ

ايمان انور مصطفى متولى
15421240100111مناخ

وليد حراز

5852

82

محمد عبدالوهاب عوض عسكر
15601140100182زهور

هند محمد عبد المولي طه
12022012200048
االسماعيليه

محمد فواز

20425

16

محمد عبده التابعى عبده الجمل
15802010100112ضواحى

ايمان الداوى محمد حفنى بكرى
15822110100161شرق

محمد
الجبه

6200

11

محمد عبده على عبده
/15121150100212بورفؤاد

اميره حسنى حسن جالل
/12201210100142بورفؤاد

محمد
الجبه

20414

8

سلمى احمد جابر محمد عبدالسالم
12120120100216

محمد
الجبه

1662

28

8182

62

1444

12

2525

2

محمد عيد محمد محمد نصار
15101040100122زهور

5005

22

محمد عيسى عبدالشافى طلبه
15222020100112مناخ

هاجر احمد محمود حمزه
/12201160100215شرق
رضا الحسينى ابوالرايات محمد
15102262102165مناخ
راويه سالمه سالم مسلم
15505102202056زهور
شيماء السيد السيد محمد
الشوربجى
15020060100142زهور
امنيه سعيد محمد محمد شلبى
12606210100054مناخ

محمد
الجبه

محمد عالء محمد عبدالفتاح حسن
العجيمي
15520120100111مناخ
محمد على جاد احمد البنا
15502240100012زهور
محمد على على صالح
12202102102026مناخ
محمد عواد سالم مسلم
15202102200426زهور

محمد فواز
محمد فواز
وفاء
عبدالرحمن
مجدى
السيد

5118

1

محمد فتحى اسماعيل احمد
رمضان
14001220100221مناخ

صبره حسن الدسوقى المتولي
شرف
الدين12220152100456مناخ

محمد
فتحى

2084

21

محمد كمال محمد عبده سمره
القشاوى
15202010100121مناخ

اسماء محمد محمد احمد عمر
12102010100606زهور

محمد
الجبه

1026

6

محمد محمد الحسينى ابراهيم
الهجرسى
12102182106222ضواحى

هاله ابراهيم الحسينى ابراهيم
الهجرسى
12501252101656ضواحى

محمد
حافظ

6582

14

محمد محمد السباعى دياب السيد
فرج
/15122210100225زهور

شرين عادل المرشدى السيد
/12202040100155زهور

محمد
الجبه

1422

12

محمد محمد السيد محمد يوسف
/14502082101512بورفؤاد

نجوى محمد محمد الشال
/12201162101206بورفؤاد

محمد فواز

2212

6

محمد محمد تاج احمد عبدالعال
15106280100282مناخ

سمر محمد مصطفى كامل محمد
السيد 15202150100151مناخ

محمد فواز

5825

85

8111

15

محمد محمد حسن عبد الراضى
12202280100285زهور
محمد محمد رضا محمود محمد
سعيد
15201280100216عرب

اعتماد محمد ابراهيم التابعى
15104020100641زهور

محمد فواز

نجاه عباس فوزى عباس محمد
12002250100041شرق

محمد فواز

8185

21

2202

5

281

20

8120

11

1462

14

8141

26

2064

5

محمد محمد صالح شيحه
12505212200281مناخ

ياسمين احمد محمد مصطفى
قوطه
15205010100116زهور
غاده محمد اسماعيل سليمان
15821120100205زهور
ايمان على محمد بسيونى
12204120100102بورفؤاد
ملكه على رجب محمد البكرى
12206010100262زهور
ريهام عبده محمد ابوورده
15202220100061شرق

هبه
مصطفى

محمد محمد عبدالرحيم محمد
12501240100221زهور
محمد محمد عبدالفتاح حسن
14201220100121عرب
محمد محمد عبده ابوزيد
12521020100022زهور
محمد محمد عبده محمد ماضى
12401282106084شرق
محمد محمد عزت عبدالرحمن
مندور
14202140100022بورفؤاد
محمد محمد على بدريه
18221262101622زهور

كريمه محمد مصطفى عبيد
12808280100204عرب

هبه
مصطفى

شرين صالح طه طه سليم
12101202102255زهور

شيماء
العزبى

8142

24

محمد محمد على محمد عنان
15102150100122ضواحى

هبه عادل عيد رضوان
15202120100201عرب

هبه
مصطفى

6852

21

محمد محمد فتحى عبدالحليم البطل
15022260100211زهور

سميه على حسين على هالل
15802110100112زهور

وليد حراز

8222

4

محمد محمد فهمى محمد مصطفى
15201012100585زهور

5840

84

محمد محمد محمد السيد رجب
12206152101622زهور

احسان محمود رضوان حسن
اسماعيل
15220180100152عرب
رضا عبد العال احمد ابو العطا
12101022124211زهور

متولى
الزامك
شيماء
العزبى
محمد فواز
محمد فواز

مجدى
السيد
محمد فواز

8221

2

8112

12

421

8

محمد محمد محمد محمد احمد
مرزوق
15105100100021شرق
محمد محمود ابراهيم غزل
14221020201511بورفؤاد
محمد محمود احمد الرفاعى
12602222108112مناخ

حنان عاطف عبده عبده الشطوى
15805240100162شرق
سماح حسن محمد عبدالحفيظ
15221020100151بورفؤاد
فاطمه العابد العابد حسن
15105040100248مناخ

مجدى
السيد
محمد فواز
وليد حراز

2042

26

محمد محمود عوض البدرى
14202010100222عرب

اسماء السعيد محمد ابراهيم االمير
12204210100152زهور

محمد
الجبه

20442

5

محمد محمود مختار الدسوقي
قوطه
15222080100222عرب

هند احمد محمد احمد عبدهللا
كراويه
1550522100168عرب

محمد
الجبه

20411

18

محمد مصطفى على حسن الملكى
15206220100211ضواحى

ايه عمادالدين حسن محمد رمضان
12101222100054

محمد
الجبه

1255

11

محمد مصطفي محمد عبدالفتاح
رزق 152020100126زهور

رضوى عبدالاله ابوالحمد خميس
/12108280100144ضواحى

محمد
الجبه

5868

88

محمود السيد السيد الحديدى
15001022102211مناخ

8120

12

محمود السيد على شويش
15001040100182زهور

1282

24

محمود حسن عبده محمد البخشه
12020282100021عرب

2228

20

محمود حسن محمد محمد سليم
12202200201625زهور

1466

18

محمود سمير محمود محمد
/15220150100221عرب

20401

2

20484

2

6282

2

محمود عاطف محمد احمد سعيد
15202220100228زهور
محمود محمد حافظ احمد نجم
15202020100122بورفؤاد

نبويه عبده محمد محمد شلبى
حمود
12220022112152مناخ
رشا السيد احمد عبده العشرى
15602010100102مناخ
مروه محسن عبده محمد البخشه
12021022100605اول
المنصوره
امانى احمد عبدالعليم محمود
15802012104642زهور
سها حسن على عبدالكريم
رمضان
/15821040100162مناخ
فاطمه رضا حامد محمد الرومى
/15202122101202زهور
اسماء عبده السيد احمد على
15502010100618بورفؤاد

محمود محمد مصطفى امين البوز
15520210100621ضواحى

نسمه احمد عبده يونس
12202240100052ضواحى

محمد فواز
هبه
مصطفى
مجدى
السيد
متولى
الزامك
محمد فواز
محمد
الجبه
محمد
الجبه
وليد حراز

20452

12

محمود محمد نجيب سالم الطوبجى
15105220100125عرب

ايه اشرف محمد محمود على
سعد
102020210100102مناخ

محمد
الجبه

1220

16

محمود مسعد محمد احمد الزبيرى
15520010100222عرب

مروه عبدالفتاح محمد الزبيدى
/15220082200142زهور

محمد
الجبه

6412

22

2012

4

1561

10

5821

62

محمود نورالدين مهران على
18202262200121مناخ
محيى الدين ابراهيم محمد سليمان
1520212100022ضواحى
مروه السيد عبده محمد احمد
15008100100201مناخ
مصطفى ابراهيم عشري درويش
12008162200281عرب

مرفت محمد ابراهيم مزروع
14220280100146مناخ
اميرة السيد احمد احمد ابو عمر
15421020100814زهور
عالء الدين محمد احمد الجهانى
55614جوازسفر
ماجده محمد ياقوت القللي
12601012200151عرب

وفاء
عبدالرحمن
شيماء
العزبى
محمد
هاللى

1158

24

مصطفى رمضان مصطفى البدرى
12002051401228عرب

وفاء محمد محمد الشوربجى
15022120100142مناخ

6502

24

مصطفى عبدالوهاب ابوالحسن
مصطفى
/12205021200218زهور

2008

25

مصطفى عبدالوهاب ابوسريع
15002050100216بورفؤاد

8100

65

8114

2

6428

1

2211

66

2221

8

معتز محمد على احمد جمعه
12102262200616مناخ

مصطفى محمد فهمى محمود
الطرابيشى
15002020121182
مصطفى محمد مصطفى قطاريه
12122200100012شرق
مصطفى محمود فرج محمد
عطاهللا
12604280100018شرق
معتز ابراهيم عبدالحميد مصطفى
15201060100022شرق

عزيزة عبدالحليم مصطفى على
عبدالحليم
/15122150100111زهور
سماح ابراهيم محمد على سيد
احمد
12202052100112بورفؤاد

محمد فواز
وفاء
عبدالرحمن
محمد
الجبه
متولى
الزامك

نسرين حامد محمد ابراهيم
12402150100051عرب

محمد فواز

رحاب سامح احمد الزامك
15102105500248بورفؤاد

هبه
مصطفى

منى عبده النادى الجداوى
12506280100052شرق

وليد حراز

شروق فوزى محمد حسنى بدوى
15202100100164شرق
عبير سعد محمد المتولى
ابوالسعود
12502102401602مناخ

محمد فواز
متولى
الزامك

20422

2

معتز محمد محمد مسعد احمد
القزاز
12022260100084ضواحي

مروه حسن عبدالرحمن على
12201050100102زهور

محمد
الجبه

8108

12

منصور حامد بدر ابراهيم
1511202106888زهور

هند عبدهللا وهبه ابوالنجا
12202022182212زهور

محمد فواز

نبيل خليل احمد مخاريظه
12402252200221زهور
هادى السيد عبدالموجود محمد
15402100100111مناخ
هانى درويش منسى رفعت
درويش
12002122100286عرب

2022

22

8122

2

8282

6

2222

24

هانى عبدالوهاب عبدالوهاب
النقيب
15606202100222ضواحى

1416

11

هانى محمد محمود محمد هزاع
/15102152102624زهور

20461

15

هانى ياقوت احمد زكريا الهندي
15201240100222زهور

8121

64

2225

1

2520

5

5811

2

8122

68

5621

4

2241

21

8122

6

2224

81

8122

10

1225

18

حنان محمد السيد الغنيمى
1500122101142زهور
ندى عادل على مصطفى ابراهيم
12602120100251بورفؤاد

متولى
الزامك
هبه
مصطفى

مياده عزيز محمود عزت
12101110100658عرب

وفاء
عبدالرحمن

مروه شعبان توفيق محمد حسن
15804210100252زهور

محمد فواز

سلوى محمود احمد محمود حجاج
/15201182101806زهور

محمد فواز

نورالهدى محمد مصطفى حسن
الزامك
12201020100114مناخ
هبه احمد حسن عمر الصياد
12221020100162مناخ
منه هللا حاتم حسن احمد
1200611201441جيزه

متولى
الزامك

هيثم محمد صالح مصطفى جاويش
15104220100282زهور

شرين فرج عبده شعبان
15201122101062زهور

وفاء
عبدالرحمن

واليد عبد المنعم طه محمد عثمان
1282120101282عرب
وائل عبدالحميد محمد الخطيب
15804182200286بورفؤاد
وائل على متولي محمد
15202251400411زهور
وائل محمد عبده محمد عالم
12222112101222بورفؤاد
وائل محمد محمد الشريف
12604050100011زهور
وليد محمد عبدالغنى محمود
12222280100022مناخ
وليد محمد محمد السيد عطيه
12622100100122مناخ
وليد مصطفى طه عويضه
12104122100222

رشا حسن امين احمد ابو الحمد
12222100100061عرب
ريهام حسن مسعد البستانى
15222160100168بورفؤاد
اميره مرسي فوزى الفقي
15405020100141زهور
ام محمد محمد ابراهيم احمد داوود
12220222100202بورفؤاد
هناء فهمى عبده السالمونى
15104020100215زهور
رشا مرسي احمد عبدالرحيم
15201020100242عرب
نفين السيد احمد محمد طه
12605280100202عرب
جيهان رمضان برعى حسانين
12601121800855

هشام سيد محمد فرغلى
12122110206614مناخ
هيثم احمد محمد نصرالدين
15204280100122بورفؤاد

محمد
الجبه
محمد فواز

محمد فواز
محمد فواز
محمد
حافظ
متولى
الزامك
هبه
مصطفى
محمد فواز
هبه
مصطفى
محمد
الجبه

22226

20

8114

21

6880

22

8116

5

20401

1

ياسر محمد نعيم السيد محمد
السحراوى
15202110100085شرق
يحيى محمد على احمد
154022111601082المنيا
يحيى يحيى محمد عبدالرحمن
14220122101011عرب
يوسف عزمى صبحى اسكندر
12102120200084شرق

فاطمه شعبان معنى محمود
15620181101141
ايمان محمد سايم العجمى
15022120100202عرب
ميرا ندا مكرم لوقا ارمانيوس
15201100100114مناخ

هبه
مصطفى

يوسف محمد يوسف حجاب
12206202200622ضواحى

منال السيد العربى محمود البصال
15102180100255زهور

محمد
الجبه

مروه السيد شلبى اسماعيل نوفل
/12622050100262زهور

وليد حراز
محمد فواز
وليد حراز

