
30209242703031حنس ماهر طلعت ابانوب1

30201092800237موسي حبيب وليم وليد ابانوب2

30105092800505محمد صالح محمد اثار3

30202091203533المرسي ابراهيم محمد المرسى احمد4

30208242800871محمد بكري خالد احمد5

30303081703555بركات لبيب رأفت احمد6

30203081801153النمس رفاعي محمد رجب احمد7

30202071700174عبدالحليم فكرى صابر احمد8

30201102800974حسين ابوالقاسم عبدالمنعم احمد9
30109102701751ابوالوفا محمد قناوي احمد10

30111012708174عبدالرحيم محمد مالك احمد11

30209271700378سالمان ابراهيم محمد احمد12

30205282700056احمد عطيه محمد احمد13

30209012800232علي محمد محمود محمد احمد14

30209262800556ركابي ربيع محمد محمود احمد15

30204252800335ابوالحسن عبدالجليل مصطفي احمد16

30204142800658حسين عبدالرحيم يوسف احمد17

30111202800956حفني يوسف شاذلي ادريس18

30211112800099مصطفي فاروق احمد ادهم19

30206090202539محمد فكري الشاذلي ادهم20

30102112800753عبدالحكيم احمد حامد ادهم21

30112030201059الشبشيري جمعه ابراهيم محمد ادهم22

30112251201789محمد النحاس مصطفى صالح اروى23

30206022703325طه السيد عبدالعليم اريج24

30209232700972سليم عبدالفتاح محمد اسامه25

30302192800936ارسان محارب ايليا اسحق26

30301012801763يوسف احمد الدسوقي ابراهيم اسراء27

30301111800469ناصر يونس عبده سمير شكرى اسراء28

30209250204281سالم حسين عبدالوهاب فوزي اسراء29

30202142700561محمد احمد السيد محمد اسراء30

30206221802715موسى محمود عبدالحليم اسماعيل اسالم31

30201022800051الشاذلي عزالدين ناصر اسالم32

30107252800747هللا فتح احمد اسماعيل اسماء33

30110152800805احمد عبدالمنعم بدري اسماء34

30112262800188محمود احمد بهاءالدين اسماء35

30201121702061شعبان محمد حسين اسماء36

30204122800406ابراهيم محمد ربيع اسماء37

30208011706929موسى السيد كامل اسماء38

30105052701407ابوزيد احمد محمود اسماء39

30202021220783منصور العزيز عبد السيد محمود اسماء40

30111242800428سيد جابر محمود اسماء41
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30207102800646احمد محمد ناصر اسماء42

30109292800246ابراهيم محمد احمد االء43

30109252701369عبدهللا ابوالسعود عبدهللا االء44

30202162800104شحات مصطفي كمال االء45

30007012803426اسماعيل محمد احمد الزهراء46

30204102700626عبدالمطلب محمد اسماعيل الزهراء47

30207121800479حماد السالم عبد السيد محمد السيد48

30210012806247احمد محمد محمدالمهدي الشيماء49

30202012800629الضوي محمد يحيي امل50

30204272500168فؤاد مصطفى الدين حسام امنيه51

30202262800802عبداللطيف محمد طواب اميره52

30203142800481محمد الطيب عبدالوهاب اميره53

30205182702701شحات صدقي عمر اميره54

30201011701027القط يوسف سليمان محمد اميمه55

30112201704003مصطفى محمد سامى امينه56

30208101202482فهمى  ابراهيم محمود  انجى57

30108202701604موسي عبدهللا سمير انجي58

30207122600244مجلى حشمت حازم انسيمون59

30201082800077علي انور فتحي انور60

30212231200381على محمد السعيد الفتاح عبد ايات61

30209118800509البحيري عبدالعزيز فهمي عبدالعزيز اية62

30209141603168ايمان شحاته ابراهيم شحاته مصطفى63

30012072800284احمد سيد فتحي ايمان64

30210012803647محمد حامد محمد ايمان65

30204071201707على ابراهيم صالح محمد ايمان66

30211022800847ابراهيم صالح احمد محمود ايمان67
30207012804642احمد عبدالفتاح محمود ايمان68

30207211600223المقلى فتحى عبدالمنعم ابوالمجد ايه69

30201102703146ضاحي عبدالعال عالء ايه70

30203262800248حسن سالمه متولي ايه71

30203240104345عبدالرحمن مصطفي محمد ايه72

30112122601177اللطيف عبد سليم محمد أحمد73

30204152800982معوض شوقي عبدالمسيح بسنت74

30112222801149محمد سالم الدين عز بسنت75

30206102700661توفيق عبدالراضي الدين عصام بسنت76

30212282800154خليل عدلي طلعت بوال77

30112092702135طوني هابيل ميخائيل بيتر78

30204012802721سيد العابدين زين محمد تسنيم79

30209292800585حسن محمد مجدي جاسمين80

30205132701569علي محمد خميس جهاد81

30203212800441حسن عبدالمطلب صالح جهاد82
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30206012802546يوسف احمد عادل جهاد83

30108012704437طايع احمد سيد حسام84

30209142800676محمد حسين يوسف حسن85

30111301600837الشافعى مرسى بسيونى رضا حسين86

30212101800174مقلد عبدالمنعم حمدى حمدى87

30206011702645هنا ابو على احمد حنان88

30209012801301احمد سيد احمد حنين89

30203278801104حسانين احمد عادل خلود90

30202241801264ابراهيم احمد محمد خالد داليا91

30302042800644ابوبكر حسين عبدالناصر دعاء92

30202091701223غالى طعيمه يونس محمد دعاء93

30209262800742احمد عبدالعزيز صالح دينا94

30202262800705محمد حسانين عبدالرازق دينا95

30209012800321عبدالحليم عبدالراضي محمد دينا96

30210012620844محمود عبدالهادي محمد دينا97

30109262702878سيفين شحات صليب رامي98

30201012804725حسن فوزي محمد رانيا99

30111032800727محمد عبدالحميد اشرف رحمه100

30204052800322محمود حسين جمعه رحمه101

30110202800208احمد محمد صابر رضا102

30207012805169عبدالوهاب رمضان حسين رنا103

30208121204023العنين ابو محمد الهنداوى محمد شاكر روان104

30301012729167احمد محمد االمير رؤي105

30102262800662محمد عبدالحكم ايمن رؤي106

30202152700462محمود عبدالعظيم الدين محي ريم107

30203012801044حسين محمود صبري زهره108

30202082700222عبدالباسط سعد محمد زهور109

30204142800097عزالدين محمد احمد زياد110

30207042800587محمد امين احمد زينب111

30201302800146مصطفي حسين رجب زينب112

30012012800803قناوي احمد زكريا زينب113

30202092703149رشوان محمود محمد محمود ساره114

30211022700281سعد ثروت حسام ساندرا115

30205202800047محمد السيد ابوالحسن سعاد116

30209281800788النجار عطية  محمد محمود سعاد117

30202162602604الخير عبد عمر محمد سلوى118

30209122800246عبده حسن هاشم سندس119

30201192800846هدي محمد زهري محمد سهيله120

30202202602599سيف الدين عمر على أحمد ابوغريب121

30206202800353عبدهللا محمود محمود الدين سيف122
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30209302802255زخري لمعي سامي سيف123

30201022701444ابراهيم حسن عادل شروق124

30209281202163دراز الشحات جمعه احمد شيماء125

30208072800065حسين محمود حسن شيماء126

30206232800102علي حامد صالح شيماء127

30209012802901يوسف حسين عبدالحكيم شيماء128

30202012801943طاهر احمد مصري صابرين129

30012012800978علي عبده انور طارق130

30202021605251البهجى المتولى البهجى محمد طارق131

30202112800472احمد زهري رضوان طه132

30205011212196ابراهيم زايد ابراهيم السعيد الرحمن عبد133

30207181600673شلبى سالم محمد طه الرحمن عبد134

30203012606497علي حسن ماهر الرؤف عبد135

30201101206297محمود ابراهيم الشكور عبد ابراهيم الشكور عبد136

30212121202591حبل محمد الشربينى المنعم عبد محمد المنعم عبد137

30202123100154عبدالمجيد عبدهللا خالد عبدالرحمن138

30202042702176محمد عبدالرحمن عبدالباسط عبدالرحمن139

30209161602478درغام عثمان محمد هشام عبدالرحمن140

30111032601279سليم احمد رجب عبدهللا141

30205211602231ابوعمر  السيد  محمد  على142

30103102800158ادم سيد عبدالمنعم علي143

30103012701274محمد السيد محمد علي144

30201192701414محمد وهيب محمد عمار145

30207012800477عثمان ابراهيم سيد عمر146

30110012715298ابراهيم ابوالعطا عادل عمر147

30209242800215عبيدهللا حامد عبدالحميد عمر148

30205211602215ابوعمر السيد محمد عمر149

30201142701979دسوقي حسين محمد عمر150

30111011209077العزيز عبد مراد اشرف عمرو151

30203092701541جبريل محمد ايمن غاده152

30203212800069محمود احمد عبدالنافع غاده153

30207202704024علي احمد محمود غاده154

30201012740212عزمى ادوار رومانى فادى155

30112152800565صالح سيد احمد فاطمه156

29911072704446عبدالمالك السيد عطيه فاطمه157

30209152704667احمد ابازيد محسن فاطمه158

30012092800728عبدالحميد صالح محمدمحمد فاطمه159

30201232800283مصطفي محمد صالح فدوي160

30211052700588مرقس ميالد رسمي فيرينا161

30210292502256احمد السيد احمد كريم162

30208111202472شطا السيد  احمد كامل سمير كريم163
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30204202801055عيسي محمد موسي كريم164

30206102702346علي ابوالحسن عبدالمحسن كريمه165

30110132800337بولس سعد سمير كيرلس166

30204272800056غالي موسي ناجي كيرلس167

30208032800046عبدالهادي عوض احمد لمياء168

30209300206442الجمل عبداللطيف نجيب محمد احمد لوتيل169

30301011612649العرابى محمد محمد مصطفى لينه170

30112012702369بشاي رزق ميخائيل مارفل171

30102102702451مجلع سلطان متي مارك172

30209292800372بترك رزق عماد ماركو173

30102172700448موسي جرجس البرت مارينا174

30207132800683رزق كامل نصر مارينا175

30212232800382ميخائيل عبدالنور محروس مايفول176

30212162800134محمود عبدالقادر بهاء محسن177

30111032702393احمد عبدالقادر احمد محمد178

30111042700577عبدالجليل محمود احمد محمد179

30203091302759محمد جمال السيد محمد180

30203042800379امين عطيتو بكري محمد181

30104212700031محمود عبدالجواد جمال محمد182

30112252700479الرب جاد ماهر حسني محمد183

30212012708116طه محمد خالد محمد184

30201071200213البندارى محمد صبحى رفقى محمد185

30206221700033الجزار عبدالرحيم سامى محمد186

30207252800733علي عبدالحميد صبري محمد187

30109292603831محمد محمد المعتمد عبد محمد188

30205052800159سالمه فريحي عبدالسالم محمد189

30206152703475حجاج كامل عبدالقادر محمد190

30111132701696محمد همام عبدالمنعم محمد191

30209102800835محمد عبدالتواب الدين عالء محمد192

30111112800396ابراهيم محمود عالءالدين محمد193

30207201800534عيد عبدالكريم مسعود كامل محمد194

30209192800235احمد عباس كمال محمد195

30303221801978عيسى ابراهيم محمد محمد196

30205162501378احمد عطا محمود محمد197

30208202800771محمد حسيب مصطفي محمد198

30206012801736الرب جاد عبدالصبور نصر محمد199

30208091801196حسانين محمود السيد احمد محمود200

30203051601931عبدالجليل احمد ايمن محمود201

30206083100178محمود دسوقى حسانى محمود202

30212072800496صابر احمد خالد محمود203

30203278801074حسانين احمد عادل محمود204
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30209012802316حسن عبدالمطلب فايز محمود205

30209201801096الغرباوى عبدالواحد عبده محمد محمود206

30110271702072عثمان احمد مدحت محمود207

30210142800364مهلل حريزي محمد مروه208

30105072700547عبدالرحيم ابوالحسن ناجح مروه209

30212011215167عوض الفتاح عبد سعد مريم210

30202132800266محمد يس سعيد مريم211

30207152700227بولس وليم عاطف مريم212

30209072800401عزيز سيمس عماد مريم213

30111302800228سليمان حنفي عمر مريم214

30208102800502حسن احمد فتحي مريم215

30302012800844ناشد نادر هاني مريم216

30204041204728ابوغصيبه حسن المنعم عبد هشام مريم217

30209221602855الكالف على القادر عبد القادر عبد مصطفى218

30211102800279حسين الطيب احمد مصطفي219

30112102702554عبدالباسط عبدالجليل عبدالعظيم مصطفي220

30101262700033محمد مصطفي محمد مصطفي221

30110252702371محمود ابوالحمد محمود مصطفي222

30112141600556الرمادي محمد فؤاد خالد معتز223

30201012731582محمد حامد سليم منار224

30011052800702محمد شحتو عبده منار225

29908142800226محجوب عبدالقادر عالء منار226

30110302800582ارسان محارب ايليا منريت227

30205102800406بدر رمضان احمد هللا منه228

30106072700667عبدالسالم محمد عبدالمريد هللا منه229

30209292703725دردير شاكر محمد هللا منه230

30204062700083صالح محمد محمود هللا منه231

30208101204361الزيات مصطفى رضا محمد مصطفى هللا منه232

30202261602268عيسى المعاطى ابو المنصف عبد مدحت منه233

30205012700984يونس محمد جمال مني234

30201012804148اسحق منير ايمن مهرائيل235

30110142700071السيد سعدالدين بركات مؤمن236

30207111602709سكر احمد عبدالهادى احمد مى237

30301181800067الجميعى محمد الدين حسام ميار238

30206021802427محمود الفضيل عبد ياسر ميار239

30212082700317اندراوس مغاريوس سعيد ميخائيل240

30208062800725نصير مكرم ريمون ميريت241

30212192800732ميخائيل فؤاد انطنيوس مينا242

30204242800108محمد احمد ابوبكر نادين243

30209202800042هللا عوض عبدهللا ابوالقاسم ندا244

30112151805547شعير محمد سعيد ندا245
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30111251702765حسن السيد جمعه ندى246

30103261601042الطويل احمد حافظ ندى247

30203012801761احمد محمود عبدهللا ندي248

30204212800669حسين عبدالعال صالح نسمه249

30208011612568باش سليم عبدالرحمن سليم نورا250

30204071802123الدسونسى المنعم عبد اشرف نوران251

30204011705161عبدالشافى مصطفى رأفت نورهان252

30301011607661البدراوى محمد السيد أشرف هاجر253

30203172800486احمد سيد عبدالكريم هدي254

30206062800161قناوي احمد حفني هدير255

30211272800389صالح محمود طارق هديل256

30110192800182وردخان بهنام وردخان هناء257

30110302800345محمد احمد رفعت هند258

30201012747187عطيتو عبدالمعبود كمال هند259

30210011223647السيد زكى السيد الناصر عبد وفاء260

30203202800443احمد محمد الدين عصام وفاء261

30211071800763الطنطاوي كامل مصطفي وئام262

30207130200689الرازق عبد محمد عرفي ايهاب يارا263

30209062800322محمد بدوى حسنى يارا264

30301101603932شلبى عبدالوهاب شحاته نصر ياسين265

30104012713538محمد احمد محمد يحيي266

30110142700632سالم محمد حماده يسري267

30301182800303عثمان طه وائل يمني268

30208111701797الصعيدى محمد احمد يوسف269

30212161701256الصعيدى ابراهيم على محمد يوسف270

30201142800322صالح يوسف جرجس يوليانه271


