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31بلوك 1                   حسان احمد ابراهيم منى28019037

32بلوك 1          المجيد عبد الفتاح عبد فتحى رضا28004324

33بلوك 1                      بصل عبده خليل وفيق28017468

34بلوك 1                     باز احمد احمد اسامه28014374

35بلوك 1          الباسط عبد كمال خالد محمد خالد28025611

36بلوك 1           سيد الغفار عبد منصور احمد سيد28021213

37بلوك 1                  حماد السعيد بهزاد محمد28021013

38بلوك 1                  نواره مصطفى محمود عماد28005702

39بلوك 1           شحاته المتولى السيد يوسف خالد28020902

310بلوك 1                     الشال حسن محمد سمير28004826

311بلوك 1                      نمره نصر احمد صفاء28013133

312بلوك 1      قشتى يوسف النفراوى المنعم عبد محمد28003358

313بلوك 1               بدير الوهاب عبد احمد نبيل28016527

314بلوك 1               غنيم محمد طلبه محمد اسامه28004429

315بلوك 1               اسماعيل جمعه عوض هللا فرج28011494

316بلوك 1                   محمد احمد الباسل محمد28023323

317بلوك 1            البساطى محمد محمود فتحى محمد28016512

318بلوك 1         اللطيف عبد السيد على اللطيف عبد28023450

319بلوك 1      الشحات ابوالفتوح محمد ابراهيم محمد28009985

320بلوك 1                   شطا محمد ربه عبد عزيز28016998

321بلوك 1                   عطيه السيد لطفى السيد28006637

322بلوك 1                    غنا ابراهيم محمد هدى28010550

323بلوك 1             جاد ابراهيم المحسن عبد محمد28013315

324بلوك 1            سراج الشربينى محمد ربيع رحاب28004088

325بلوك 1            الطنطاوى محمد الدين محى وفاء28016756

326بلوك 1                  حسن فكرى هللا عبد فكرى28018121

327بلوك 1                   صالح صالح ابوزيد محمد28021301

328بلوك 1         احمد سيد المقصود عبد جمعه رمضان28002978

329بلوك 1       عمر المعصراوى النعيم عبد حسن سمير28022057

330بلوك 1            العمريطى محمد عوض مندوه امنه28020868
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331بلوك 1                 الشحات محمد مصباح ايمان28000188

332بلوك 1           زعتر ابراهيم زكريا الدين عماد28002301

333بلوك 1              خضر السيد الشحات سامى وليد28022662

334بلوك 1                  عوض ابراهيم منير ساميه28009656

335بلوك 1           العيوطى احمد يوسف السعيد هشام28012716

336بلوك 1                   مناديلو احمد محمد ريم28021816

337بلوك 1                  الشرشابى زكى حامد خالد28014200

338بلوك 1                 بزالو محمد السعيد اسامه28004225

339بلوك 1                  الزقزوق محمد سالمه محمد28000013

340بلوك 1                    الزند عبده حسن محمود28025251

341بلوك 1                 السرطاسى عبده محمد احمد28003380

342بلوك 1               حسن على على ابراهيم السيد28024385

343بلوك 1                 الحسينى محمد جمال ماجده28008178

344بلوك 1       ابوالمعاطى ابراهيم رافت محمد مهند28024562

345بلوك 1الرديني المعاطى ابو محمد محمد ابوالمعاطى28001489

346بلوك 1                 نجم شعبان حسن محمد عطيه28003159

347بلوك 1                      نصير فرج رمضان نصر28015681

348بلوك 1          سليمان محمد العليم عبد ابراهيم28021333

349بلوك 1      ابراهيم الهادى عبد الهادى عبد حازم28016456

350بلوك 1               السيد البسطويسى زكى اشجان28019941

351بلوك 1        قاسم الغنى عبد امين المتولى محمد28009064

352بلوك 1                 السعداوى مفيد نصيب احمد28013100

353بلوك 1                      طبل عوض محمد فاطمه28021946

354بلوك 1           دهيم الفتاح عبد احمد فيصل على28013645

355بلوك 1            خضراوى ابراهيم عزوز احمد عيد28002502

356بلوك 1                ابراهيم مفتاح محمد امانى28001731

357بلوك 1                    عيد عوض ابراهيم محمد28021791

358بلوك 1                 الفيومى السيد سعد محمود28017859

359بلوك 1            دوله على على العزيز عبد محمد28004479

360بلوك 1                       رزق على صبح مصباح28009790

361بلوك 1                    احمد فتوح محمد اموره28017913

362بلوك 1              المنسى على السيداحمد هويدا28000331

363بلوك 1           الحسانين السميع عبد محمد طارق28011951

364بلوك 1             زيدان الفتاح عبد صبرى ناديه28016370

365بلوك 1                          بشيت امين بشيت28010967

366بلوك 1                   الدمياطى حامد انور عال28021357

367بلوك 1               الخولى ابراهيم طنيب منصور28012159



368بلوك 1        سليم عوضين الرحمن عبد عوضين محمد28016407

369بلوك 1              الزهار زكى عزيز محمد ايهاب28023897

370بلوك 1                سالم بدوى احمد محمد محمد28008127

371بلوك 1                    طه محمد البيومى سناء28009948

372بلوك 1         طمان محمود الفتاح عبد الدين عالء28023977

373بلوك 1              العتبانى ابراهيم فوزى بشرى28002055

374بلوك 1         البيار السالم عبد عادل محمد خالد28014904

375بلوك 1                       سعد زكى محمد باسم28024328

376بلوك 1                المتولى حموده فوزى عزيزه28008535

377بلوك 1                زهران محمود السيد السعيد28018137

378بلوك 1             السيد العظيم عبد السيد فاتن28021288

379بلوك 1            الديب على السيد اسماعيل ناصر28023506

380بلوك 1               رزق اللطيف عبد السيد عبير28016080

381بلوك 1          يسين هللا عبد الخالق عبد سميحه28017678

382بلوك 1         الجليل عبد الهادى عبد صبرى عادل28017816

383بلوك 1                البسيونى السيد محمد محمد28003652

384بلوك 1                  شعبان السيد السيد محمد28016669

385بلوك 1                   الزينى احمد عامر احمد28008196

386بلوك 1                الجوهرى السيد طه طه مسعد28005932

387بلوك 1            هللا فرج حسن حمدى متولى محمد28023783

388بلوك 1  شقير محمدابراهيم محمد الهادى عبد عايده28014561

389بلوك 1                نافع ابوالمعاطى بالل محمد28023479

390بلوك 1             الشامى يوسف المجيد عبد عماد28012258

391بلوك 1                 عامر ابراهيم السيد عليه28023404

392بلوك 1            ابوزياده محمد مسعد حامد حامد28008071

393بلوك 1                    محمد السيد مسعد عاطف28014352

394بلوك 1                القبانى السعيد يحيى مروه28020294

395بلوك 1                 جبر على السعيد عمر حسين28016489

396بلوك 1              مندور بشير محمد الناصر عبد28015897

397بلوك 1               عامر صالح مبارك يحى معروف28019719

398بلوك 1              السيد المعطى عبد ماهر احمد28016332

399بلوك 1                    غازى متولى عبده احمد28006690

3100بلوك 1                    معوض صالح محمود صالح28019702

3101بلوك 1                   عمر السيد السعيد جمعه28022059

3102بلوك 1          الفناجيلى محمد احمد مصطفى نجوى28025470

3103بلوك 1              البيدق صابر محمد صابر اسالم28003010

3104بلوك 1                     عيسى محمد فهيم مروه28013213



3105بلوك 1                   حسان سليمان رضا محمود28009205

3106بلوك 1         حموده اللطيف عبد ابوالفتوح محمد28017570

3107بلوك 1                     هيكل احمد فتحى احمد28017176

3108بلوك 1                     كحله احمد عبده فتحى28004869

3109بلوك 1                  يوسف المتولى عباس مسعد28024549

3110بلوك 1                فراج احمد محمد فراج احمد28015303

3111بلوك 1        جرجس ميخائيل ابراهيم المقصود عبد28001826

3112بلوك 1                       عبده حسن على محمد28001421

3113بلوك 1             الحارونى على السالم عبد عماد28012526

3114بلوك 1            العبد رزق الجواد عبد عوض عوض28009174

3115بلوك 1                   بدران عماره محمد محمد28006008

3116بلوك 1             عوف مصطفى محمد حمدى ابراهيم28023896

3117بلوك 1                    لواطى احمد احمد احمد28014529

3118بلوك 1                      الشين عطا كامل سمر28024895

3119بلوك 1                  احمد سعيد زيد ابو وائل28016624

3120بلوك 1                    االمام حسين توكل حسين28007818

3121بلوك 1               الخن ابوسمره ابوصالح ربيع28012261

3122بلوك 1                شتا السالم عبد فهمى سوسان28005678

3123بلوك 1              العنانى ابراهيم احمد ايهاب28012620

3124بلوك 1            المرسى العزيز عبد السيد عماد28007644

3125بلوك 1                      كركر محمد محمد منى28001634

3126بلوك 1              الحميد عبد مصطفى محمد هاله28013229

3127بلوك 1                بحيلق ابومصطفى محمد سهير28021381

3128بلوك 1                     عريضه حامد فتحى رضا28002050

3129بلوك 1        الحسينى الدين سعد محمد حسين شادى28018728

3130بلوك 1                    حجازى عبده عبده خالد28017417

3131بلوك 1         المعطى عبد صابر المعطى عبد محمد28005323

3132بلوك 1                   خفاجى عوض السيد السيد28016815

3133بلوك 1                  المحالوى محمدمحمود نجالء28004140

3134بلوك 1                  السعيد محمد شعبان حمدى28021409

3135بلوك 1          البغدادى الموافى الحى عبد محمد28024583

3136بلوك 1                  ابراهيم محمد طاهر محمد28007717

3137بلوك 1               قاسم صبرى محمود الدين سيف28011330

3138بلوك 1                      شمخ احمد عثمان هدى28021908

3139بلوك 1              القصبى ابراهيم محمود رفيعه28013450

3140بلوك 1              الغبارى العوضى محمود محمود28006192

3141بلوك 1              صابر حسين محمد الصديق محمد28000584



3142بلوك 1                محمد سعيد حسين احمد حسين28015812

3143بلوك 1             الرحيم عبد السيد عبده السيد28015289

3144بلوك 1              زايد ابو محمد ابراهيم محمد28025301

3145بلوك 1                    عاشور زكى مصطفى محمد28015477

3146بلوك 1                    براوى غازى محمد دعاء28016385

3147بلوك 1                  المتولى فريد سمير نادر28003195

3148بلوك 1           الهنداوى محمد محمد محمد حماده28015502

3149بلوك 1    العاطى عبد الهادى عبد الجواد هانىعبد28004263

3150بلوك 1                   بالل ابراهيم عبده سعاد28022110

3151بلوك 1           خليف السالم عبد السالم عبد كوثر28012843

3152بلوك 1               جمعه بديوى صبرى محمد اشرف28014760

3153بلوك 1                 البدراوى احمد محمد احمد28020913

3154بلوك 1                     احمد محمود عيد حنان28016510

3155بلوك 1                  ماضى ماضى الجوهرى كمال28019935

3156بلوك 1                اسماعيل نبيه محمود مصطفى28016886

3157بلوك 1            الجندى حسين ابراهيم سراج سيف28023772

3158بلوك 1                    شميس السيد محمد احمد28014152

3159بلوك 1               عويضه السيد السيد طه دينا28000792

3160بلوك 1                   على حجازى عطيه صابرين28022443

3161بلوك 1                          طه محمد طه منى28022444

3162بلوك 1                  المهدى محمد امين محمود28017067

3163بلوك 1               النجار عوض محمد ناجح محمد28025625

3164بلوك 1         الباز مصطفى الحميد عبد ماهر االء28005260

3165بلوك 1              عصر محمد عبده فاروق السعيد28020886

3166بلوك 1              الجمل الغريب نعمان هاشم ام28015369

3167بلوك 1              عامر ابراهيم رزق محمد محمد28014857

3168بلوك 1             شعير حماده محمود الدين كمال28014633

3169بلوك 1       العشرى محمد الغفار عبد مصطفى رامى28009691

3170بلوك 1                 رخا السيد رخا رافت احمد28025605

3171بلوك 1          برهام الدسوقى السعيد جمال دعاء28025513

3172بلوك 1               جوهر عبده ابراهيم ابراهيم28013272

3173بلوك 1                المرسى السعيد محمود مروه28018491

3174بلوك 1           البخومى محمد على اسماعيل سامح28003388

3175بلوك 1               شتيه احمد فؤاد احمد علياء28007392

3176بلوك 1                 زيدان المرسى محمد ايمان28009685

3177بلوك 1                    مقلد رمضان محمد مريم28012864

3178بلوك 1                  محمد محمود النحيف مجدى28014823



3179بلوك 1         الرحيم عبد الباقى عبد محمد عادل28006419

3180بلوك 1            العاطى عبد السعيد محمود كامل28010952

3181بلوك 1                  العوضى شحاته محمد سلوى28018518

3182بلوك 1                  البهنساوى رجب جمال رجب28009725

3183بلوك 1             حسن الحفيظ عبد السيد الشحات28017150

3184بلوك 1                   عيسى محمد القطب لطيفه28014431

3185بلوك 1             موسى محمد على احمد هللا عبد28000239

3186بلوك 1          الصعيدى احمد المتولى محمد محمد28024724

3187بلوك 1          الغزناوى مصطفى الحميد عبد سعاد28022608

3188بلوك 1        الوهاب عبد ايومسلم فتحى هللا عبد28011638

3189بلوك 1             المساوى الفتوح ابو عزت محمد28022107

3190بلوك 1            البساطى عوض ابراهيم عوض عاطف28004443

3191بلوك 1                قوده البيومى حسن البيومى28021810

3192بلوك 1               وادى غازى العزيز عبد كمال28006969

3193بلوك 1                 الصياد رمضان احمد فايزه28009144

3194بلوك 1                       قوطه على على شريف28009187

3195بلوك 1              مطاوع الرحمن عبد حسين حسين28015172

3196بلوك 1              طعيمه المرسى المرسى شويكار28004185

3197بلوك 1                     سعفان محمد محمد عمر28006215

3198بلوك 1               شعيشع ابو محمد محمد محمود28010621

3199بلوك 1                  عامر عوض حسن محمد حسام28018224

3200بلوك 1           رمضان عيد محمد عيد اللطيف عبد28020264

3201بلوك 1              راجح المقصود عبد محمد احمد28006771

3202بلوك 1          على السيد حسن الحميد عبد محمود28004492

3203بلوك 1             الشربينى محمود ابراهيم شريف28022220

3204بلوك 1                  العبد محمود احمد محمود28016835

3205بلوك 1          ضيف الحليم عبد مصطفى نبيه محمد28020402

3206بلوك 1        مصطفى ابراهيم محمد الحى عبد دعاء28021691

3207بلوك 1               مجاهد على مجاهد احمد حاتم28023123

3208بلوك 1                  يوسف الغريب الغريب عزه28013043

3209بلوك 1         فراج السعود ابو محمد محمود محمد28020213

3210بلوك 1           المعاطى ابو صالح صالح ابراهيم28020260

3211بلوك 1         الغباشى مسعد ابراهيم المنعم عبد28024815

3212بلوك 1            الفرحاتى المجيد عبد محمد حسن28007291

3213بلوك 1       البهوتى احمد محمد محمود احمد مجدى28004141

41بلوك 1               النور عبد موسى مختار سوسن28006149

42بلوك 1       المتولى الدين على الرازق عبد محمد28009775



43بلوك 1              شعبان العليم عبد سمير محمد28001064

44بلوك 1                 الموافى مصطفى محمد محمد28002326

45بلوك 1                 محمد المتولى السيد محمد28021074

46بلوك 1                     خليل محمد وهبه هناء28016374

47بلوك 1                       رجب حسن محمد محمد28020268

48بلوك 1  اسماعيل محمد محمد الصمد عبد الحكيم عبد28004393

49بلوك 1                   عبدربه قنديل حسن محمد28014502

410بلوك 1             البساطى ابوالفرح محمد فاطمه28022416

411بلوك 1            الطلخاوى حامد محمد نعيم محمد28021559

412بلوك 1                    النفرى حسنى جبر هانى28020875

413بلوك 1             االمام الكريم عبد ربيع السيد28015372

414بلوك 1         الهادى عبد محمد الهادى عبد احمد28007438

415بلوك 1                   عامر السيد السيد محمد28016609

416بلوك 1                     سالم احمد محمد مجدى28008137

417بلوك 1           سعد الصادق عبد العزيز عبد على28024406

418بلوك 1       عمران العاطى عبد الغفار عبد ناديه28011045

419بلوك 1            رضوان ابراهيم محمد محمد شروق28016786

420بلوك 1                    رمضان صابر فتحى كوثر28017380

421بلوك 1              الغبطانى محمد الخميسى فؤاد28024993

422بلوك 1           البيلى احمد السعيد زينهم محمد28024754

423بلوك 1            سليمان حامد حامد السعيد مرفت28005975

424بلوك 1              حسن ابراهيم محمد محمد وليد28020774

425بلوك 1                 الشبراوى محمد نعيم احمد28015111

426بلوك 1           الشناوى احمد بدران فوزى ايناس28008371

427بلوك 1                 حبيب على حسن فتحى فاطمه28019539

428بلوك 1                     شاهين محمد سعد هادو28014121

429بلوك 1                   رضوان االمام محمد فتحى28009495

430بلوك 1                   هويدى حامد محمد راجيه28003352

431بلوك 1                       عمر على فؤاد محمد28011523

432بلوك 1                   منتصر احمد ابراهيم طه28016511

433بلوك 1             االمير محمد السعيد عادل احمد28008584

434بلوك 1                المطلب عبد فوزى محمد صالح28009007

435بلوك 1                  الحسينى احمد محمد مروه28011919

436بلوك 1                   الزينى على مصطفى هانم28004712

437بلوك 1                     االمام محمد احمد عزه28003508

438بلوك 1               بدوى السيد ربيع محمد عهدى28024008

439بلوك 1                النادى احمد ابراهيم محمد28018651



440بلوك 1      ابراهيم احمد السيد العزيز عبد مجدى28019621

441بلوك 1                ابوعلى ابوبكر محمود احمد28019179

442بلوك 1   سليمان الونيس عبد الجليل عبد الشربينى28022903

443بلوك 1      اسماعيل السيد السالم عبد محمد السيد28005171

444بلوك 1                  سعده رزق رزق رزق محمود28014640

445بلوك 1      السقا ابراهيم المتولى المتولى نهاد28015820

446بلوك 1               االغا على ابوالمعاطى فاطمه28005488

447بلوك 1     المجيد عبد السيد ابراهيم المجيد عبد28011005

448بلوك 1                     محمد على نعمان محمد28016191

449بلوك 1                    جاد السيد السيد رباب28015047

450بلوك 1               سالمه العزيز عبد احمد سامح28004410

451بلوك 1                العزيز عبد فهمى رفعت رضا28011121

452بلوك 1           عبدربه السعيد محمد حامد محمود28009014

453بلوك 1               الكريم عبد احمد مسعد محمد28023374

454بلوك 1                شعبان ابراهيم شعبان محمد28022398

455بلوك 1               عطيه على ابراهيم حسن محمد28004513

456بلوك 1               ريان فهمى فؤاد احمد اسامه28008921

457بلوك 1              الوهاب عبد محمد فتحى السيد28022324

458بلوك 1                خليل هللا عبد جمعه حماده28006550

459بلوك 1                     غانم محمد هاشم ثناء28013404

460بلوك 1            مصطفى ابراهيم هللا عبد مصطفى28013723

461بلوك 1                    احمد حمزه السيد نجالء28023811

462بلوك 1                      سليم محمد عبده امل28023482

463بلوك 1        مصطفى الرحمن عبد الحميد عبد خاطر28001656

464بلوك 1               احمد الحميد عبد حمدى محمد28006152

465بلوك 1                     طه ابو يوسف قطب على28017750

466بلوك 1     عزت احمد المجيد عبد المجيد عبد يمنى28005269

467بلوك 1                غنيم المتولى السيد اسماء28019860

468بلوك 1        صافى ابو محمدالمتبولى محمد فاطمه28023059

469بلوك 1       عبده محمد المهدى الحميد عبد سونيا28004662

470بلوك 1                 الخضرى السيد السيد ناجى28003078

471بلوك 1                   الشناوى حسن محمد محمد28024307

472بلوك 1    هللا عبد محمد صادق الرازق عبد الشحات28001063

473بلوك 1         ابوالعنين محمود الحليم عبد محمد28021948

474بلوك 1         عاشور ابراهيم احمد ابراهيم احمد28007994

475بلوك 1                      احمد حسين عيد مسعد28012625

476بلوك 1                مصطفى على احمد احمد فتحى28017598



477بلوك 1     الشناوى محمود احمد سيد السعيد فاطمه28003061

478بلوك 1                   بريك جاويش بريك جاويش28011835

479بلوك 1           سالم هللا عبد الفتاح عبد شريف28019857

480بلوك 1                العشماوى السيد محمد محمد28015600

481بلوك 1               العواد البسيونى يونس عطيه28005020

482بلوك 1                ابراهيم احمد السيد محمود28017822

483بلوك 1                ابوالفتوح عوض على الهيثم28014190

484بلوك 1                واكد حامد حامد احمد احمد28007837

485بلوك 1                 االتربى السيد محمود منار28004063

486بلوك 1                جرون مسعد محمد مسعد محمد28001909

487بلوك 1            الشباسى محمد الفتاح عبد وليد28014308

488بلوك 1            الجمل جمعه الغريب محمود اشرف28009343

489بلوك 1                    مطاوع على يوسف السيد28001283

490بلوك 1              النجار محمد المجيد عبد على28016715

491بلوك 1                 سليمان احمد سليمان محمد28016258

492بلوك 1                 عيسى السعيد البرعى صالح28023813

493بلوك 1               شراب عطيه محمد طاهر مايسه28004115

494بلوك 1                 الشرقاوى سليم مشعل محمد28003971

495بلوك 1                ابراهيم الزنفلى محمد صالح28015139

496بلوك 1            السنباطى احمد محمد جمعه احمد28016986

497بلوك 1              على العاطى عبد السيد ايمان28003526

498بلوك 1                     منصور على محمد زينب28001956

499بلوك 1              ابوالعنين محمد رمضان اسماء28002280

4100بلوك 1                      العبد على رزق محمد28003348

4101بلوك 1           العزيز عبد النبوى عبدربه احمد28008355

4102بلوك 1                ابراهيم السيد فريد خضريه28016744

4103بلوك 1                   مصباح اللطيف عبد زينب28008265

4104بلوك 1                   الباز احمد محمد اسماء28015173

4105بلوك 1            الدين عز احمد صبرى محمد سمير28012216

4106بلوك 1        الموجى السعيد الشربينى سمير ماهر28009043

4107بلوك 1                 عيسى على العظيم عبد والء28011728

4108بلوك 1            عمر اللطيف عبد محمد هللا عبد28023599

4109بلوك 1               السيد على محمد محمد مصطفى28019408

4110بلوك 1                عوض ابراهيم صبرى الدسوقى28020675

4111بلوك 1                 على السيد محمد يحى محمد28025640

4112بلوك 1                 يوسف ابراهيم حامد فتحيه28003158

4113بلوك 1                  المغالوى احمد سمير خالد28016222



4114بلوك 1       الشربينى وهبه ابوالقيود محمد محمد28024732

4115بلوك 1                     فضل طه المتولى زينب28022096

4116بلوك 1         الرحيم عبد اسماعيل ابراهيم سامر28006618

4117بلوك 1                   يونس االمام االمام حكمت28021983

4118بلوك 1       الشربينى محمد محمود على صبرى وائل28021284

4119بلوك 1                    ابراهيم رجب رجب صابر28008589

4120بلوك 1              العزبى حسن عباس الرحمن عبد28001069


