
رقم القطعةآود المنطقةاسم العميلرقم االستمارة
الفوال            18002046 امين 1904فادى عبد العظيم
سليمان                 15000721 رفاعى 1905منصور خضر
الطوخى              09000978 ابراهيم 1906مبروك محمد
البرلس                  15005552 1907لطفى محمد امام
شديد               15001455 حامد 1908شديد محمد فهمى
سالم                 01000321 1909محمد فتحى ابراهيم
العجوز 15006144 رمضان ابوالحديد 1910محمد عبد الفتاح
الخضراوى              15005173 1911شيماء آمال زآريا
مظال        15005536 السيد الفتاح 1912وائل آمال عبد
االسود       15003508 يوسف المنعم 1913نصر الدين عبد
الزقيطى               15005544 1914هيثم الصياد مهدى
القادر        31000432 عبد الحميد 1915تامر احمد عبد
الخوالى              15003745 احمد 1916محمد ابراهيم
الصواف            15005568 عوض 1917عبد الفتاح السيد
دياب                    31000446 1918باسم محمد محمد
سليم                    15003721 1919عطيه محمد عطيه
داود              15003027 محمد 1920خالد عبد المنعم
حجازى            15002067 العزيز عبد 1921محمود محمد
الحىالسكرى               18001510 1922وليد حسين عبد
الوهاب        15005510 عبد احمد 1923محمد عبد الوهاب
سليم      18002876 احمد سيد محمود 1924احمد سيد احمد
القادر             15003128 عبد 1925صابر احمد فرغلى
الخياط                  15000676 1926منير محمد محمد
حسانين            15003196 محمد 1927محمد عبد العزيز
سبيع  15000805 الخالق عبد محمد 1928هانى عبد المعبود
راشد                15001676 اهللا عبد 1929محسن محمد
الشاذلى      15006001 اهللا عبد 1930صديقه عبد المرضى
على                      01000838 حامد 1931صالح حمدى

نتيجة قرعة اراضى مدينة السادات
يوم 2012/4/24

برنامج االسكان االجتماعى (المرحلة الثانية)
خالل الفترة من 2012/1/22 الى 2012/2/23



البرم                 18000342 1932صابر السيد منصور
رفاعى                   15000902 1933احمد آريم محمد
امين                  15005790 محمد 1934مصطفى محمود
النجار            15006171 عطيه 1935احمد محمود خليل
السيد            15004445 تامر 1936اسامه فكرى مصطفى
طاحون              01014786 المجيد 1937على احمد عبد
الصياد            15005035 العزيز 2397وجيه محمد عبد
الصعيدى                  15000804 2398محمود عيد على
ابراهيم              15003349 2399محمد سعيد ابراهيم
ترآى              15005587 احمد 2400ساميه عبد الجيد
شاهين             18000173 العال عبد 2401مصطفى محمد
يسن                    15005003 2402نبويه محمد محمد
الديب             18002342 الغنى 2403ماجده محمد عبد
عبيد                15004231 شوشه 2404عبد اهللا محمد
طمان                     15000648 2405احمد نبيل حمد
عسران                   15002296 2406احمد حمدى يونس
اهللا  15006189 عبد العاطى عبد 2407تيسير عبد المقصود
الزردق            15001049 العظيم 2408عاطف جمال عبد
سلطان                  15005421 2409تامر السيد محمد
بدر    15004338 البقلى احمد محمد 2410رضا عبد الحميد
محمد              15003280 الفتاح 2411جمال احمد عبد
الرفاعى                15001137 محمد 2412محمد مصطفى
غازى                   15003418 محمد 2413محمود فهمى
الدسوقى               51001703 2414محمد محمد بسيونى
سالم                    15001151 2415محمد حبشى محمود
سنجر                   15003712 2416محمد آمال السيد
النبى            15003008 عبد محمد 2417محمد ابراهيم
خطيب               18000803 الغنى 2418نعمه سعيد عبد
النجار                 18000912 محمد 2419حسام مصطفى
و15002798 الرحمن عبد القدوس عبد 2420اسامه عبد المحسن
االعمى                15006431 2421عادل محمد منشاوى
الفيشاوى                 18002910 شكر 2422عزت مصطفى
راجح    15002298 على ابوالفتوح الفتاح 2423مصطفى عبد
البكراوى                 15000023 سعد 2424صالح محجوب
عرفه     15005066 احمد سيد محمد 2425سناء عبد الرازق
خرمان                   18000654 2426احمد حلمى محمد



حبلص                 15003693 بسيونى 2427بسيونى حسن
2428ضياء شفيق على                          01014230
نسيم            15005537 احمد 2429احمد جمال اسماعيل
ابوزيد             15004506 سعد 2430وليد محمد السيد
شرف                    15004611 2431وفاء احمد عثمان
عالم                18000962 محمد 2432نبيله عبد البر
االمام                   18001138 2433احمد عطيه احمد
الوآيل             09001368 مصطفى 2434مصطفى ابراهيم
على               15002182 العال عبد 2435بدوى رمضان
شاهين                 15001180 2436مايسه محمد متولى
حسين            15005948 بسيونى 2437محمد عبد الكافى
العظيم         15005909 عبد محمود 2438محمود ابراهيم
آشك              15006662 جابر 2439الهام عبد الناصر
بدر              15004317 المولى 2440ايهاب محمد عبد
حامد                    15002229 2441فريد صبحى محمد
يوسف                   18001795 2442عماد محمد مصطفى
العتوى            15000469 الهادى عبد 2443محمد يوسف
خيراهللا               15005263 2444بهانه السيد محمد
خالف             15004666 العظيم 2445محمد خليفه عبد
مساعد               15000856 محمود 2446حازم سعد على
الشيخ           15005565 الرحمن 2447وجيده السيد عبد
الشوربجى               15001577 2448منال متولى جابر
ربيعى                   15001248 2449وليدحرادن فهيم
سالم              15003013 القوى 2450لمياء نجيب عبد
ابوالمجد      15004515 مبروك محمد 2451احمد عبد اهللا
حسين                  15005419 2452ابتسام قابل انور
القفاص           15000533 محمد محمد 2453عثمان عثمان
يوسف                     15002226 2454احمد خلف محمد
بريك              18000892 ابراهيم 2455ابراهيم بريك
خالد             15003411 الحكيم 2456اسالم محمد عبد
سعدهم        31000966 الدين سعد 2457احمد عبد الرحمن
حشيش                15003207 محمد 2458طه عبد الستار
شاميه                15006608 عبده 2459على سامى على
محمود                 15004301 محمد 2460بدريه محمود
مشعل                    15006568 2461حامد حمدى حامد
خليفه           15001348 الحميد عبد 2462مصطفى محمود



صالح                  15005915 السيد 2463عمرو زغلول
جمعه              18002945 الفتاح 2464وائل محمد عبد
موسى             15001090 ابراهيم 2465احمد سيد احمد
عليوه                   15005742 2466بكرى فتحى معوض
السمرى        15000702 الفتاح عبد 2467سمير عبد الحى
الدين 15004307 خير ابراهيم بخيت 2468محمد محمد شعبان
حماد         18002647 المجيد عبد 2469عبد الحكيم زآى
المغربى                15003216 2470حسام محمد شعبان
العتربى                 18000893 2471ممتاز سعيد على
ابوالهوى    15003048 القادر عبد 2472عبد القادر محمد
الرحمن          15001686 عبد 2473صباح السيد ابراهيم
عطيه            15005555 المقصود عبد 2474هدى سليمان
دهميس                  15000256 2475فوزيه محمد عبده
عتيم                      15005711 2476على محمد على
محمد                    15002919 2477حامد حلمى حامد
منصور                    15004363 2478رضا نظير حسين
النحاس            15002457 المنعم 2479احمد حمدى عبد
فتوح             18001083 محمد 2480محمود عبد الفتاح
اهللا             15003430 عبد 2481على عبد اهللا محمد
مصطفى                    15005171 2482رضا احمد محمد
سالمه                    15003885 2483محمد حمدى محمد
شلبى           15001587 الشاذلى 2484محمد عبد الستار
العوضى                   34000980 2485محمد نصر محمد
الصاوى                 15003663 2486محمد السيد عبده
السيد              15003771 الدين 2487محمد احمد سعد
محمد                   15002856 2488اسامه محمد عدلى
طبليه               15004066 اهللا 2489سامى طلعت فتح
يونس            15004470 عيد الغنى 2490هند عصام عبد
السقا        15003500 العال ابو 2491عبد الفتاح احمد
حنا           15006209 مسيحه فهمى 2492ايمن عبد اهللا
اسماعيل                15000375 محمود 2493صبحى عطيه
النمر        18002878 بسيونى 2494وفاء شبل ابواليزيد
ابوعمره                   15005356 2495محمد على ذآى
محمد             15000585 عواد محمد 2496مصطفى محمود
دبدوب         15006312 الستار عبد 2497نجالء اسماعيل
على                     15004215 2498السيد على محمد



منصور             18001602 الفتاح 2499عاصم محمد عبد
حمزه     15002380 العزيز عبد اهللا 2500وسام سعيد فتح
الجمال                   15006523 2501نديم محمد حسن
رقيه             15005073 سليمان 2502رضا متولى صبيح
بخيت  18000074 العال عبد محمدى 2503عادل محمد السعيد
مصطفى                  18001234 احمد 2504محمد محمود
سليمان               15004247 2505رقيه محمد الجارحى
مجاهد                30001250 2506فوقيه بيومى السيد
عسران              15002250 ابوالمجد 2507شيرين حمدى
اهللا                15003311 عبد 2508صباح احمد حلمى
سليم              15004028 المجيد 2509محمود على عبد
الجندى         01014133 ابراهيم 2510احمد عبد الحميد
نقحه          18001692 الجيد عبد 2511عزه عبد الستار
محفوظ               18002372 على 2512عالء الدين محمد
حسن                    15004740 2513شيماء حسن متولى
حموده        13000218 السيد المجيد 2514محمد شبل عبد
المخرط                  15003581 حسن 2515مجدى محمود
الرحيم        18001060 عبد الحكيم 2516منال رشدى عبد
الشريف                   15005316 2517نور احمد سالمه
بدير               15001887 عبده 2518عبده محمد سعيد
حمزه                   15004658 2519جابر احمد السيد
الخمرى                  15004309 2520محمد عادل محمد
ناصف              15004327 احمد 2521ايمان جوده موسى
غنيم                   18000317 2522احمد السيد آامل
سليط                     18000965 2523محمد على محمد
بلح             15002848 حماده الجواد 2524مصطفى عبد
محمد              18003060 الهادى 2525محمد انور عبد
نوار                18002708 2526محمد بدر ابوالفتوح
ابراهيم                  15003829 فضل 2527عاطف محمد
الجزار                 18000778 2528حاسم احمد محمود
المجيد              15003734 عبد 2529وائل سعد السيد
سالم           15001276 محمد محمد 2530عبد اهللا متولى
الحليم       15002098 عبد محمد 2531عبد الحليم مصطفى
عزازى                  18000588 2532ايهاب فتحى حسين
الشاذلى      15002103 اهللا عبد 2533زآريا عبد الحكيم
غانم             01014775 الواحد عبد 2534محمود حمدى



حسين            15004347 الموجود عبد 2535محمود محمد
سويلم             15001754 سليمان 2536وليد على فتوح
بدير            15000605 خليفه 2537اسماء عبد الحميد
سابق            19000859 محمد 2538مروان عبد المتعال
سالم         15004312 الحكيم عبد 2539سمر عبد المنصف
عايش            15006000 ابوالمعاطى 2540حسن الصباحى
خميس                  15002196 موسى 2541محمد برديسى
بريشه                  18002958 2542ايمان محمد عطيه
شرف       15001102 ابراهيم الفتاح 2543محمد مسعد عبد
درويش             15005223 السيد عبد 2544حاتم درويش
محمود                  15000692 2545ايمان جالل فتحى
شرشر                    15004940 2546احمد شكرى احمد
السحراوى          31002067 محمد 2547هشام فريد زغلول
حمود     15001362 ابراهيم محمد 2548عبد الرازق محمود
حوريه            31001851 السيد 2549احمد حمدى رضوان
المغربى           15002162 السالم عبد 2550احمد مصطفى
على                     15004258 2551احمد فتحى احمد
ابراهيم               18000456 2552خالد محمد الصادق
زيدان                   15000565 2553وليد محمد نصير
النجار                15005623 محمد 2554حماده توفيق
عيد                     15003003 2555عماد طلبه يونس
الوهاب       17012948 عبد الظاهر 2556ايهاب هانى عبد
مسلم                 15002470 2557يحيى عاطف اسماعيل
السيد                 15004178 2558اميره احمد محمود
سالم         15002858 عفيفى الطوخى 2559هانى الحسينى
السيد               15005942 المرضى 2560مى احمد عبد
الدفراوى          15003410 جوده 2561اجالل عبد المجيد
محمد               15003715 على 2562سامح محمد عاشور
حسان                15004202 الصاوى 2563الصاوى فوزى
البصال               15005222 حامد 2564محمد ابراهيم
جويلى     15005961 سيداحمد المجيد 2565محمد سعيد عبد
المسيدى             15004061 حميده 2566حامد ابراهيم
ابراهيم                 18002796 2567عبير سمير عطوه
الغول                 15000792 2568هشام على اسماعيل
يوسف                    15002270 2569سمير على السيد
نصار                 18000027 السيد 2570سعيد سليمان



شلبى              18001654 ابراهيم 2571سالمه الدسوقى
شوشه                   15004292 جابر 2572اشرف ممدوح
الكسبى                   15005689 2573امال محمد على
منهراوى               18001197 موسى 2574عواطف السيد
زهران                   18000363 2575احمد سليم احمد
ابوعاصى                15006734 هاشم 2576محمد رمضان
حبيب               15004908 السالم 2577محمد احمد عبد
قنصوه            15001071 مصطفى 2578عطيه عبد القادر
البسيونى         15000210 ابوالفتوح 2579فتوح عبدربه
بدران                  15004724 2580ناصر بدران محمد
معارك             15003271 القادر 2581سمير محمد عبد
حمدان      15003989 العظيم عبد 2582ايناس عبد القادر
الخليفه                  15006624 2583حمدى على احمد
حسان             15004565 محمد 2584محمود فرج الصاوى
خضير                   15004357 2585جيهان آمال محمد
حجازى   15000615 ابو المنعم عبد 2586اسالم عبد المجيد
القصاص                18001454 2587محمداحمد ابراهيم
عياد             15002100 القوى عبد 2588سرى ابراهيم
عطيه                    31001679 2589وسام آامل محمد
الجزار            15003665 احمد 2590ضياء الدين جمال
شندى        15004699 ابوالحديد 2591محمود عبد المنعم
السيد             15004025 الرحيم عبد 2592محمد صبرى
خطاب             18002925 رمضان 2593نعيم محمد عفيفى
غريب                 15000659 اهللا 2594رضا مرسى عبد
معوض                     15000502 2595امل انور نصيف
الدايم         01008302 عبد على 2596محمد عبد الدايم
العاطى            15002891 عبد نصر 2597فتحى على بكر
الرخاوى      18001043 الجواد عبد 2598صالح عبد الجواد
بسيونى         09002237 الحسينى 2599الحسينى الحسينى
شلبى          31000173 الششتاوى 2600عبد الحكيم حامد
عباده                   15003357 2601عادل صديق موسى
االشول                   25001433 2602منال محمد محمد
عيد              15004726 سليمان 2603عبير احمد محمد
الدباوى                  18001624 2604محمد على محمد
الكريم            15003397 عبد محمد 2605مصطفى محمود
جمعه             15004037 توفيق محمد 2606هشام مصطفى



البرادعى           18001296 العزيز 2607عبيرفؤاد عبد
الجليل     15006463 عبد محمد 2608عبد الحكيم ابراهيم
معوض              15001144 احمد 2609السيد عبد السالم
الجواد              15005237 عبد 2610عماد حمدى حامد
العال         38000110 عبد العال 2611عبد الكريم عبد
اسماعيل                18001587 2612رحاب لطفى السيد
النحاس                18001698 2613رياض على اسماعيل
الشناوى                 31000865 2614احمد محمد محمد
عمار                      15001224 2615عاطف سعد رجب
دياب              15001562 المقصود 2616محمد عمر عبد
بلطيه          15001364 ابراهيم 2617نجاه عبد الفتاح
رشوان                  15004297 على 2618السيد رشوان
السكرى            15001255 محمد 2619ايمان على عثمان
فرج         15001757 العليم عبد 2620عبد العليم يحيى
عفيفى                   15003046 2621انور فتح محمود
آشك                   15006429 2622رحاب على ابراهيم
مكى              15006469 محمد 2623فوقيه عبد المجيد
ميخائيل                 15002913 يوسف 2624يوسف شوقى
البرعى                  15001369 2625ناهد محمد احمد
موسى             18001660 احمد 2626فاطمه عبد الجواد
شحاته        15003203 محمد المجيد 2627ايات سعيد عبد
ابوالفتوح             18001333 شبل 2628مرفت الدسوقى
محمد                    15004657 2629محمد دياب امين
شعيب                  31001104 السيد 2630محمود شوقى
سالم          15004911 الحكم عبد 2631عبد الحكم احمد
شقره             15004322 الواحد عبد 2632يسرى شعبان
اسماعيل          15005105 اللطيف 2633احمد السيد عبد
حجاج             25001593 ابراهيم 2634ساميه ابراهيم
موسى                 15000816 السيد 2635على اسماعيل
هيكل                 18000652 2636هيثم سمير ابراهيم
مشرى              15001143 المطلب عبد 2637سعيد معوض
ابوعبداهللا             15006041 2638حماده رزق حماده
موسى               15004248 السيد 2639سيدات اسماعيل
ابراهيم           15004163 الحميد 2640احمد طلعت عبد
مصطفى           15006763 السيد 2641السيد عبد المجيد
عمرو               18002933 على 2642وسيله فتح الباب



الوآيل                15003965 2643ناصر محمد حسانين
الصرفى      15005613 الفتاح عبد 2644محمد عبد الحليم
منصور            15006562 سليمان 2645محمد سمير محمد
درويش          15005231 مصطفى شحاته 2646مصطفى ممدوح
الصيفى                58000020 2647محمود حامد محمود
الفيشاوى   18002908 السيد المنعم 2648عبد الناصر عبد
سفق                 18003103 القصرى 2649القصرى فتحى
الحق       15002232 عبدربه الوهاب 2650محمد فؤاد عبد
سليم             15006767 بهجات 2651ابراهيم ابراهيم
الدرينى           18002743 العزيز 2652اسماء رجب عبد
ابوفرو                 15006670 2653عادل صالح محمود
طه                 15001012 2654ليلى عبد اهللا محمود
مرسى                  15003817 عفيفى 2655عفيفى مرسى
موسى                 31000006 السعيد 2656اشجان محمد
خضير                      15003850 2657خالد رجب عيد
امام                18000693 2658احمد السيد سيداحمد
الجليل         15003661 عبد محمد 2659امين عبد الغنى
العباسى                 15004264 2660اشرف سعيد محمد
حسن                 15003282 على 2661وليد آريم محمد
خاطر              15003041 عفيفى 2662جالل فتح محمود
العزيز  15006427 عبد الحميد عبد 2663طارق عبد العزيز
جويلى             15003215 سلطان 2664عزه سعيد سلطان
مندور           30002595 بيومى 2665ناديه عبد المجيد
نصار                18001828 2666مى عبد اهللا سليمان
خليل                    15005431 2667محمد آامل محمد
غزال            15001150 الجواد عبد 2668سعيد سليمان
اسماعيل       15006542 محمد العليم 2669عماد على عبد
الجزار            15003729 محمد 2670حازم احمد محمود
حجازى                   15005611 2671ثريا محمد رسالن
النجار               15001970 يوسف 31مجدى ابراهيم
يوسف           15000465 اهللا عبد 32سعيد عبد السالم
عياد                01008233 العال 33محمد حسن ابو
حميده                   15000716 محمد 34محمد شحات
حشيش                   15001694 السيد 35عاطف محمد
شريف                      15004608 36بدر عادل بكر
النعمانى       15006059 الصاوى مصطفى 37شيماء فوزى



وهيدى    15001026 النبى عبد اهللا 38عبد الحليم عبد
الهادى       15001229 عبد الحميد 39ايمان طاهر عبد
المجيد           15002283 عبد اسماعيل 310محمد عاطف
الرازق        15005872 عبد الحليم 311حمدى محمد عبد
اهللا                15006275 خير 312حجاج سعيد عامر
عيسى        15005393 الفتاح عبد 313محمد عبد الفتاح
سعد                    15000262 314محمد انور حجازى
خليل              15002038 الحفيظ 315ايمن عدلى عبد
داود                   15003322 316اسماء سعيد نبوى
حسين                 18000404 على 317احمد محمد زآى
محفوظ         15005672 الدرديرى 318محمد ابو الفتوح
الجندى             15003147 ابوبكر 319طارق ابراهيم
حسن               02002593 المجيد 320جيهان حسن عبد
الديش                   15004284 قطب 321رمضان محمد
سالم                15002574 على 322رضا عبد الفتاح
الفقى                  15006320 323مروه انور محمود
عمر               18002320 القادر 324ايهاب على عبد
جعفر 15003961 الموجود عبد الحميد 325عبد الواحد عبد
ابوالعنين  15000021 الحكيم عبد 326سميره عبد الرازق
مصطفى                 15000683 احمد 327فاطمه مصطفى
عمر             15002619 السالم عبد 328حميد الجبالى
الرحيم               15002531 عبد 329فتحى بكر محمد
عيطه  18001077 الفتاح عبد الحميد 330عبد الفتاح عبد
السيد                  15004330 331وليد محمد زيدان
غالى              15002160 محمد 332فتحى عبد المنعم
غيث                     15003602 مبروك 333عوض محمد
الخراشى           15002580 محمد 334هانى عبد الحميد
الحالج       15005438 الرسول عبد 335حسام الدين سعيد
الديب   15006356 الحفيظ عبد 336عبد الغنى ابوالفتوح
القادر            15006577 عبد سالم 337مصطفى مبروك
داود                 15004018 محمد 338ياسر ابراهيم
شلف                18001946 محمد 339بسام سعيد احمد
محمد                    18001229 340احمد جمال عواد
العزيز        18001455 عبد العزيز 341خالد سالمه عبد
الشعراوى           15000954 اهللا فتح 342محمد مصطفى
ابراهيم          15000323 محمد 343عزيزه عبد الفتاح



الدآرورى            15005935 محمد 344وفاء امام على
بكر                   15005933 صالح 345زغلول السيد
بدر                15000858 الدين 346صبرى احمد خير
غنيمى                  15003180 347شيماء فتحى محمد
عزو                    15001466 348محمد حمدى عاشور
اسحاق                  15005225 جرجس 349جرجس اسحاق
طه                15006679 الموجود 350سعيد سعد عبد
هجرس           21004241 محمود السيد 351السيد محمود
السنطاوى               18000978 جوده 352محمد محمود
الفتاح        15001368 عبد محمد 353محمد عبد المجيد
الشاعر            15001388 محمد 354مديحه ابوالفتوح
ايوب                   15000170 355عايده امين حسين
آروش               15000121 السالم 356سمير احمد عبد
صقر                    18001876 محمد 357هشام مصطفى
الفتاح               15004508 عبد 358تامر عوض احمد
سبع                     15001061 359هانى سبع مرجان
عثمان                  15006315 360احمد عثمان احمد
درويش                  15005638 361امانى متولى حسن
احمد                   17012738 362ايهاب احمد شوقى
سليم               15005767 المجيد 363احمد على عبد
سالم                    18001266 364عادل محمد احمد
طلحه                    15002978 365محمد سعيد فكرى
شاطيه                  18002358 366السيد توفيق على
المجيد             15004285 عبد 367محمد السيد محمد
احمد            15000984 محمد احمد 368اآرامى السيد
الاله        15000394 عبد قرع ابو 369جمال عبد اهللا
درويش                 18000015 محمود 370محمود صالح
سويلم                15001503 371ياسر عدلى ابراهيم
محمد         15004802 الغنى عبد 372محمد عبد العاطى
حميد                    39000095 373محمد جابر محمد
الدنف              15004702 يوسف 374راشد محمد راشد
الذآرى                   15005717 375سالم حسن سالم
سيداحمد                 15000799 376احمد شاآر محمد
رحيم                  15006598 السيد 377فرحات خميس
حامد                  15005570 محمد 378حماده حسنين
شاهين            15006089 البكرى 379محمد ماهر محمد



اهللا              15003588 جاب على 380عربى ابراهيم
الجنزورى          15005174 حافظ 381وائل عبد العاطى
صوفه                    15006383 محمد 382محمد خمبس
فايد                  15001776 منصور 383مصطفى فايد
جمعه                15000184 ابراهيم 384محمود محمد
فارس               15004298 المعطى 385سامح على عبد
فايد             15006753 المقصود 386سامح محمد عبد
الخياط                   15001053 387تبارك على حسن
طه                    15003255 فرج 388ابراهيم حسين
واصل                  15001360 على 389عبد اهللا رزق
محمد                      18000565 390محمد حسن على
الزرقانى               15000216 391السيد احمد غنيم
احمد                  15005859 392خيريه على السعيد
عمر                15006087 عيد 393ايمان عدلى حسين
سليمان              15002884 اهللا 394سعيد صبرى عبد
احمد                    18000060 محمد 395محمد يوسف
حجازى             15004112 احمد 396مديحه على حجازى
المقصود               15003176 عبد 397عمر محمد عمر
المحروق         15000778 اهللا فتح 398صباح محمد عمر
زوبع          15003214 العزيز 399هاله عبد اهللا عبد
شاهين              15004586 رسالن 3100نبيل رسالن محمد
احمد             18000377 عفيفى 3101انور عبد العاطى
اندراوس           15005396 راتب 3102عبد المسيح سمير
الجوهرى            15005577 احمد 3103داليا محمد رضا
بكر                    15005414 3104هدى السيد محمود
عفيفى               15000051 3105الهام ممدوح ابوبكر
الصباغ                   15005852 3106محمد حامد على
ترآى             09000215 بسيونى 3107بسيونى ابراهيم
البنا                  15003171 3108محمد سمير مصطفى
العراقى           15003684 محمد 3109محيى عبد السالم
الهوى         31003781 ابو السيد 3110محمد احمد احمد
مولد                   15006151 3111احمد محمد السيد
زرزور                   15003692 3112نجالء فتحى يوسف
درباله          15001329 قاسم بسيونى 3113زغلول راغب
المقدم                  15001738 3114عنتر محمد احمد
ناجى                   15000173 فهيم 3115محمد محمود



القارح                   43002613 3116دعاء فريد سعد
الزعطى             31002218 السيد 3117امانى الدسوقى
ابوعمر                 15001234 محمد 3118حمدى مصطفى
القسيسه          15002005 محمود 3119خالد عبد الستار
سعد     15002671 مصطفى المطلب عبد 3120مصطفى ابراهيم
عوض                15002233 محمد 3121خالد فتحى محمد
فرماوى            15004989 محمد الدين 3122اسامه صالح
مغربى      15005794 رضوان زآريا 3123احمد عبد المنعم
ابوحامد          31000887 السيد محمد 3124ايمن رمضان
الصيفى           15003981 الحميد 3125رحاب زينهم عبد
صالح              18000249 محمد 3126طلعت عبد الحكيم
شريبه              15004346 ابو 3127سامى احمد السيد
ابوالنصر               15004000 3128محمد فتحى مصطفى
الجمال      15004392 القادر عبد 3129نجات عبد المالك
مساعد              15001517 اسماعيل 3130عادل بسيونى
اهللا               15006407 حسب 3131عماد محمد توفيق
ماجد                   15002693 مرسى 3132شعبان رفعت
شاهين             15001563 المجيد 3133احمد لبيب عبد
سالمه      15005200 الباقى عبد الرازق 3134مصطفى عبد
قشطه                  15001567 حامد 3135السيد محمود
شلبى                  15000224 سالمه 3136منصور صالح
ابوقوره                  15005808 3137دريه محمد رزق
محمد              09000933 الحكيم 3138دعاء ماهر عبد
سالمه                    15002191 3139سحر شعبان احمد
عطعوط              15000317 محمد 3140رجب عبد العظيم
الدش                    18001831 3141محمد احمد محمد
رسالن                    06006219 3142عمر فتح رسالن
طه                      18000783 3143هيثم محمد حمزه
االمبابى           15001099 محمد 3144عادل عبد الفتاح
صالح                      15003882 3145احمد رجب سعد
عيد              15004863 الرحيم 3146عصام السيد عبد
العايدى         18000413 سليمان 3147رافت عبد المنعم
ربه             18000134 عبد سالم 3148ابراهيم السيد
حجازى                 57000023 3149هشام شعبان محمود
السيد                  15004135 3150احمد محمد زيدان
الشحات            18001196 النادى 3151احالم نورالدين



جعفر        15001330 الحميد عبد 3152محمد عبد الواحد
مسلم                    15006294 3153نبيل مرضى احمد
اقالديوس            15000619 بشرى 3154سامح اقالديوس
السيد                   31001840 3155شهاب السيد على
ابوشوشه            15003189 احمد 3156عزيزه عبد اهللا
عجينه       15005566 النبى عبد 3157هيثم عبد الموجود
احمد             15003415 سيد محمود 3158محمود السيد
على                    15005946 السيد 3159شريف محمد
حمود                   15004786 احمد 3160محمد محمود
لولح        36000002 محمد محمود 3161عبد المنعم محمد
احمد                     15001475 3162سحر محمد محمد
غراب             15001009 اللطيف 3163مدحت السيد عبد
مشاحيت            15006302 المجيد 3164محمد سعيد عبد
اسماعيل                   15001506 3165على حمدى على
صالح             15000293 السيد محمد 3166محمود فتحى
3167سونه شندى محمد                         34000759
عمار                    15001942 3168غاده زهدى حسين
الرفاعى                15003794 3169عمرو محمد محمود
دومه                15006709 عوض 3170مجدى احمد محمد
محمد             15000139 المجيد 3171محمد ابوطه عبد
مناع                 15000104 3172والء صالح ابواليزيد
فايد                   15001783 3173احمد فايد منصور
صقر               15005394 الدايم عبد 3174عاطف محمد
قنصوه             15002664 مصطفى 3175حسن عبد القادر
فوده                   15003368 3176تهانى محمد احمد
بسيونى           37004235 مبروك 3177احمد عبد المنعم
الوهاب     18001736 عبد ابراهيم 3178بهاء الدين محمد
المحسن      15000229 عبد السيد 3179ايهاب عبد المحسن
قنديل                   15000773 3180محمد احمد محمد
جويلى            15003212 سلطان 3181عالء سعيد سلطان
خليل         15003362 احمد التواب 3182محمد محمد عبد
الشرشابى          15000048 السيد 3183ايمن ابواليزيد
الشبينى 15004265 العال عبد احمد 3184ايمن عبد المجيد
امام              18000358 محمد 3185محمد عبد العليم
عامر         15003304 الرحمن عبد 3186صالح عبد المنصف
الحصرى           30000676 الرحمن 3187ريهام احمد عبد



داود                  15004904 مصطفى 3188شيماء حمدى
شلتوت                  15005594 3189محمود سيد دسوقى
حجاب              15003598 العزيز 3190هانى فوزى عبد
الزنارى      31002450 الوهاب عبد 3191احمد شوقى محمد
درويش            15004293 عيد 3192وائل نبوى ابراهيم
الحنةنى                 15005630 على 3193مصطفى صادق
محمود                  15000691 3194رغده وجيه السيد
ابوحجازى    15002930 اهللا فتح 3195فتح اهللا عبد اهللا
الرؤف   15001752 عبد العليم عبد 3196عبد العليم فتحى
شحاته                  11000376 3197احمد شحاته احمد
القنفد            15000823 احمد 3198محمد عبد العزيز
عامر               18003017 السيد 3199عبد اهللا محمد
عمران                    15000067 3200وفاء حسن محمد
صالح              15002177 احمد 3201منال السيد احمد
الخولى                  15005067 3202سمير ذآى محمود
المازنى           15003287 القادر 3203خالد حمدى عبد
دراز                     15000343 3204جمال سالم على
عثمان                 15006484 3205اسماء محمد حسنين
احمد                   09001820 3206احمد رشدى عفيفى
الر15000633 عبد الكريم عبد الدين 3207عبد الرحمن آمال
سالمه            15001436 مغاورى 3208طارق محمد عربى
اهللا                18002885 عبد 3209هيثم حسين حسين
دويك              25000724 ابراهيم 3210ابراهيم جمعه
العاطى             15000098 عبد على 3211هاله السعدى
الجمال               15001678 السيد 3212عثمان محمود
رسالن              15000095 المحسن 3213محمد فراج عبد
مطر               18001652 سالم 3214غريب عبد الرازق
فايد                     15005673 3215محمد فايد زآى
احمد              15006695 العزيز 3216محى الدين عبد
عيال         15006317 خالد محمد 3217سعيد عبد العظيم
القاضى        18002668 الرحمن عبد 3218محمد صالح احمد
العميرى           15003785 فتوح 3219ايهاب جمال محمد
زايد          15000865 حسن السالم 3220فريال بكر عبد
قميحه                 01010339 3221نجالء جابر رمضان
الشرقاوى          18000665 محمد 3222حسام الدين سعيد
آمنه                15005971 3223فريال محمد اسماعيل



شحاته             15002398 عطيه 3224احمد عبد الوهاب
الهريدى             15003997 اسماعيل 3225محمود نجاح
خالف            15001883 الطنطاوى 3226فتحى عبد السيد
الجعار            15003085 الواحد 3227مجده احمد عبد
خواجه          15001912 العظيم عبد 3228آريمه عبدااله
شرخ                15002715 اهللا 3229فوزى السيد عبد
ابوحسين             15001345 شحاته 3230ام آلثوم رجب
طايل               15005096 اهللا 3231اآرام سميح عبد
زهران              15004631 الحميد 3232طارق على عبد
آروش         15000123 السالم عبد 3233عبد الفتاح احمد
الخياط                    15001057 3234ايات على حسن
اهللا              15000187 حسب السيد 3235يسرى مكاوى
حجازى             15003406 العال 3236ماهر السيد عبد
ابوالهوى           15003051 الحميد 3237رضا محمد عبد
ميخائيل               15000238 3238مدحت نعيم حزقيال
دويدار                15000956 عوض على 3239اشرف صالح
حفيشه          01000095 ابو المولى 3240هند محمد عبد
ابوالعال       15003590 محمد احمد 3241منى عبد العزيز
على               01015155 مبروك 3242احمد محمد فهمى
عطااهللا             18001721 على 3243على عبد الفتاح
الدسوقى              01005043 نجيب 3244عماد ابراهيم
محمد                  15003004 3245وفائى محمد وفائى
عبيد                        15005619 3246طه صالح طه
فياض                     15004613 3247رضا جابر عباس
زيد                    15003044 السيد 3248رضا مصطفى
الششتاوى           15000872 محمد 3249منى عبد العزيز
عالم        15006693 السالم عبد 3250صالح الدين محمد
القصاص               15001555 ابراهيم 3251شوقى صالح
الديباوى                15006100 3252محمد عامر محمد
ايوب               15005575 اهللا فتح 3253مصطفى احمد
عيسى               15004383 المنعم 3254نصر محمد عبد
عمر              15003244 العظيم عبد 3255محمد رمضان
العبد        18002175 محمد الحسينى 3256الحسينى محمد
شريف                  15000714 محمد 3257سلوى حمدينه
قنصوه                18001705 محمود 3258محمود السيد
مصطفى          15000120 الرحمن عبد 3259سامح ابراهيم



مناع                    15002045 3260محمد على محمود
جمعه                15002070 على محمد 3261صفوت محمد
عماره       46000006 اللطيف عبد 3262عصام عبد الصبور
رحال          15004656 ابو العزيز 3263احمد حمدى عبد
الحديد              34001010 ابو 3264احمد شوقى محمد
الترحى   15003421 ابراهيم المعطى 3265عبد الستار عبد
قنديل    15006592 الفتاح عبد 3266عبد الفتاح ابراهيم
الشوربجى          15003782 العال 3267ناديه صبحى عبد
حجازى                   15001984 3268صالح محمد صالح
شحاته          15004743 ابراهيم محمد 3269محمد مصطفى
عبيد                 15004456 3270مفيده محمد بسيونى
ابوشناف                15003160 3271محمد السيد قاسم
يحى                 18002200 محى 3272محى الدين محمد
هبوله                   15000206 3273عادل جالل محمود
نصار              15004159 احمد 3274محمد احمد مختار
المقصود    15004022 عبد حميده محمود 3275عبد المقصود
شعير                15005816 محمد 3276فرح ابوالفتوح
ابوقابل           15001158 المجيد عبد 3277عاطف يونس
جوده                 31003363 مسلم 3278محمد ابراهيم
البنا            15005101 احمد 3279ابتسام احمد محمد
الشيخ           15003861 سالم محمود 3280عطيات السيد
عرفه              15006779 سعيد 3281ايهاب محمد سمير
محمد             15001394 الرؤوف عبد 3282جيهان حمدى
الغرابلى 15006590 الدايم عبد 3283عبد الدايم السباعى
العمريطى                 15003530 3284سمير سمير على
القشطوخى      15003408 الفتاح عبد 3285محمود ابراهيم
خليل               15002606 3286ابراهيم سعد ابراهيم
رمود         15004076 داود الغفار 3287حاتم ربيع عبد
محمد                      15006181 3288فرج محمد فرج
ابوحسين             15000890 سيد 3289هناء عبد الرؤف
دويدار            11000095 الصمد عبد 3290وجدى عثمان
ابوعاصى      15004340 محمد المطلب 3291عمرو لطفى عبد
حسين               45008421 سليمان 3292سليمان توفيق
مطر             01005068 العزيز عبد 3293سميره توفيق
جورجى               15002422 فاخورى 3294مجدى عجايبى
حسين              15001835 الحميد 3295محمد فوزى عبد



البكل             15003431 ابراهيم 3296خيرى اسماعيل
الصعيدى        15005797 العال عبد 3297ايمن الدشناوى
حسين                  18000623 3298نعمات على حفناوى
سلطان            15004723 امين 3299علياء عبد المنعم
العتر                  15002234 عطيه 3300اشرف مصطفى
عرب                  15005822 اهللا 3301حنان عزت فتح
النجار                 15001408 نافع 3302حسنى بيومى
اهللا              15002225 عطا 3303ابراهيم سعد عزيز
دسوقى      15001371 الستار عبد 3304عبد الستار ممدوح
حسين                    15005385 3305جواد حسنى جابر
هرماش       15005007 الحليم عبد 3306هانى عبد المجيد
جنانه        15001931 الحليم عبد 3307هدى عبد العزيز
ابوذآرى              15006534 3308حماده السيد زيدان
عطيه                    15000751 امام 3309عصمت عزيز
ابوشحاته         18002215 السيد 3310زينب ربيع العزب
الشقيرى         15000830 احمد السيد 3311عبد المقصود
البش                      15000054 3312حسن احمد حسن
رزق                  15005903 محروس 3313محروس السيد
يوسف      18000066 الخنيزى ابراهيم 3314جاسر الخنيزى
عيسى                15002358 اهللا 3315محمد حسين فتح
دويدار             18001924 اهللا 3316محمد مختار عبد
الصعيدى     15003098 اللطيف عبد 3317عادل عبد البارى
الدسوقى            15003452 الحميد 3318هانى سعد عبد
عفيفى             18001818 محمد 3319محمد عبد الفتاح
نجم                   15004926 3320تهانى محمد القطب
عيسى             15005407 السيد محمد 3321عادل رمضان
شديد                     15005602 3322محمد على حسين
الجواد       15003039 عبد العزيز 3323وفاء السيد عبد
محمد                15003845 احمد 3324عبد الحكم عزت
شعالن              15000482 ابراهيم 3325الهام مصطفى
الشابورى                15000937 3326سعيد معوضصادق
السعود             15002681 ابو 3327فاتن محمد السيد
السنباطى               15000071 3328اسالم سعيد محمد
حسن               15005147 الحفيظ 3329فديه محمد عبد
اسماعيل                  18001839 3330هانى حسن جوده
محمد                     43004179 3331هدى محمد لبيب



قطب                   15003197 محمد 3332نصر الجوهرى
عالم              18001823 متولى 3333احمد عبد العظيم
عمران15002062 الرازق عبد احمد سيد 3334سيد احمد السيد
هالل                  15001515 3335وفاء هالل ابوالحسن
صالحه                  15003612 سالم 3336محمود محمد
على               15005724 3337حماده سعيد ابوالسعود
البكر              15003733 سالم 3338محمود عبد اهللا
اسماعيل      15006675 العاطى عبد 3339عبد العاطى سعد
محمد                     15004102 3340ايمن محمد على
عجمى          30002987 ابراهيم 3341السيد عبد الستار
هندى                   15003078 3342السيد صالح محمد
نافع                15004153 على 3343سيف النصر محمد
على                      15000677 3344رافت زآى محمد
حسوبه            15003222 الواحد 3345حميده محمد عبد
البقرى      48000673 السيد الستار 3346سعيد محمد عبد
على               28002073 3347نوال عبد اهللا السمان
شحاته            15003217 محمد 3348ناجى فاروق شحاته
اهللا       15005639 جاد الحليم عبد 3349احمد ابراهيم
زآى                 15004495 اهللا 3350عمرو محمد عبد
التالوى             15001396 الحكيم 3351عادل صالح عبد
عامر  15003170 الرحمن عبد المنصف 3352عبد الرحمن عبد
المسيح              34000696 عبد فوزى 3353مدحت صبحى
جمعه        15006099 العليم عبد 3354اسالم عبد الفتاح
الحامولى             15004924 حمدى 3355حمدى ابراهيم
زرد                      18002404 3356سناء زآى موسى
موسى               15000551 ابو 3357احمد آمال محمود
بخيت                   15000732 3358ممدوح فريز معوض
صالح                    15003390 3359انور يسين صالح
هدهود                    18001679 3360حفنى صالح حفنى
ابوطاحون                 15002210 3361يحى مرسى محمد
منطاش      15003104 الحميد عبد 3362رمضان عبد الفتاح
قاسم         30002261 ابواليزيد 3363احمد عبد العزيز
بسيونى            15005825 نبوى 3364ناهد عبد الحميد
ابوالسعود   15006143 الصادق عبد 3365عبد الصادق حلمى
ابراهيم                 09001619 3366احمد صبحى محمد
درويش               15003591 مصطفى 3367عفاف الحسينى



الخير              15006042 عبد 3368رشديه علم الدين
حمايه  15006656 الرحمن عبد محمد 3369منار عبد الرحمن
السيد              15003910 على 3370محمد عبد الرحمن
الدابلى              15003208 على 3371امانى ابراهيم
ميز             09001059 ابو حسن 3372عبد اللطيف على
الخويسكى  15000560 التواب عبد 3373الشحات عبد العظيم
صقر                    18002108 محمد 3374عادل مصطفى
الحناوى         15002570 اهللا فتح 3375محمد ابوالفتح
الباقى       15001520 عبد التواب 3376شيماء داود عبد
بدر                    01008181 3377سامح عبد الفتاح
ابراهيم                 15003778 فرج 3378اميمه معوض
اهللا                15004920 حسب 3379احمد محمد يوسف
خطاب                  18002927 عفيفى 3380عفيفى محمد
الخولى                15003809 السيد 3381سعيد محمود
عطا                15003202 محمد 3382احمد سعيد احمد
سليمان                  15000859 3383احمد محمد احمد
الخالق        15004130 عبد محمد 3384احمد عبد الخالق
بدر            15000818 الفتاح 3385عبله ابراهيم عبد
اهللا          18000800 عبد المقصود 3386عزه محمد عبد
سليمان            15001402 عطيه 3387محمد عبد المنعم
مناع                 15000014 3388حمديه فايد بسيونى
حسن                   09000159 على 3389مرسى ابراهيم
العساس                  15004485 3390محمد احمد عطيه
مرجان                  36000734 3391هالل اسكندر صالح
السيد             15003724 تامر 3392احمد فكرى مصطفى
محمد                   15001279 3393خالد خيرى مبروك
الشين             18003038 الفتاح 3394فايزه آمال عبد
بريشه                   18002974 3395احمد محمد عطيه
ابوالعينين           18001298 3396هناء لطفى الدسوقى
عالم              15000995 السيد 3397طارق عبد الفتاح
زغلول             15003279 احمد سالم 3398محمود محمد
اللقوه                  36000494 3399احمد فيصل امين
الال          15002395 عبد احمد 3400وجيه السيد محمد
الليثى       15002243 اسماعيل على 3401عالء الدين على
المهدى                  15001324 3402صالح احمد سعيد
الزغم                   15006683 3403عادل محمد محمد



على             15003022 محمد 3404محمد على المغاورى
محجوب        15001975 حسن المنعم 3405عبد الحكيم عبد
سالم                     15003290 3406عالء السيد محمد
راشد                15006719 بكر 3407داليا احمد ابو
مساعد       15001775 شاهين الغنى 3408عبد العزيز عبد
احمد                    15005409 3409احمد عزت مليجى
السالمونى                 18002131 3410السيد على على
ابراهيم                  15005220 3411سعيد حسن عرفه
حبيب                    15003628 3412اسامه محمد سعد
مرعى                  15003261 3413احمد محمود شحاته
منصور        18000406 محمد العاطى 3414محمد نجاح عبد
ابراهيم        31000736 اسماعيل 3415اسماعيل ابراهيم
الجواد              15000452 عبد 3416محمد محمد محمد
يوسف               15002417 3417خالد فتح اهللا دسوقى
الشريف          31002678 احمد النبى 3418الحسينى عبد
فايد             09001782 مهدى 3419وائل سعد ابراهيم
احمد         15006678 العزيز عبد 3420احمد محى الدين
سليمان           18000849 محمد 3421الهام عبد الستار
فوده               15003502 اسماعيل 3422مصطفى مصطفى
دبور               34000603 القوى 3423سمير احمد عبد
المطلب        15003213 عبد محمد 3424طارق عبد العظيم
ربيع             15006370 الشافى عبد 3425محمود سعيد
قنديل          18001981 ابراهيم 3426هانى عبد المنعم
بشاى                    15004791 3427مراد بشاى مينا
الدهشورى         18002903 المقصود 3428محمد سعيد عبد
حجازى          15003770 السيد محمود 3429محمود السيد
الخولى          15003801 حسانين 3430عبد الحميد احمد
شكرى                   15001960 3431سناء السيد محمد
الوا15001959 عبد محمد الجواد عبد 3432هانم عبد العزيز
يسن                      15004097 3433يسن محمد محمد
اسماعيل         15005663 ابراهيم 3434سمر محمد مصطفى
احمد         15003544 سيد متولى السالم 3435مصطفى عبد
القماش             18000106 محمود على 3436رمضان عزت
جمعه              15000002 احمد 3437حسان بشير عكاشه
خليل                 15002341 محمد 3438حمدى ابراهيم
شاهين               15003827 احمد 3439وفاء عبد اهللا



عاشور                 15000181 توفيق 3440توفيق راضى
الدين               15001081 شمس 3441هشام محمد حمزه
ابوشادى           51000482 مصطفى 3442جمال عبد الرؤف
شعبان                   15002453 محمد 3443مصطفى حسن
هويدى        15001612 على محمود 3444احمد عبد التواب
هاشم            15006314 اهللا عبد 3445عبد اهللا هاشم
النقيب             18001012 بسيونى 3446بسيونى مبروك
الدسوقى              01005038 محمد 3447ابراهيم نجيب
الصياد                   34001271 3448عماد محمد على
غانم                52007259 اهللا 3449احمد حسين عوض
عطا               31001748 حسين 3450امير عبد الباقى
صالح          15000840 اللطيف عبد 3451صالح عبد اهللا
المعزاوى           18002771 صالح 3452احمد محمد هانى
مبروك                  36000505 احمد 3453سامى مصطفى
الصواف                15004045 السيد 3454هناء رمضان
عيسى               18001379 النبى 3455محمد رياض عبد
شاآر                  19000251 3456احمد محمود مصطفى
عالم           15005838 سليمان 3457ساميه السيد السيد
عرفه              15001767 خالد 3458ابراهيم ابراهيم
اهللا      67000396 جاد الخالق عبد 3459فاطمه ابو بكر
الحضرى            15003209 محمد 3460محمد عبد الفتاح
مظال                   15003473 على 3461متولى بيومى
الشرقاوى         18001807 السيد 3462حنان عبد الفتاح
السعدنى           15000440 محمود على 3463محمد محمود
محمد               15001423 احمد 3464محمد عبد القوى
الحليم        15000767 عبد القادر 3465سناء صديق عبد
البصال                15006091 3466امل ابراهيم حامد
ابراهيم           15002726 الرحمن 3467محمد جمعه عبد
احمد                   15002481 3468حمدى احمد منصور
االعصر                 15002275 سالمه 3469حماده مبروك
المنجى   15003238 عبد الفتاح عبد 3470مجدى عبد الغنى
حميدالدين              46000099 محمد 3471مصطفى محمد
حماد         15001777 محمد الجواد 3472محمد حسام عبد
السيد                15004318 محمد 3473يحى احمد على
عطيه                   15005750 محمد 3474عطيه محمود
بقطر                    15000695 جرجس 3475جوزيف سعد



ابراهيم            15005601 الفتاح 3476عفت عاطف عبد
غريب             15003505 على 3477الشحات عبد الحميد
بكر              15002979 رمضان محمد 3478محمد مبروك
ابوحسن                  15006358 3479نهال فهيم محمد
سعد               15000415 عقل 3480عيد سعيد اسماعيل
درويش           15004811 سليمان 3481حسن عبد المقصود
سالم              15003049 العزيز 3482جالل صالح عبد
الجزيرى               15006671 3483ايمان السيد محمد
حشاد              36000203 محمد 3484اشرف عبد الغفور
مبارك             15005637 احمد 3485احمد محمد مصطفى
السيد             15005633 العزيز 3486محمد جابر عبد
شحاته                15002126 3487خليل محمد ابراهيم
ابوعمايم         15002970 الواحد 3488محمد متولى عبد
مطر                     15004466 3489مجدى زآى محروس
متياس                15000371 3490فايز نبيه ابراهيم
شحاته            15002166 السيد 3491خالد عبد العزيز
اهللا                18002074 عبد حسين 3492عمرو حسين
شحاته                 15004489 3493رضا آمال ابراهيم
نعمان                15003201 عثمان 3494محمد محمدين
احمد                    15003604 3495صفيه محمد يوسف
ابراهيم                 15005901 3496اسعد صدقى محمد
الحافضرضوان             15002064 3497دولت صالح عبد
غباشى                   15001018 محمد 3498سمير صبرى
خضر               18000440 الجيد 3499ايمان نبيل عبد
عامر               15000506 معوض 3500عامر عبد الصمد
عمر           15000955 محمد الباب 3501ماهر محمد فتح
سالم                    01012285 3502حسين جمعه مدين
بدر                     15002672 3503هشام حلمى محمد
سعداهللا          15002244 اسكندر 3504عبد المالك حبشى
البهنسى             15001336 3505جابر ابراهيم السيد
غباشى                    37002141 3506احمد على مرسى
محمد                15003679 3507مها جاد عبد المجيد
مصطفى             15004358 محمد 3508فاطمه عبد الرؤف
الدهشان                15002266 3509على ابراهيم على
عزوز        15000706 محمد الواحد 3510عبد العزيز عبد
جراب                      34000724 3511على احمد على



الدين               18001855 شرف 3512صباح زآى السيد
اهللا     15005774 عبد الحليم عبد 3513سميره عبد اهللا
اهللا          15002351 عبد الفتاح 3514حسن توفيق عبد
عفيفى             18001923 احمد 3515احمد عبد الرازق
مرقس                    15001312 3516مينا مجدى فؤاد
خضر       31000356 ابراهيم محمد 3517ناهد عبد السالم
االحول        15004532 ابراهيم 3518عبد الحميد السعيد
قايد               15004455 المنعم 3519هناء على عبد
خلف             18001750 على امين 3520امين فتح اهللا
شحاته                    15002180 على 3521محمد موسى
عبده                   15002686 3522محمد محمد مرزوق
البرم             18001572 منصور سعد 3523محمد عاشور
عويضه                   28007001 3524ايمان على عبيد
قنديل           18002109 ابراهيم 3525انس عبد المنعم
البصلى            15003726 محمد 3526حمدى عبد العزيز
حربى                    15005318 3527احمد محمد موسى
العريان                 15001851 3528صبحى احمد احمد
محمد           15004233 ابراهيم 3529عبد المؤمن يوسف
عالم                     15003992 3530هناء زآى محمد
عويضه            15003897 الوهاب عبد 3531محمد مصطفى
عمر               15006306 ابو محمد 3532مبروك مصطفى
االشقر            15004748 السيد 3533محمد عبد الهادى
السديمى                09002009 امين 3534محمود عباس
بدر                  15001732 3535رامى سمير اسماعيل
الشافعى           15006710 العزيز 3536مجدى محمد عبد
ترآى                 15001416 3537احمد حسنى اسماعيل
الحق        15006699 عبد حسانين 3538محمد عبد الفتاح
المقصود            15000316 عبد 3539محمود آمال احمد
حماد                     15005559 حسن 3540حسن محمود
مظال           15000598 حسن السيد 3541عصام جمال حسن
فارس               15000373 المعطى 3542محمد على عبد
مصطفى                 15001916 3543سعد محمد ابراهيم
عطايا        15002188 العليم عبد 3544هشام محى الدين
سالم                    15004403 3545رافت سالم محمد
السيسى        15004491 ابراهيم محمد 3546انتصار سعيد
ابراهيم          15002007 محمود 3547انسان عبد الغنى



ابوالهوى      15003061 الحميد عبد 3548ابوالهوى محمد
شلبى         15001481 الغفار عبد 3549نبيل محمد شلبى
محمد                    18000162 3550احمد نبيل صادق
سمرى              31002542 ابراهيم 3551اسماعيل محمد
مخلوف              15001400 محمود 3552هبه اهللا احمد
مرسى                15005182 ابراهيم 3553عالء الشحات
اسماعيل                 18001640 3554ثريا عادل محمد
حمص              15005860 احمد 3555روحيه عبد الحافظ
الباقى   15006416 عبد اهللا عبد 3556مسعود عبد المجيد
مرزوق                   15000393 3557رضا محمد محمود
شعيب              15005240 النبى 3558ناديه سعيد عبد
المنسى      15005155 القادر عبد 3559عبد القادر حامد
ناصف            18001930 المقصود عبد 3560جمال مصطفى
البسيونى            15002377 الصمد 3561احمد نصر عبد
الشويخ             18000146 ابراهيم 3562حمديه متولى
احمد            15005917 سليمان محمد 3563مصطفى محمد
المجد            31001231 ابو محمد 3564عماد ابراهيم
المعداوى             15000981 3565وليد محمد ابراهيم
حمد          15000924 العظيم عبد 3566رضا عبد الرقيب
مصطفى             15002894 الحميد 3567محمد صالح عبد
المازنى           15000003 القادر 3568احمد حمدى عبد
الخولى       15002179 حسن محمد الحميد 3569مصطفى عبد
عسران              31001412 المجد 3570عماد حمدى ابو
صالح       36000416 العاطى عبد 3571عبد العاطى محمود
خطاب                    15005806 3572عصام فرج محمود
رمضان                  15003404 3573ثريا ممدوح محمد
محمد            52001415 الموجود عبد 3574احمد مصطفى
محمد       18002423 الرسول عبد 3575عبد المنعم مبروك
يونس               15004256 الستار 3576رشا جالل عبد
عمران              01010724 السيد 3577ابراهيم رمضان
السيد         18001023 احمد سيد 3578محمد عبد المنعم
عبده       15005142 السالم عبد على 3579احمد هانئ على
حسن           15000490 الصايم 3580جابر عطيه الشطيرى
حلوه            15001966 محمد 3581رشا مسعد الشعراوى
االآرت         18000462 ابراهيم 3582امال عبد السميع
مرسى                  15000943 حسن 3583احمد سيد على



حسانين                15005975 يحى 3584مصطفى حسانين
اهللا              45007712 عبد جمعه 3585ايمان حمدان
الوهاب       31002861 عبد احمد الشفيع 3586مصطفى عبد
فنجرى            15005468 الوهاب 3587هانى السيد عبد
داعوش                15006701 محمد 3588زينب ابراهيم
محسن                   15006061 محمد 3589محمود صديق
بدوى              15005315 حامد 3590روال عبد السميع
قنديل                   18001360 3591هدى السيد حامد
ابوموسى          15004263 محمد 3592شعبان عبد الحميد
سمك                  18002726 جالل 3593سميه ابراهيم
قنصوه                 18002092 3594خالد محمدى السيد
العمرى      15006090 منصور حامد 3595حامد عبد الواحد
القديم           15000182 ابراهيم 3596عزه عبد القوى
النادرى            15006129 محمد 3597فوزيه عبد اهللا
شحاته               15000314 محمد 3598وفاء عبد اهللا
عطا                     15003070 3599وجيه سعد محمود
النحراوى            15005210 حسين 3600تهانى ابراهيم
يونس           31003791 على الفتاح 3601محمد رضا عبد
طرطور                  15001794 3602احمد مبروك محمد
على           15000391 جمعه محمد 3603السيد السعداوى
الشناوى           15005610 محمد 3604محمد عبد الحميد
حسن               18001123 المجيد 3605جيهان حسن عبد
عاصى                    15005657 3606محمد احمد هاشم
خنيزى                    15006497 3607ايمن جالل على
عيسى                 15000531 على 3608تامر على مرسى
محروس              15003254 الجيد 3609محمد عصام عبد
نصار       15004412 القادر عبد 3610عبد القادر توفيق
محمد                   01012771 3611محمد عبد المؤمن
الطباخ                 15000529 3612زآريا سعيد احمد
سلمان                   15004790 3613سناء محمد احمد
سالمه   18001178 الخالق عبد فؤاد 3614عبد الخالق محمد
مقلد                   15003913 طه 3615نجالء ابراهيم
شلتوت        18000977 الجواد عبد 3616نبيل محمد محمد
الجواد              15001949 عبد 3617رضا محمود امين
داود             15003697 محمد 3618فاطمه عبد العظيم
3619عماد محمود رياضرمضان                  18002403



العرابى              15004444 شلبى 3620محمد العرابى
عبده                15001337 احمد 3621محمد عبد اهللا
باظه              15003759 العاطى 3622محمد محمد عبد
قنديل             18000865 محمد الغنى 3623مصطفى عبد
ريشه            15004079 ابو محمد 3624محمود ابراهيم
االبشيهى            15006603 الحميد 3625هبه محمد عبد


