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مشطوب قيده تجنيدياجالل حمدى محمود شحاته الشيخ1

2
ى

مشطوب قيده تجنيديامصطفى محمود كامل ابراهيم الدسوق

باق5001احمد محمود دمحم محمود خليفة3

باق5002أندرو رمزى سام متى4

مستجد5003ابراهيم حسن محروس مصطفى5

مستجد5004ابراهيم مجدى عىل دمحم يوسف6

مستجد5005احمد ابراهيم فهمي دمحم بكر7

مستجد5006احمد ابراهيم لطفى دمحم لطفى8

مستجد5007احمد ابراهيم دمحم دمحم خالد يحتى9

مستجد5008احمد ابوالسعود اسماعيل السيد الشيخ10

مستجد5009احمد احمد السيد دمحم عبدالدايم اصيله11

مستجد5010احمد احمد دمحم المسلمانى12

مستجد5011احمد احمد محمود اسماعيل13

ي عبداللطيف حميده14
مستجد5012احمد اسامه مدنى

مستجد5013احمد السعيد دمحم بيوىم الرونى15

مستجد5014احمد السيد عىلي احمد بسيونى16

مستجد5015احمد جابر عطية درويش مصطفى17

مستجد5016احمد جمال الدين دمحم احمد عبدالرحمن18

مستجد5017احمد حمدى السيد عثمان حسن19

مستجد5018احمد حمدى عبدالعال دمحم الحيسه20

مستجد5019احمد خالد عبدالرحمن الشناوى الهناىمي21

مستجد5020احمد رجب طنطاوى زىك دمحم22

مستجد5021احمد سامح دمحم ابو الوفا23

مستجد5022احمد سميى محمود دمحم الصباغ24

يف دمحم عبدالرحمن25 مستجد5023احمد شر

مستجد5024احمد شعبان احمد عبدالحميد القلفاط26

مستجد5025احمد صالح السيد فرج27

مستجد5026احمد صالح عبدالهادي عبدالباري28

مستجد5027احمد عبدالحميد عبدالوارث عبدالحميد29

مستجد5028احمد عبدالعزيز دمحم دمحم الشيخ حسن30

مستجد5029احمد عبدالمعىط احمد عبدالجليل عطيتو31

مستجد5030احمد عبدالواجد زىكي دعنون32

باىص سالمه33 مستجد5031احمد عصام ابراهيم الشر

مستجد5032احمد عالء الدين عىل عبده صومع34

وك35 مستجد5033احمد عالء الدين دمحم ميى

مستجد5034احمد عىل السيد عىل ابواسماعيل36

مستجد5035احمد عمرو عيىس دمحم دمحم المرصى37

38
ى

مستجد5036احمد عيد فرج عبدالشاق

مستجد5037احمد عيد دمحم احمد هيبه39

مستجد5038احمد لطفى احمد دمحم ابو صقر40

باق5039احمد دمحم عبدالمنعم المنياوي41

ي42 مستجد5040احمد دمحم دمحم ابراهيم ناجى

اوي43 مستجد5041احمد دمحم دمحم حسن القيى

ى44 مستجد5042احمد مصطفى احمد رضوان حسيى

ى45 مستجد5043احمد مصطفى السيد دمحم حسيى

مستجد5044احمد مصطفى عبدالحميد دمحم المراىس46
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مستجد5045احمد منصور غانم دمحم مونس47

مستجد5046احمد نرص هللا صالح ابراهيم عبدالصمد48

باق5047احمد وليد محمود السيد محمود49

مستجد5048احمد يشى احمد دمحم غانم50

مستجد5049ادهم محروس عبداللطيف محروس51

مستجد5050ادهم دمحم جالل دمحم المرىس52

وك عبدالفتاح جمعه53 مستجد5051اسامه احمد ميى

مستجد5052اسامه احمد دمحم حسن دمحم خاطر54

مستجد5053اسامه احمد دمحم عبدهللا حسن55

مستجد5054اسالم ابراهيم السيد ابراهيم بدر56

مستجد5055اسالم سمارة فتىح ابراهيم المزين57

مستجد5056اسالم عبدالىحي عبدالعاطي عبدالحميد ابوخيار58

مستجد5057اسالم عالء ممدوح ابو الفتوح ابو الريش59

مستجد5058اسالم عالءالدين ابراهيم دمحم ابوعوف60

ف احمد حسن حسن ابو عمر61 مستجد5059اشر

ف احمد رافت عبدالعال بسيونى62 مستجد5060اشر

مستجد5061السيد عبدالحليم السيد ابراهيم القاىصى63

مستجد5062المصطفى دمحم مصطفى دمحم عىل حمام64

مستجد5063باسل جابر دمحم شكر65

مستجد5064باىه دمحم بسيونى دمحم بسيونى66

مستجد5065جابر الراوى دمحم دمحم عثمان67

مستجد5066حسام ابراهيم احمد رضوان68

ى69 مستجد5067حسام احمد السعيد دمحم جميى

مستجد5068حسام الدين اسماعيل برىع اسماعيل70

مستجد5069حسام السعيد رمضان دمحم احمد71

مستجد5070حسام محمود عبدالحميد طه طبق72

مستجد5071حسن السيد حسن السيد حرب73

ى اسماعيل74 ى حسن اسماعيل حسيى مستجد5072حسيى

ى خطاب75 ى ماهر احمد اميى مستجد5073حسيى

ى سليم76 ى منصور حسيى مستجد5074حسيى

مستجد5075حمادة منصور دمحم منصور77

ف صابر عثمان الجمال78 مستجد5076خالد اشر

مستجد5077خالد جمال يونس سعيد حمادة79

مستجد5078خالد رضا ابراهيم دمحم دمحم80

ي فوزي دمحم رزق81 مستجد5079خالد صيى

مستجد5080خالد ماهر عبدالمجىل ابو زيد82

مستجد5081خالد دمحم عبدالعزيز عبدالعزيز الدقماق83

باق5082خالد مصطفى حسن دمحم دمحم سالم84

مستجد5083رائد السيد عطا السيد السمنودى85

مستجد5084زياد ايهاب عبدالوهاب احمد دمحم ابو الفضل86

مستجد5085زياد حنفى محمود حنفى محمود87

مستجد5086زياد عادل حسن محمود صالح88

مستجد5087زياد هشام صالح الصاوى89

مستجد5088سالم عماد احمد شهاب احمد محمود الطليىح90

ى91 مستجد5089سعد ابراهيم عبدربه ابراهيم شاهيى

ى القصاص92 مستجد5090سعد ضياء الدين سعد حسيى
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مستجد5091سيف اإلسالم عبدالنتى خليل السيد المناخىل93

ى94 ف عبدالمنعم احمد حسيى يف اشر مستجد5092شر

يف عالء الدين عبدالهادى عبدالفتاح95 مستجد5093شر

يف مجدى عىل عبدالحميد الفرماوى96 مستجد5094شر

مستجد5095شهاب احمد حامد عبدالغتى الخباز97

مستجد5096ضياء الدين متوىل محمود عبدالمجيد بسيونى98

مستجد5097طاهر عصام سيد عبدالسالم طاهر99

مستجد5098عادل بدران دمحم مجىل عبدالرحيم100

مستجد5099عبدالحميد دمحم عبدالحميد عبدالمالك ماىصى101

102
ى

مستجد5100عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم عىل الحوق

مستجد5101عبدالخالق دمحم عبدالخالق دمحم اسماعيل103

مستجد5102عبدالرحمن ابراهيم الحسيتى حسن دمحم104

مستجد5103عبدالرحمن السيد بدوى ابراهيم105

مستجد5104عبدالرحمن حسن دمحم حسن عبدالخالق106

مستجد5105عبدالرحمن خالد دمحم جمال دمحم عمارة107

مستجد5106عبدالرحمن رضا سعد دمحم108

مستجد5107عبدالرحمن صفوت ربيع عىل109

مستجد5108عبدالرحمن صالح حنفى محمود دمحم عىل110

مستجد5109عبدالرحمن صالح عبدالهادى عبدهللا111

مستجد5110عبدالرحمن عىل حسن السيد حسن112

مستجد5111عبدالرحمن عىلي محمود محمود احمد عىل113

مستجد5112عبدالرحمن كارم عبدالمنعم متوىل114

مستجد5113عبدالرحمن دمحم غريب عبدالرحمن115

مستجد5114عبدالرحمن دمحم دمحم زبادى116

مستجد5115عبدالرحمن محمود ابراهيم محمود ابوعسل117

مستجد5116عبدالعاط السيد عبدالعاط محمود زلط118

مستجد5117عبدهللا خالد نبيل دمحم شحاته مدكور119

مستجد5118عبدهللا غريب احمد عىلي120

121
ى

 عبدالعزيز الدسوق
ى

مستجد5119عبدهللا دمحم الدسوق

ى مهران122 مستجد5120عبدهللا مصطفى عبدالرحيم حسيى

مستجد5121عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب اسماعيل هاشم123

ى124 مستجد5122عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب دمحم حسنيى

مستجد5123عصام سعيد كامل قطب حموده125

مستجد5124عالء جمال الدين سعيد العجم126

مستجد5125عالء حمدي عبدالمنعم دمحم الخالل127

مستجد5126عالءالدين حسن احمد النجيىل سالم128

مستجد5127عالءالدين هشام حسن احمد دمحم129

مستجد5128عىل رمضان فرج دمحم منصور130

مستجد5129عىل عبدهللا رشدى عىل131

مستجد5130عىل هيثم عىل مصطفى عليوه132

جى133 مستجد5131عمار خالد صالح العقىل خرصى

مستجد5132عمر احمد احمد دمحم مصطفى134

مستجد5133عمر احمد دمحم احمد الشباىس135

مستجد5134عمر احمد دمحم يوسف بربر136

مستجد5135عمر ايمن احمد عبدالنعيم عبدالرحيم137

مستجد5136عمر صبىح احمد عمر منصور138
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مستجد5137عمر عادل دمحم عىل عبدالنتى139

مستجد5138عمر عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد الخوىل140

مستجد5139عمر دمحم احمد عبدالرحيم دمحم141

مستجد5140عمر دمحم عبدالوهاب حسن جاد هللا142

باق5141عمرو عىل عز الدين دمحم هيكل143

مستجد5142عمرو عىل فتىح ابراهيم دمحم144

مستجد5143عمرو دمحم السيد يوسف مرىع145

مستجد5144عمرو مشحوت جابر العظيتى146

ى147 ى حسن حسيى مستجد5145عمرو مصطفى حسيى

مستجد5146عمرو مصطفى محمود دمحم الشوربىحى148

يس149 مستجد5147فايق محمود دمحم دمحم عيى

مستجد5148فتح هللا عبدالجواد فتح هللا نجم150

مستجد5149كريم احمد السيد ابو النعمان151

مستجد5150كمال حسن كمال السيد حسن152

مستجد5151مؤمن محمود احمد دمحم عىل153

مستجد5152مازن دمحم دمحم السبىك154

مستجد5153ماهر رضا ماهر دمحم155

مستجد5154دمحم ابراهيم خليل عطيه النجار156

6319حول مالكمة برقم جلوس  """157 مستجد5155""""

باق5156دمحم ابراهيم دمحم احمد ابراهيم158

مستجد5157دمحم ابراهيم دمحم البدرى159

مستجد5158دمحم ابوطالب ابراهيم ابوطالب160

مستجد5159دمحم احمد جاد موىس دمحم161

ى شحاته162 مستجد5160دمحم احمد حسن حسيى

مستجد5161دمحم احمد حسن عبدالسالم الصوفانى163

مستجد5162دمحم احمد حلم عبدالعال حمد164

مستجد5163دمحم احمد زغلول ابوالسعود165

مستجد5164دمحم احمد عبدالكريم فاضل المعداوي166

مستجد5165دمحم احمد فايز الكريونى167

ى عبدالروؤف168 مستجد5166دمحم احمد دمحم االميى

مستجد5167دمحم احمد دمحم عبداللطيف دمحم169

مستجد5168دمحم احمد مصطفى عبدالرحيم دمحم170

ف شعبان دمحم الجمال171 مستجد5169دمحم اشر

ف دمحم عبدالباري احمد172 باق5170دمحم اشر

مستجد5171دمحم السيد ابراهيم محمود رزق173

مستجد5172دمحم السيد فتىحي السيد السيد174

باق5173دمحم السيد دمحم السيد عطيه العنانى175

مستجد5174دمحم جمال دمحم جاد العدل176

مستجد5175دمحم حسن خميس عبدالحميد177

مستجد5176دمحم حسن سعيد عىل عوض178

مستجد5177دمحم حسن دمحم عىل ابراهيم179

مستجد5178دمحم حستى حسان فرغىل180

مستجد5179دمحم حستى عبدالعزيز دمحم الشاطر181

ى سليم182 مستجد5180دمحم رشاد حسن حسيى

مستجد5181دمحم رشاد كامل عبدالسالم المرىس183

مستجد5182دمحم رمضان عثمان صالح محمود184
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مستجد5183دمحم زايد احمد زايد185

مستجد5184دمحم ساىم احمد عبدالفتاح عجينه186

6318حول كاراتية برقم جلوس  ""187 مستجد5185"""

مستجد5186دمحم سعد عبدالجليل عيىس188

مستجد5187دمحم صبىح سليم بركات النحاس189

ى دمحم شحاته190 مستجد5188دمحم صيى

مستجد5189دمحم عادل سعيد حسن191

ىه192 ى مستجد5190دمحم عادل دمحم اليى

مستجد5191دمحم عادل مصطفى ساىم193

مستجد5192دمحم عاطف معوض النجار194

مستجد5193دمحم عباس سعد السيد ابراهيم195

ي إبراهيم عبدالعاطي بلتاجى196
ى

مستجد5194دمحم عبدالباق

مستجد5195دمحم عبدهللا دمحم عىل احمد197

مستجد5196دمحم عبدالنارص جمال عبدالعظيم سعد198

مستجد5197دمحم عبده دمحم خليل الطحان199

ى200 مستجد5198دمحم عالء دمحم جابر حسانيى

مستجد5199دمحم عالءالدين السيد دمحم عبدالمطلب201

مستجد5200دمحم عىل حسن عىل ابو غنيم202

 السيد الجريىس203
ى

مستجد5201دمحم عىل عبدالباق

مستجد5202دمحم عىل دمحم عىل النجار204

مستجد5203دمحم عماد مرىس دمحم مرىس205

مستجد5204دمحم ماهر دمحم ابو طبيخ206

وك دمحم طايل طه207 باق5205دمحم ميى

مستجد5206دمحم مجدى عالم دمحم عالم208

مستجد5207دمحم دمحم سعد دمحم منصور209

مستجد5208دمحم محمود سيداحمد مكاوى210

مستجد5209دمحم محمود شحاته سيف211

ى212 باق5210دمحم محمود عىل حنفى حسيى

باق5211دمحم محمود دمحم السيد بسيونى213

مستجد5212دمحم محمود دمحم عبداللطيف214

باق5213دمحم ممدوح عبدالموجود احمد215

يف216 مستجد5214دمحم موىس دمحم شر

مستجد5215دمحم نارص توفيق عىل217

مستجد5216دمحم نارص عبدالمقصود عبدالرحمن218

مستجد5217دمحم هانى دمحم زين العابدين شعت219

مستجد5218دمحم وجيه السيد دمحم عمار220

مستجد5219دمحم وليد عبدالغتى دمحم ابو غانم221

مستجد5220دمحم يوسف عىل خميس يونس222

مستجد5221دمحم يونس احمد محمود223

مستجد5222محمود ابوبكر دمحم ابو بكر224

مستجد5223محمود احمد صابر عبدالمعز احمد225

مستجد5224محمود احمد فتىح السيد الدمنهورى226

ي سالمه227
ى

ف عبدالستار عبدالباق مستجد5225محمود اشر

 نصيى228
ى

مستجد5226محمود ايمن متوىل عبدالشاق

مستجد5227محمود رمزى محمود دمحم البنا229

مستجد5228محمود سميى عبادى عرفة خطيب230
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ى السواح231 مستجد5229محمود عبدالعزيز احمد دمحم حسيى

مستجد5230محمود فتىح دمحم ابوزيد232

مستجد5231محمود قاسم محمود قاسم233

مستجد5232محمود دمحم احمد ابوعاليه234

ى محروس شلتوت235 مستجد5233محمود دمحم اميى

مستجد5234محمود دمحم محمود السيد فراج236

ى دمحم عىل قاسم237 مستجد5235محمود هشام العشر

مستجد5236مروان احمد دمحم احمد جابر238

مستجد5237مروان احمد دمحم الجنبيىه239

مستجد5238مروان حمدى سعد عبدالرؤوف240

مستجد5239مروان عاشور محمود جاد الموىل عبدالرحمن241

مستجد5240مروان دمحم السيد دمحم سالم242

مستجد5241مروان مصطفى احمد دمحم دمحم عبدالعال243

مستجد5242مروان هشام عبدالعزيز شحاته ابوالسعود244

مستجد5243مصطفى احمد صبىح دمحم شلتى245

مستجد5244مصطفى احمد دمحم احمد سليمان246

مستجد5245مصطفى احمد محمود احمد دمحم247

مستجد5246مصطفى احمد مصطفى فرغىل محمود248

ف صالح مصطفى249 مستجد5247مصطفى اشر

ى مصطفى الحرصى250 مستجد5248مصطفى امام حسيى

يد251 ى باق5249مصطفى انور انس  ابو اليى

252
ى

مستجد5250مصطفى رمضان حامد عبدالشاق

مستجد5251مصطفى سعيد عبدالعال سعيد253

مستجد5252مصطفى عبدالعال عبدالحميد عبدالعال254

مستجد5253مصطفى عالء الدين محروس الصفتى255

مستجد5254مصطفى فتىح حسن عىلي طه256

مستجد5255مصطفى محسن مصطفى جابر257

مستجد5256مصطفى نرص دمحم محمود غزال258

ى259 ى دمحم حسانيى باق5257مصطفى وجدى حسانيى

ى الجوهرى260 ى احمد زىك احمد حسيى مستجد5258معيى

مستجد5259ممدوح دمحم السيد دمحم زقزوق261

مستجد5260مهند احمد فرج حسن خليل262

ى دمحم263 مستجد5261مهند دمحم مصطفى حسيى

مستجد5262مهند وائل كمال صهوان264

مستجد5263مينا مكرم فهيم فهمي265

ه266 مستجد5264ناجى عىل عبدالسالم احمد الصيى

مستجد5265نادر عادل عبدالفتاح دمحم دمحم267

مستجد5266نادر عبداللطيف غنيم عىل حلوسة268

مستجد5267نبيل دمحم السعيد الرجال269

ى السيد شومان270 مستجد5268نورالدين عادل جمعة اميى

مستجد5269نورالدين دمحم محمود احمد مرىس271

مستجد5270هانى ابراهيم دمحم بدر272

مستجد5271وليد دمحم فريد عبدالقوى زبادى273

ى عبدالعزيز عبدالمجيد قنديل274 مستجد5272ياسيى

ى حموده275 مستجد5273يحتى طارق دمحم حسيى

مستجد5274يوسف احمد دمحم السيد قاسم276
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ى277 ى حسن حسنيى مستجد5275يوسف ايهاب حسنيى

مستجد5276يوسف رمضان عزت طه المرصى278

مستجد5277يوسف زكريا مختار دمحم279

مستجد5278يوسف صالح عبدالنعيم طه280

مستجد5279يوسف دمحم فوزى طلبه احمد281

مستجد5288عبدالرحمن فتح هللا حسن فتح هللا تاج الدين282

باهلل  ابراهيم السايح احمد283 ى مستجد5289المعيى

مستجد6001احمد سميى دمحم يونس عىل284

مستجد6002احمد صالح فتح هللا هاشم يوسف285

مستجد6003اش فهم دمحم عبدالحافظ286

مستجد6004سيف الدين عمرو حسن اسماعيل سالم287

ى288 ى احمد الخضيى مستجد6005عادل احمد الخضيى

ى فرج دمحم غانم289 مستجد6006عىل كمال حسيى

مستجد6007دمحم ابراهيم دمحم دمحم دمحم توفيق290

مستجد6008دمحم ايمن ربيع بيوىم فرج291

مستجد6009دمحم صالح عبدالحميد عامر ابو ريه292

مستجد6010دمحم طارق فتىحي احمد تاج293

مستجد6011محمود منترص العوىصى الجنيدى منصور294

295
ى

مستجد6012يوسف دمحم عبدالوهاب دمحم كفاق

مستجد6013يوسف محمود عبدالمعىط عبدالمنعم زياده296

مستجد6014احمد عادل اسماعيل احمد رجب297

مستجد6015احمد مدحت احمد عبده عطيه298

مستجد6016سامح مجدى فتىح السيد عبدهللا299

ى انور جابر صالح300 مستجد6017سيف الدين حسيى

مستجد6018سيف الدين رضا جابر احمد رحال301

مستجد6019عبدالرحمن احمد دمحم محمود احمد302

مستجد6020عىل عمرو عىل مصطفى المنىحى303

مستجد6021محمود عزت محمود دمحم عىل عزت304

مستجد6022مروان عادل عباس عيىس احمد305

مستجد6023مروان ياش يونس مليىحى عىل306

ي ابراهيم دمحم307
مستجد6024نور ابراهيم مصطفى

ى عىل حسن308 مستجد6025احمد حسيى

باق6026احمد خميس عىل دمحم عبدالموىل309

ى ابراهيم درويش دمحم الحناوى310 مستجد6027الحسيى

مستجد6028بشاره سينوت انيس صليب يوسف311

مستجد6029بكر عىل بكر رضوان فقيى312

مستجد6030حسام حسن سعد حسن دمحم313

مستجد6031حسام دمحم حسام عبداللطيف314

مستجد6032حمادة احمد فهيم عبدالموىل315

مستجد6033سيف هانى اسماعيل دمحم سيف الدين316

باق6034عبدالرحمن عصام الدين اسماعيل مصطفى317

مستجد6035عبدالرحمن محمود السيد دمحم عالم318

مستجد6036عبدهللا دمحم ركانى ابوزيد اسماعيل319

ف حسن السيد عىل320 مستجد6037عزالدين اشر

مستجد6038عىل خالد عىل ابوزيد دمحم321

مستجد6039عىل رضا دمحم عبدهللا322
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مستجد6040عماد عمرو احمد شعبان احمد323

مستجد6041عمر حماده مصطفى البدرى324

مستجد6042عمرو عبدالاله دمحم محمود عمر325

مستجد6043دمحم طارق دمحم السيد دمحم326

مستجد6044دمحم طارق نورالدين عبدالرحيم327

باق6045دمحم محمود عبدالمحسن حسن ابوجاب هللا328

مستجد6046دمحم مصطفى مرشدى ابراهيم عنبه329

ى ابراهيم330 ى مصطفى كامل حسيى مستجد6047دمحم معيى

مستجد6048دمحم يحتى يوسف احمد احمد نجانى331

مستجد6049مروان رمضان دمحم احمد عبدالماجد332

مستجد6050يوسف احمد متوىل عطيه متوىل333

مستجد6051يوسف خالد عبدالفتاح دمحم الحنش334

مستجد6052يوسف عصام دمحم سعد دمحم335

ى336 مستجد6054ادهم عىل سعد عبده عبدالبيى

مستجد6055اسالم عيد عبدالعزيز فرج عثمان337

مستجد6056بدر نارص احمد الهزاع338

ي339
مستجد6057شادى حسن ابراهيم بسيونى

ى مشكاك340 يف دمحم اميى مستجد6058شر

مستجد6059طارق عيد منصور أبوالغيط دمحم341

مستجد6060عبدالرحمن طارق السيد السيد هنداوى342

مستجد6061عبدالرحمن دمحم احمد عبدالسالم عبدالحفيظ343

ى344 مستجد6062عبدالرحمن دمحم اسماعيل حسيى

مستجد6063عبدالرحمن مسعد دمحم جمال الدين345

مستجد6064عبدالرحمن وجدى فتىح نعيم الروىم346

مستجد6065عبدهللا ياش محمود احمد محمود شلتى347

ى دمحم ساىم348 مستجد6066عمر ساىم حسيى

مستجد6067عمر دمحم السيد عبدالعال دمحم349

مستجد6068دمحم احمد دمحم هنداوى350

ي مبارك351
مستجد6069دمحم سعيد عبدالحميد عبدالغتى

مستجد6070دمحم عبدالكريم عىل دمحم الجوخه352

مستجد6071دمحم محمود سعد محمود عيىس353

مستجد6072دمحم نبيل حافظ حافظ نميى354

مستجد6073محمود حماده عبدالغتى عىل355

مستجد6074مصطفى احمد مصطفى دمحم عثمان356

ى دمحم عبدالدايم عيىس دمحم عبدالظاهر357 مستجد6075معيى

مستجد6076منصور غازى منصور غازى358

مستجد6077يوسف اسامة دمحم عبده ابوالسعود359

مستجد6078احمد سامح احمد دمحم عبدالمجيد الديب360

مستجد6079عبدهللا حسن عبدالعزيز حسن361

مستجد6080عالء احمد محمود دمحم عبيده362

مستجد6081عمر دمحم احمد دمحم مرىسي363

مستجد6082عمرو عصام الدين محمود ابراهيم دمحم364

لس ماهر غاىل تادرس عبدالمالك365 مستجد6083كيى

مستجد6084مؤمن دمحم مصطفى محمود سالمة366

مستجد6085دمحم احمد عىلي الزرقا367

مستجد6086دمحم محمود جمال دمحم دمحم368
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مستجد6087احمد صالح عبدالحميد بيوىم369

مستجد6088احمد ماهر فرحات محمود فرج370

مستجد6089احمد دمحم احمد عبدهللا الحناط371

مستجد6090زياد يحتى بخيت ابراهيم حرب372

مستجد6091عبدهللا دمحم عىلي عىل شحاته373

باق6092عمر طارق حسن عىل احمد374

ى375 مستجد6093عمر عادل مأمون طه اميى

376
ى

مستجد6094عمر عبدالعزيز دمحم عبدالفتاح دسوق

مستجد6095عمر عىل عبوده عبده بسيونى377

مستجد6096عمر دمحم عبدالعزيز ابو الحسن خليل378

مستجد6097كريم عماد ربيع حماد379

مستجد6098مايكل مجدى فايز عبدهللا فام380

مستجد6099دمحم احمد عبدالحميد عبدالراىصى381

مستجد6100دمحم عمر سليمان النفراوى382

مستجد6101دمحم عيد السيد مرىع383

مستجد6102محمود السيد محمود خليل دمحم384

ي385
مستجد6103احمد سيد عباس السيد الويىسر

مستجد6104احمد عىل عبده عىل جوده386

ى دياب387 مستجد6105احمد دمحم ابوالحديد حسيى

ى محجوب دمحم عىل388 مستجد6106اسامه حسيى

مستجد6107اسالم عبدالمنعم عبدالحميد دمحم جادو389

مستجد6108بالل صالح دمحم حسن ابراهيم390

ي391 مستجد6109زياد دمحم فتىح احمد عىلي شلتى

مستجد6110عبدالرازق دمحم عبدالرازق مصطفى392

مستجد6111عمر حسن ابراهيم دمحم عليوه393

مستجد6112دمحم احمد طه دمحم394

مستجد6113دمحم ياش دمحم مطاع حفى الدين395

ي396
مستجد6114مصطفى عبدالمقصود حامد نرص الطيبانى

مستجد6115يوسف عماد دمحم جمعة دمحم فرج397

ى دمحمين398 مستجد6116عبدالرحمن مصطفى خرصى

مستجد6117فتىح رضا فتىح عبدالجواد399

مستجد6118محمود انور محمود السيد حسن400

مستجد6119مدحت مرىس سعيد نوفل401

مستجد6120مصطفى مدحت عبدالفتاح دمحم الحنش402

مستجد6121حسن دمحم حسن احمد عبدالمقصود403

مستجد6122سيف عبدهللا دمحم دمحم دمحم احمد404

مستجد6123عادل محمود سعيد السيد دمحم405

مستجد6124عمر عصام عبدالجليل احمد406

يف407 مستجد6125عمر عىل مصطفى الشر

مستجد6126كريم عالء عبدالمنعم دمحم احمد408

باق6127دمحم السيد سعد حسن عىل409

مستجد6128دمحم عادل زكريا الصاوى الحوىسر410

مستجد6129دمحم كمال احمد حسن عىل411

مستجد6130محمود عاطف عبدالقوي عىلي412

ى مجاهد سيد احمد عبدهللا سليمان413 مستجد6131معيى

مستجد6132يوسف احمد مصطفى دمحم الجوهرى414
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مستجد6133احمد السيد عطية السيد عبدالعال415

ى416 مستجد6134احمد السيد مصطفى ابراهيم حسيى

باق6135احمد سميى عبدالسالم دمحم فتح هللا417

مستجد6136احمد طارق دمحم سعيد السيد عىل418

مستجد6137احمد عبدالعزيز دمحم الحسيتى عوض419

مستجد6138احمد عىل عبدالفتاح عىل دمحم420

مستجد6139احمد دمحم اسماعيل المرىس  اسماعيل421

مستجد6140احمد دمحم طاهر عبدالسميع دمحم دوابه422

مستجد6141احمد مصطفى اميى بكرى423

مستجد6142حازم امام عبدالرازق عباس424

مستجد6143خالد السيد جمعة حسن جوهر425

مستجد6144شاج الدين سعيد دمحم اسماعيل القليتى426

مستجد6145سيف الدين احمد كمال حامد ابو الذهب427

مستجد6146طارق حسن عىل حسن حسن428

ى دمحم429 ف جابر اميى مستجد6147عبدالرحمن اشر

مستجد6148عبدالرحمن عىل دمحم السيد الشبيتى430

يل عبدالمجيد الحداد431 مستجد6149عبدهللا جمال جيى

مستجد6150عبدهللا دمحم مسعود ابراهيم زيادة432

مستجد6151عىل احمد عىل دمحم عىل433

مستجد6152عمر السيد اسماعيل احمد434

ف احمد عبدالسالم احمد الوردانى435 مستجد6153فادى اشر

 هاشم436
ى

مستجد6154فارس طلبه صدق

ى437 مستجد6155كريم دمحم محمود احمد حسيى

مستجد6156كمال عمادالدين دمحم القصاص438

مستجد6157مازن ياش احمد محمود رمضان439

وك حسن440 مستجد6158دمحم جمال دمحم ميى

مستجد6159دمحم رجاء عبدالغفور السدودى441

مستجد6160دمحم رجب احمد عبدالمعىط442

مستجد6161دمحم عبدالمحسن نرص عبدهللا سيد عيىس443

مستجد6162دمحم عبدربه مرىسي سليمان مجاهد444

مستجد6163دمحم عيد عبدالوهاب السيد حمادى445

مستجد6164دمحم ماهر يوسف السماك446

ي447
مستجد6165دمحم مصطفى حسن عىل الديبانى

مستجد6166دمحم منصور عبدالمبدى منصور448

مستجد6167دمحم وائل دمحم سعيد فائق الدقاق449

مستجد6168محمود طارق دمحم فاروق هنداوى450

مستجد6169محمود عنيى معتمد عىل451

مستجد6170محمود دمحم فتىح دمحم يعقوب452

مستجد6171محمود مصطفى محمود عبدالمنعم453

مستجد6172مروان السيد دمحم السيد العصي454

ى دمحم455 ى عبدالغفار حسيى مستجد6173مصطفى حسيى

مستجد6174نادر دمحم السيد دمحم عىلي456

مستجد6175هشام عبدالهادى حماد منفى457

مستجد6176هشام دمحم رمضان محمود عبدالعال458

مستجد6177وليد محمود عباس سلم حمدون459

مستجد6179احمد دمحم احمد دمحم عثمان460
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ى دمحم عىل461 مستجد6180ادهم عبدهللا صيى

مستجد6181بدر عادل دمحم مصطفى السيد احمد462

باق6182حسن محمود رمضان دمحم حسن463

مستجد6183زياد عادل دمحم حسن مصطفى464

مستجد6184سيف الدين حسام كمال عبدهللا حماد465

ى466 ى احمد حسانيى مستجد6185عبدالرحمن ابراهيم حسانيى

مستجد6186عبدالرحمن دمحم عىل عىل ناصف467

مستجد6187عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز السيد اسماعيل468

مستجد6188عىل حسن عىل خالف469

ى470 مستجد6189عماد دمحم اسماعيل جاب هللا حسيى

ى ابوعلو471 مستجد6190عمر رضا حلمي اميى

باق6191عمر مجدى محمود دمحم محمود472

مستجد6192مؤمن دمحم السايح عبدهللا473

مستجد6193محسن دمحم احمد دمحم مهدى474

مستجد6194دمحم ابو بكر دمحم مرغتى عىل475

مستجد6195دمحم سميى عبدالظاهر دمحم سالمان476

مستجد6196دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم دمحم ابو شوشة477

مستجد6197دمحم عبدالمنعم دمحم حسن478

مستجد6198دمحم نبيل عىل ابراهيم االبحر479

مستجد6199محمود ابراهيم دمحم سلمان480

مستجد6200محمود جمال الدين موىس دياب موىس481

مستجد6201محمود حمدى دمحم ابراهيم عبدالاله482

مستجد6202محمود ساىمي خليل خليل عبدالسالم عبدهللا483

مستجد6203مروان عصام فتىحي غريب دمحم484

ى السيد رزق حسن عىل485 باق6204معيى

مستجد6205ميشة عزت عبدالستار دمحم ابراهيم486

مستجد6206هادى دمحم يوسف ابراهيم قرعىل487

مستجد6207يوسف خالد مخلوف شحاتة حسن488

باق6208يوسف دمحم عىل دمحم خليل489

مستجد6209ابراهيم دمحم ابراهيم جالل490

مستجد6210ابراهيم دمحم خميس مسعود عبدالعزيز491

مستجد6211احمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالوهاب492

مستجد6212احمد دمحم احمد دمحم493

مستجد6213اميى مصطفى جابر دمحم494

مستجد6214خالد جابر اسماعيل ابو كليله495

برى496 مستجد6215خالد عبدالنارص دمحم عوض اليى

مستجد6216زكريا احمد محمود عىل مسعود497

باق6217زياد احمد احمد عىل عثمان498

مستجد6218عبدالجليل نادر ممدوح ابو حمد499

مستجد6219عبدالحميد احمد ابراهيم رمضان السكرى500

مستجد6220عبدالرحمن اسامه عبدالغتى حافظ عبدالغتى501

مستجد6221عبدالرحمن امجد عبدالمنعم سعد دمحم502

لىس503 مستجد6222عبدالرحمن عطية سعيد دمحم اليى

مستجد6223عبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم504

مستجد6224عبدالرحمن يشى فرج علوان مقلد505

مستجد6225عبدهللا مهدى دمحم محمود عوض506
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مستجد6226عىل دمحم عماد عبدالوهاب نارص507

مستجد6227عمر حسام صبىح رمزى المهدى508

مستجد6228عمر حمدى دمحم رشدى عوض عبدالحليم509

مستجد6229عمر زكريا انور الجمل510

مستجد6230عمر سيد عبدالرحمن فرج بالل511

مستجد6231عمر نادر عبدالحميد عطيه512

مستجد6232عمرو ابو الحسن السيد السيد ابو النجا513

مستجد6233فارس دمحم احمد دمحم عبدالعال514

مستجد6234كريم سعد الدين احمد طه سيد احمد515

مستجد6235كريم مصطفى عىل عبدهللا مرىس516

مستجد6236محمود عادل السيد محمود عبيد517

مستجد6237مصطفى السيد جابر عىل سليمان518

مستجد6238مصطفى جمال شبل سيد احمد خرصى519

مستجد6239مهند ياش دمحم رجب عوض520

ي521
مستجد6240احمد سعد احمد دمحم الخنانى

مستجد6241احمد دمحم عبدالعزيز احمد عىل522

مستجد6242احمد دمحم عبدهللا طه زىك الجندى523

مستجد6243احمد مصطفى عىلي حسن عبدهللا524

مستجد6244ايهاب احمد خميس احمد الجداوي525

 عىل عبدالسالم526
ى

مستجد6245حسام الدين جمال شوق

ى527 مستجد6246زياد طارق السيد حسيى

ى مسعود528 مستجد6247زياد ياش صالح ياسيى

مستجد6248سامح طارق عبدالفتاح عىل عبدالوهاب529

باق6249طارق حمدى حسن شلتى530

يف531 مستجد6250عبدهللا ايهاب محمود دمحم الشر

ى532 مستجد6251عصام سعيد عبدالرحمن ابو العنيى

مستجد6252عمرو سعيد دمحم احمد جيى533

مستجد6253كريم دمحم عبدالقادر عبدهللا وجدى534

باق6254دمحم اسامه عبدهللا نرص535

ى عبده536 مستجد6255دمحم عبدالمنعم دمحم حسيى

مستجد6256دمحم مصطفى دمحم دمحم مصطفى537

مستجد6257دمحم هشام محب حسن احمد538

مستجد6258يوسف صالح عىل إسماعيل حامد539

مستجد6259احمد احمد مصطفى دمحم شميس540

مستجد6260سيف عالء الدين دمحم مصطفى صالح541

مستجد6261طارق جالل إبراهيم مختار السيد542

مستجد6262عمر خالد ابراهيم عوض543

مستجد6263عمر سالمه دمحم قاسم زيتون544

مستجد6264دمحم مصطفى شعبان عىل شعبان545

مستجد6265محمود حستى شعبان عارف السيد546

 قطرى547
ى

مستجد6266احمد طارق احمد عبدالشاق

مستجد6267حازم عبدالعزيز السيد خليل548

مستجد6268زياد دمحم يحتى دمحم بيوىم549

مستجد6269سيف الدين ابوالمعارف عبدالرحيم عبدهللا سليمان550

مستجد6270عىل ابراهيم عىل الحرفة551

باق6271مؤمن دمحم الحسيتى محمود الحسيتى552
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مستجد6272محمود رعية عبدالفتاح سليمان553

مستجد6273مروان دمحم مرىس رمضان554

مستجد6274احمد رمضان عبدالمنعم السيد شلتى555

مستجد6275احمد سالم عبدالكريم سالم سعيد556

مستجد6276احمد ماهر ثابت علم الدين557

مستجد6277احمد مجدى عبدالجبيى عبدالغفار عياش558

مستجد6278احمد ممدوح عبدالعزيز دمحم عبدالقادر559

مستجد6279بيشوي باخوميوس وليم يعقوب فرج هللا560

ى شعبان رمضان نعمة هللا561 مستجد6280حستى خيى

مستجد6281زكريا دمحم زكريا اسماعيل احمد562

مستجد6282زياد احمد دمحم سعد عبدالقوى563

مستجد6283زياد وليد كمال دمحم عبدالعزيز564

مستجد6284شادى رضا حسن احمد565

مستجد6285عبدالرحمن دمحم دمحم ابراهيم احمد566

مستجد6286عبدالمنعم عىل دمحم دعبس567

مستجد6287دمحم الشحات دمحم دمحم عامر568

مستجد6288دمحم جمعة مرىسي جمعة569

باق6289دمحم خالد دمحم حنفى محمود570

مستجد6290محمود دمحم احمد ابراهيم الغمرى571

مستجد6291حازم ابراهيم عىل ابراهيم مصطفى عوض572

مستجد6292ضياء محمود حامد دمحم فارس573

مستجد6293عبدالرحمن نارص جابر عبداللطيف متوىلي574

باق6294مؤمن ايمن دمحم رشدى سالم احمد كرموس575

مستجد6295مصطفى جمال دمحم عبدالواحد سيف576

مستجد6296مصطفى سعيد مصطفى دمحم مصطفى577

مستجد6297احمد حسن السيد حسن احمد578

ى579 مستجد6298احمد طارق احمد عبدالمقصود حسيى

مستجد6299احمد دمحم خليل دمحم عىل580

مستجد6300اسماعيل عاطف مرىس عليان ابوبكر581

مستجد6301السيد عىل السيد عىل دمحم582

مستجد6302اميى دمحم بسيونى سيد احمد عاشور583

ى ابوراىصى584 مستجد6303زياد احمد عبدالحميد الحسنيى

مستجد6304سامح مصطفى محروس محمود585

مستجد6305عبدالرحمن دمحم عبدالرازق ابراهيم عبدالحارس586

مستجد6306دمحم احمد متوىل دمحم شحاته587

مستجد6307دمحم احمد محروس خميس عىل588

مستجد6308احمد نبيل عبدالجواد عبدالحافظ589

مستجد6309ايمن عادل عبدالعزيز يونس590

مستجد6310بالل ربيع عبدالحميد احمد المنذر591

مستجد6311زياد محمود حسن عىل عرفه592

مستجد6312عىل دمحم عىل دمحم خطاب593

مستجد6313كريم احمد دمحم عبدالحميد عبدالرازق594

مستجد6314كريم دمحم احمد منصور595

مستجد6315دمحم خالد دمحم عبدالحميد596

مستجد6316مصطفى جاش انور دمحم احمد يوسف597

مستجد6317هشام عادل بندارى دمحم بندارى598
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مستجد6318دمحم اسالم فتىح دمحم دمحم شحاته599

مستجد6319دمحم ابراهيم عطية ابراهيم عطية600

 عبدالحميد الحانونى601
ى

مستجد7001أحمد صدق

باق7002ابراهيم ممدوح فتىحي السيد دمحم602

مستجد7003احمد ابراهيم دمحم محمود حمدان603

ف احمد ابراهيم دمحم604 مستجد7004احمد اشر

مستجد7005احمد انور عىل فرحات605

 عبدالرؤوف606
ى

مستجد7006احمد حسام الدين شوق

مستجد7007احمد خليل مسعود خليل بالط607

مستجد7008احمد رجب مصطفى مدنى608

مستجد7009احمد ساىم دمحم دمحم شتيه609

مستجد7010احمد سميى دمحم السيد عىل610

ى عبدالجليل611 مستجد7011احمد صابر حسيى

مستجد7012احمد صالح اسماعيل دمحم احمد612

مستجد7013احمد صالح عبدهللا السيد المرصى613

مستجد7014احمد دمحم ابراهيم درويش دمحم614

مستجد7015احمد دمحم احمد ابراهيم دمحم615

مستجد7016احمد دمحم احمد دمحم نرص616

مستجد7017احمد دمحم عبدالخالق محروس السودانى617

مستجد7018احمد دمحم عيد مبارك سالمه618

مستجد7019احمد دمحم دمحم داود619

مستجد7020احمد دمحم محمود عبدالعزيز النجار620

مستجد7021احمد محمود احمد احمد سعد621

مستجد7022احمد محمود عبدالىح دمحم عبدالىح622

مستجد7023احمد محمود عبدالعال احمد دمحم623

مستجد7024احمد نبيل محمود دمحم عبدالحليم624

مستجد7025احمد هشام احمد عبدالقادر625

مستجد7026ادهم احمد عبدالفتاح ابو الفضل626

مستجد7027اسامه عبدهللا بدر عبدالفضيل627

مستجد7028اسالم حسن عبدالفتاح عبدهللا628

مستجد7029اسالم عصام حمدى حامد ابو حصوه629

مستجد7030الحسن محروس ابراهيم دمحم الجندى630

مستجد7031اميى رفيق الياس فارس صموئيل631

مستجد7032ايهاب دمحم ابو شامة دمحم عبدالكريم632

مستجد7033ايهاب دمحم عىل حسن خميس633

مستجد7034ايهاب يشى زىك عرفه سليمان634

مستجد7035باهر سعيد دمحم طه النونى635

مستجد7036بالل احمد دمحم متوىل احمد636

ي احمد خطانى637
مستجد7037بالل عبدالحميد دمحم الحبىسر

مستجد7038جون عاطف حلم يوسف638

يال639 وم رفعت فتىح حكيم غيى مستجد7039جيى

مستجد7040حسام ثابت يسن بلتاجى640

ى رضا عىل ابوطالب641 مستجد7041حسيى

مستجد7042حمزه حسن دمحم عبدالحميد سعدهللا642

مستجد7043خالد رفاىع رفاىع السيد643

مستجد7044خالد عىلي السيد دمحم قناوى644
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مستجد7045خالد محمود دمحم الففى645

مستجد7046رائد دمحم عبدالرسول قطب جنيدى646

ي647
مستجد7047زياد عثمان دمحم نور القاىصى

مستجد7048زياد عمرو صالح حسن648

ى649 مستجد7049زين العابدين دمحم زين العابدين حسيى

مستجد7050سامح احمد حسن شحاته اسماعيل650

مستجد7051سيف الدين احمد بكر عبدالسالم العكارى651

يف وليد كمال دمحم ابراهيم خرصى652 مستجد7052شر

مستجد7053شهاب الدين صالح احمد صالح دمحم653

مستجد7054شهاب دمحم السيد سالم شور654

مستجد7055عاصم اسامة عبدالقادر محمود عبدالخالق655

مستجد7056عاصم طارق فرحات ابو األسعاد فرحات656

مستجد7057عاصم عمرو دمحم فرج راىصى657

مستجد7058عبدالرحمن احمد حسن نصار عمر658

مستجد7059عبدالرحمن خميس دمحم محروس دمحم659

مستجد7060عبدالرحمن عىل ابراهيم شحاته زهران660

مستجد7061عبدالرحمن عىل عمران عىل عمران661

5288حول رياضة مدرسية برقم جلوس  """662 مستجد7062""

مستجد7063عبدالرحمن دمحم احمد ابراهيم صالح663

مستجد7064عبدالرحمن دمحم السيد القليونى664

مستجد7065عبدالرحمن دمحم سعد محمود665

مستجد7066عبدالرحمن دمحم عبدالمؤمن عبداللطيف666

مستجد7067عبدالرحمن دمحم فريد عبدالمجيداحمد667

مستجد7068عبدالرحمن مدثر دمحم حسن عبدهللا668

مستجد7069عبدالرزاق احمد عبدالرزاق عبدالدايم669

مستجد7070عبدالرزاق دمحم سامح محمود موىس670

ف توفيق رزق671 مستجد7071عبدهللا اشر

مستجد7072عبدالمنعم دمحم توفيق حسن جالل دمحم توفيق672

مستجد7073عبدالهادى مؤمن عبدالهادى مشاىل673

مستجد7074عىل حسن عىل حسن يوسف674

مستجد7075عمر احمد دمحم دمحم التمساج675

مستجد7076عمر السيد دمحم احمد يوسف مىك676

مستجد7077عمر خميس رمضان ابراهيم دمحم677

مستجد7078عمر رافت بكرى عبدالعال السيد678

مستجد7079عمر عبدالحميد دمحم مصطفى ابراهيم679

مستجد7080عمر عماد دمحم درويش مصطفى680

ى681 مستجد7081عمر دمحم رمضان فهم عشر

وك ابو شادى682 مستجد7082عمر محمود دمحم ميى

مستجد7083عمر هانى جابر مصطفى احمد العكزه683

مستجد7084عمرو عالء الدين دمحم فهم اسماعيل684

مستجد7085عمرو يحتى دمحم حامد عيد685

مستجد7086فادى طارق دمحم عبدالحميد العنانى686

مستجد7087فارس احمد السيد عبدالعزيز السيد687

مستجد7088فتىح رافت فتىح احمد خليفه688

مستجد7089فتىح دمحم عبده عبده قاسم689

لس سميى سليمان يوسف سليمان690 مستجد7090كيى



حالة القيدرقم الجلوساالسممسلسل

مستجد7091مؤمن جابر دمحم حسن عبدالرحمن691

مستجد7092مؤمن صابر صالح احمد متوىل692

مستجد7093مؤمن عبدالسالم عطيه عبدالسالم عبدهللا693

مستجد7094مؤمن دمحم مصطفى كمال السيد مصطفى694

مستجد7095مازن دياب محمود دياب الحداد695

مستجد7096مازن عىلي عبدالباري احمد حسن696

مستجد7097مازن ممدوح مسعد دمحم ابراهيم697

مستجد7098مجدى مدحت محمود تاج الدين سليمان698

مستجد7099دمحم احمد بدوى احمد فراج699

مستجد7100دمحم احمد حسن ابراهيم مشاق700

ف انور عىل ابراهيم701 مستجد7101دمحم اشر

مستجد7102دمحم السيد حمدى راشد امام702

مستجد7103دمحم السيد عبدالعظيم دمحم703

مستجد7104دمحم ايهاب حماده جاب هللا الغنيمي704

مستجد7105دمحم ثروت دمحم قضيب705

مستجد7106دمحم جمال محمود احمد زهران706

مستجد7107دمحم حسن احمد عبدالحميد الحلفاوى707

ى708 باق7108دمحم حسن خليفه احمد حسنيى

مستجد7109دمحم خالد محمود دمرانى دمحم709

مستجد7110دمحم ذىك دمحم ذىك عبدالعزيز710

مستجد7111دمحم سعيد احمد اسماعيل قاسم711

يف محمود سيد دمحم712 مستجد7112دمحم شر

مستجد7113دمحم طارق جاد الرب السيد713

مستجد7114دمحم عادل جالل فرغىل معوض714

مستجد7115دمحم عبدالرحمن فتىح عبدالرحمن ابراهيم715

مستجد7116دمحم عبدهللا الغريب عبدالفتاح احمد يوسف716

مستجد7117دمحم عصام احمد دمحم رضوان717

مستجد7118دمحم عالء السيد عىل السيد718

مستجد7119دمحم مجدى عبدهللا دمحم عبدهللا719

مستجد7120دمحم محمود دمحم شحاته720

مستجد7121دمحم مسعد محمود عبدالعاط غريب721

هللا722 مستجد7122دمحم مصطفى اسماعيل حسن خيى

مستجد7123دمحم مصطفى عبدالواحد دمحم يس723

مستجد7124دمحم مصطفى دمحم امبانى724

ى فرغىلي725 مستجد7125دمحم ممدوح ابراهيم حسيى

مستجد7126دمحم نبيل احمد دمحم حالوة726

ي شعبان عىلي فهمي727 مستجد7127دمحم يحتى

مستجد7128محمود حمدى اسماعيل دمحم عىل االخطانى728

مستجد7129محمود حمدى دمحم خلف729

مستجد7130محمود دمحم جابر عبدالحليم الدنشاىلي730

مستجد7131محمود دمحم عالء محمود عىلي عىلي الجندي731

مستجد7132محمود دمحم فرحات دمحم ندا732

مستجد7133محمود دمحم محمود عبدالقادر سند733

مستجد7134محمود محمود دمحم عىل مناع734

مستجد7135محمود مصطفى عىل مصطفى ابراهيم735

ى مختار محمود736 مستجد7136محمود ممدوح دمحم حسيى
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مستجد7137مروان ايمن عبدالرزاق عجبان حمدان737

ى منصور738 مستجد7138مروان دمحم احمد حسيى

مستجد7139مروان محمود جعفراحمد عىل739

مستجد7140مروان مصطفى صبىح ابراهيم قطب740

مستجد7141مصطفى احمد ابراهيم محمود سعد741

مستجد7142مصطفى سعيد محمود عثمان بخيت742

مستجد7143مصطفى دمحم احمد دمحم عبدالسالم عياد743

مستجد7144مصطفى دمحم مصطفى دمحم هاشم744

مستجد7145مهند دمحم سعيد دمحم مغرنى745

مستجد7146يحتى طارق رمضان عىل عىل746

مستجد7147يوسف ايمن صابر حسن بكر747

مستجد7148يوسف ايهاب نبيل عبدالغفار عالم748

مستجد7149يوسف رافت احمد حامد سليمان749

ى750 مستجد7150يوسف دمحم السيد احمد حسنيى

مستجد7151يوسف دمحم عبدالعزيز دمحم سيد احمد751

من الخارج5280محمود سعيد يونس دمحم الفخرانى752

ي753
من الخارج5281اسالم حسن طه البسيونى

ان عبده754 من الخارج5282بوال عادل جيى

من الخارج5283عبدهللا دمحم عبدهللا ابراهيم شعبان755

من الخارج5284عبده فتىح يوسف عبد ربه دمحم756

من الخارج5285دمحم صالح عبدهللا سعد سليمان757

من الخارج5286محمود حسن حسن محفوظ  حمدان758

من الخارج5287مصطفى محمود دمحم سالمة759

ى عبدالفتاح عىل  بسيونى760 من الخارج5290احمد حسيى

من الخارج6053مجدى متوىل عبدالحميد عبدالسالم عالم761

من الخارج6178احمد محمود عىل السيد762

من الخارج7152باسل لؤى دمحم فهم نوار763

من الخارج7153دمحم مجدى عالم السيد764


