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احمد السيد رفعت عبد الرحيم الشربينى احمد2511 باق1

احمد بهجت محمد طلعت الشربينى2512 باق2

احمد رفعت ابراهيم حسين2513 باق3

احمد سعيد ماهر ابو الروس2514 باق4

احمد عبدالحميد احمد عبدالحميد2515 باق5

احمد على محمد حسبو2516 باق6

احمد محسن عبدالفتاح الخولى2517 باق7

احمد ناصر انور الميهي2518 باق8

احمد نصر عسران عفيفى2519 باق9

امير ناصر فاروق شحاتة2520 باق10

انطون عيد عياد معوض2521 باق11

ايمن عاطف شندى ابوعيشة2522 باق12

بسنت محسن محمد بهجت صقر2523 باق13

جوزيف سمير يوسف عطية2524 باق14

حسام حسن محمد جويلى2525 باق15

حسام محمد يوسف ابو يوسف2526 باق16

خالد مجدى احمد عبد الرحيم2527 باق17

دينا عبد البديع عبده ابراهيم الصيفي2528 باق18

رمضان عبدالفتاح عبدالعظيم محمد2529 باق19

زياد حاتم كمال حسن على2530 باق20

سيمون عزت يوسف سعد يوسف2531 باق21

شروق فوزى محمد على الهميسى2532 باق22

عبد الحميد محمد عبدالحميد عطيه عبدالستار2533 باق23

عبدالحميد عمادالدين عبدالحميد عافيه2534 باق24

عبدالرحمن جمال دسوقى محمد2535 باق25

عبدالرحمن حسن حسن زغبة2536 باق26

عبدالرحمن صدقى احمد محمد2537 باق27

عبدهللا عبدالوارث عنتر ماضى2538 باق28

عبدالمنعم حمدان مرسى على2539 باق29

عمرو عبدالعال عبدالعزيز خفاجى2540 باق30
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لؤى امجد امين فهمى الجابرى2541 باق31

محمد احمد امام سعد شريف2542 باق32

محمد انس عبدالحكيم الشافعى2543 باق33

محمد زكريا حواش احمد حواش2544 باق34

محمد عاطف يوسف محمد يوسف2545 باق35

محمد محمود خاطر عبده زيد2546 باق36

محمد مصطفى عبدالمنعم ابوسيف2547 باق37

محمد يسرى يوسف احمد الرامى2548 باق38

محمود زغلول على عكاشة2549 باق39

محمود على محمد سلطح2550 باق40

مصطفى صبحي محمد صالح حجازى2551 باق41

نغم عبد الرحمن محمد صادق على2552 باق42

ابراهيم طالل ابراهيم محمد نصر2553 فرصة أولى43

ابراهيم مرزوق احمد مرزوق2554 فرصة أولى44

احمد ابراهيم محمود بيومى2555 فرصة أولى45

احمد رضا على النجار2556 فرصة أولى46

احمد شعبان على راضى2557 فرصة أولى47

امير عصام على امين2558 فرصة أولى48

سالى بسيونى فتح هللا الزقر2559 فرصة أولى49

عبد الرحمن محمد عبدالحميد ابراهيم2560 فرصة أولى50

عبد الرحمن محمد نجيب الشامى2561 فرصة أولى51

ماريا ابراهيم منير توما2562 باق52

محمد احمد كامل محمد احمد2563 ***فرصة أولى53

محمد هشام سعيد عبد الفتاح2564 فرصة أولى54

محمود صالح محمد حرحش2565 فرصة أولى55

مروان صفوت سيد محمد2566 فرصة أولى56
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