
الرقم القومىاالسمالمدينه

  28203211900541                     حسن عتريس على اكرام           السمـاكين

  28102010101088               الحميد عبد السيد فؤاد رشا           السمـاكين

  29109011902953                      عوض شنوده ناصر عوض           السمـاكين

  27907051900216                    الضوى محمد امين صبحى           السمـاكين

  29308051201586                    مقبل محمد احمد عزيزه           السمـاكين

  29405011900118               احمد محمد احمد الرحمن عبد           السمـاكين

  28809151900797           ابراهيم محمود الراضى عبد محمد           السمـاكين

  28803041900106        خشانه محمدمصطفى السميع عبد شيماء           السمـاكين

  28412241303715                    احمد محمد ذكريا محمد           السمـاكين

  28611151304111       على الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد           السمـاكين

  29111161900376                محمدعلى شحاته محمود امير           السمـاكين

  28801011907995                محمدعلى شحاته محمود كريم           السمـاكين

  29104301900154                   الحلوس احمد حسين احمد           السمـاكين

  28712221900265              هاشم الرحيم عبد محمد هويدا           السمـاكين

  29012281900037                حسن الرحمن عبد احمد محمد           السمـاكين

  29104301900171                   الحلوس احمد حسين محمد           السمـاكين

  27608191900464                    على مبارك شارد سميره           السمـاكين

  27612192701608                      على حسن احمد فايزه           السمـاكين

  28611291900199                    يوسف مسيحه عادل عادل           السمـاكين

  27709261900484                      يوسف على محمود امل           السمـاكين

  28909151900741                 الفتاح عبد عيد مجدى رنا           السمـاكين

  29507181900217                ابراهيم مصطفى محمود احمد           السمـاكين

  29012201900163                 ابراهيم احمد محمد مديحه           السمـاكين

  29101012639031             السيد الحميد عبد ناصر مصطفى            المستقبل

  28710242601354          الرحمن عبد العال عبد احمد حمدى            المستقبل

  27511281900141                حسن محمد الشافى عبد حنان            المستقبل

  26711151300032              سالم محمدالتهامى صبحى خالد            المستقبل

  28510100300099                احمدالقماش سعد احمد محمد            المستقبل

  29203211900617               الرحمن عبد مندور محمد كرم            المستقبل

  27407250102598                   سليمان فريج فايز محمد            المستقبل

  27108072800092                     ادريس محمد على محمد            المستقبل

  28012031302963                    على الكامل محمد نفين            المستقبل

  28708081900971         عطيه العزيز عبد سعيد العزيز عبد            المستقبل

  28804231900346          احمد عزيزالدين اللطيف عبد نجاه            المستقبل

  28511251900469            العال عبد عوض العال عبد هاله            المستقبل

  27312131900124                   سرور محمد رمضان اميمه            المستقبل

  28410251900735                    حسين محمد محمود احمد            المستقبل

  28202111900377                  السيد مصطفى شعبان محمد            المستقبل

  28901011911539                 خضيرشلبى السيد خضير سيد            المستقبل

  28402271900232                ياسين على القادر عبد على            المستقبل

  26906052600348         الرحيم عبد الرحمن عبد احمد صباح            المستقبل

  28010251405639                هللا عبد محمد فاروق محمد            المستقبل

  28103211901313          الحفيظ عبد هللا عبد حافظ احسان            المستقبل

  29107141900411                     سالم يوسف محسن محمد            المستقبل

  29301011906442                       حسن عادل هللا منه            المستقبل

  27810091900614                  محمدحاج حسين سليم محمد            المستقبل
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  28508122602663                      حسين حسن حسين نجاه            المستقبل

  29306071900518                    احمد السيد غريب عمار            المستقبل

  27802110103884                      عامر محمد جابر سحر            المستقبل

  28008151900271                      محمد احمد حسن محمد            المستقبل

  28608031900461                الواحد عبد خليل حسن نورا            المستقبل

  27111122200157                  ابراهيم على السيد محمد            المستقبل

  29401071900138                 حمدان حامد اسماعيل احمد            المستقبل

  28311191900562       محمدعبدالعال الفتاح عبد مسعد دولت            المستقبل

  29310301900455                السيدالحجف حسين محمد حسن            المستقبل

  28302191900466                     السيد عمار شهدى هدى            المستقبل

  28802131900451            السيد السالم عبد رمضان محمود            المستقبل

  27412091900112                 الجندى اسماعيل محمد حسن            المستقبل

  29507241900149              محمدالجندى نصرهمام حسن ريم            المستقبل

  28707121900256                    يوسف سيد سليمان عمرو            المستقبل

  28208212501692                      شيث فهمى صالح يوسف            المستقبل

  26706130200859                     حسن عتريس على محمود            المستقبل

  28101151305861                      فراج احمد حسن هنيه            المستقبل

  27907221900232                 بيومى ابراهيم محمد احمد            المستقبل

  28511081900418             االبراشى محمدالسيد حسن محمد            المستقبل

  28801080400339                  ابسخيرون عزيز عزت عاطف            المستقبل

  29204021900358             محمدالنادى جوده نصر اسماعيل            المستقبل

  27105022501079                   احمدعلى سيد محمود سيد            المستقبل

  28709051900451                 حمدان حامد اسماعيل محمد            المستقبل

  29006021900491                  ابراهيم جوده خضر اسالم            المستقبل

  27905201900772                    فرغلى يوسف دياب احمد            المستقبل

  28507272103871                راشد منير محمد راشد محمد            المستقبل

  27908111401334                على الفتاح عبد محمد هانى            المستقبل

  28902101900656                   خليف معالوى عصام محمد            المستقبل

  28501051900353                 حماد محمد هباش محمدسعيد            المستقبل

  28906091900097                    انور محمد محروس محمد            المستقبل

  28708241900281             اسماعيل خليفه اسماعيل رانده            المستقبل

  29501011911411               سليم محمدالسيد مصطفى محمد            المستقبل

  27912011901116            موسى الوهاب عبد محمد ابراهيم            المستقبل

  27502171900236                      احمد سيد احمد وليد            المستقبل

  27612191900348         المجيدعلى عبد محمد اسماعيل منار            المستقبل

  26902231900138              محمدقاسم محمد محمد ابراهيم            المستقبل

  27612191900062                مرسى النبى عبد مرسى حسنه            المستقبل

  27010281301796                     حسن على حسن ابراهيم            المستقبل

  26911201300283                    محمد بدوى عطيه عطيات            المستقبل

  27811111900299                  موسى خليل ابراهيم محمد            المستقبل

  29106261900434                 احمدباشا كامل سعيد شريف            المستقبل

  28406211200555             خضير حسن محمدنبيه عمادالدين            المستقبل

  28408221900256                   خليل محمدحسن رجب محمد            المستقبل

  28806191900448            الرحمن عبد نورالدين فخرى ايه            المستقبل

  28406141900139             محمدابراهيم احمد محمود احمد            المستقبل

  28204251901058                 حسين الشافعى زكريا احمد            المستقبل
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  28710010111059                       على سيد محمد احمد            المستقبل

  29208011900495                ادم العال عبد محمد مصطفى            المستقبل

  28605101300417                      قطب احمد محمد محمد            المستقبل

  28408291900202                     حسين حسين يوسف مرفت            المستقبل

  29108031900616        ابراهيم محمدطلب الباسط عبد محمود            المستقبل

  29401151302835           العال عبد عثمان الشبراوى عالء            المستقبل

  28506041900144                     فرج محمد احمد ايناس            المستقبل

  28510152602719                المجيد عبد زكى عزوز خالد            المستقبل

  28709051900591                      حفنى احمد رزق كريم            المستقبل

  29010131900401                      حفنى احمد رزق زينب            المستقبل

  29509151308596                    احمد مسلم فوزى محمود            المستقبل

  27704140103461               احمد العال عبد احمد جيهان            المستقبل

  28804231600253                طه المنعم عبد برهام نادر            المستقبل

  28012011900821                  جاد محمد جادالكريم منى            المستقبل

  28903211901646                    يوسف الدين عصام هاجر            المستقبل

  27206102600443                حسين الفتاح عبد عيد صباح            المستقبل

  27710031900441               الاله عبد محمد محمد احسان            المستقبل

  27302111801205                الاله عبد محمد محمد هاله            المستقبل

  28601051900889               عمر السالم عبد محمد اميره            المستقبل

  26812281401737              محجوب يوسف المولى عبد احمد            المستقبل

  28403201900479         عطيه العليم عبد يونس البارى عبد            المستقبل

  28704041204233           سعيد محمود ابراهيم السيد محمد            المستقبل

  27909031900085                رضوان اسماعيل السيد سعاد            المستقبل

  28711171900513         الكريم عبد راشد الفتاح عبد محمد            المستقبل

  29111101900831                عجيله محمدمصطفى على محمد            المستقبل

  27409092600057                   احمد محمود السيد صبرى            المستقبل

  29004101301421                 اسماعيل فهمى السيد صباح            المستقبل

  28404271900219       الدسوقى ابراهيم الهادى العزيز عبد            المستقبل

  27505021900199                    سويلم نصار فتحى اشرف            المستقبل

  28511281900293الخويسكى الجواد عبد السيدرياض المحسن عبد            المستقبل

  27012262501833            ابراهيم احمد محمود العال عبد            المستقبل

  28811241900243                الدين محمدكمال يوسف وداد            المستقبل

  27508171900081         العيوطى احمد محمداحمد نورالصباح            المستقبل

  26901141301531                 هللا عبد احمد مسلم فوزى            المستقبل

  27907301900144                     مفتاح على فهمى سماح            المستقبل

  27212221900242                     حسين محمد محمد دولت            المستقبل

  27710291401316                      محمد حسن محمد تامر            المستقبل

  27401221303152                زهير السيد ابراهيم ايهاب            المستقبل

  27709221404093                      عيد عايد بخيت عوده            المستقبل

  27711091900152                     حسين محمد جمال خالد            المستقبل

  28708172500321           ابراهيم هاشم المنعم عبد اسماء            المستقبل

  28701121302865    القوى عبد الحافظ عبد القوى عبد شيماء            المستقبل

  26807080100603                    حسن حسنين بكرى فكريه            المستقبل

  27708011900849                   عمراحمد خليل عمر دعاء            المستقبل

  29203181900099             محمودسليمان محمد محمود احمد            المستقبل

  28401011900216             العال عبد ابراهيم محمد هانى            المستقبل
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  28308141900358                     حنفى الدين سيف طارق            المستقبل

  26805260101133               المجيد عبد حسين محمد احمد            المستقبل

  28701111900292                على حسن العزيز عبد اسامه            المستقبل

  27608121900122                     عسران احمد عيد نجاه            المستقبل

  27511241900289                 محمد احمدعارف محمد سلوى            المستقبل

  26804271900091                      على محمد احمد هشام            المستقبل

  26808201400932                  السيد ابراهيم سعد نبيل            المستقبل

  27107231600745                غيضان ابراهيم السيد مريم            المستقبل

  28902201900831            حامدالبكرى محمد البكرى اسامه            المستقبل

  28806261900408                السيد محمد طلبه نورالهدى            المستقبل

  27701081900655                   ميخائيل عوض شوقى ثابت            المستقبل

  28307061900211           محمودمحمد الحميد عبد على قدرى            المستقبل

  29101211300876              حمدى الحميد عبد صالح مصطفى            المستقبل

  28502211900271                     صالح غريب محمد غريب            المستقبل

  27901011327817                     حماد السيد فرج محمد            المستقبل

  27310292102594                    عبدربه عيد صالح اشرف            المستقبل

  29109171301361                الرحمن عبد خليل محمد مها            المستقبل

  27511231900213                  االتربى احمد محمد هانى            المستقبل

  29411220100498                      بدوى سيد عباس احمد            المستقبل

  29001161900376                   السيد غريب فكرى اسالم            المستقبل

  28911151900737         عمران رضوان الرحيم عبد هللا عبد            المستقبل

  29312153400033               محمدالطويل يوسف احمد محمد            المستقبل

  29202101900135              سعيد مرضى الستار عبد محمود            المستقبل

  29012261300122                     سالمه سالم حسن دعاء            المستقبل

  27906100202311    االنصارى القادر عبد المقصود عبد محمد            المستقبل

  27902011900866      البارى عبد المنعم عبد احمد الشيماء            المستقبل

  27211170100037                 ابراهيم غريب السيد وفيق            المستقبل

  28309061900345               محمودمحمد عباس عباس فاطمه            المستقبل

  29204181900214               القادر عبد محمد احمد محمد            المستقبل

  28304091900534                حامد على العظيم عبد محمد            المستقبل

  28107181900576                السيددياب محمود سيد محمد            المستقبل

  29509078800509               المنعم عبد محمد حسن انوار            المستقبل

  28407251900408                 عمارسيد حلمى جمال مياده            المستقبل

  28004241900437            سليمان السيد الرحمن عبد احمد            المستقبل

  28711032700917              محمود محمد الناصر عبد تامر            المستقبل

  28209061900499                 النجار محمدطه محمد محمد            المستقبل

  28505022800868                     امين محمد محمود منى            المستقبل

  27004161300931                 ابوزيد محمد محمد ابوزيد            المستقبل

  27909221900642                   حسين محمد محمود نجالء            المستقبل

  29201091900321               احمد العزيز عبد عيد اسماء            المستقبل

  26810281300865                احمدالعسال احمد حسن صباح            المستقبل

  27101300102941                  سليمان متى اسحاق جيهان            المستقبل

  28001011325833                   حامد محمد البكرى محمد            المستقبل

  29211271900058           اسماعيل العزيز عبد احمد ايهاب            المستقبل

  27410301300889         السقا السيدعبدالحليم محمد جيهان            المستقبل

  27311070102533         العليم عبد العليم عبد محمد ناصر            المستقبل
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  27002151300655            ابراهيم الدسوقى ابراهيم محمد            المستقبل

  29210161900587              محمدمسعود محمد محمود رانيا            المستقبل

  27601071900334                  محمد اسماعيل محمد وليد            المستقبل

  28805041900206                محمد ابوالمكارم محمد مها            المستقبل

  28804301900233                يوسف حرب الحكيم عبد حازم            المستقبل

  28507011901967                    على محمود احمد شيرين            المستقبل

  26904191201382    الماجد عبد العظيم عبد الماجد عبد امل            المستقبل

  28507011901983                    على محمود احمد ريهام            المستقبل

  28612011901868                    محمد احمد محمد اميره            المستقبل

  27004052600208            شبيب اسماعيل العزيز عبد نعمه            المستقبل

  28610231900231                عوض ابراهيم احمدعلى امجد            المستقبل

  29402091900238              السالم عبد احمد محمد محمود            المستقبل

  28501101900911                سعيد القادر عبد احمد سيد            المستقبل

  28509181900259                   هللا عبد على فوزى سيد            المستقبل

  27901011904318                  هللا عبد على فوزى رفعت            المستقبل

  28710281300558          حسانين محمد ابراهيم سعيد حماده            المستقبل

  27503141301318              الدين شمس الرحمن عبد السيد            المستقبل

  28810191301797                    هاشم عيسى السيد احمد            المستقبل

  28602041900259              الخالق عبد حسونه احمد سامح            المستقبل

  28202152501614                سعيد هللا عبد محمد حماده            المستقبل

  27610141900395                   حسن محمود فاروق اسامه            المستقبل

  28305151900691                     زيد توفيق طلعت محمد            المستقبل

  27002251501003                   حسين عمران حسين فوقيه            المستقبل

  28005091900316              احمد المتعال عبد سالم محمد            المستقبل

  26912301900136                اسماعيل محمد على اسماعيل            المستقبل

  28901011903277               احمدالسيد يوسف صالح محمود            المستقبل

  27301021205658                      حماده على عوض احمد            المستقبل

  29112181900174                   محمد مصطفى فتحى مصطفى            المستقبل

  29101011906575               احمد محمد المنعم عبد محمد            المستقبل

  27310282800099               رمضان حسين الدين احمدصالح            المستقبل

  29307011902976           رفاعى محمدعراقى حمدى هللا عبد            المستقبل

  28901231900317                   السيد محمد محمود احمد            المستقبل

  28011081900598              محمد فرغلى المطلب عبد محمد            المستقبل

  28703011901898               احمد نورالدين ابوزيد محمد            المستقبل

  28503211900978           السيدعطيه محمد محمود سعدالدين            المستقبل

  29210011903073                الرحيم عبد سيد طارق احمد            المستقبل

  27608101401511               شلبى ابوالمعاطى محمد خالد             عـتـاقة

  29302020400191            الرحمن عبد حسب مسعدغريب غريب             عـتـاقة

  28307268800097           احمدجادهللا السمان مصطفى عمرو             عـتـاقة

  28503240400402            احمدجادهللا السمان مصطفى سمر             عـتـاقة

  28102130400135                 احمد هللا عبد احمد جمال             عـتـاقة

  28910010401277           محمدالجرف فوزى عالءالدين محمد             عـتـاقة

  27707040101827                   احمد عبادى شحات فاطمه             عـتـاقة

  28507050400169                  ابوزيد محمود احمد نسمه             عـتـاقة

  27810222102069                     حسين محمد شحاته سحر             عـتـاقة

  28003050400071               الواحد عبد امين محمد احمد             عـتـاقة
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  28601011424693                      احمد على صالح مدحت             عـتـاقة

  28501010403795             محمدمحمد العابدين زين فرحات             عـتـاقة

  28904170400056                محمد محمد القاسم عبد سيد             عـتـاقة

  29203290400098                    محمد احمد محمود عادل             عـتـاقة

  28911140400155         النعيم عبد اللطيف عبد احمد اشرف             عـتـاقة

  28210130102697                رفاعى حسن الدين تامرجمال             عـتـاقة

  28503310400031                   غبيوس غندور فوزى مينا             عـتـاقة

  26808021401442                    احمد السيد محمد سناء             عـتـاقة

  28707250400154                   عبدربه ثابت احمد محمد             عـتـاقة

  27603091201966                 ابراهيم محمود محمد حنان             عـتـاقة

  27306040101679                جادهللا حسن حسين ابراهيم             عـتـاقة

  29211152503199                    عطيفى سيد غندور احمد             عـتـاقة

  27005080103747                 على ابراهيم احمد انتصار             عـتـاقة

  29109140400093             الحميد عبد اسماعيل سعد محمد             عـتـاقة

  29003190400059                 ابراهيم احمد محمد مصطفى             عـتـاقة

  28004150400083                  عمر محمود ابوزيد الهام             عـتـاقة

  26902100400075            ابراهيم المنعم عبد شوكت هشام             عـتـاقة

  27508170400084                  عمر محمود ابوزيد ميرفت             عـتـاقة

  29103070400297              الهادى عبد حداد محمد مصطفى             عـتـاقة

  28704261701858                     مصطفى نصر حسنى محمد             عـتـاقة

  28401190400115              ابراهيم اسماعيل محمود مؤمن             عـتـاقة

  27806010400321                   محمد شحاته محمد جيهان             عـتـاقة

  28306020400398                      حسن هاشم جوده هيثم             عـتـاقة

  28003190400101        محمدالجوهرى العزيز عبد سعيد سماح             عـتـاقة

  28112020400216                       حسن على احمد وائل             عـتـاقة

  28811260400251             السيدالنوسانى على السيد على             عـتـاقة

  27909120400096                      حسن احمد فتحى محمد             عـتـاقة

  28308190400069             ابراهيم الخالق عبد جوده رشا             عـتـاقة

  26712061400719              بدوى محمد محمود التواب عبد             عـتـاقة

  28707140400035                      على مصطفى رضا احمد             عـتـاقة

  29503050400078               بهجت اللطيف عبد صالح احمد             عـتـاقة

  28012152703116                     دياب محمد احمد هانى             عـتـاقة

  29107150400331                احمدمحمد حماده مسعد احمد             عـتـاقة

  28510200400091                  حسنين هالل حسنين محمود             عـتـاقة

  28402170400051                  ابوزيد محمود احمد حسام             عـتـاقة

  27306010107346          العزيزاحمد عبد احمد شعبان سناء             عـتـاقة

  28201130400125                  حسنين محمد حسنين فردوس             عـتـاقة

  27011192701558                     احمد محمد سعيد صالح             عـتـاقة

  28910220400052                    محمد حسين خالد مصطفى             عـتـاقة

  27503241601238                  فرحات محمد محمود محمود             عـتـاقة

  29005010401128           محمدعبدالعظيم موسى ربيع امنيه             عـتـاقة

  28008100400142                      محمد السيد على هبه             عـتـاقة

  29006030400353                      محمد على محمد احمد             عـتـاقة

  29212010201108                   محمود حسن عليان عايده             عـتـاقة

  27706302400069                هللا عبد رضوان جمعه نوره             عـتـاقة

  28209188800833                       محمد على سيد سامر             عـتـاقة



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28910240402434                   محمد رياض عفيفى محمود             عـتـاقة

  29012010400918        ابراهيم العزيز عبد ابراهيم مصطفى             عـتـاقة

  28508160400357                       على سيد محمد احمد             عـتـاقة

  27509222201839                     محمد احمد جوده محمد             عـتـاقة

  26804242601122         الرحمن عبد حسين اللطيف عبد وفاء             عـتـاقة

  28911010400528          محمداحمد صديق الرحيم عبد كريمه             عـتـاقة

  27901080400267                محمود السعدنى السيد هناء             عـتـاقة

  28804150400331           المبدى عبد الدكرونى محمد عادل             عـتـاقة

  27906080400366                  محمد سيداحمد عادل هاله             عـتـاقة

  28706120400164           عابدين محمد احمدعبدالاله عبير             عـتـاقة

  27408250100788                هللا عبد احمد محمود سلوى             عـتـاقة

  27810160400173               هللا عبد عطيتو محمد محمود             عـتـاقة

  27410060400178                   كيالنى صالح محمد عبور             عـتـاقة

  26706170400257                    محمد مغربى سعيد طارق             عـتـاقة

  28101030400298                 على اللطيف عبد عطى محمد             عـتـاقة

  29101172600981                     حسن جبريل جمال نهاد             عـتـاقة

  26804290400031                 سليمان السعيد محمد صالح             عـتـاقة

  26912231201731             الشعيرى محمود احمدمحمد شلبى             عـتـاقة

  29101010400635          الخالق عبد الحكم عبد وجيه محمد             عـتـاقة

  28709010401113          ابراهيم الحميدمحمد رضاعبد حميد             عـتـاقة

  27604221201668         احمد الخالق عبد الحكم عبد ستيته             عـتـاقة

  27711152600068                نصرهللا حنا نصرهللا منال             عـتـاقة

  28712180400112               محمدحسن السنوسى سمير سامح             عـتـاقة

  27007152501281                     سيد محمود على احالم             عـتـاقة

  27401121604538                مصطفى حامد هللا عبد هانى             عـتـاقة

  27702180400164              محمود حسين العال عبد ماجده             عـتـاقة

  28309301601138           عبده مصطفى الحق عبد محمدمصطفى             عـتـاقة

  26907101203011                قهوه محمدمحمود محمد ميمى             عـتـاقة

  28504300400039                     محمد احمد محمد سامح             عـتـاقة

  26703180400132                     حماد محمد احمد غريب             عـتـاقة

  28408100400558               محمد العزيز عبد محمد عماد             عـتـاقة

  28911030400176               ابوالخير شحاته غريب محمود             عـتـاقة

  27407070400043                   على الصاوى على انتصار             عـتـاقة

  29109060400114               سليمان احمدمحمد عماد كريم             عـتـاقة

  27404011302161                حسن الحاكم عبد محمد هانم             عـتـاقة

  27001241603651                مرونى حسانين عثمان مرونى             عـتـاقة

  28501180102676               مهنى صديق جميل الرحمن عبد             عـتـاقة

  28810280400031               على الدسوقى ابراهيم محمود             عـتـاقة

  29003110400053               المالك عبد رزق حنفى محمود             عـتـاقة

  27605081300829                  على محمد الشبراوى سهام             عـتـاقة

  26807300100294                 وهدان السيد السعيد خالد             عـتـاقة

  27311032100543              حسن الحكيم عبد محمد انتصار             عـتـاقة

  29411270400115                       حسن محمد حسن عمرو             عـتـاقة

  29401060400192                    محمد محمود جمال محمد             عـتـاقة

  29007130400454                    محمد محمود جمال حسين             عـتـاقة

  26702010102009                 محمد العال عبد سيد نصره             عـتـاقة



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28102060400175              المالك عبد الديب فوزى هانى             عـتـاقة

  29012010400209                 ابراهيم احمد فتحى فاطمه             عـتـاقة

  27206012600541              الرحيم عبد السيد خليفه منى             عـتـاقة

  28811030400236                    سالم مصطفى فوزى محمد             عـتـاقة

  28401010402476               مصطفى ابراهيم مصطفى محمود             عـتـاقة

  28708200400451                مصطفى ابراهيم مصطفى احمد             عـتـاقة

  29105070400052                محمد العال عبد حسنى احمد             عـتـاقة

  27411112300751                      سيد محمد احمد ايمن             عـتـاقة

  29011190400078             هللا عبد سليمان عربى سليمان             عـتـاقة

  28411150400479              بيومى الحميد عبد نبيل عالء             عـتـاقة

  27005092700937               محمد الباقى عبد فوزى محمد             عـتـاقة

  27505021300167                     عوض مرسى السيد هاله             عـتـاقة

  27610061204029                 محمد سليمان السيد جيهان             عـتـاقة

  28511050400476                 سليم السهولى محمود محمد             عـتـاقة

  28709160400077                    عثمان فؤاد صابر احمد             عـتـاقة

  29103260400111                    تهامى محمد صالح محمد             عـتـاقة

  26802192101783                  حمدان محمد حمدان سعيده             عـتـاقة

  27010082402397                    محمد عثمان حمدى عصام             عـتـاقة

  27601192101293            المنعم عبد حسنى محمد ابراهيم             عـتـاقة

  28601210400213                   احمد بيومى عادل محمود             عـتـاقة

  27004012201106            حسان السيد العزيز عبد انتصار             عـتـاقة

  28403260400102                       محمد مكى حسين مها             عـتـاقة

  28802160400212               على احمد االاله عبد محمود             عـتـاقة

  26807181300794            ابراهيم المعطى عبد محمد ايمن             عـتـاقة

  28602260400211                    طه ابوالمجد فرج احمد             عـتـاقة

  29210030400295               محمد احمد الكريم عبد احمد             عـتـاقة

  29209240400052                     حسن مصطفى مؤمن عادل             عـتـاقة

  28001260104367                     سالمه على جمال هناء             عـتـاقة

  28103252401783                  محمد رياض عفيفى انشراح             عـتـاقة

  28904010400831                     هاشم محمد مجدى محمد             عـتـاقة

  28506130400058                     احمد سيد منتصر احمد             عـتـاقة

  28301150108107                     حسين حمدان محمد رضا             عـتـاقة

  29308280400118                ابراهيم محمود محمد محمود             عـتـاقة

  28512100400452                  ابراهيم صبحى محمد صبحى             عـتـاقة

  28511140400149                ابراهيم محمود محمد لمياء             عـتـاقة

  28011010400357                      احمد محمد حسن محمد             عـتـاقة

  29102180400211              الاله عبد محمود محمد اسالم             عـتـاقة

  29201030400237                       على فؤاد على احمد             عـتـاقة

  28503300400032         احمد الراضى عبد محمد الراضى عبد             عـتـاقة

  28701032701667                    احمد عبادى يحيى سماح             عـتـاقة

  27011171402178                 ابراهيم على ابراهيم عزت             عـتـاقة

  28812210400141                  ابراهيم صبحى محمد مروه             عـتـاقة

  28801220400199                رضوان ابوزيد ابودوح محمد             عـتـاقة

  27309142200646                   محمد السيد محمد فاطمه             عـتـاقة

  28711080400097                    محمد محمدى عباس محمد             عـتـاقة

  29510010401337              الرازق عبد فوزى السيد محمد             عـتـاقة
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  28803250400064               الرحيم عبد احمد محمد سهير             عـتـاقة

  28011120400263                      رزق محمد صالح سماح             عـتـاقة

  28712130400031                    محمود حسانين سيد فرج             عـتـاقة

  27410272501331                     كرلس قلدس ونيس سمير             عـتـاقة

  27510170400097                 حسين محمد هللا عبد محمد             عـتـاقة

  29202240400091                احمد محمد المجيد عبد حسن             عـتـاقة

  26709300400041             حسان السيد العزيز عبد حربيه             عـتـاقة

  27907240400119                    عثمان على محمود سمير             عـتـاقة

  27004171300182                      حسن عثمان سعيد منى             عـتـاقة

  28105160400139                   يوسف مصطفى يوسف مصطفى             عـتـاقة

  28907310400115              احمد متولى الباسط عبد محمد             عـتـاقة

  26809171700177              احمد سيد النبى عبد سيداحمد             عـتـاقة

  27902170400254                     احمد شاذلى سعد غريب             عـتـاقة

  26611040400149                    احمد محمد حامد فاطمه             عـتـاقة

  28110192601431               رشوان موسى العال عبد ياسر             عـتـاقة

  28411080400344                 كندس غابيوس بطرس كاترين             عـتـاقة

  28511010400333                   حسن عثمان منصور محمود             عـتـاقة

  27003050400043                     محمد حسين محمود رضا             عـتـاقة

  28901230400299                  ابراهيم حسن السيد محمد             عـتـاقة

  27509110101769                    محمد سليمان غريب منى             عـتـاقة

  28309240400355                 مسيحه رزق مسيحه ابراهيم             عـتـاقة

  28108150400563                   مصطفى محمود محمد فاتن             عـتـاقة

  27001261300638                  عثمان موسى مختار السيد             عـتـاقة

  27903070101787            ابوبكر الحليم عبد محمد ايمان             عـتـاقة

  28308040103368                     بخيت محمد كارم هاجر             عـتـاقة

  28503180400076                 السعيد السيد ممدوح هانى             عـتـاقة

  27810290400159                  النجدى احمد السيد عادل             عـتـاقة

  28008230102305            الرحيم عبد محمدين محمد اميره             عـتـاقة

  29509210400035    الرازق عبد النبى عبد الرازق عبد احمد             عـتـاقة

  28405110400417              محمد اللطيف عبد حمدان محمد             عـتـاقة

  26806050400118                  ابراهيم على مصطفى احمد             عـتـاقة

  27208031200069               محمدشاهين جمعه محمد شفيقه             عـتـاقة

  26909292401139              ابراهيم خليل ابوالحسن محمد             عـتـاقة

  29208040400035             احمدعبدهللا محمد غريب محمود             عـتـاقة

  28111010401099                   محمد الباز نبيل الباز             عـتـاقة

  27605261500508     ابراهيم العاطى عبد العزيز عبد سعيده             عـتـاقة

  27904100400233               ابراهيم غريب كمال ابراهيم             عـتـاقة

  28611070400396               المجيد عبد يوسف محمد عالء             عـتـاقة

  27308172200482                  عيد العال عبد محمد رضا             عـتـاقة

  27306253100064              محمد الحليم عبد راشد ايمان             عـتـاقة

  27407161302656                    سلطان محمد فتحى عادل             عـتـاقة

  27505070400177             القادر عبد جبريل محمد ممدوح             عـتـاقة

  28003181402894               السيد الدسوقى عزت الدسوقى             عـتـاقة

  28202100400429                     عمر احمد شوقى فنديه             عـتـاقة

  27902150400096                       سعد عزب محروس فرج             عـتـاقة

  27104222501298            الحميد عبد طه المحسن عبد حسن             عـتـاقة
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  27412270105201                       حسين جالل سيد امل             عـتـاقة

  27410222101137                     احمد محمد احمد ياسر             عـتـاقة

  27905240400175                يوسف محمد الاله عبد عاطف             عـتـاقة

  28407170400117               اللطيف عبد شوقى محمد احمد             عـتـاقة

  28105160400155                 حسانين عباس حسانين هانى             عـتـاقة

  27705200400076                  احمد صالح ابراهيم محمد             عـتـاقة

  27902240400125                  محمود محمد محمود ايمان             عـتـاقة

  26804160400072              احمد حسنين المجيد عبد ناصر             عـتـاقة

  29004011707658                   ابراهيم محمد سعيد عزت             عـتـاقة

  28806060400075                محمد العال عبد مجدى احمد             عـتـاقة

  28409190400329               الحليم عبد عواد محمد صباح             عـتـاقة

  27408281600142      اسماعيل ابوالحسن الصبور عبد انتصار             عـتـاقة

  28010090400194                ابراهيم ابراهيم حسن وليد             عـتـاقة

  27903010104442                   احمد محمود عباس ايمان             عـتـاقة

  28608180400129                     عنبر احمد غريب عبير             عـتـاقة

  28704070400114                     ناشد سامى منير ميكل             عـتـاقة

  28407230400391             محمود العزيز عبد فتحى مصطفى             عـتـاقة

  27810100400301                   ابوزيد مرسى احمد سعاد             عـتـاقة

  28006110102775              حسنين العال عبد السيد وائل             عـتـاقة

  27210250400043                 حسين ابراهيم غريب اميره             عـتـاقة

  27304032702172                 على محمود نورالدين جابر             عـتـاقة

  28404010401029                      هارون على محمد مها             عـتـاقة

  27106041201678                  على محمد ابراهيم محمود             عـتـاقة

  29306010111995                    حسين حمدان محمد حسام             عـتـاقة

  28405080400042                  السمان حماد شحات شيماء             عـتـاقة

  28403050400215                   القوصى يوسف جابر محمد             عـتـاقة

  26807252201237                 محمد السيد رمضان سليمان             عـتـاقة

  28311052601593             هللا حمايه محمود خليفه عاطف             عـتـاقة

  28108270400265                      مرسال على محمد امل             عـتـاقة

  29204240400051                    حامد حسين شاذلى كريم             عـتـاقة

  28512140400234                     عبده عبده حلمى هانى             عـتـاقة

  28601200400215                احمد السيد ابراهيم السيد             عـتـاقة

  29506270400183                         سيد حسن سيد ندى             عـتـاقة

  29110120400141                     احمد عشرى احمد سميه             عـتـاقة

  28703130400058                 هللا عبد محمود سيد محمد             عـتـاقة

  28610010400978               الحليم عبد عواد محمد صابر             عـتـاقة

  28504020400262                   صالح متولى عادل ايمان             عـتـاقة

  27106140100361                   محمد ابراهيم يوسف سحر             عـتـاقة

  29401010400761              محمد احمد الناصر عبد امينه             عـتـاقة

  28112150400137         محمد العظيم عبد الفتاح عبد غريب             عـتـاقة

  27710010400545               عطوه العال عبد محمد ايمان             عـتـاقة

  28901170400154           المسيح عبد اسكاروس ميالد ماجد             عـتـاقة

  26709210400262                    احمد كمال مصطفى هاله             عـتـاقة

  28002140400171                  محمود اسماعيل سيد شريف             عـتـاقة

  26802272701552                    عبيد طايع حسين مصطفى             عـتـاقة

  28203130400276                   جوده جادالرب على تامر             عـتـاقة
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  28611170400369                     غريب محمد فتحى نعمه             عـتـاقة

  29009290400186                      احمد فاوق احمد ريم             عـتـاقة

  28809010400693                 ابوطالب محمد السيد احمد             عـتـاقة

  29001010402544                ابوطالب محمد السيد فاطمه             عـتـاقة

  29204112202297                     محمد ثابت رشاد احمد             عـتـاقة

  28309010400577                 محمد ابراهيم محمد مصطفى             عـتـاقة

  28002250400134                   محمد الغريب محمد هانى             عـتـاقة

  27909120400258                حجازى محمد نصرالدين محمد             عـتـاقة

  28005070400267                   يوسف السيد غريب نجالء             عـتـاقة

  28104210400325     شريف العال عبد المنعم عبد نورالصباح             عـتـاقة

  27207132100204                     محمد شديد احمد زكيه             عـتـاقة

  29409170400113                   ياقوت فريد سعيد اسالم             عـتـاقة

  28510130400331                    حامد احمد محمد مصطفى             عـتـاقة

  27811040400273                   عليوه خليل عليوه محمد             عـتـاقة

  28210102203291                  ابراهيم يوسف محمد سعيد             عـتـاقة

  28707300400151                جالل الغنى عبد كمال احمد             عـتـاقة

  29301230400317               جالل الغنى عبد كمال مصطفى             عـتـاقة

  27711052402315                     بخيت احمد شوقى عاطف             عـتـاقة

  28904010400939                غريب هللا عبد محمود محمد             عـتـاقة

  28002180400051                      على محمد على محمود             عـتـاقة

  27301062401976                     عطيه حسين كامل ضاحى             عـتـاقة

  26806202701593        محمود السالم عبد غريب الباسط عبد             عـتـاقة

  28401152608471      المنعم عبد السمان الحميد عبد رمضان             عـتـاقة

  28612020400197        المعين عبد محمود المعين عبد عمرو             عـتـاقة

  27901021600651          جاد الخالق عبد الفتاح عبد جمال             عـتـاقة

  28406220400125                  دانيال اسحاق تغيان سها             عـتـاقة

  28208200400084                  ابراهيم حافظ السيد هبه             عـتـاقة

  26611130400041                      حسن محمد حسن سوميه             عـتـاقة

  27411112700996                    احمد محمود احمد ربيع             عـتـاقة

  28904160400155                      على محمد عادل عمرو             عـتـاقة

  28301010401637                      احمد على يحيى احمد             عـتـاقة

  29101010400732                على العاطى عبد على اسالم             عـتـاقة

  27402040201702                      ربيع محمد على نصره             عـتـاقة

  29410110400252                   محمد السيد محمد محمود             عـتـاقة

  26904130101903                     نصر مبارك فكرى نجاه             عـتـاقة

  28612080400153                 تاوضروس ثابت كمال مايكل             عـتـاقة

  28702080400098                    محمد شوقى شوقى محمود             عـتـاقة

  28112090400141                      حامد شحات محمد هبه             عـتـاقة

  26912222300069                      رزق مرزوق على نجيه             عـتـاقة

  27709212101843                 جادالكريم سعيد احمد امل             عـتـاقة

  28212200400057                    مصطفى درويش عيد ايمن             عـتـاقة

  28203011213212               حناهللا هارون عادل رومانى             عـتـاقة

  26801211203201             مصطفى السميع عبد فهيم امانى             عـتـاقة

  26905022500121              السيد احمد اللطيف عبد هناء             عـتـاقة

  29107150400218                     حسين احمد محمد حازم             عـتـاقة

  26701220400138                    احمد فتوح محمود حسين             عـتـاقة
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  29301040400094             رفاعى الفتاح عبد رفاعى محمد             عـتـاقة

  27604010400192                    على مصطفى السيد محمد             عـتـاقة

  29208090400214                     امين محمد امين محمد             عـتـاقة

  28212180400411                    عمار زناتى حسنى احمد             عـتـاقة

  28110220400102                       فهمى فرج فهمى منى             عـتـاقة

  28602070400273                    مسعود يونس حسين احمد             عـتـاقة

  29001240400273               يوسف الحميد عبد صبحى محمد             عـتـاقة

  27711040104289                    محمد صالح احمد فايزه             عـتـاقة

  27201110400036                   متولى احمد محمد مصطفى             عـتـاقة

  27411231401077                       رخا محمد زكى محسن             عـتـاقة

  29501280400236                     راغب رمزى رافت يوسف             عـتـاقة

  29108240400035                جاد جوده محمد الرحمن عبد             عـتـاقة

  26911162600657         حسن المنعم عبد الحليم عبد رمضان             عـتـاقة

  28506251601697           المقصود عبد رشاد اسماعيل ايمن             عـتـاقة

  27401152602894               محمد الرحيم عبد كمال محمد             عـتـاقة

  28809250400097        الرحيم عبد النعيم عبد عاطف محمود             عـتـاقة

  28706290400053         الرحيم عبد النعيم عبد عاطف محمد             عـتـاقة

  27208041300797              عثمان مرسى الحميد عبد اشرف             عـتـاقة

  28310110400432                 متولى ابراهيم فتحى غريب             عـتـاقة

  28911010400587                 ابراهيم محمد احمد فاطمه             عـتـاقة

  28807180400067                     على محروس فتحى رحمه             عـتـاقة

  29108100400159                 هللا عبد عالم سعيد احمد             عـتـاقة

  26611030400256                      احمد حماد عيد عادل             عـتـاقة

  26611222701551                     احمد محمد فؤاد محمد             عـتـاقة

  29109290400105                     محمد محمد يوسف والء             عـتـاقة

  28110241201851                     السيد احمد على احمد             عـتـاقة

  28106010400218                    محمد عالم صابر اسامه             عـتـاقة

  28808280400443             على محمد ابوالوفا جمال رحاب             عـتـاقة

  28508010401193                     جبر صالح دسوقى محمد             عـتـاقة

  28212242600684   الحميد عبد العزيز عبد الحميد عبد فاتن             عـتـاقة

  26807242601318                  ابوزيد محمود صابر ناصر             عـتـاقة

  28509251304497              الرحمن عبد رضوان فوزى اشرف             عـتـاقة

  28701212602071             محمود الراضى عبد مجاهد احمد             عـتـاقة

  27001101301891                     سالمه محمد جوده فرج             عـتـاقة

  27507152401662                        على احمد على رضا             عـتـاقة

  27601050104996                   محمود نعمان محمود على             عـتـاقة

  27904100400152                    مكاوى محمد ناجى وحيد             عـتـاقة

  28602210400058                       حسن لطفى حسن محمد             عـتـاقة

  29203210400271                     محمد احمد صالح محمد             عـتـاقة

  28602140400217                اسماعيل محمود مصطفى محمد             عـتـاقة

  27504180400141               النبى حسب شحاته محمد نوال             عـتـاقة

  28203120400367                   سالمه ابوزيد سيد سعاد             عـتـاقة

  28507260400218              ادريس رمضان هللا عبد مصطفى             عـتـاقة

  28102160400296               احمد ابوالنجا ابراهيم فرج             عـتـاقة

  28606121300339                     عفيفى جوده شوقى رضا             عـتـاقة

  28512150400186                 ابوطالب محمود حيدر يسرا             عـتـاقة
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  27312300102232               حسن العزيز عبد فاروق محمد             عـتـاقة

  27810262103556     محمد الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد             عـتـاقة

  28009010400409                    محمد حسين السيد صباح             عـتـاقة

  28409130400176               جادالرب هللا عبد سمير على             عـتـاقة

  28002230400367                    احمد كمال احمد ناديه             عـتـاقة

  27311142201566                   الليثى امين محمد زينب             عـتـاقة

  29012090400051                       حسن طه احمد مصطفى             عـتـاقة

  28312010400993                 احمد السيد احمد ابراهيم             عـتـاقة

  27602022702671                     حنا ناشد عدلى مايكل             عـتـاقة

  28801170400265              حسين الواحد عبد حسين اسماء             عـتـاقة

  28007270400418                   حافظ زغلول السيد سمير             عـتـاقة

  26902012601991                 سالمه اسماعيل حسين ناصر             عـتـاقة

  28306170400086         السيد المبدى عبد ابوالمكارم هبه             عـتـاقة

  27605040201026  المغيث عبد المجيد عبد العظيم عبد عايده             عـتـاقة

  28803010401179                    محمد جوده غريب السيد             عـتـاقة

  28707231402995              السيد سيدمحمد ابراهيم عالء             عـتـاقة

  27902100202021                 سليم عيدمحمد السيد ليلى             عـتـاقة

  26706110400274                     حسان احمد محمد ناصر             عـتـاقة

  27901250400232                   الدسوقى على السيد حسن             عـتـاقة

  27511281201405           الفار سليمان الرحمن عبد نعيمه             عـتـاقة

  26804232300337              محمد المجيد عبد سكران فتوح             عـتـاقة

  28002121601867                مرسى الجواد عبد محمد عزه             عـتـاقة

  28707140400329                     حسين زكى جمال ايمان             عـتـاقة

  28601010403439                     مكاوى محمد نجى محمد             عـتـاقة

  28610010400196                  حسين بخيت هللا احمدخلف             عـتـاقة

  27902150400428                   احمد محمود فاروق دعاء             عـتـاقة

  28501052604235               رشوان ابوالمجد محمود محمد             عـتـاقة

  27810250400156                محمدرسالن عبده يوسف محمد             عـتـاقة

  26901270400049                  محمد متولى دردير عدليه             عـتـاقة

  28904040400178                 محمدمعوض امين محمد طارق             عـتـاقة

  27603070400161                    متولى احمد رمضان هدى             عـتـاقة

  28809010401452                   متولى احمد رمضان احمد             عـتـاقة

  26710310400039                    متولى احمد محمد عادل             عـتـاقة

  29007100400379               راوى احمد المعطى عبد احمد             عـتـاقة

  28410040400272                    احمد عرموس يوسف احمد             عـتـاقة

  27212281301496                  ابوزيد محفوظ انور حسام             عـتـاقة

  29205150400333                 اسماعيل منصور محمد طارق             عـتـاقة

  29304160400101                    هادى فتحى هشام اسراء             عـتـاقة

  29203012110178                  ابراهيم خليل راغب احمد             عـتـاقة

  28102192400034               شحات احمد صابر المنعم عبد             عـتـاقة

  26901182100043                     سالمه محمد على دعاء             عـتـاقة

  29210150400116            ابراهيم الصمد عبد فتحى محمود             عـتـاقة

  29106150400343                محمود حسين ابراهيم اسماء             عـتـاقة

  27805082701907                   محمدحسن مبارك على هدى             عـتـاقة

  27408121300835                    دسوقى فرج مصطفى محمد             عـتـاقة

  27901240400137                     حسن توفيق حسن توفيق             عـتـاقة
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  28703270400139                 محمدطنطاوى رجب على محمد             عـتـاقة

  28309280400226                    محمد حمدى احمد ايمان             عـتـاقة

  28501010403558                    مشحوت محمد جوده ايمن             عـتـاقة

  29204300400152            محمد نورالدين العزيز عبد نور             عـتـاقة

  27211102601389                  عثمان حسين عثمان يامنه             عـتـاقة

  26910062601285              المنعم عبد احمد مصطفى نصره             عـتـاقة

  29001112602475                   على ابوالوفا رجب عالء             عـتـاقة

  28409240400074                       على غريب محمد سعد             عـتـاقة

  29301160400152                     محمد محمد على محمود             عـتـاقة

  29207160400318              متولى احمد ماهر الرحمن عبد             عـتـاقة

  27404020101453                 الحفناوى محمد عادل محمد             عـتـاقة

  29309090400487                      على مصطفى خليل ايه             عـتـاقة

  26805200400174                محمد عبالرازق محمد عفيفى             عـتـاقة

  27808100400226                     يونس على غريب داليا             عـتـاقة

  29506160400099                    احمد حمزه شاذلى احمد             عـتـاقة

  28502090400054              محمدسليمان الدين جمال محمد             عـتـاقة

  28210250400152                 العسكرى حسين محمد مصطفى             عـتـاقة

  28205250400418                على المجيد عبد احمد هانى             عـتـاقة

  28903100400371                     عمار محمد غريب احمد             عـتـاقة

  28409302703796                     احمد عمر محمود حسين             عـتـاقة

  28801050400202                     حميد مرضى عطوه رقيه             عـتـاقة

  27808130400115                جابر محمود هللا عبد غريب             عـتـاقة

  26805270101344                    على محجوب حسين ايناس             عـتـاقة

  28208151301911               على السيد الرحمن عبد كمال             عـتـاقة

  28206170400189                         على على حسين مى             عـتـاقة

  28901070400149                  عيد الدسوقى محمد شيماء             عـتـاقة

  28210182600415               احمد العال عبد احمد زغلول             عـتـاقة

  27408310102238                  محمد مختار ابراهيم سعد             عـتـاقة

  28810150400225                      احمد قطب باسم عفاف             عـتـاقة

  28508260400109                      على محمود جمال هبه             عـتـاقة

  29209060400143                      احمد سعد محمد رحاب             عـتـاقة

  29107050400253                   مصطفى محمد حربى محمود             عـتـاقة

  27301032601458                ابراهيم بدوى السيد خليفه             عـتـاقة

  27509270400088               ابوالجدايل محمود جمال منى             عـتـاقة

  27804180400161                      على سالم سالم خضره             عـتـاقة

  29104250400356                      غريب محمد عوض شريف             عـتـاقة

  26802091800966                     حسين محمد جمال حنان             عـتـاقة

  27601012600751               محمد الحميد عبد ربيع ايمن             عـتـاقة

  28405010400495                 احمد هللا عبد عاطف محمد             عـتـاقة

  29011151602879                    النجار حسن محمود حسن             عـتـاقة

  29209010400789                     احمد محمد طارق مروه             عـتـاقة

  29307240400232                     احمد محمد طارق محمد             عـتـاقة

  27801060400118                      احمد يوسف احمد على             عـتـاقة

  28711250400232                    صالح متولى عادل عماد             عـتـاقة

  29205160400056                   صديق حسانين خالد محمد             عـتـاقة

  28111200400374                      احمد محمد جوده رضا             عـتـاقة



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29403210400318                     مغربى محمد رضا محمد             عـتـاقة

  28411040400031                 احمد هللا عبد احمد غريب             عـتـاقة

  28306010400071                    شيخون طلبه دسوقى رجب             عـتـاقة

  27512281300507                  مدكور ابراهيم سعيد عزه             عـتـاقة

  28806200400356                     سيد السيد خميس محمد             عـتـاقة

  29301160400438                 سيداحمد السيد خميس احمد             عـتـاقة

  29001170400114                  سباق محمود شعبان محمود             عـتـاقة

  27001211300521                   ابراهيم نصر شوقى امال             عـتـاقة

  28506050400235                   ابوزيد محمد حمدى احمد             عـتـاقة

  27910110400134                 بندارى عليوه بيومى احمد             عـتـاقة

  28103010400545                    محمد محمد حسين نيفين             عـتـاقة

  29112012606097                      محمد خلف فوزى محمد             عـتـاقة

  26708260400178                     غانم سليم سالم صالح             عـتـاقة

  28303272700352                 هنداوى التهامى رضا محمد             عـتـاقة

  29004050400471                      امام حسن امام احمد             عـتـاقة

  27509150400165                    خليل دسوقى رمضان سحر             عـتـاقة

  28107141300606                اسماعيل محمد ابراهيم عزه             عـتـاقة

  27411100100314                     حافظ حسين ثروت حسين             عـتـاقة

  27411010105449                      عثمان سيد سعد تقيه             عـتـاقة

  28407110400312               ابراهيم حسين ابراهيم سعيد             عـتـاقة

  29001170400319                     محمد سعيد احمد محمد             عـتـاقة

  28801100400055                     حسان قاسم خالد محمد             عـتـاقة

  26802191900208                محمد ابوالحسن احمد فتحيه             عـتـاقة

  26803072400881                 على عيد المعطى عبد هاله             عـتـاقة

  28412250400031                ابوالهدى محمد السيد محمد             عـتـاقة

  27907261601386                     محمد عبيد محمد هيام             عـتـاقة

  29110040400078                    حسين مبارك حسين احمد             عـتـاقة

  29506040400044 الرحمن عبد السميع عبد الرحمن عبد ابتسام             عـتـاقة

  27312271400741        مصطفى الحميد عبد المنعم عبد مرفت             عـتـاقة

  26806110300169                   بربرى محمد مصطفى نصره             عـتـاقة

  27602270400185                  ابورحاب محمد احمد عبير             عـتـاقة

  27107071400493                  ابراهيم فراج سعيد فريد             عـتـاقة

  27803150400241                   خليل دسوقى رمضان سهير             عـتـاقة

  28408070400094              اللطيف عبد محمد غريب محمود             عـتـاقة

  28412110400146          الجوهرى محمدعبدهللا عباس اميره             عـتـاقة

  27601080400182                       على موسى حسين رشا             عـتـاقة

  29010060400053                    امين عبده السيد محمد             عـتـاقة

  28710290400395              غبريال هللا رزق لطفى ميشيل             عـتـاقة

  29409010400133              ابراهيم رمضان اسماعيل احمد             عـتـاقة

  29007150400175                الغنى عبد محمد خميس احمد             عـتـاقة

  28402240400177                   عمران محمود احمد غريب             عـتـاقة

  27601031404431                  احمد دسوقى السيد دسوقى               طــوخ

  27010182100304              السيد ابراهيم ابراهيم مرفت               طــوخ

  28602081403657                       على فهمى على محمد               طــوخ

  27310040100939                       على محمد حسن ياسر               طــوخ

  28008201405072               احمد السميع عبد حسن مصطفى               طــوخ
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  27610251401998              العال عبد محمود مصطفى هانى               طــوخ

  29308221400473                محمدفرحات يوسف محمد سامى               طــوخ

  27009151402398                احمد السميع عبد حسن خالد               طــوخ

  27703211402124              احمد السميع عبد حسن ابتسام               طــوخ

  27106290102981                  محمود فهمى محمد صابرين               طــوخ

  27606081400633               محمد احمد محمد القادر عبد               طــوخ

  27105281400523              محمد السيد الحميد عبد رقيه               طــوخ

  29405281401211                      عيد محمد حازم محمد               طــوخ

  27011091401553                    شنانه احمد احمد محمد               طــوخ

  28604221401512الواح عبد الغنى عبد الرازق عبد الغنى عبد               طــوخ

  27901051401572                    احمد محمدى عطيه محمد               طــوخ

  29009201403452                    السيد حسين ربيع محمد               طــوخ

  26704301400271                  مرسى هللا عبد رزق احمد               طــوخ

  29209241400978              الفتاح عبد رشاد اشرف مصطفى               طــوخ

  27508061401143              بحيرى الجليل عبد حمدى وفاء               طــوخ

  27307041400803                 عليمى محمد السيد السيده               طــوخ

  28407081402173                 الفتاح عبد فهمى طه حسام               طــوخ

  27105241401004                      مصطفى حسن جوده عزه               طــوخ

  29403301400655     المجيد عبد الشافعى المجيد عبد محمود               طــوخ

  27504011403409                  ابراهيم محمد احمد نعمه               طــوخ

  29010281401208              العزيز عبد ابراهيم سامى مى               طــوخ

  28302141401809                     على محمد فتحى نعيمه               طــوخ

  27401011406994                عفيفى ابوسريع شعبان ناصر               طــوخ

  26611241401313                    محمد تهامى فتحى ماهر               طــوخ

  27206151401499                احمدعالم زكريا احمد ياسر               طــوخ

  29206011405131         العزيز عبد النبى حسب شعبان محمد               طــوخ

  27410271401901                    محمد رمضان سعيد زكيه               طــوخ

  28509151405041                       حسن محمد محمد منى               طــوخ

  28705161401292                      حنا رياض سامى بوال               طــوخ

  28403271402875             محمود هللا عبد ابراهيم محمد               طــوخ

  28306041401645                    عواد رمضان صابر فاتن               طــوخ

  28703031402251                  ابراهيم حامد صابر حامد               طــوخ

  28412151402994                   مندور رفاعى سيد ممدوح               طــوخ

  28801011424927                    محمد مصطفى محمد رباب               طــوخ

  27311171401531                     سالم محمد سالم وليد               طــوخ

  28601071402711                    خطاب سالم خطاب اسالم               طــوخ

  28811011406169                هللا عبد فاروق عماد عتاب               طــوخ

  28712221401498               حامد الحميد عبد سعيد هالل               طــوخ

  27904171401346             الرحمن عبد عثمان محمود سعاد               طــوخ

  27611152502096                       سالم جمعه عطا حسن               طــوخ

  27209161400881                حسنين ابراهيم صبحى نفيسه               طــوخ

  27807231402597                    الصاوى محمد قطب محمد               طــوخ

  27611091401534                     على محجوب احمد محمد               طــوخ

  28407031401834                   محمد منصور صابر منصور               طــوخ

  27508261401067              بحيرى الحليم عبد رافت رحاب               طــوخ

  26809080102277                     حسن كفافى محمد احمد               طــوخ
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  27606071401381                 فرج حسن الفتاح عبد زينب               طــوخ

  28905012203355                    حسين امين ايهاب محمد               طــوخ

  27012021401251             الفتاح عبد البدوى احمد اشرف               طــوخ

  27002101400446               محمد الحميد عبد محمد الفت               طــوخ

  27607131400954            محمد الحميد عبد محمد اسماعيل               طــوخ

  27701290103487              يوسف امام المحسن عبد ايمان               طــوخ

  27506201401189                الخياط جمعه الحسينى حنان               طــوخ

  27504171401399                    احمد زكريا احمد محمد               طــوخ

  28008172601908                     حنا سليمان حنا ورده               طــوخ

  29311171400729           حسانين الكريم عبد محمد نورهان               طــوخ

  28603081402134      اسماعيل الفتاح عبد احمدالبدوى عطيه               طــوخ

  28003261401201      اسماعيل الفتاح عبد احمدالبدوى رباب               طــوخ

  28203141401819              محمود الحميد عبد محمد عمرو               طــوخ

  28801291401358                 حسن الرؤف عبد جمال يحيى               طــوخ

  28411201401246                الرحمن عبد محمد رضا والء               طــوخ

  29011211400511           بهلول هللا عبد على مصطفى احمد               طــوخ

  29101012500904                      نخله داود كميل رشا               طــوخ

  28710011406516                محمدمتولى محمد امام محمد               طــوخ

  27209181400348                   الحوتى محمد احمد صباح               طــوخ

  27410271400654                        يوسف يس عيد ياسر               طــوخ

  28308241400727                   احمد محمود احمد اميره               طــوخ

  28204251700141                  الجندى حسين محمود منال               طــوخ

  27703011403509             خليل السميع عبد ابراهيم سها               طــوخ

  28201310102742                 ابراهيم سعيد جمال اشجان               طــوخ

  27510151402356             المعطى عبد يوسف احمد الهادى               طــوخ

  26705161400787              التواب عبد بركات عطيه صباح               طــوخ

  28606011405909         الخير عبد السالم عبد محمد اميره               طــوخ

  27109021400754           هللا عبد جمعه الفتاح عبد احمد               طــوخ

  26903151401226                   احمد محمدى عطيه هويدا               طــوخ

  28704051401576                     يوسف هادى مسعد محمد               طــوخ

  29110141401156               محمود محمد النبى عبد احمد               طــوخ

  29208121401028               احمد هللا عبد احمد ابتسام               طــوخ

  29401031400795             احمد هللا عبد احمد هللا عبد               طــوخ

  26802191702198                   الفارس محمد احمد ايمن               طــوخ

  28707071402551         الخير عبد السالم عبد محمد اسالم               طــوخ

  27112141900085              احمد احمد الرازق عبد اميره               طــوخ

  28210061402861                     على احمد فاروق والء               طــوخ

  29103171401758                  محمد ابراهيم جمال ناصر               طــوخ

  28901051401975 الرحيم عبد محمد المنعم عبد ابراهيم باسم               طــوخ

  28808261401188             حسن الرؤف عبد السيد الشيماء               طــوخ

  27011061401567          احمد الغنى عبد المنعم عبد وفاء               طــوخ

  27804201401538     احمد المقصود عبد الطوخى المقصود عبد               طــوخ

  27302181400623          محمد الخير عبد الوهاب عبد مريم               طــوخ

  28208121402152                 السيد توفيق السيد محمود               طــوخ

  27008241400924           محمد الخير عبد الوهاب عبد عزه               طــوخ

  28902081401984                     سباعى عواد محمد سمر               طــوخ
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  28905281401252                  رفاعى احمد رفاعى السيد               طــوخ

  28604071401764                  سيد الرازق عبد سيد منى               طــوخ

  28801011431311                     محمد محمد مجدى محمد               طــوخ

  28410110100875                ابراهيم مدبولى صبحى محمد               طــوخ

  27201051401732       سليمان الفتاح عبد فهمى الفتاح عبد               طــوخ

  28101121403176           ابراهيم الرحمن عبد شعبان احمد               طــوخ

  28112011406945      العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد مروه               طــوخ

  28501260104203               الجواد عبد جمعه شوقى مروه               طــوخ

  28801010128429               الجواد عبد جمعه شوقى دعاء               طــوخ

  28707241401351               الفضيل عبد محمد سعيد محمد               طــوخ

  27712071401334                    حسين احمد السيد احمد               طــوخ

  27602041400759                الشنشورى محمد جالل محمود               طــوخ

  28608011408765         خشب ابو ابراهيم السيد عفيفى هبه               طــوخ

  26902021402071                    فرج يوسف ابراهيم على               طــوخ

  27803151401713             ابراهيم ذكى المنجى عبد محمد               طــوخ

  28308011409971                 الفتاح عبد فهمى طه احمد               طــوخ

  27805231401695                  بيومى محمود محمد محروس               طــوخ

  27601272500539               سعيد ثابت التواب عبد صالح               طــوخ

  28506151405017                    شحات محمد محمود خالد               طــوخ

  28001301402238               بكرى الحميد عبد احمد هشام               طــوخ

  28502220100716                     محمد حسين نعيم احمد               طــوخ

  27402091402737                ابراهيم على ابراهيم اشرف               طــوخ

  28404111401534                الحافظ عبد محمد عزت محمد               طــوخ

  27203120103296                   السيد خليل عثمان عالء               طــوخ

  28409052301115                     احمد احمد جمال محمد               طــوخ

  27711051403075                   فرجاهلل عواد عيد ايمن               طــوخ

  27401281402338                    هلل فرج عواد عيد على               طــوخ

  29004261401198                 الغفار عبد سيد انور سيد               طــوخ

  27002141400767                     حسين محمد حسين صفاء               طــوخ

  28301051403695                    بحيرى محمد مهدى وائل               طــوخ

  27107221401345                    غنيم محمد صابر ساميه               طــوخ

  28912011405252                      احمد معوض كرم محمد               طــوخ

  28012031401066           الهبيان الجواد عبد لطفى شاديه               طــوخ

  27206011402851                    محمد السيد محمد عادل               طــوخ

  28507171402011               العال عبد محمود محمد احمد               طــوخ

  27009011402657                        على فرج حمدى فرج               طــوخ

  29311291400412                    السيد محمد سعيد محمد               طــوخ

  28107301401277          جوده العزيز عبد المعطى عبد رضا               طــوخ

  29408101402892                  موسى ابراهيم عزت اسالم               طــوخ

  28109291402272                    محمد عباس صابر ايهاب               طــوخ

  28104111402944                     مصطفى محمد محمد هدى               طــوخ

  27901011420451                       على فرج حمدى رافت               طــوخ

  28901011436695                    دسوقى عطيه احمد رامى               طــوخ

  28110221402419                مرسى عبدربه ابراهيم شريف               طــوخ

  28101241403391                هللا عبد عثمان محمد احمد               طــوخ

  28208021601867                   الشورى زكريا يوسف رشا               طــوخ
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  28604021402476              احمد هللا عبد صابر ابراهيم               طــوخ

  27204121401963                  اسماعيل سالمه قللى منى               طــوخ

  28602180104254         الرحمن عبد منير العاطى عبد احمد               طــوخ

  27605221402261                     حسين محمد حسين ثناء               طــوخ

  28109191402551                      جاد محمد صالح محمد               طــوخ

  28609011413951                 البوشى محمد السيد محمود               طــوخ

  28006261401898                  حسنين عالم على ابراهيم               طــوخ

  28001231402731                    شحات محمد محمود محمد               طــوخ

  28505251404062                 على الشافى عبد صالح رشا               طــوخ

  28810041401131               الحافظ عبد سيد شعبان عماد               طــوخ

  27203171401194                    سالم موسى سالم نعمان               طــوخ

  28608251403591                حسن محمد العزيز عبد هشام               طــوخ

  28807301402984                      الشحات طه صالح رضا               طــوخ

  27912061402935                محمد الفتاح عبد محمد رضا               طــوخ

  27501251402982                   احمد محمود حليم تهانى               طــوخ

  28210061404554                سولاير عريان جورجى جوزيف               طــوخ

  29103061401817                     محمد عباس كمال وائل               طــوخ

  29010021400755             الششتاوى هللا عبد حسين احمد               طــوخ

  29110271401417                     حاسن حامد احمد محمد               طــوخ

  28407241402931                   فرغلى حنفى احمد رمضان               طــوخ

  28602011410494              محمود جعفر المطلب عبد جعفر               طــوخ

  27411051402105              على احمد المقصود عبد محاسن               طــوخ

  27809101404515                      جمعه سيد جمعه ياسر               طــوخ

  27208061401689                     حامد احمد سيد ايمان               طــوخ

  29502091400451            السيد هللا عبد جمعه هللا عبد               طــوخ

  28804261402138                  ابراهيم محمد يحى رمضان               طــوخ

  28607191402631                      السيد حسن محمد بدر               طــوخ

  27903311402155              محمود السيد سعيد عالءالدين               طــوخ

  27706181402191                      محمد على محمد وائل               طــوخ

  27001191401407          الحميدعثمان عبد الدين كمال سحر               طــوخ

  28101102404048                االدهسى نبيشى محمود مرفت               طــوخ

  29505011405511              محمدعيسى ابراهيم جمال احمد               طــوخ

  27608251402353            ابراهيم الدسوقى ابراهيم حامد               طــوخ

  27510011404499                    بكرى عثمان عزت عثمان               طــوخ

  28805171401503                     السيد محمد عادل منى               طــوخ

  28402141401951              البنا الغفار عبد رفعت احمد               طــوخ

  28308141402951                    السيد عنتر حنفى خالد               طــوخ

  27811261402351                     فرج السيد محمد احمد               طــوخ

  28904142102414                سليمان كامل اسماعيل احمد               طــوخ

  28004281401298               البارى عبد محمد محمد وائل               طــوخ

  27603071401748              بيومى احمد هللا عبد انتصار               طــوخ

  28005241401691              محمد محمود لطفى العليم عبد               طــوخ

  27809081402278                      حسن عباس كامل هشام               طــوخ

  26905151401202                   شريخه السيد كامل ثناء               طــوخ

  27310141401549               جمعه الباقى عبد حسين عليه               طــوخ

  27105201401621                  عبدربه سنوسى حسين نصره               طــوخ
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  29107131400754               العليم عبد محمد عاطف محمد               طــوخ

  27507311401296                      سالم دياب رضا محمد               طــوخ

  27711061401925                    عزب زكى ابراهيم سهير               طــوخ

  27802101402186               ابراهيم الهادى محمد سالمه               طــوخ

  28011101401445                     صادق بهى صادق ساميه               طــوخ

  29409211401197                     محجوب محمد سعد محمد               طــوخ

  28002091404433             يسن مهدى العاطى عبد ابراهيم               طــوخ

  27908281402297                      محمد عواد عزت احمد               طــوخ

  28607021402386              منصور الفتاح عبد محمد صباح               طــوخ

  28404241402206              منصور الفتاح عبد محمد سماح               طــوخ

  28508011408451                    منصور محمد سعيد عماد               طــوخ

  28007011405142                     مصطفى احمد صبرى رضا               طــوخ

  27810190100395              محمدابراهيم دسوقى حسن جمعه               طــوخ

  26907281401002              السعدنى بيومى اسماعيل زينب               طــوخ

  28403201402711              محمديحى بيومى ابراهيم عمرو               طــوخ

  28002171402067                       على احمد سيد سهام               طــوخ

  27404121300937                    يوسف شاهين شوقى احمد               طــوخ

  27903071402497                 محمد محمدى فتحى ابراهيم               طــوخ

  27109021401947                 عفيفى السعيد محمد شاديه               طــوخ

  29109011411755                احمدسليمان على محمود سيد               طــوخ

  29509201404354                    رمضان احمد احمد محمد               طــوخ

  29009151404851               محمد الفتاح عبد مسعد عالء               طــوخ

  28709221402701                  محمد احمد هللا عبد نهى               طــوخ

  27009181401451              عفيفى الحميد عبد احمد عالء               طــوخ

  28009211401799         الجواد عبد عزام الجواد عبد احمد               طــوخ

  27205081401678               ابوعرب ابراهيم محمد اسامه               طــوخ

  28602011410419                     احمد محمد مصطفى رضا               طــوخ

  28202231401595                    محمود على محمود مجدى               طــوخ

  26803221401071                     السيد رزق على محمود               طــوخ

  28711291402118                    يوسف تهامى محمد احمد               طــوخ

  28804131402373                     احمد طلعت محمد عالء               طــوخ

  29002060102416              الجواد عبد جمعه شوقى مصطفى               طــوخ

  27110221401176                   حسانين رشاد محمد عزمى               طــوخ

  28308171402239               محمد الفتاح عبد جمال ايمن               طــوخ

  28311211402416                على الجليل عبد محمد احمد               طــوخ

  27704171402521                 ابراهيم مغاورى محمد هدى               طــوخ

  29001281402132         ابراهيم هللا عبد محمود هللا عبد               طــوخ

  27912221403313                   عطاهللا رجب راضى احمد               طــوخ

  27702281401838                 نصار ابراهيم احمد محمود               طــوخ

  27908111401105                     عزب موسى موسى فاطمه               طــوخ

  27602101402811                     طلبه عطيه رشاد احمد               طــوخ

  27608111300038                   محمد اسماعيل على وليد               طــوخ

  27704201402238                 العال عبد بالل على عصام               طــوخ

  28601051402986               السيد امام ابوالخير فاطمه               طــوخ

  26708090100794                 هللا عبد احمد رجب ممدوح               طــوخ

  28706141402191                   احمد ناجى صالح الليثى               طــوخ
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  28302231402162               محمود هللا عبد محمد رانيا               طــوخ

  28605011410299                       عيد حسن سعيد عماد               طــوخ

  27912201403783                     على محمد سالم تهانى               طــوخ

  28907041402131             محمودالشيخ احمد محمود محمود               طــوخ

  27102240102608                هللا عبد السيد محمد منال               طــوخ

  29310310100097                      عمر السيد رجب احمد               طــوخ

  27611091403481              محمد الهادى عبد فهمى حوريه               طــوخ

  26803141401151               حسين محمد الفتاح عبد سعيد               طــوخ

  28807281402338                    على اسماعيل عزت احمد               طــوخ

  28504291401451           هللا عبد ابراهيم ابراهيم ناصر               طــوخ

  28706011414376                   عثمان احمد عثمان احمد               طــوخ

  26911101401538                      على طه على ابراهيم               طــوخ

  26803091401154                  حسن بسطاويسى محمد عاطف               طــوخ

  27703141401834           محمدين الرحمن عبد مدبولى محمد               طــوخ

  27407311400759                      علم احمد محمد احمد               طــوخ

  28207291401898         النبى عبد السميع عبد صالح مسعود               طــوخ

  26903071401098                 ابوشعير عثمان مهدى جمال               طــوخ

  28412251401596                     احمد محمد صالح احمد               طــوخ

  28304221401543              رمضان ابراهيم الدين رشامحى               طــوخ

  29211281401751          الخالق عبد على الخالق عبد محمد               طــوخ

  27905261403794                عبدربه ابراهيم فتحى حسام               طــوخ

  27201121401166          محمد الخير عبد السالم عبد عفاف               طــوخ

  28103161401853                     غنيم جعفر جمال محمد               طــوخ

  27408121401143           محمد الخير عبد السالم عبد سحر               طــوخ

  28704011410831                      شلبى حسن محمد محمد               طــوخ

  28609180101373                      حامد على حامد صالح               طــوخ

  29005251401994                     غنيم جعفر جمال احمد               طــوخ

  29004081401777      المقصود عبد هللا عبد جالل هللا عبد               طــوخ

  28503020100432  العزيز عبد المنعم عبد العزيز عبد محمود               طــوخ

  28903101401982                الزيبق على مصطفى سيد سمر               طــوخ

  28407221403175                    بيومى صالح سالمه رضا               طــوخ

  27502161401738                  هللا عبد عمر كامل محمد               طــوخ

  26801211400928              سليمان الفتاح عبد فهمى هدى               طــوخ

  28303231401456                   ابراهيم محمد يحى محمد               طــوخ

  29005031401292         اللطيف عبد على الرحمن عبد محمود               طــوخ

  27601011412659                    احمد محمد حسنى محمود               طــوخ

  29311071401591              المجيد عبد محمد ممدوح مهاب               طــوخ

  27911111403419                 عفيفى محمدمحمد سيد محمد               طــوخ

  29302231400511                 عيسى محمد على سعيد محمد               طــوخ

  28208231401861                     السيد حسن محمد حكمت               طــوخ

  28607071403006                   حسانين محمد محمد مروه               طــوخ

  28308171402212         مراد الحميد عبد انور الحميد عبد               طــوخ

  27903141401833               مراد الحميد عبد انور كمال               طــوخ

  28101171403274        خليل الشافى عبد الرحمن عبد محمود               طــوخ

  28612011409238                     حسن على عاشور محمود               طــوخ

  26612161401033                     على مصلحى محمود على               طــوخ
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  28610021401372               ابراهيم كمال ابراهيم كمال               طــوخ

  29001231402441                    فرغلى امام ناصر ناهد               طــوخ

  28109071600855      الواحد عبد ابراهيم عطيه الناصر عبد               طــوخ

  29411021401314                         طه على سعيد على               طــوخ

  28604171403187                    الشحات طه صالح شيرين               طــوخ

  27504011405011         محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد               طــوخ

  29204161401459                 سليم هللا عبد يوسف يوسف               طــوخ

  29003231401219                سليم هللا عبد يوسف اسالم               طــوخ

  27901101402575                ابراهيم على ابراهيم سعيد               طــوخ

  27902141402434                     محمد امين محمد احمد               طــوخ

  26901011405059                 حسين هللا عبد محمد مدحت               طــوخ

  27710171402416                     طلبه عطيه رشاد صالح               طــوخ

  27612191401813               مصطفى هللا عبد مصطفى مدحت               طــوخ

  27405041401941                      حسن محمد حسن عطيات               طــوخ

  29301091403098                  على حسين محمد نورالدين               طــوخ

  27812121402331                   مصطفى محمد حضير مصطفى               طــوخ

  28506201403819                       على سيد انور احمد               طــوخ

  28012120105217              محمد اسماعيل مصطفى اسماعيل               طــوخ

  27811201403677                     بحيرى هدى كمال وليد               طــوخ

  26803290100929                    حسن فؤاد ابوزيد زينب               طــوخ

  29009301407412              خليل سالمه مصطفى عالءالدين               طــوخ

  28901181402434                    عواد عبده احمد محمود               طــوخ

  27505031402316                        على على سيد وليد               طــوخ

  28211041401733                      رجب السيد حسن محمد               طــوخ

  28802151402571                  محمد ابراهيم مسعد عمرو               طــوخ

  27104261401268                      عزب زكى كمال ناديه               طــوخ

  27005261400492                    نويصر مرسى احمد محمد               طــوخ

  28205021401664                 الشنشورى محمد جالل دينا               طــوخ

  27811261402254                    خليل احمد حسنى محمود               طــوخ

  28801071402493                    بندارى سيد محمد احمد               طــوخ

  28801301404032                  ابراهيم رافع على عدنان               طــوخ

  27107012104198                      محمد محمد رجب عمرو               طــوخ

  27407071401779                على الحميد عبد احمد احمد               طــوخ

  26903261401299                    داود مصلح منصور هشام               طــوخ

  28502051402244                     السيد حسين فوزى رشا               طــوخ

  28304051402795            ابراهيم الهادى عبد سيد اسامه               طــوخ

  29006191401465                    حسن كامل ناجى ياسمين               طــوخ

  28209011411594                محمد على النبى عبد حماده               طــوخ

  28806181401532                حسن جالل الرؤوف عبد سمير               طــوخ

  29107141400825              محمدابراهيم السيد اشرف ندا               طــوخ

  28604141400671                حسن العزيز عبد احمد محمد               طــوخ

  28210011406424                      على محمد مامون رضا               طــوخ

  27001221400648               غريب مكاوى ابراهيم جماالت               طــوخ

  27107120100735                ابراهيم النبوى محمد حاتم               طــوخ

  28809131402499                  مصطفى عفيفى محمود محمد               طــوخ

  28801091400969                    موسى احمد عفيفى هناء               طــوخ
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  28212151401182                   مصطفى محمد غريب معالى               طــوخ

  27207011401231             خير المغازى العزيز عبد احمد               طــوخ

  29305141400996                    السيد حلمى محمد حسين               طــوخ

  27511292402933            ابراهيم الرازق عبد محمد عصام               طــوخ

  28102041400954               اسماعيل ابراهيم مسعد طارق               طــوخ

  29108031401016               المنعم عبد محمد عصام جمال               طــوخ

  29208061400671               المنعم عبد محمد عصام محمد               طــوخ

  28710011406711                    محمد محمد شعبان محمد               طــوخ

  29504141401456                  ابراهيم حسين شوقى محمد               طــوخ

  28105171400947                     السيد يحيى صبرى مها               طــوخ

  28411011402297                  عفيفى زغلول وجدى محمود               طــوخ

  27807011402553            محمد القادر عبد ابراهيم محمد               طــوخ

  29104111400511                     عطيه محمد صابر احمد               طــوخ

  29407251402061            ابراهيم هللا عبد محمود شهيره               طــوخ

  29002251401677                   عثمان حسين عثمان احمد               طــوخ

  27401041401997                    جوده محمد محمد اسالم               طــوخ

  28908241401798                       صابر نصر صابر نصر               طــوخ

  28607251402997                         على على رضا على               طــوخ

  28304241402414                     حسن محمود فؤاد محمد               طــوخ

  28706031402056                ابراهيم حسن ابراهيم احمد               طــوخ

  28006171401473                 ابراهيم حسن ابراهيم سعد               طــوخ

  27503011405391                     جبل السيد حسن السيد               طــوخ

  26701161402466                   محمد احمد فاروق ميرفت               طــوخ

  28306011408629                    احمد محمد شحات ايمان               طــوخ

  27404281402078                    محمد عباس السيد عباس               طــوخ

  27601011414511                     محمد صالح احمد هشام               طــوخ

  27110111401308                    بندق احمد كمال كريمه               طــوخ

  27712021402101               سالم الواحد عبد سالم صباح               طــوخ

  29411201402734                        زكى حسن محد وحيد               طــوخ

  28110111401476                       محمد طه محمد احمد               طــوخ

  27812191401545                  حسن محمد الطوخى انتصار               طــوخ

  29306051401019               الحميد عبد محمد طاهر محمد               طــوخ

  28901301401836                    منصور شعبان سيد محمد               طــوخ

  28107051403295              المقصود عبد سيد محمد محمود               طــوخ

  28211281403008                     حسنين محمد محمد رشا               طــوخ

  26909201401514                      حسين حسن محمد حمدى               طــوخ

  28708061401758                     حسن موسى محمد محمود               طــوخ

  27806241401797                     مصطفى سيد كمال احمد               طــوخ

  28312011407398                      محمد عواد على وائل               طــوخ

  27702231401501             الشامى محمود زكى فؤاد شيماء               طــوخ

  29012201402031                السيد على النبى عبد كريم               طــوخ

  27605171401918                  درويش مصطفى سمير درويش               طــوخ

  28409161402789                     على محمد فوزى شيماء               طــوخ

  27202251401385                      على بدوى بدوى صباح               طــوخ

  26711271400502                   الطوخى عواد شحات عفاف               طــوخ

  29303171400238                    منصور حماد قاسم محمد               طــوخ
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  29407241400524                   ابراهيم حسن ياقوت هبه               طــوخ

  28410011417638                      علوى حسن يوسف بسام               طــوخ

  29005311400976                      نصر حسن سالمه نصار               طــوخ

  28412011407741              ابراهيم اللطيف عبد حسن هبه               طــوخ

  28006081402055                 ابراهيم رفاعى رياض وائل               طــوخ

  28612151403701                  ابراهيم محمد مجدى هيام               طــوخ

  28608231403446                       محمد على حمدى عال               طــوخ

  27604181402274                   احمد زكى سليمان اسالم               طــوخ

  28705241401871   الفتاح عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد               طــوخ

  27504151401473            ابراهيم ابوالمعاطى صابر هشام               طــوخ

  27410291402076                     عطيه مصطفى عيد وليد               طــوخ

  27907121402499                 ابراهيم فهمى محمدى حامد               طــوخ

  28306281401499                     محمد يوسف محمد محمد               طــوخ

  29305051401721               حسين مصطفى الفتاح عبد هدى               طــوخ

  27606011403279      الباقى عبد ابراهيم المنعم عبد يوسف               طــوخ

  29205031401798            الهادى عبد محمد ابراهيم احمد               طــوخ

  27507051601954             البندارى محمد البندارى حاتم               طــوخ

  27001221401181                      على محمد احمد زينب               طــوخ

  28503021401681               ابراهيم على ابراهيم ساميه               طــوخ

  28102071402811           ابراهيم على ابراهيم النبى عبد               طــوخ

  29210088800587                     حسين محمد سيد شيماء               طــوخ

  28802161402308                   مصطفى يوسف لطفى ناديه               طــوخ

  26701160101829                  سليمان شوكت يوسف كريمه               طــوخ

  27609201401638                     مصطفى حسن محمد انور               طــوخ

  27107071401066                       على محمد سالم سحر               طــوخ

  28005251401851                     احمد محمد سعيد محمد               طــوخ

  27502021401894             عبدربه محمد المنعم عبد هشام               طــوخ

  28312161401355                    حامد احمد سيد السكرى               طــوخ

  27304251401269                ابراهيم ابراهيم احمد رضا               طــوخ

  27702280101148                     على رفاعى صالح غاده               طــوخ

  28212191401517        النعيم عبد موسى النعيم عبد محمود               طــوخ

  28304011408952                      عطيه عطا سعيد محمد               طــوخ

  28301111402049                  احمد احمد ابراهيم نجوى               طــوخ

  26811131601944                  ابراهيم لطفى قطب ناديه               طــوخ

  28101011420296                    الهادى محمد حسن محمد               طــوخ

  28808011412656                 محمد محمود حمزه اسماعيل               طــوخ

  29209161401795                    محمد حسين درويش حسين               طــوخ

  27703061402236            ابراهيم النبى عبد رفاعى احمد               طــوخ

  28704121401552              المطلب عبد السيد سمير احمد               طــوخ

  28809261402091                    حسن ابوسريع حسن احمد               طــوخ

  28707241401342                      حسن مصطفى محمد مها               طــوخ

  28510011417802                    احمد محمد صالح اميره               طــوخ

  29210061401133                    السيد حسين فوزى حسين               طــوخ

  29412201401971               العزيز عبد حامد مسعد حامد               طــوخ

  27504281401581                    مصطفى فرج احمد فاطمه               طــوخ

  27807011406656                      صبيح محمد عزت عماد               طــوخ
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  27402131402131           حموده الفتاح عبد ابراهيم احمد               طــوخ

  26807021401152                  هللا عبد عمر محمد احمد               طــوخ

  26611191401171                     محمد السيد محمد عزت               طــوخ

  27110131401207            ابراهيم الرحمن عبد امام صفاء               طــوخ

  27404271401839                    محمد فرحات السيد رضا               طــوخ

  28109011404593                   ياسين سيد ياسين محمود               طــوخ

  28710011416333                     قطب حلمى عنتر السيد               طــوخ

  27802221401248                  محمد محمود حامد انتصار               طــوخ

  27804011403879         اسماعيل سليمان ابراهيم نورالدين               طــوخ

  27402261401196                     يوسف احمد نجاح محمد               طــوخ

  28406161401597            هللا عبد متولى هللا عبد بهاء               طــوخ

  28001081402703                  ابراهيم محمود محمد نهى               طــوخ

  28406101401571               خليل خليل الرحمن عبد خالد               طــوخ

  28603061401654                  السيد الهادى فتحى محمد               طــوخ

  28201011410431                  هللا رزق حنا وجدى انور               طــوخ

  28701011425317               ابراهيم ابراهيم محمد صالح               طــوخ

  27011061400633          ابراهيم السيد المنعم عبد السيد               طــوخ

  29309291403484                    محمد امين مصطفى مرفت               طــوخ

  27901081403201                على العزيز عبد امين مروه               طــوخ

  27401080104592                        حسن سيد حسن اشرف               طــوخ

  28301051403792             الفتاح عبد السيد محمود محمد               طــوخ

  28303011404233               خليل خليل الرحمن عبد خليل               طــوخ

  28803041401738               محمدمصطفى مصطفى احمد بهاء       القناطر  شبين

  28907181403251                     مرسى احمد محمد احمد       القناطر  شبين

  28602281401411                  يوسف خليل شوقى ابراهيم       القناطر  شبين

  27710271402391                   محمد سعيد ابراهيم سيد       القناطر  شبين

  28409221404051                      يوسف فؤاد حسن فؤاد       القناطر  شبين

  28311291402055                   مصطفى احمد محمد مصطفى       القناطر  شبين

  28612248800578                 خليل الشبراوى محمد خالد       القناطر  شبين

  27708101402961                 الشوبكى محمد السيد بهيه       القناطر  شبين

  28605251402595                 سالمه اسماعيل محمد سامى       القناطر  شبين

  27810171402186                  محمد ناجح محمد هاشم ام       القناطر  شبين

  27311011404259                    سالم زكريا محمد احمد       القناطر  شبين

  28309021402059        مصطفى الفتاح عبد محمد الفتاح عبد       القناطر  شبين

  28011161402521                    عطيه ابراهيم رجب منى       القناطر  شبين

  27707251402424            السيسى محمد الستار عبد ريحان       القناطر  شبين

  27404081402651               محمد الحميد عبد سعيد احمد       القناطر  شبين

  28210232400251              احمد الحفيظ عبد احمد محمود       القناطر  شبين

  28801231402371                  عواد محمود سليمان حامد       القناطر  شبين

  28007231403299                    زيدان حفنى فتحى احمد       القناطر  شبين

  27705161401451                      حسن محمد سعيد هيثم       القناطر  شبين

  28803011411976          المجيد عبد حسن المجيد عبد محمد       القناطر  شبين

  29207231403054                     على محمود سعيد عادل       القناطر  شبين

  26709201401191               محمد المنعم عبد محمد فهمى       القناطر  شبين

  26703151300111                 الشربينى سليم عزت السيد       القناطر  شبين

  29201161402171   الفتاح عبد الظاهر عبد الفتاح عبد محمد       القناطر  شبين



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28508041403151                       خليل سيد نبيل سيد       القناطر  شبين

  28002031403292                      على حافظ نبيل تامر       القناطر  شبين

  27807301401241                    جوهرى محمد محمد شرين       القناطر  شبين

  28905201404418                     السيد محمود رضا رزق       القناطر  شبين

  27901181402562                  ابوزيد على ابوزيد سلوى       القناطر  شبين

  28610071402493              ابراهيم ابراهيم منصور هانى       القناطر  شبين

  28609171402735               السيد الفتاح عبد عربى فرج       القناطر  شبين

  28007281403117          محمدالسيد الفتاح عبد عربى تامر       القناطر  شبين

  27903171403181              شاهين حامد الرازق عبد سعاد       القناطر  شبين

  29108031403353           اسماعيل محمود االله عبد محمود       القناطر  شبين

  26612241302265           ابراهيم محمدى العزيز عبد سنيه       القناطر  شبين

  27407241401621              قنديل عليوه الحليم عبد امل       القناطر  شبين

  28206171402258                     عثمان محمد على هالل       القناطر  شبين

  29212191401812                 السيد محمود السيد محمود       القناطر  شبين

  28905181402251       العزيز عبد محمود السيد العزيز عبد       القناطر  شبين

  28012061404892             مصطفى محمود العزيز عبد محمد       القناطر  شبين

  27712201403598                    السيد محمود على وائل       القناطر  شبين

  27711218800187                  سويلم اسماعيل موسى امل       القناطر  شبين

  28106281401911                 ابراهيم السيد محمد ياسر       القناطر  شبين

  27001050101825             سابق الباقى عبد محمود هويدا       القناطر  شبين

  27503021402919                   سالمه سالم محمد السيد       القناطر  شبين

  26806131402034                  سيداحمد محمد صالح احمد       القناطر  شبين

  29101231401792                     حسن رمضان محمد احمد       القناطر  شبين

  29001191300497       الحليم عبد معروف المنعم عبد مصطفى       القناطر  شبين

  28404081402671             مدبولى ابراهيم محمد ابراهيم       القناطر  شبين

  29006151402574                  رضوان مصطفى سعيد مصطفى       القناطر  شبين

  27403291401618                 شحاته اسماعيل كامل وليد       القناطر  شبين

  27611051402597                    عليوه محمد عليوه عيد       القناطر  شبين

  28910241402578            الفتاح عبد موسى ابراهيم احمد       القناطر  شبين

  27501181402203             شاهين محمد المنعم عبد مسعده       القناطر  شبين

  27111061402789                       على محمد سيد هانم       القناطر  شبين

  29101101404056               مهران الجابر عبد سعد مدحت       القناطر  شبين

  28905091402546           الرحمن عبد على عيد توفيق ساره       القناطر  شبين

  28107231402696                 حنفى ابراهيم مصطفى سعيد       القناطر  شبين

  29205311400631                      عوض محمد عباس بسام       القناطر  شبين

  28208201404881                      عوض محمد عباس رباب       القناطر  شبين

  28103011408973                      محمد سيد محمد احمد       القناطر  شبين

  29301201400715                     عوض مجاهد عوض مجاهد       القناطر  شبين

  28310231402891                      حسن عطا بيومى احمد       القناطر  شبين

  28606110104171         حسين الخالق عبد سعيد الخالق عبد       القناطر  شبين

  27608180103473              محمدحسين رمضان مصطفى رمضان       القناطر  شبين

  29012261400674                بكر الرحمن عبد محمد احمد       القناطر  شبين

  28409241403514      ابوهبش سيدعبدالفتاح الفتاح عبد سيد       القناطر  شبين

  28104251203445                 عواد محمد محمدقاسم رحاب       القناطر  شبين

  27901072301756                محمد عشرى النبى عبد صبرى       القناطر  شبين

  27705271400638                على يوسف فتحى الرحيم عبد       القناطر  شبين
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  29411131400178                  يوسف سيداحمد ربيع ضياء       القناطر  شبين

  28209251403025                   محمود محمد احمد اميره       القناطر  شبين

  27112231401231                  ابوشعبان حسن عواض سعيد       القناطر  شبين

  29301011419134           الستار عبد ابوالفتح محمود على       القناطر  شبين

  27604051401705                هللا عبد ابراهيم عطا عزه       القناطر  شبين

  27907281403394                     محمد عيسى احمد عالء       القناطر  شبين

  28212191401932          سيداحمدالجمل محمد سيداحمد محمد       القناطر  شبين

  28111011410571                 حسانين نجاح شعبان ايهاب       القناطر  شبين

  28510012402752                     خالد احمد خالد محمد       القناطر  شبين

  26702041402311             سالمه الحميد عبد محمد سالمه       القناطر  شبين

  27508300103532                     السيد رشاد محمد عزت       القناطر  شبين

  26801222300585               فراج بدوى السالم عبد زينب       القناطر  شبين

  27310192300909                        حسن عوض على سيده       القناطر  شبين

  27109110103402             احمد الرحيم عبد السبع كريمه       القناطر  شبين

  28702130100945                      حسين على سعيد سماح       القناطر  شبين

  27101130103823                     بركات حسين على زمزم       القناطر  شبين

  27510012100264                       محمد حسن نبيل سحر       القناطر  شبين

  28911041402154                   متولى محمد صابر اسالم       القناطر  شبين

  28109101404631                      احمد حسن مسعد تامر       القناطر  شبين

  26907231403314      المعالوى ابوالعال الفتاح عبد السيد       القناطر  شبين

  27511261401891          احمد الغفار عبد العال عبد احمد       القناطر  شبين

  27002051401811                  الشرقاوى محمد رضا ناصر       القناطر  شبين

  28812291401198                ارمنيوس لويس بشاره مايكل       القناطر  شبين

  29207230106111             هللا عبد محمد هللا عبد محمد       القناطر  شبين

  27706201402834              مصطفى السالم عبد محمد حازم       القناطر  شبين

  28304281401984             القادر عبد احمد محمد مرزوقه       القناطر  شبين

  28509191403334                   منصور السيد صالح صالح       القناطر  شبين

  27802041403269                    محمد كامل احمد ساميه       القناطر  شبين

  28011131403612                   العابدين زين صالح سيد       القناطر  شبين

  27506112101881                    بالص السيد حلمى هاله       القناطر  شبين

  28408221402957                 سالمه اسماعيل محمد محمد       القناطر  شبين

  29005281401832                 حنفى ابراهيم مصطفى احمد       القناطر  شبين

  29307111400374                محمود رزق الحكيم عبد سعد       القناطر  شبين

  29210141400995            بدر مصطفى محمدعبدالفتاح احمد       القناطر  شبين

  28803151405496                     محمد لطفى احمد محمد       القناطر  شبين

  27005241401824               السيسى ابراهيم احمد جيهان       القناطر  شبين

  28401151406114                    حسين منسى السيد اشرف       القناطر  شبين

  26911121402484                    قاسم محمد سعيد كامله       القناطر  شبين

  29009231500932                   نصر على المعداوى احمد       القناطر  شبين

  28702081501394                 عثمان على المعداوى محمد       القناطر  شبين

  27908181301264               العزيز عبد بخيت احمد زينب       القناطر  شبين

  26808111402057                     محمد سعيد محمد محمد       القناطر  شبين

  28107091402216                مرسى السيد عيد محمد احمد       القناطر  شبين

  27704241300152                  احمد ابراهيم محمد سعيد       القناطر  شبين

  27206171401835                    مصطفى محمد سعيد محمد       القناطر  شبين

  26908091401681                   مصطفى محمد سعيد فاطمه       القناطر  شبين



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27811291402887                    فوده محمد بيومى عفاف       القناطر  شبين

  27911121402739                  السيد ابوعيد محمد احمد       القناطر  شبين

  28206031401979                 الصفتى محمود محمد محمود       القناطر  شبين

  27211211402183                    خليل سالمه محمد صباح       القناطر  شبين

  28701241405684              مصطفى ابراهيم فؤاد رجب رشا       القناطر  شبين

  27304141302605             السيد الحميد عبد محمد انصاف       القناطر  شبين

  27110271402238الطنانى عفيفى الدين صالح محمد الدين عماد       القناطر  شبين

  26701301302491                 حسن الواحد عبد حسن عالء       القناطر  شبين

  27109181402061                     محمد مصلحى على عفاف       القناطر  شبين

  26812061402082                  كشك سيداحمد رشدى فاطمه       القناطر  شبين

  29403011408351                    سيداحمد رشدى طه احمد       القناطر  شبين

  27505301401015         حسان الحميد عبد سعيد المنعم عبد       القناطر  شبين

  27601121403451                     مرسى عمر حسنى السيد       القناطر  شبين

  27907211403559     الشيمى هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد       القناطر  شبين

  29112191401419               الكريم عبد محمد حمدى احمد       القناطر  شبين

  29105211402135                    محمود عواد عادل هانى       القناطر  شبين

  29303091400199               محمد الخالق عبد محمد ايمن       القناطر  شبين

  29012121402472                    احمد السيد احمد كريم       القناطر  شبين

  28010011409025                   العشيرى محمد انور رشا       القناطر  شبين

  29309081401519               الحميد عبد سعيد احمد محمد       القناطر  شبين

  27203171401895                 الصفتى محمود فؤاد السيد       القناطر  شبين

  28006281402319                 محمد عراقى ابراهيم محمد       القناطر  شبين

  27704020101945                     محمد احمد سعد ميرفت       القناطر  شبين

  28404211404174                    سعد توفيق صابر توفيق       القناطر  شبين

  28607011413215             مصطفى الفتاح عبد ممدوح كريم       القناطر  شبين

  29210311401452       محمود الفتاح عبد السيد الرحمن عبد       القناطر  شبين

  27609201401808                  السيد محمد متولى طاهره       القناطر  شبين

  28211091401653                   محمد عراقى محمد مصطفى       القناطر  شبين

  29002131402459                     محمد سعيد محمد جمال       القناطر  شبين

  28812151403611                  احمد رضوان مصطفى اسالم       القناطر  شبين

  28507191401771               الخالق عبد محمد محمد مؤمن       القناطر  شبين

  29208241402397                     امين وديع جرجس مينا       القناطر  شبين

  27805231402179        كساب الرحمن عبد رضوان الرحمن عبد       القناطر  شبين

  28501061403897               السيد خليل النبى عبد محمد       القناطر  شبين

  28405051404616                    محمد شاكر محمود محمد       القناطر  شبين

  29212131401457                      محمد سعد عادل احمد       القناطر  شبين

  28301090101175                      احمد على مجدى محمد       القناطر  شبين

  26904091401848        الرحمن عبد المنعم عبد كامل فاطمه       القناطر  شبين

  28506011410894      اسماعيل الفتاح عبد محمد الفتاح عبد       القناطر  شبين

  27504171402174                    حبيب السيد محمد عماد       القناطر  شبين

  28807051402932               على الكريم عبد فتحى مصطفى       القناطر  شبين

  27603081402149                     جمعه محمد جمعه الفت       القناطر  شبين

  28906201404112               محمد الوهاب عبد عاطف جمال       القناطر  شبين

  27812301402356                  ابوزايد محمد محمد احمد       القناطر  شبين

  27910091402783                 القللى محمود محمد نبويه       القناطر  شبين

  28110051403024                      فتيح احمد محمد امل       القناطر  شبين
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  28212191402289              محمد احمد الرازق عبد نبيله       القناطر  شبين

  28802251403516                 اسماعيل سعيد احمد محمود       القناطر  شبين

  29301061400272                  اسماعيل سعيد احمد محمد       القناطر  شبين

  27702191403009                   محمد الطوخى محمد وفاء       القناطر  شبين

  27706121402582                    جراده احمد احمد زينب       القناطر  شبين

  27702241302268             السيد الحميد عبد محمد فتحيه       القناطر  شبين

  28911101302715              السيد الحميد عبد محمد احمد       القناطر  شبين

  29004281401798                     يوسف محمد جمال احمد       القناطر  شبين

  26908021402397         محمد المجيد عبد احمد المجيد عبد       القناطر  شبين

  27008291401905                     نجم عبده انور احالم       القناطر  شبين

  27412141401112                     فايز محمد طلعت وائل       القناطر  شبين

  28304101404735               محمد الوهاب عبد محمد شادى       القناطر  شبين

  27206201402157                     رضوان على احمد خالد       القناطر  شبين

  29401262101472                   امين حسن محمد ابراهيم       القناطر  شبين

  28206201405249                    عوض امين منصور شيماء       القناطر  شبين

  28404140101621                  اسماعيل حلمى محمد فاتن       القناطر  شبين

  29409011410175                   محمد بيومى السيد محمد       القناطر  شبين

  27101111402411                  الشيمى عبده سعيد محمود       القناطر  شبين

  29012011409617        اسماعيل امام اسماعيل حسن الحسينى       القناطر  شبين

  28905181401956                    خليل خليل ناصر عثمان       القناطر  شبين

  29403171402359               عواد الشافى عبد عواد احمد       القناطر  شبين

  27711071403616                   محمد اسماعيل على عزمى       القناطر  شبين

  29208031401738                   امين وديع صابر ابانوب       القناطر  شبين

  27201051402526                   شلبى محمود حامد فتحيه       القناطر  شبين

  28104071402253        اسماعيل محمد فرج الفتاح عبد سامح       القناطر  شبين

  27711151402394          الطوخى ابراهيم الرحمن عبد وليد       القناطر  شبين

  26706131401025                      على محمد غريب صفيه       القناطر  شبين

  26802121402073                ابوالسعود بدوى امام ماهر       القناطر  شبين

  27107202600493                  سيد احمد مصطفى ابراهيم       القناطر  شبين

  27812311401846                    خضرى فتحى محمد ايمان       القناطر  شبين

  28906171401423                محمد الودود عبد عمرى منى       القناطر  شبين

  28511251403414                     امين وديع فرج ابرام       القناطر  شبين

  28802061404567                     يوسف محمد بصير صباح       القناطر  شبين

  27404161402104                 عيسوى على عزالدين سعديه       القناطر  شبين

  29109281404394                الغنى عبد احمد عادل احمد       القناطر  شبين

  28904221402873                     احمد محمد سالم احمد       القناطر  شبين

  29010061402939                     محمد فؤاد عاطف محمد       القناطر  شبين

  26912301401466                    درويش محمد ناصر صباح       القناطر  شبين

  28001251403912                  الهريدى احمد صالح محمد       القناطر  شبين

  29204151402511                 ابراهيم السيد حسنى محمد       القناطر  شبين

  26905151401351                   شاهين سالمه محمد محمد       القناطر  شبين

  28509261403191                   السيد على السيد مصطفى       القناطر  شبين

  28107211402339                      كشك على السيد محمد       القناطر  شبين

  29406071401435                     على السيد على السيد       القناطر  شبين

  28301291403099                  محمد المحمدى نبيل محمد       القناطر  شبين

  27410241402679                  على محمد هللا عبد جمال       القناطر  شبين



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28708261403356                    محمدسند على على احمد       القناطر  شبين

  28603011411772                  سيف العال عبد صبحى سعد       القناطر  شبين

  28409032502017                    سالمه محمد يونس احمد       القناطر  شبين

  28607011413291                 عصر ابراهيم محمود اسالم       القناطر  شبين

  28211291402239            محمد اسماعيل السالم عبد عالء       القناطر  شبين

  28603011407392                      صبحى محمد يحى محمد       القناطر  شبين

  27210041401911                     حمير محمد احمد وائل       القناطر  شبين

  28712021402473                  الصعيدى محمد عادل حامد       القناطر  شبين

  26611041401564                    عواد فؤاد محمد ايمان       القناطر  شبين

  28204181402458               الخالق عبد محمد شحته سامح       القناطر  شبين

  28910121402159                      احمد على السيد على       القناطر  شبين

  27610162600138           على اللطيف عبد ابواليزيد طلعت       القناطر  شبين

  28412281401175            محمد اسماعيل السالم عبد محمد       القناطر  شبين

  28709241402571                   على محمد احمد ابراهيم       القناطر  شبين

  27811151404855                       على محمد احمد نور       القناطر  شبين

  28211161402822                     على محمد احمد حميده       القناطر  شبين

  28803312600197         على اللطيف عبد ابواليزيد ابوضيف       القناطر  شبين

  26806242600439                     سيد احمد مصطفى جمال       القناطر  شبين

  28109121404017                  محمد فتحى اسماعيل ياسر       القناطر  شبين

  27911011407212              عفيفى احمد المطلب عبد محمد       القناطر  شبين

  27610271402435             منصور محمدمحمد محمدسعيد فرج       القناطر  شبين

  29210222101411             الخضرى ابراهيم احمد ابراهيم       القناطر  شبين

  28003291402971                سعد العظيم عبد احمد حامد       القناطر  شبين

  26912051401457                    سعيد حسن السيد عليوه       القناطر  شبين

  27412151402273                      سند محمد سيد مصطفى       القناطر  شبين

  28609131403291               محمد الجواد عبد محمد احمد       القناطر  شبين

  29211051402588                     محمد على احمد اميره       القناطر  شبين

  28602101405082                 على محمد الهادى عبد هبه       القناطر  شبين

  27911041403793                    عبده فواد محمد السيد       القناطر  شبين

  27104171402656        رضوان المقصود عبد العال عبد صالح       القناطر  شبين

  28211211403281                     فهمى محمد فؤاد والء       القناطر  شبين

  29207181401951                      على عيد توفيق محمد       القناطر  شبين

  28707272700321                    محمد احمد يوسف عائشه       القناطر  شبين

  28103231402321                محمد محمود هللا عبد سماح       القناطر  شبين

  29201221401934            سيد هللا عبد المنعم عبد محمد       القناطر  شبين

  29008101403637                   عاشور محمد السيد احمد       القناطر  شبين

  29006211401491                    حسن حسونه سعيد ايهاب       القناطر  شبين

  27809051402672                  محمد العربى السيد شريف       القناطر  شبين

  28010051402911              خليل المجيد عبد خليل السيد       القناطر  شبين

  27601161402643                 الهباب الهادى على فاطمه       القناطر  شبين

  27901141404015                  ابراهيم خليل فتحى محمد       القناطر  شبين

  27603171402237                 ابراهيم خليل فتحى مصطفى       القناطر  شبين

  27901141404058                  ابراهيم خليل فتحى عمرو       القناطر  شبين

  26910081401874                 ابراهيم خليل فتحى اسامه       القناطر  شبين

  27701291401597                     محمد محمد عربى محمد       القناطر  شبين

  29308011409192                     حسن محمود محمد هيثم       القناطر  شبين



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29407101400061                    محمد امين رمضان سهام       القناطر  شبين

  27011151402309                   شنوده لبيب سمير نحمده       القناطر  شبين

  28804071402735              العظيم عبد الدين عماد احمد       القناطر  شبين

  29007101403754                 ابوزيد محمد محمود مصطفى       القناطر  شبين

  28909221402476          سليمان ابراهيم اسماعيل ابراهيم       القناطر  شبين

  28208210103649             محموديوسف محمد ابراهيم نهال       القناطر  شبين

  28401191400933        اسماعيل الفتاح عبد عوض مسلم سامح       القناطر  شبين

  28509251401824                      عواد احمد عيد سماح       القناطر  شبين

  28006151403062                 الصفتى محمود محمد ساميه       القناطر  شبين

  27110011403303                     محمد فوزى فتحى عفاف       القناطر  شبين

  27512130102304               السميع عبد فكرى حافظ ليلى       القناطر  شبين

  29106228800114                     احمد محمود فرج محمد               قليوب

  28812141402137                     عواد محمد سعيد محمد               قليوب

  27101010114031        محمدابراهيم الدسوقى ابراهيم ياسر               قليوب

  28102051401614        محمدابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد               قليوب

  27801011412984                 سليمان عثمان السيد حنان               قليوب

  28705250105753                      مكرم احمد عمر احمد               قليوب

  29112251401596                    عيسى رزق طلعت ابانوب               قليوب

  27210291401933                   محمد بيومى محروس محمد               قليوب

  28310101405251                    امين محمود سيد محمود               قليوب

  29010101403755                     امين محمود سيد محمد               قليوب

  28707131402131                      شلبى على احمد محمد               قليوب

  28310011417986               طيطه الغنى عبد سالمه هناء               قليوب

  28203121402096                    احمد حمدان همام ماهر               قليوب

  27406291401561                 جاد مصطفى ابراهيم شلبيه               قليوب

  29101111401454                    ركيبه محمد صالح مدحت               قليوب

  28708251402858                    ابراهيم على عيد احمد               قليوب

  27004241401518                محمودشريف محمد عباس وحيد               قليوب

  29508051402793              مصطفى حلمى اكرم الرحمن عبد               قليوب

  29008141402137                رجب مصطفى حلمى اكرم احمد               قليوب

  26712151401285                      حسن احمد فؤاد سهير               قليوب

  29204161401611                  ابراهيم حسنى عالء حسام               قليوب

  28909201404201                     محمد حامد على علياء               قليوب

  28611021402197              الحميد عبد عواد رمضان محمد               قليوب

  26710151402068           نورالدين على الحميد عبد احالم               قليوب

  28811101403622                محمد هللا عبد احمد كريمه               قليوب

  27907301401598              حسن سليمان الرحمن عبد وليد               قليوب

  28902011404811                      سيد جمعه خالد محمد               قليوب

  29309111401195                     صبحى على محمد خلدون               قليوب

  27402191402009                 هاشم محمد الحى عبد عبير               قليوب

  28809301403274                السيد محمد دسوقى ابراهيم               قليوب

  28902221402617                 فرج محمد محمد محمد احمد               قليوب

  28412181402654                 محمد سيد الرازق عبد سيد               قليوب

  29107121401558                  بربرى ابراهيم شوقى عمر               قليوب

  27804151402864                مدبولى بربرى ابراهيم رشا               قليوب

  26707131401838           احمد النبى عبد يوسف النبى عبد               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28812231401156                     شلبى على احمد محمود               قليوب

  27801121403077              صويره الرحمن عبد احمد محمد               قليوب

  28506181401571                اسماعيل ابراهيم زكى احمد               قليوب

  28708180105024                      على فتوح كامل امال               قليوب

  29209040101611                      محمد سيد امين محمد               قليوب

  27404031402137                    شعراوى عيد فتحى طاهر               قليوب

  28306151403261           الحافظ عبد ابراهيم احمد شيماء               قليوب

  27109011403551                الحميد عبد محمد محمد رجب               قليوب

  28405101403799          الرحمن عبد على الرحمن عبد محمد               قليوب

  29106251401901                     مرسى فتحى احمد حنان               قليوب

  28504141402009      سيدجوده ابراهيم اسماعيل انتصارصالح               قليوب

  29106051402385                العظيم عبد سيد عزت شيماء               قليوب

  28207160103999                    مصلحى مرسى كامل ماجد               قليوب

  28812121402963                احمدرتيمه جمعه كرم اميره               قليوب

  28309021401427                 احمدرتيمه جمعه كرم ورده               قليوب

  27912141402201                     سيد محمد جمال فاطمه               قليوب

  29204261401065                       معوض رجب حسن نسمه               قليوب

  29012191401201                 محمدسعد عواض عواض ايمان               قليوب

  29106071401296           المرصفاوى عواض محمودامين سعيد               قليوب

  27910221701443                    سويلم محمد خليل حنان               قليوب

  27002011400838                      هالل على كمال عصام               قليوب

  27301241402314                    ناجيه امين سالم محمد               قليوب

  29504211400304                محمد محمد النبى عبد هدير               قليوب

  28311021402142                 ضيف احمد احمدمحمد فايزه               قليوب

  27009061400736                    عجمى نصار محمود نصار               قليوب

  26611211401581                    حسن جمعه سيد كاميليا               قليوب

  28905011408328                 محمد بيومى حسن هندممدوح               قليوب

  28307151404859                  المحالوى حامد رضا محمد               قليوب

  27609131402038                  سعيد ابراهيم محمد حمدى               قليوب

  29004011404272                    احمد محمود احمد محمد               قليوب

  28809151405613               محمدابوعجور سيد محمد سامح               قليوب

  28610011419125                محمد احمد الغنى عبد مرفت               قليوب

  29309171400261             احمدابوعلى محمود احمد فاطمه               قليوب

  26911131402156              الخالق عبد محمد محمود محمد               قليوب

  28003060104594               محمدحسن ابراهيم عادل وسام               قليوب

  28804011408416              السيد هاشم الباسط عبد هاشم               قليوب

  28506081402759                 لتوام ابراهيم حسين احمد               قليوب

  27807111400825                   فام اسكندر صفوت نرمين               قليوب

  29010011409371               سليمان عبيد ابوالوفا عماد               قليوب

  27501261401992                      حسين احمد حسن محمد               قليوب

  27511121401971                   شعبان عواض محمد اسامه               قليوب

  27012211401591                 رزق حسن محمد العزيز عبد               قليوب

  29108131401871                 محمدسالمه محمد سيد هشام               قليوب

  28703081403291                 زلط حسن محمد رمضان محمد               قليوب

  29310061401031                   بيومى حسن مختار محمود               قليوب

  28204221401417                    يوسف امين السيد تامر               قليوب
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  28403032103211                    سيد هللا عبد سيد سيد               قليوب

  27006012403011              حسانين العظيم عبد على جالل               قليوب

  28911201404418               عثمان الرؤوف عبد بدر محمد               قليوب

  27012171402468                      صالح حسين على امال               قليوب

  27907151403058                   رضوان عثمان فتحى يسرى               قليوب

  28903291401215                شحاته المنعم عبد طه احمد               قليوب

  29311211401341                     محمد سالم عادل عبير               قليوب

  28911211401999                هارون على عواد محمد سعيد               قليوب

  26703161401438                      ابوهبل حسن على حسن               قليوب

  27707011404144         شاكر حسين السيد التواب عبد سنيه               قليوب

  27505011404797                   مصطفى خليل مصطفى خليل               قليوب

  26904121402411              الطوخى حمد محمد الدين صالح               قليوب

  28309141402397                       على احمد على احمد               قليوب

  29306201402256                     عواض عواض مسعد احمد               قليوب

  29009141401552                   امام عواد مصطفى اسالم               قليوب

  27111261402457                  حرب سالمه ابراهيم عواض               قليوب

  28105311401159                    االعصر سيد احمد احمد               قليوب

  28004101403921                   محمد بربرى فايد عزيزه               قليوب

  28707121402868         محمد الحميد عبد الحميد عبد مروه               قليوب

  29305231401002                    صالح محمد محمد ريهام               قليوب

  28409201404836              خضر ابراهيم النبى عبد احمد               قليوب

  29110281401393                   االخوص يوسف محمد عمرو               قليوب

  29105051403164                     خضير شعبان عيد والء               قليوب

  28511241402924              احمد المؤمن عبد احمد شيماء               قليوب

  26910191401985                المحالوى احمد طنطاوى هدى               قليوب

  28210281402455               ابراهيم ربيع ابراهيم ربيع               قليوب

  27005201402097                   محمد بيومى محروس ايمن               قليوب

  28609191401646               الرحمن عبد محروس سيد نهاد               قليوب

  28111221402377                  ابراهيم محمد صبرى محمد               قليوب

  29305021400488              بيومى محمد النبى عبد ايمان               قليوب

  29104151402941              بيومى محمد النبى عبد نجالء               قليوب

  28701051404657         سليم المؤمن عبد احمد المؤمن عبد               قليوب

  29010081401769                  سيد ابراهيم محمد ايمان               قليوب

  28509040202493            النيال الدين صالح رجائى محمد               قليوب

  28709081402552                  محمدعكه صالح محمد احمد               قليوب

  29103281401559                    متولى حسن ممدوح اكرم               قليوب

  29001221402516                    احمد مصطفى محمد سامى               قليوب

  28302081402223                   مبروك عبده شعبان سوسن               قليوب

  28911221402306                محمد السميع عبد حسن عبير               قليوب

  29406131401995          محمد السميع عبد حسن الدين حسام               قليوب

  27112161401468                 حسن الغنى عبد على فوزيه               قليوب

  27601261401903                    حسين عبده شعبان سماح               قليوب

  28908171402252                   سالم السيد حسام اسالم               قليوب

  27910201404663               محمد السميع عبد حسن حوريه               قليوب

  27907011405905               على المجيد عبد محمد نجالء               قليوب

  28402280104431                المجيد عبد سعيد حسن احمد               قليوب
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  27311291402418             المنعم عبد ابراهيم محمد سيد               قليوب

  28409191402597                     صالح محمد صالح هانى               قليوب

  26909211401873                   حجازى محمد حجازى ايمن               قليوب

  27907021402858                       حسين على على وائل               قليوب

  29307261401182                   ابراهيم صابر سيد زينب               قليوب

  27901211700733                      حسن منصور رجب محمد               قليوب

  29308181401838                      محمود ذكى يحى احمد               قليوب

  27910041400984                   السيد محمد محمد فوقيه               قليوب

  27106211401332                    احمد عواض رمضان عواض               قليوب

  29006011407941            هللا عبد اسماعيل مصطفى اسماء               قليوب

  28402211402136          الال عبد الرحمن عبد جمعه مصطفى               قليوب

  29111290103709                       محمد طه مصطفى منى               قليوب

  28510171401961                      سيد محمود محمد هدى               قليوب

  27502131402004                     حماده محمد سيد سهير               قليوب

  28201021407179                 السيد الصديق احمد محمود               قليوب

  28202221404057                على محمد المنعم عبد عمرو               قليوب

  28008111401671            ابراهيم المطلب عبد فوزى محمد               قليوب

  28208041402674    القادر عبد المنعم عبد عالءالدين محمد               قليوب

  28309251404239                بالطه سليمان محمد سليمان               قليوب

  29204241401018                      عواض حلمى حسن حلمى               قليوب

  27310071401911                       جبر احمد سيد ناصر               قليوب

  29201261402038                  ابراهيم شفيق سمير خالد               قليوب

  29107280104572              احمدالطوخى مظلوم ايمن محمد               قليوب

  26911201401918            التلوانى ابراهيم مصطفى رمضان               قليوب

  26610311401395                  ابراهيم محمد صابر عاطف               قليوب

  28508301401832               فكرى الرحمن عبد عزت اسامه               قليوب

  28510181401773            الحافظ عبد ابراهيم محمد عماد               قليوب

  26906081402211               العزيز عبد محمد محمد محمد               قليوب

  28708111402459             بحيرى حسنين محمود عواض مسعد               قليوب

  28704271401755               عيسى عبده عواض ممدوح عوده               قليوب

  29208071401293                     محجوب عواض سيد محمد               قليوب

  27705101402237                     فتحى نجيب محمد فتحى               قليوب

  28104291401517                  احمد محمود عطاهللا سيد               قليوب

  27705051402818               شعيب الرحمن عبد رمضان سيد               قليوب

  27601271402436                      فجله على محمد محمد               قليوب

  27003291401946                عطيه العظيم عبد احمد عزه               قليوب

  27604241401795                        هندى خضر طه محمد               قليوب

  27911181403271                      محمد عبده محمد رضا               قليوب

  29404011401131             على الدمرداش على صالح محمود               قليوب

  28905151402478 الرحمن عبد شعبان العابدين زين طارق عبده               قليوب

  27602221401753                     ناجيه امين سالم على               قليوب

  26906291401071                      احمد محمد سيد جمال               قليوب

  28405051404195                 جمعه محمد محمدسعيد فتحى               قليوب

  27305161402068                      سيد عوض رضاض هويدا               قليوب

  29008111402264               محمد اسماعيل ابراهيم زينب               قليوب

  28303311401511                   عبود محمود حنفى سالمه               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26710261401474               احمد عواض الحميد عبد عواض               قليوب

  28403101402773           القوى عبد ابراهيم شعبان محمود               قليوب

  27409131401458                     صالج مرسى صالح طارق               قليوب

  27501251403229          ابراهيم حسين المجيد عبد ابتسام               قليوب

  27307231402578                عيسوى محمود ابراهيم عصام               قليوب

  27106121700781                 ابوعمه محمد احمد السيده               قليوب

  27710261402423                احمدهيكل حافظ محمود عليه               قليوب

  27410181401571          ابراهيم الحميد عبد اسماعيل حسن               قليوب

  27407220100213                       نصر هالل محمد نصر               قليوب

  28406271401592              ابراهيم دسوقى اسماعيل احمد               قليوب

  28704071402331                       على محمد عماد عمر               قليوب

  27407151402598                 على الجابرى مغاورى ياسر               قليوب

  27604211401553                      منجور سيد سيد ياسر               قليوب

  26802181401891                  صقر احمد ابراهيم مصطفى               قليوب

  28806041401885                    حامد محمد حامد رانيا               قليوب

  27906231402561              مصطفى اسماعيل ابوسريع نوها               قليوب

  27502051402585                  احمد الحسينى احمد عبير               قليوب

  28603071402187                 حامدالعوام محمد سيد هبه               قليوب

  28108030101333                     حسنين حسن فؤاد هانى               قليوب

  28107090100852              سنوسى الرحمن عبد محمد خالد               قليوب

  28308020105852                ابراهيم رمضان محمد رمضان               قليوب

  27904221401814                   الخياط محمد خليل سامح               قليوب

  27908101403851              العزيز عبد شعبان محمد حسام               قليوب

  26808041401431               الهابط مصطفى ابراهيم دياب               قليوب

  27212141401733                     احمد محمد احمد محمد               قليوب

  28303171402041                 مغربى اسماعيل سعيد وفاء               قليوب

  29112151402749           عويس محمود سيد عزالدين ياسمين               قليوب

  28611251403206                   امبابى محمد نصر شيماء               قليوب

  27301281701519           جالل هللا فتح العزيز عبد صبحى               قليوب

  28401010134587                      مهران محمد خلف رشا               قليوب

  29108111402269                    احمد محمدى عواض لبنى               قليوب

  29308101400712                   امين محمود سامى محمود               قليوب

  27904231401693                     على حسين محمود حسين               قليوب

  27402102400332                 المالك عبد فرج حنا نبيل               قليوب

  29204181400637                  مغاورى محمد سامى محمود               قليوب

  28404041403003                 الحلفاوى على احمد انوار               قليوب

  28112011408794                احمد الغنى عبد احمد ياسر               قليوب

  27701111403317                       حسن مصطفى على سيد               قليوب

  29106161401091              الفتاح عبد محمد صالح محمود               قليوب

  28306271401831               عيد محمود النبى عبد محمود               قليوب

  28603161402771               على الحميد عبد سالمه محمد               قليوب

  28710061403178                    احمد مهدى مصطفى مهدى               قليوب

  27308181401521                      حسين حسين على زينب               قليوب

  28407240104171         الرازق عبد على العاطى عبد محمود               قليوب

  28109281402304               محمد السميع عبد حسن عدويه               قليوب

  27001031403187                    بخيت سالم سالمه سهام               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28209161401945                     على رمضان صالح مرفت               قليوب

  29104041402031                المنواتى احمد محمد محمود               قليوب

  29011271402113               على المنصف عبد محمد اسالم               قليوب

  29001161402651                  يسرى اسماعيل ماهر احمد               قليوب

  27207121401792                    على ابراهيم سيد عماد               قليوب

  29504301400303                   صالح سالمه جمال اسماء               قليوب

  27712291401718            ابوفرو سليمان ابراهيم سليمان               قليوب

  27504221700465              طاحون الحميد عبد محمد هيام               قليوب

  27604041402339                الرحمن عبد سيد عواض خالد               قليوب

  28901011437454                 حسن محمد النبى عبد احمد               قليوب

  27505071401797                     النجار سيد رضا محمد               قليوب

  27904101402973                ابراهيم سيد ابراهيم تامر               قليوب

  27308271401511              احمد المنعم عبد مختار محمد               قليوب

  27612132502401                      محمد على محمد صباح               قليوب

  27511141401757             محمود الحميد عبد محمود احمد               قليوب

  27612031400829              ابراهيم احمد فرج نورالصباح               قليوب

  29112061401557                   اسماعيل يوسف حسن ياسر               قليوب

  29106011411012                      بيومى حسن فرج احمد               قليوب

  27302221401725                    على سليمان فخرى سناء               قليوب

  29412142102931               زيان العليم عبد شعبان سيد               قليوب

  26904140100794                فرج امام صابر الجليل عبد               قليوب

  28702131401281            الفيشاوى الدين محى محمد نسمه               قليوب

  28802170103259                 نصار حسينى ابراهيم ايمن               قليوب

  27208121401497                 الفيشاوى احمد درويش نصر               قليوب

  28209221402164                      حلمى محمد مكرم هبه               قليوب

  28406221401613                اسماعيل اسماعيل عزت امير               قليوب

  27505091401378                      صقر احمد احمد سعيد               قليوب

  27108261401743                 احمد محمد اسماعيل حوريه               قليوب

  27004261401018                 محمد اسماعيل اسماعيل طه               قليوب

  27911041401812                    علكوش جابر عويس محمد               قليوب

  27105191401105                      عامر سيد مصطفى سحر               قليوب

  29102211402471                فرغلى احمد فرغلى ابراهيم               قليوب

  28611201405429                 قنديل سيد عواد سيد سلمى               قليوب

  28407011412546         الحليم عبد على الحليم عبد ايمان               قليوب

  28512051402631          الحليم عبد على الحليم عبد عماد               قليوب

  27309220103385                    صليب بسيط زكريا حنان               قليوب

  29101071402291                  الشرشابى عيد امام محمد               قليوب

  27809011402548                    مصطفى محمود سيد دعاء               قليوب

  28511011404561             الجوهرى ابراهيم السيد فاطمه               قليوب

  29206111401256                   سالمه محمد سالمه احمد               قليوب

  27209141401228                  ابوسالم محمد سيد مديحه               قليوب

  28101161401397                     حافظ فؤاد حافظ فؤاد               قليوب

  28901231402279               محمد سالمه رضا الرحمن عبد               قليوب

  28809261402687                   امام عواد مختار فايزه               قليوب

  28701211403113                    محمود محمد مجدى احمد               قليوب

  29002151403834              حجازى محمد سالمه رضا محمود               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28811251402772                      امام عيد امام صالح               قليوب

  28610101403473               الفاوى على عواد حسين مجدى               قليوب

  28905090101275     الشوربجى الفتاح عبد المجيد عبد اشرف               قليوب

  28306111402415                     سليمان حسن نصر هانى               قليوب

  29310131400495                  على هللا عبد محمد وليد               قليوب

  28009221402157                  طراد عطاهللا سعيد محمد               قليوب

  27812231404194                    شحاته محمدعثمان منعم               قليوب

  27807231402139                     امين عباس امين محمد               قليوب

  28909011412193                احمد محمد النبى عبد احمد               قليوب

  27707191402195                      احمد بكر محمد هانى               قليوب

  28203141402513                     بيومى بدوى سيد محمد               قليوب

  29502130100419                      بحر محمد شوقى احمد               قليوب

  28106241402132                    صيام محمود احمد محمد               قليوب

  28002051403337                     سيد عواد محمد مصطفى               قليوب

  29104231401678         الحميد عبد الرحيم عبد يسرى احمد               قليوب

  27101301401402              النجار طه الرحمن عبد ناديه               قليوب

  27501181403412              النور ابراهيم محمد ابراهيم               قليوب

  27109300102976                    احمد توفيق سليم حسين               قليوب

  29207301401071              محمد النبى عبد ابوسريع سيد               قليوب

  28001231402171                  طيطه احمد عزالدين هانى               قليوب

  27704071401862                   محمد السيد سرور ايناس               قليوب

  28601221403184                  مجاهد ابراهيم سيد سناء               قليوب

  28101031402286                 احمد اسماعيل محمد اميره               قليوب

  29404171400689                   صالح راعى محمود شيماء               قليوب

  27709270100806                 حسن ابراهيم شحاته اميره               قليوب

  26710230102649             مصطفى احمد الفتاح عبد نشوان               قليوب

  26811072102441              مدبولى منصور ابراهيم كريمه               قليوب

  28709261404952                 على هللا عبد حجازى محمد               قليوب

  28807318800304                   محمد معتمد عراقى نعمه               قليوب

  28307300101163                       محمد على جابر امل               قليوب

  29110300100669                       محمد على جابر ايه               قليوب

  28802091402615                   محمود امين رمضان امين               قليوب

  27104221400676                      محمد على السيد على               قليوب

  27907121402103                   الزغبى شحات سعيد حنان               قليوب

  27703141401231               احمد العزيز عبد محمد احمد               قليوب

  28606051401345              احمد الحميد عبد محمد ايمان               قليوب

  29404011405145                   شاذلى فتحى اسامه جهاد               قليوب

  29501011410101                مخلوف ابراهيم مخلوف دينا               قليوب

  27204250104398                     سليمان على محمد سيد               قليوب

  26911202400052                      خليل فرج بشرى ايمن               قليوب

  28009271702305                 الكمشوش يوسف قنديل صفاء               قليوب

  26702090101539            سليمان عماره الحميد عبد عادل               قليوب

  27606071400783                    دياب سليمان على دعاء               قليوب

  27404100102205            حسن الموجود عبد هللا عبد رضا               قليوب

  28112200100962                  احمدعيسى محمد محمد هبه               قليوب

  27805250104529                   محمد طه جادالرب ساميه               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29502171401091                   ابراهيم طه محمود محمد               قليوب

  28604050101477                يوسف السيدمحمد محمد اشرف               قليوب

  27008010108104                الحى عبد محمد شلبى عزيزه               قليوب

  28111240100977   الغنى عبد دسوقى الجوهرى هللا عبد محمد               قليوب

  28803311400691                   عابدين محمد موسى احمد               قليوب

  28806101403432                   الجمال محمد احمد عالء               قليوب

  27802121402093                   الجمال محمد احمد محمد               قليوب

  28001151403605                       خليل يسن خليل سها               قليوب

  28903061402204                     حسين محمد صالح ناهد               قليوب

  28308301401817                     شوشان حسن ربيع محمد               قليوب

  28411161401558        الحكيم عبد الدين صالح الحكيم عبد               قليوب

  29101281402358            خليفه عباس الفتاح عبد محمدطه               قليوب

  27711091402152                  بطاح احمد محمد ابوسريع               قليوب

  28012061404132                   حجازى محمد سيدعمر حسن               قليوب

  28209200105917                   حسانين محمد فتحى محمد               قليوب

  29108211402118               النجار محمدحسن سالمه محمد               قليوب

  28002151401731          محمد ابوالسعود الفتاح عبد محمد               قليوب

  28510201404511               عيسى محمدابراهيم رضا خالد               قليوب

  29006061402273               عيسى محمدابراهيم رضا محمد               قليوب

  28806081402183             حماده هللا عبد محمدغريب سمر               قليوب

  27311281401871                    شاهين احمد سعيد احمد               قليوب

  28510091401782             االكسيرى ابراهيم مختار نوره               قليوب

  28303131402706                  شعيب على محمودحسن نعمه               قليوب

  29012161401592                   عطيه محمدهيب هيب محمد               قليوب

  27906151402128                 خضر حسن سعيدابراهيم امل               قليوب

  27811271402473                  مدبولى بربرى مجدى هانى               قليوب

  27911021402197                جلجل محمود محمد محمدمجدى               قليوب

  28203151404476                    عرفه محمد سامى مصطفى               قليوب

  28604081402777                ابوالخير محمود سعيد سعيد               قليوب

  28409281401816            ابراهيم الحميد عبد موسى احمد               قليوب

  28112021402093                  حسن عطاهللا شعبان هانى               قليوب

  28202171402643               مسلم محمد اسماعيل الشيماء               قليوب

  28611011409606              احمد محمدسيد محمداحمد سماح               قليوب

  28906241402597                حافظ محمود فتحى عمادفتحى               قليوب

  27202151402317                      حسين على محمود رضا               قليوب

  28910261401799            السداوى ابراهيم على صابر على               قليوب

  27006181401974                سعد ابراهيم هللا ماهرعطا               قليوب

  28406211402191                     الشويخ يس جمال عماد               قليوب

  28801011432415                  محمدى محمد اسماعيل هيب               قليوب

  29106121401853              متولى السميع عبد احمد صبيح               قليوب

  27012180102019              شبانه السيدمحمد حمدى السيد               قليوب

  28408141402158          خضر محمدابراهيم الفتاح عبد بدر               قليوب

  26611241402077           النبى احمدحسب الحميد عبد صالح               قليوب

  28003080101095                  محمد محمدعوض فتحى محمد               قليوب

  29004111401491                 النحاس سالمه صابر اسامه               قليوب

  28404051402293                  النحاس سالمه صابر ايمن               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27509141402031              محمد منصور الشحات عمادمحمد               قليوب

  28101241601974               فايد المجيد عبد احمد محمد               قليوب

  28304051402299         حسين المؤمن عبد فتحى المؤمن عبد               قليوب

  27908091402631                    عطيه سليمان رضا محمد               قليوب

  27501160103257                     حسنين حسن فؤاد احمد               قليوب

  28807051402576                   زهران صالح مختار احمد               قليوب

  28507041402175                   بدوى محمود حامد محمود               قليوب

  28409151406271                   سيدسليم امين عيد عصام               قليوب

  28202221403298                   اسماعيل عواض سيد محمد               قليوب

  27507281400958             الموجود عبد احمد محمود محسن               قليوب

  28009250103193                  يس الرؤف عبد حسين سامح               قليوب

  28606201403619                  االخوص حافظ محروس احمد               قليوب

  28804111401516              محمداالخوص حافظ محروس حافظ               قليوب

  28603081403017                   زهران صالح مختار محمد               قليوب

  28610241402094              محمدابودنيا على محمد محمود               قليوب

  28704231401566                 خوض ابو موسى طه سيد قمر               قليوب

  27007061401624         محمدشوشان محمد الحليم عبد صبرين               قليوب

  27605041402106            الحليم عبد محمود ابراهيم سحر               قليوب

  28202101404584                احمد الفتاح عبد مسعد مها               قليوب

  28610011423629                     محمد حافظ حافظ سعاد               قليوب

  28902151401189                  محمد حافظ حافظ هاشم ام               قليوب

  28202111401001                     عواض فتحى محمد عبير               قليوب

  29009092604043               الرحيم عبد محمد خلف اميره               قليوب

  27507121402466                  عطاهللا حامد محمد صفيه               قليوب

  28907101403565               سيدالغنام احمد محمد رانيا               قليوب

  28007192700833                الاله عبد حلمى حسنى اشرف               قليوب

  26910171401466                    على مصطفى مصطفى صباح               قليوب

  29007201402879                     محمد هاشم سعيد سعيد               قليوب

  27909031502381           محمدالبديوى محروس محمود اخالص               قليوب

  28511211402156           اسماعيل الحميد عبد شاهين تامر               قليوب

  28412211401097                     عامر احمد محمد احمد               قليوب

  28602251402235                    عامر احمد محمد رمضان               قليوب

  28404211403313               كلديش عشماوى عشماوى رمضان               قليوب

  29310031400269          السيدداود المحسن عبد جميل بسمه               قليوب

  28507261401811          الدين احمدشهاب مصطفى محمد احمد               قليوب

  28103311401563                     احمد مصطفى محمد رشا               قليوب

  29109230101729                اللطيف عبد هاشم هاشم ايه               قليوب

  27805051401778                  الغيطانى حسن خليل سامى               قليوب

  27109201401856               الرحمن عبد حافظ سالمه على               قليوب

  27008241401556            حسبالنبى احمد الحميد عبد سيد               قليوب

  27208061401611          النبى حسب احمد الحميد عبد صابر               قليوب

  27805141400983                   السيد احمد محمد تهانى               قليوب

  28707061401824                   زيدان محمدى حسنى سعاد               قليوب

  28212261401358                  عويضه ابراهيم رجب احمد               قليوب

  28912191401853                احمدصوابى عواد حسن محمود               قليوب

  29212241400561                  الغنى عبد سيد عصام عزه               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27405010102695                   تادرس توفيق فؤاد هانى               قليوب

  26901051400645         محمد العزيز عبد الباسط عبد خضره               قليوب

  27602251402207              غنيم احمدسليمان انور فاطمه               قليوب

  28501191403538                ابراهيم مدبولى محمد مدحت               قليوب

  27402260101971                 ابراهيم خليل محمود حاتم               قليوب

  28110031402331             الهنداوى احمدمرسى صبرى سمير               قليوب

  27912051402732              الهابط سعد الرازق عبد طارق               قليوب

  28210161402702                  هللا عبد نايل محمد نهى               قليوب

  26910021401603                   بيومى رمضان محمد منال               قليوب

  29112011408046                       حسين على سيد حنان               قليوب

  28607201404786            محمد هللا عبد هللا عبد داليا               قليوب

  28110191402061                   شعراوى عيد فتحى فاطمه               قليوب

  28510061403322                 االسوام عواض مسعد ايمان               قليوب

  27411261402183            غالمه ابو على محمد زكريا هدى               قليوب

  28412011409182                    امام انور امام نجالء               قليوب

  28603021402682                      شحاته على عبده هدى               قليوب

  27712122703632              هللا عوض عمر محمد هللا عوض               قليوب

  28408111403125             ابراهيم محمد ابواليزيد عبير               قليوب

  27412171200961                نافع عوض سعد الحسين نوال               قليوب

  26809091401624                البسيونى مرسى سيد انتصار               قليوب

  28209191402181                    بغدادى احمد محمد هدى               قليوب

  28210111401756               الفاوى عفيفى على حسن محمد               قليوب

  27608061401211              بحيرى الجليل عبد عزت اسامه               قليوب

  27708260103517                  توفيق محمد توفيق رمضان               قليوب

  27406121401612              الباقى عبد محمود حسين ربيع               قليوب

  29009101403951                    شعيب حسن محمود مصطفى               قليوب

  28807011410614            الخرقانى حامد عتريس محمودرضا               قليوب

  27906200102135             كيالنى السيد محمدمحمد اسامه               قليوب

  28211131401911              محمد حسنى حماده الستار عبد               قليوب

  28003231402891          الال عبد الرحمن عبد جمعه اسالم               قليوب

  28002141402879                  السبكى طنطاوى محمد سيد               قليوب

  28710211402434             محمدابوالنيل شوقى صابر شوقى               قليوب

  27710111401755                      حسين احمد احمد عزت               قليوب

  26904071401957                  الصياد محمود فريد حسام               قليوب

  28909021403851          الشواربى طه احمدعبدالحافظ محمد               قليوب

  28902251404193                 المرصفاوى سيد عاصم بسام               قليوب

  26708111401595                     مشحوت على محمود على               قليوب

  29106281402074                 الصاطى محمود مصطفى محمد               قليوب

  26910101401698                   ابوسبيع صالح سيد اشرف               قليوب

  27606121401956                 درغام على حامدمحمد عمرو               قليوب

  28104011408317         الحميد عبد العزيز عبد رمضان سيد               قليوب

  28008161404523                    احمد عديل محمد نجالء               قليوب

  27409161401291              بيومى هاشم الحميد عبد عواض               قليوب

  27105211401336                    محمود كمال صبيح محمد               قليوب

  28112071402396       الجواد عبد رمضان الجواد عبد محمود               قليوب

  28611081402935           العزيز عبد ابراهيم محمد مصطفى               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26806051401711            عطيه الرؤف عبد هللا عبد محمد               قليوب

  28701031403816                  قطب محمدحامد وجيه احمد               قليوب

  28406021403417                       الشويخ يس خليل يس               قليوب

  27907151403333               حسين محمود كامل سعيدمحمود               قليوب

  28409101405797             ابوالنيل محمد شوقى عمروصابر               قليوب

  29009251403658             ابوالنيل محمد صابرشوقى حسام               قليوب

  29303241400915                  حسن عواض فتحى احمدمحمد               قليوب

  27709110200812                 رطيل محمد محمداحمد مجدى               قليوب

  27802061402196                  على الغنى عبد سيد محمد               قليوب

  27902071401656                       حسن على عثمان على               قليوب

  27308031401395                  الغطانى خليل احمد خليل               قليوب

  27401121403371                     روميه محمد على احمد               قليوب

  28410271403134               محمد الهادى عبد مجدى هانى               قليوب

  27212201401894              محمد العزيز عبد امبابى سيد               قليوب

  29008112400532              هللا فرج عطيه تاوضروس نبيل               قليوب

  28709071402341             ابونار سيد سالمه ناصر ايمان               قليوب

  27311071402034                سعد الفتاح عبد صالح اشرف               قليوب

  28803231402056                   بدر احمد سعيدعواض سيد               قليوب

  28808071402773                  التلوانى سيد محى محمود               قليوب

  28107131402338                 راغب فؤاد محمدراغب فكرى               قليوب

  27301091402264                     سعد حامد محمد حميده               قليوب

  28004201403732               مدبولى بربرى ابراهيم فكرى               قليوب

  27912231403486                     يحى على محمدعلى عال               قليوب

  27512291401441                      جبر احمد سيد فردوس               قليوب

  29404151400488         الفتاح عبد جاد الفتاح عبد اسماء               قليوب

  27811141402935          الحميد عبد القادر عبد سيد وائل               قليوب

  29111081401735                   مصطفى السيد احمد حسام               قليوب

  27406201401702           ابوخوص الحميد عبد محمود ساميه               قليوب

  28407041403576              الدين محمودشهاب سمير ممدوح               قليوب

  27902021401698                    على محمود محمود محمد               قليوب

  28709081401998            الدين شرف محمدمحمد حسين احمد               قليوب

  29109151403477                على محمد الحليم عبد عماد               قليوب

  29107071402817                   احمد محمود اشرف محمود               قليوب

  29311211401618              عمران على كيالنى صابر محمد               قليوب

  27111011403814                     احمد محمد محمد ياسر               قليوب

  28608021403532             هللا عبد شحات هللا عبد احمد               قليوب

  29102191401839               العباسى محمدعلى صالح محمد               قليوب

  29307161400731              محمدحسين ابراهيم حمدى عالء               قليوب

  29201211401774          الغنى عبد رداد الهادى عبد احمد               قليوب

  27102031401126                    شعراوى محمد محمد منى               قليوب

  28010181401339                الديب على الرحمن عبد على               قليوب

  28111211402778                    حسين محمد مصطفى هيثم               قليوب

  27902210400155                     فضل شعبان شوقى ياسر               قليوب

  27710291402878                  حجازى محمد سيدعمر هانى               قليوب

  28806061402977                  سعد محمد عباس محمدمحمد               قليوب

  27011181402257                     نصار عطيه محمد سامح               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26808111401999                      خلف محمد حسن عباده               قليوب

  29410011411811     العزيزسالم عبد المجيد عبد سامى محمد               قليوب

  27309151401697                حنفى العزيز عبد صالح سعد               قليوب

  28004271401168                  على محمد ابراهيم انصاف               قليوب

  29201171401318           العزيز عبد حسبالنبى سعيد احمد               قليوب

  27601201401882                 سيداحمد عواد زغلول عبير               قليوب

  28011111401788                 عامر السيد ابراهيم والء               قليوب

  27801201403191                     يوسف احمد يوسف رافت               قليوب

  27510181402237                     خليل محمد احمد محمد               قليوب

  28604131701746           الدكماوى العزيز عبد امام جهاد               قليوب

  27511241402033                      على عبده رجب محمود               قليوب

  28111151401955                    حسن محمود كارم محمود               قليوب

  28004191402902         الرحمن عبد محمود الحفيظ عبد عزه               قليوب

  28512051401154               احمد الكريم عبد عزوز احمد               قليوب

  28707261401195                   خليل سعد محسن ابراهيم               قليوب

  29003151403253               حميده الستار عبد عطيه سيد               قليوب

  28904151401637                     خليل سعد محسن اسالم               قليوب

  27203281401548        الرحمن عبد محمود الحفيظ عبد مرفت               قليوب

  26903011400955            هللا عبد على الحميد عبد محمد               قليوب

  27609142102613                   ابراهيم عقل محمد سامح               قليوب

  29101081401098           احمدحسن الكريم عبد عزوز مصطفى               قليوب

  29101211402016               الرسول عبد رزق احمد مصطفى               قليوب

  28601231400965                  الغنى عبد عوض محمد هبه               قليوب

  28704211402035                    ابونار حسن سعيد وليد               قليوب

  26912191401791                   البردعى على رمضان سعد               قليوب

  27904270101117         الرحمن عبد العزيز عبد صالح هانى               قليوب

  26812241401611                   شويل محمد فرج ابراهيم               قليوب

  28507191401134            ابراهيم محمد الباسط عبد محمد               قليوب

  26707130100044                      على حسين سعيد هناء               قليوب

  26711041400571               قاسم حسين الحليم عبد صابر               قليوب

  27107052200114                     محمد على محمد منصور               قليوب

  29308181401234           هللا عبد العزيز عبد مجدى عاطف               قليوب

  27711021402392                  سالم مصطفى محمود سالمه               قليوب

  27712131402441               الرحمن عبد خلف سعيد نجالء               قليوب

  27804241401662                    بيومى حسن محمد اسماء               قليوب

  27211161401741             السيد الدسوقى ابراهيم نيفين               قليوب

  28712141401918                النبى عبد محمد احمد محمد               قليوب

  27909072300131            الواحد عبد اسماعيل روبى وائل               قليوب

  28601161402779                      محمد طه محمود عمرو               قليوب

  28903251403657               الجواد عبد رياض فتحى احمد               قليوب

  27402151402529               اسماعيل احمد اسماعيل هاله               قليوب

  26904301401617                  الشعراوى محمد على خالد               قليوب

  28305151403876        هللا عبد الواحد عبد على هللا عبد               قليوب

  27703292200555                       حسن حسن صابر سعيد               قليوب

  27711251403983                   خليفه جميل صبرى ماجده               قليوب

  28411051401978         محمود ابراهيم الراوى جبريل عمرو               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29209051402796             غديرى العزيز عبد مصطفى يوسف               قليوب

  27407101402121             مصطفى الباسط عبد بشرى ايمان               قليوب

  28306101402972              عثمان المعطى عبد شاكر هانى               قليوب

  27708271401978                  مصطفى عطيه عبدربه عطيه               قليوب

  28409091403758           الليثى احمد ناجى صالح ابراهيم               قليوب

  28801011431494                   خطاب احمد رمضان مصطفى               قليوب

  28201191401817              الحافظ عبد السيد سعيد ايمن               قليوب

  28201191401833        المقصود عبد سيد المقصود عبد اشرف               قليوب

  27101291400739                 ابراهيم السيد نجاح سعيد               قليوب

  28707261402311              عثمان الحميد عبد محمد احمد               قليوب

  28510081401903               الفيشاوى حسن على بدورسمير               قليوب

  27905261401368               الوهاب عبد محمود عادل منى               قليوب

  26809281401612          ابويوسف على محمد احمدعبداللطيف               قليوب

  26711061402014                 محمد ابراهيم محمود صبحى               قليوب

  26807271401913             اسماعيل محمد الغنى عبد شحته               قليوب

  27302091401639                النويشى سالم بخورى ايهاب               قليوب

  28208231402107                     عامر على سعيد شاديه               قليوب

  27810161402901                الرحمن عبد على سعيد هاله               قليوب

  27005200105617                      حسن محمد حسين ناصر               قليوب

  28704221401053                       فرج على حمدى احمد               قليوب

  29103181402353                 جلجل سيدمحمود شحات احمد               قليوب

  28805011410212                  حسن اسماعيل صالح محمود               قليوب

  29309291700861 المجيد عبد المنعم عبد المجيد عبد ابتسام               قليوب

  27506131400872                  ابراهيم احمد محمد عماد               قليوب

  27602120101252            عبدربه العاطى عبد السيد محمد               قليوب

  28204201401917              محمد الحافظ عبد محروس احمد               قليوب

  27209082100936             صالح محمودموسى هللا محمدفتح               قليوب

  29211011405479                     عواض سالم عواض سالم               قليوب

  28807201403711          الجواد عبد على الجواد عبد محمد               قليوب

  27108050103843               سليمان محمد هللا عبد سناء               قليوب

  28301201405161                    رمضان سعد رمضان والء               قليوب

  27401161401567              سليمان الوهاب عبد يحى وداد               قليوب

  28302200104571                حسين العلى عبد صابر احمد               قليوب

  28311290103143                  ابراهيم حسن محمد سميره               قليوب

  29407261401128                  سالمه السيد سعيد اسراء               قليوب

  27611181401801      الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد ناهد               قليوب

  29109081401072                      مرسى يحى محمد مرسى               قليوب

  29305241401353         محمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد               قليوب

  28401011413218                        سيد على فوزى على               قليوب

  28410011410358                     احمد احمد رفعت احمد               قليوب

  27605101400825                    حسين طرخان محمد بدور               قليوب

  29304051400117                    غريب محمد رمضان محمد               قليوب

  28608181401811                       حسن صابر حسن محمد               قليوب

  29107011407178                     جمعه على مصطفى محمد               قليوب

  28703071402157                    على محمود صالح محمود               قليوب

  27812130103916              السيد محمود الكريم عبد سيد               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28908211200551                  بحيرى يوسف السيد محمود               قليوب

  26801131400587              فرحات على الرحمن عبد عايده               قليوب

  27306081300368               فرج العزيز عبد مصلحى حنان               قليوب

  27204051401774                      بطاح نصر دسوقى نصر               قليوب

  29307041400231                      زكى بشاى عماد مينا               قليوب

  26801061700286                يونس السميع عبد عزت سهير               قليوب

  27609131601626                  شريف ابراهيم حامد مرفت               قليوب

  28308151402453             الليثى ابراهيم ابراهيم خالد               قليوب

  29209141402957                    الدين شمس شحاته احمد               قليوب

  28301092300175                     خليل سيد جالل مصطفى               قليوب

  28102051401932                  محمود احمد محمود مصطفى               قليوب

  28205211400532                     محمد محمد محمد احمد               قليوب

  29009272104316                    مرقص مسيحه مرقص حسام               قليوب

  28510310101684             هللا عبد احمد هللا عبد والء               قليوب

  29001170100846                    فتيان زكى جورج مريان               قليوب

  27910240105169                     فتيان زكى جورج منال               قليوب

  26904151402318               مصطفى حسن محمد السالم عبد               قليوب

  28004061402188            ابراهيم على السيدمحمود راضيه               قليوب

  28206051403293            سيد على منصور محمد عمادالدين               قليوب

  28611201405216                خضر المعطى عبد فتحى احمد               قليوب

  28206051701863         حسانين الرازق عبد هللا عبد هنيه               قليوب

  26804061402071                 الصعيدى عواض توفيق محمد               قليوب

  28806301401655                 هللا رزق صليب مجدى مينا               قليوب

  28303271400916              محمد الحميد عبد سالمه محمد               قليوب

  28406151401904               اسماعيل محمد اسماعيل والء               قليوب

  27601031404571             محمد ابراهيم الغنى عبد محمد               قليوب

  28409271403152        عبيد المنعم عبد حماده المنعم عبد               قليوب

  27805021403032            هللا عبد عزازى هللا خلف محمد               قليوب

  27503121402134                الغزولى يحى يحى صالح يحى               قليوب

  27910301401629                  زلط هللا عبد عواض ورده               قليوب

  26903310103789                     محمد حسن رمضان سهام               قليوب

  28906232101266                    حسن محمد اسامه فايزه               قليوب

  29307170104266                   احمد يوسف محمود تفاحه               قليوب

  26804051401301            عالم المنعم عبد ابراهيم نعمه               قليوب

  26911061402145                    حموده محمد حسن نعيمه               قليوب

  28411061402352                 احمدحسين حلمى يوسف محمد               قليوب

  26708191402139                  معن محمود الحى عبد حسن               قليوب

  28012072201829                      محمد حسين احمد عزه               قليوب

  29005091401593                  مصطفى حميدو مصطفى احمد               قليوب

  26704031401548              احمدالعظمه حلمى يوسف ايمان               قليوب

  28907011413898              المسيح عبد صبحى مجدى ايفان               قليوب

  28101221403505                   فرختو محمد محمود مروه               قليوب

  28706211402291                     مصطفى محمد سيد صابر               قليوب

  29312051401671                    محمود عفيفى على هشام               قليوب

  28609020104571               شلبى الحميد عبد فتحى احمد               قليوب

  29203011407819                      على سيد حامد محمود               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27505018800124                    على محمد البرنس حياه               قليوب

  28103141401342                       حسين على عيد حنان               قليوب

  27901061401848             السيد العزيز عبد سمير ميرفت               قليوب

  27508011401843               اسماعيل عوض محمد السعد ام               قليوب

  27303091401724                    محمد كامل محمد ساميه               قليوب

  27009131401514                     احمد محمد محمود حسن               قليوب

  28707151401297                 محمود على مجدى هللا عبد               قليوب

  27302041402073                     شريف محمد عباس عصام               قليوب

  28502041402114              الفخرانى سيداحمد صبيح امين               قليوب

  29203211402994            ابراهيم اسماعيل ابراهيم كريم               قليوب

  27709041401525                محمدعيد رمضان عبده ايمان               قليوب

  28504101404131             الغيطانى حامد محمد محمدحامد               قليوب

  29003211403436        الشامى محمود محمداسماعيل اسماعيل               قليوب

  27301281402082          مبروك العليم عبد ابراهيم اصالح               قليوب

  29001011440679             الكومى السيدمحمد موسى اسامه               قليوب

  26612010105378        المسيح عبد ميالد المسيح عبد مجدى               قليوب

  29406291400758    الطوانسى الجواد عبد على عمرعبدالجواد               قليوب

  28611211401791                    احمد محمد مصطفى هانى               قليوب

  29204130103417                     حسن احمد فهمى مصطفى               قليوب

  26701241401606                   الهاللى حسن محمد صباح               قليوب

  27210291402263                 على هللا عبد فوزى ماجده               قليوب

  27106012402079                 محمد الغنى عبد على محمد               قليوب

  28701281402157                  احمد احمد حمدى ابراهيم               قليوب

  27111111402033                      غنيم محمد فتحى رضا               قليوب

  28710121401153               محمد الحميد عبد منصور سيد               قليوب

  27207110101436                    حسان محمد ميزار محمد               قليوب

  29101061403116                    يوسف احمد مجدى اسالم               قليوب

  28503281402371               محمد الخالق عبد احمد احمد               قليوب

  29505191400911                عفيفى ابراهيم صالح مصطفى               قليوب

  29501011430773                 محمدفهمى سعيد محمد سعيد               قليوب

  27904221402268                   عواد رمضان فتحى بشاير               قليوب

  28512021403136            مصطفى السالم عبد مصطفى اسامه               قليوب

  29008011412084       مكاوى الرشيد عبد العزيز عبد سالمه               قليوب

  28601211400659                    عبوده كامل عادل جورج               قليوب

  29005271402571                   الحسن محمد مسعود محمد               قليوب

  27308011403006                      بكر محمود على وفاء               قليوب

  28803051702892                    على الشحات عصام هانى               قليوب

  29212291400341     المجيداحمد عبد فاضل المجيد عبد خلود               قليوب

  28804151403805                 ابويوسف عبده مصطفى نعمه               قليوب

  27112171401369                      حامد حافظ حسين امل               قليوب

  28712101402148              الحميد عبد احمد سيد شريهان               قليوب

  28709151406259                 القليوبى شحاته على محمد               قليوب

  27105281400841                      على امين سالم امال               قليوب

  27805121401835                     مرسى حامد مرسى حامد               قليوب

  27701231400991                    هارون جابر محمد عماد               قليوب

  28008211701141                  هللا عبد احمد محمد عزه               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28808221304317                    سالم السيد فاضل احمد               قليوب

  27209301401955                    ضيف مغازى مغازى حسين               قليوب

  27803260103315               ابراهيم محمد ابراهيم احمد               قليوب

  27508081402359               هللا عبد محمود محمود جمال               قليوب

  28906271401579                 هالل على محمود ناصر على               قليوب

  28205131401058                  ابوظريفه على محمد احمد               قليوب

  27605101402381                    محمد سالم سليم ناديه               قليوب

  28012110103313                    خلف كامل مصطفى محمود               قليوب

  26707051401187                      سالم محمد على عصمت               قليوب

  28302181401933                      رزق احمد محمد هانى               قليوب

  28110091401474                       رزق احمد محمد فرج               قليوب

  27711251403509         خطاب القادر عبد الرؤف عبد نجالء               قليوب

  28910010120197                    احمد يوسف محمود يوسف               قليوب

  26807300104397             اسماعيل على الحميد عبد اشرف               قليوب

  28609051403231                    محمد زكريا وجدى احمد               قليوب

  28410171401797                    بغدادى احمد محمد سيد               قليوب

  28808301401917               احمدالدهشورى نور احمد نور               قليوب

  27503301401209               ابراهيم محمد ابوسريع سيده               قليوب

  28005011406073            ابراهيم محمد ابوسريع اسماعيل               قليوب

  28212011404751                   على ابراهيم يحيى هانى               قليوب

  28711151402371           الشامى عبده محمد ابراهيم عبده               قليوب

  28601010137151                السميع عبد حسنى سيد احمد               قليوب

  27509090105479                   على محمد ابراهيم محمد               قليوب

  27205051401801                   محمد مدبولى فاروق رضا               قليوب

  27705081401948                   سعداوى عواض احمد سناء               قليوب

  28404051402234                     حسين احمد شريف عمرو               قليوب

  27805142101521                     محمد السيد شكرى مها               قليوب

  27903270100629                المجيد عبد محمد محمد منى               قليوب

  28204181400919                  مصطفى السيد مصطفى هانى               قليوب

  27810131700478            الحليم عبد حسنى اسماعيل فتحى               قليوب

  29005271402555                   الحسن محمد مسعود احمد               قليوب

  28604011409693                     فرختو امين صالح سيد               قليوب

  26611241402018                 الفيشاوى عبده سمير احمد               قليوب

  27201211401106                    حنفى محمد حنفى راويه               قليوب

  27307101402029                العظيم عبد سعد سعيد مرفت               قليوب

  28710151404521                 سالم مدبولى الراعى دعاء               قليوب

  29309281401181              صالح الناصر عبد جمال ايمان               قليوب

  27111051402331                الفشاوى حسن فتحى ابراهيم               قليوب

  28411201404598                ندا عطيه سليمان رضا هشام               قليوب

  27112281801028                  ابراهيم سعد حمزه مفيده               قليوب

  29101011415792                ابراهيم ابراهيم عادل نور               قليوب

  27012272402051                    شافعى احمد احمد اشرف               قليوب

  28504231401893                  ناجيه محمود محمود عمرو               قليوب

  27204101401312                     محمد حامد محمد عصام               قليوب

  27303301401633                  المداح ابراهيم فرج على               قليوب

  28812081402833        المجيد عبد فاضل المجيد عبد مصطفى               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26807091401184                   السعدنى احمد حامد منى               قليوب

  26612260103672           جادهللا الرحيم عبد محمد محمود               قليوب

  28403111401406                 على البرعى هللا عبد هبه               قليوب

  27810270105142                      عيسى على جمال شرين               قليوب

  28803151405216                   مرسى مصطفى محمد مصطفى               قليوب

  29203291401616                    داود محمد محمد اسالم               قليوب

  29301202100413               السيد الحميد عبد سيد محمد               قليوب

  27611141402537                   الطوانسى سعد رجب عصام               قليوب

  29302091400273                  سيد محمد اسماعيل مصطفى               قليوب

  28608091403157             الواكب محمد الرحمن عبد احمد               قليوب

  29411011401553                     احمد احمد ايمن محمد               قليوب

  28802291401478                    داوود محمد محمد حمدى               قليوب

  27901101100935           البشبيشى اللطيف عبد محمد محمد               قليوب

  28010051401094               العزيز عبد حسن رافت محمود               قليوب

  27310161401308              محمد المجيد عبد مختار امال               قليوب

  26902012103214                موسى محمود هللا فتح عونى               قليوب

  28208060103637               النبى حسب محمود رئيس احمد               قليوب

  28412171402419                   النواوى سيد حمدان سيد               قليوب

  28712051401684                      عزت محمد بديع مروه               قليوب

  27411042600298              جبرائيل الرؤف عبد خلف عبده               قليوب

  27803302400412                   محمد توفيق محمد توفيق               قليوب

  28109261401891                    محمد محمد السيد ياسر               قليوب

  27304031402132                   عماره زكى محمود اسامه               قليوب

  29409221401306         الحميد عبد ابوالفتوح حمدى اسماء               قليوب

  28010241401759                       على ضيف احمد امير               قليوب

  26904160101525                      على ضيف احمد هويدا               قليوب

  26702231701543        محمد الوهاب عبد المعبود عبد وفاء               قليوب

  29005261402077                على محمد الناصر عبد باهر               قليوب

  28807011410193                    احمد محمد شحات مصطفى               قليوب

  27712271401835                       على خليل على سعيد               قليوب

  28706021402091                     محمد احمد محمد احمد               قليوب

  28904070103593                      محمد فؤاد احمد حسن               قليوب

  28909301405697              الليثى الحافظ عبد سيد جمعه               قليوب

  29507101401851                   حسينى محمد طارق حسينى               قليوب

  27709231402811           هللا عبد ابراهيم ابراهيم اشرف               قليوب

  27201021405172               هللا عبد ابراهيم محمد رضا               قليوب

  26708121401534             القطامى الجواد عبد سيد محمد               قليوب

  28310201403671            الهادى عبد محمد ابراهيم ايمن               قليوب

  26812250101808                  سليمان شوكت يوسف فخريه               قليوب

  27503171402534                    سالم محمود منير وائل               قليوب

  28609161402796                      متولى حسن حسن حسام               قليوب

  27803131400745                احمد احمد القادر عبد نهى               قليوب

  28310030101141                    اسكندر وليم عزيز منى               قليوب

  28201311401026        ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم داليا               قليوب

  27203071401588                    درويش مصطفى سمير سحر               قليوب

  28510231401982                عوده على شوقت نادر مايسه               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26903241700524        الفتاح عبد الواحد عبد شاكر ايمان               قليوب

  26904021401255               الشبراوى ابراهيم على محمد               قليوب

  28706011409267              الرسول عبد مصطفى حسن فاطمه               قليوب

  28009161701443                   محمود محمد صاوى نجالء               قليوب

  27201201400772                       يونس عيسى على حسن               قليوب

  29202081401251                 احمد مصطفى ابراهيم محمد               قليوب

  28005101401852                   ابراهيم على صالح عمرو               قليوب

  26710121400915           الغنى عبد شحاته الغنى عبد عزت               قليوب

  28303050104743                   محمد صالح السيد ناديه               قليوب

  28302271400774                     متولى سيد صابر عصام               قليوب

  28911171401818         محمد الفتاح عبد المنعم عبد شريف               قليوب

  27812131400779                      على توفيق محمد حسن               قليوب

  28402101402211                    على توفيق محمد مصطفى               قليوب

  29008151404324                احمد الغنى عبد احمد منار               قليوب

  29201141400716                    سيد محمود كارم اسالم               قليوب

  29003081401657                     احمد سعيد محمد هانى               قليوب

  29301151400751                        على محمد على سيد               قليوب

  26712111602377                هللا عبد منصور محمد صبرى               قليوب

  28110060104633                 صليب بسطاوى ادوار ايهاب               قليوب

  28911030103198                 احمد محمود ابراهيم محمد               قليوب

  28108182502554           هللا عبد هاشم بخيت المولى عبد               قليوب

  26903061402207                   عفيفى محمد عفيفى زينب               قليوب

  29203281400859         العظيم عبد زكى العظيم عبد اسالم               قليوب

  28202021703289                بشته الستار عبد محمد همت               قليوب

  28209011408291                   محمد مدبولى سعيد احمد               قليوب

  28609231402152              عفيفى ابراهيم صابر ابراهيم               قليوب

  27410181401678                    شلبى نعيم شعبان محمد               قليوب

  26712041402235              المداح ابراهيم فرج ابراهيم               قليوب

  28709101403976        الرحمن عبد العزيز عبد رسالن اكرم               قليوب

  27112180103974                 محمد محمود صالح ابراهيم               قليوب

  26911011403078                   رشوان على عيد ابراهيم               قليوب

  29306291400451         عثمان محمد سامى الدين جمال محمد               قليوب

  27712101403833                     رشوان على عيد محمود               قليوب

  28908011413738                 البشارى مصطفى محسن احمد               قليوب

  28409230104299                     احمد فؤاد محمد عصام               قليوب

  27502041301934                   بدوى محمود محمد محمود               قليوب

  28712251400917                 قاسم احمد هللا عبد حسين               قليوب

  27003161402487          الجهينى العزيز عبد هارون الهام               قليوب

  29311171401385                       على احمد احمد هبه               قليوب

  27506091402141              بيومى الرازق عبد غريب سيده               قليوب

  26911121402344            هللا جاب هللا جاب فتحى نجالء               قليوب

  26805281700649                    يوسف موسى احمد ماجده               قليوب

  27908081401946               صقر العزيز عبد حسانين مها               قليوب

  26908261401401              الرحمن عبد سعيد ماهر امينه               قليوب

  26705271401541                    احمد عامر محمود مرفت               قليوب

  28104091401814                      احمد سيد سعيد محمد               قليوب



الرقم القومىاالسمالمدينه

  26812261402681               سالم على العاطى عبد فاطمه               قليوب

  28608171401929                     االخوص حسين سيد امل               قليوب

  27301222101303                صليب الملك عبد خليل حنان               قليوب

  28801101404844                    عطيه فاروق احمد عبير               قليوب

  29003091400667                    خلف كامل مصطفى فاطمه               قليوب

  28503251403632                  الطوخى عواد مختار احمد               قليوب

  27608270101151                      بكر مرسى محمد احمد               قليوب

  27407191401314            الفيشاوى حسن الحميد عبد حسين               قليوب

  27805271401647                      ابوزيد حسن حسن هدى               قليوب

  28207261400889               النجار محمدحسن سالمه صباح               قليوب

  26911251400874                      احمد حسين احمد على               قليوب

  28007091402611                   الطوانسى سعد رجب عمرو               قليوب

  28312011409331                   ابراهيم عتريس حسين طه               قليوب

  29401011428995              احمد عثمان الحفيظ عبد احمد               قليوب

  27312141601753           العماوى ابوالفتوح حامد السعيد               قليوب

  29103031400654                 ابراهيم محمد رفاعى احمد               قليوب

  29507251402457                      ناشد خليل سعد مينا               قليوب

  28711211404042                     عيد سالمه محمدى امل               قليوب

  27804141700662                       مرعى حسن محمد منى          الليان سرس

  28508271700864              البهنساوى اسماعيل محمد منى          الليان سرس

  26912231602604     المنزالوى العزيز عبد الشربينى سعيده          الليان سرس

  28211031701496                     عبده حلمى عبده احمد          الليان سرس

  28808181701636                نور الفتاح عبد عادل محمد          الليان سرس

  26710261701907                  االعصر محمد محمود صباح          الليان سرس

  28702011600123       الجواداسماعيل عبد نبيه محمد تغريد          الليان سرس

  27702190104466                ابراهيم محمد شعبان رئيفه          الليان سرس

  27002021701364               هللا خلف السيد سعيد فردوس          الليان سرس

  27702051702456     المنياوى المؤمن عبد المرضى عبد عماد          الليان سرس

  28008272103409          القوى عبد الحميد عبد ماهر صفاء          الليان سرس

  26610291701699                      مرعى حسن عباس عادل          الليان سرس

  28903091701656                زعير القوى عبد نبيل محمد              قويسنا

  26612291702124                     موسى احمد عزام بهيه              قويسنا

  29005081701378                     فوده محمد حمدى امير              قويسنا

  28808291701534                     فوده محمد حمدى احمد              قويسنا

  28802171701877                       على على السيد على              قويسنا

  28109301700439          السميع عبد زكى السميع عبد حامد              قويسنا

  28211251700393        الرحمن عبد محمد فهمى سعد ابراهيم              قويسنا

  28703030105491                زايده هللا عبد عادل ضياء              قويسنا

  29204140103504               زايده هللا عبد عادل ريهام              قويسنا

  27101161701575       السيدالصعيدى المليجى وصال ابونوار              قويسنا

  28607031701756       المقصود عبد الرازق عبد السيد احمد              قويسنا

  28402050105888             محمدزايده هللا عبد عادل رشا              قويسنا

  27108071701279                   حسبو السيد موسى السيد              قويسنا

  29102221700798                 المليجى وصال السيد وصال              قويسنا

  26812281400439    القادر عبد الستار عبد النبى عبد سعيد              قويسنا

  28107252102587                   على اسماعيل صبحى دينا              قويسنا



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27712011703897                    يوسف محمد محمد مصطفى              قويسنا

  28601200107399                      شرف كامل كمال احمد              قويسنا

  28712051703656                     مصطفى على عادل احمد              قويسنا

  27909061700111            ابوالعال احمد الغنى عبد محمد              قويسنا

  29006031700059                 محمدعلى فتحى محمد مصطفى              قويسنا

  28105101702377             احمد العابدين زين لطفى اشرف              قويسنا

  28310161702549                     محمد احمد فرج عزيزه              قويسنا

  29201011722991            العال عبد محمد مصطفى ابراهيم              قويسنا

  29004151702737                        على عيد على احمد              قويسنا

  28709291701285                 مصلحى العليمى مصطفى هدى              قويسنا

  27901141701826              مصليحى العليمى مصطفى فاطمه              قويسنا

  27410220103302                     محمود رزق محمد مرفت              قويسنا

  28304211700151                    بحيرى احمد محمد هيثم              قويسنا

  29506201303125                   يوسف موسى مختار كريمه              قويسنا

  26903251701189                       حسن امام محمد عزه              قويسنا

  28203171701345                السواق ابراهيم محمد مروه              قويسنا

  27702081402031                    السيد حسن السيد احمد              قويسنا

  27710241702013            نوار على قطب الرازق عبد حسام              قويسنا

  29404011701071              احمدالدهشان حلمى اشرف حلمى              قويسنا

  28609291702236              حجازى امين الحميد عبد عماد              قويسنا

  28206291701658                  اسماعيل احمد امام احمد              قويسنا

  27505131701337                منتصر السيد ابراهيم محمد              قويسنا

  27505240103237                  محمد مصيلحى محمد ايهاب              قويسنا

  29311171701362        الحميد عبد العابدين زين محمد رضا              قويسنا

  27911071702515                 ابوالمجد محمد عدلى محمد              قويسنا

  28303071702314     محمد الباقى عبد الرؤف عبد الرؤف عبد              قويسنا

  26708121701627                   عراقى مصطفى عراقى عفت              قويسنا

  26612031701442        محمد الباقى عبد الرءوف عبد ماجده              قويسنا

  27802141701194           مصطفى ابراهيم الشافى عبد ايمن              قويسنا

  29007308800214                   حيدرحسن زكى محمد احمد              قويسنا

  26805051701387             برغوث على العزيز عبد منصوره              قويسنا

  27505131701353              همام المقصود عبد جالل وسام              قويسنا

  28101141702391                    احمد امام شعبان هانى              قويسنا

  27812211803785                      عمر محمد سعيد سهام              قويسنا

  27204080102221             الفقى المجيد عبد مصطفى هاجر              قويسنا

  27409171701098              السيد محمد الفتاح عبد حمدى              قويسنا

  27305261701798              همام المقصود عبد جالل هانى              قويسنا

  28608121701336              همام المقصود عبد جالل هشام              قويسنا

  28705151701042                    فانوس عوض فرج دميانه              قويسنا

  27602261701563                    السيد حافظ زينهم هدى              قويسنا

  27708021701933                   متولى احمد السيد احمد              قويسنا

  29012241700698                  خطاب اسماعيل احمد محمد              قويسنا

  29006161701979                العال عبد محمد سعد محمود              قويسنا

  29001291701391                     انور هالل محمد احمد              قويسنا

  27010031701713 الفيومى الموجود عبد ابراهيم الموجود عبد              قويسنا

  29504161701511                       عيد منجى رجب احمد              قويسنا
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  29109071701671                    مصطفى خضر مصطفى احمد              قويسنا

  28309031702735                     محمد احمد كمال محمد              قويسنا

  28610041702336               ابراهيم السيد محمود السيد              قويسنا

  28811171701833           طالب ابو على اباصيرى على احمد              قويسنا

  27611028800135                     خليل محمد مجدى صالح              قويسنا

  28404171701821           جادالمولى اسماعيل محروس غاليه              قويسنا

  28411071701871         الرحمن عبد العظيم عبد جمال حسام              قويسنا

  27708041701778            العباسى محمد السند عبد محمود              قويسنا

  28812011706037                     غريب جمعه وجيه محمد              قويسنا

  28704131701953                    غريب جمعه وجيه محمود              قويسنا

  29212191701417                 رضوان امين بدوى ابراهيم              قويسنا

  28704121702331                  اسماعيل عامر محمد ناصر              قويسنا

  27908201701787                 عكاشه ابراهيم كامل رحاب              قويسنا

  27810111701516                   احمد درويش نبيه درويش              قويسنا

  27605011704175               العال عبد محمد سعيد منصور              قويسنا

  29004231700999                حسن الرحمن عبد مسعد صديق              قويسنا

  27203020102136                   شبانه محمود شوقى احمد              قويسنا

  29405051702611                      حافظ محمد سعيد رضا              قويسنا

  28201031704279                    خليفه يوسف كامل احمد              قويسنا

  27507261201096               زيد البارى عبد السيد محمد              قويسنا

  27706091701628                ذكى الدسوقى ابراهيم عبير              قويسنا

  28609121700972            ابراهيم العال عبد مصطفى احمد              قويسنا

  27009241701459                  الدسوقى محمد حسين محمد              قويسنا

  28603271701561             طه ابراهيم الفتاح عبد حسنيه              قويسنا

  29207091700924                 عجور العظيم عبد عصمت مى              قويسنا

  27007220100916                     مرجان احمد شبل خميس              قويسنا

  28402031701399               محمد الهادى عبد حازم عصمت              قويسنا

  29002091700834                المجيد عبد محمد يحى احمد              قويسنا

  27804231701331            السيد العاطى عبد السيد اسالم              قويسنا

  29010161701313             بدران السالم عبد محمود ايمن              قويسنا

  26709210101575                   محمود احمد انور ايهاب              قويسنا

  28403281702028              طه ابراهيم الفتاح عبد سماح              قويسنا

  29008041702419           المجيد عبد ابراهيم حنفى مصطفى              قويسنا

  26812121702412                      موسى احمد عزام سعد              قويسنا

  28410181702159            متولى ابراهيم بندارى ابراهيم              قويسنا

  27912261701791               ابوزيد محمود عرفه المصلحى              قويسنا

  28207311701371                    طلبه عواد فاروق عواد              قويسنا

  27904261701233             متولى السيد محمد الحميد عبد              قويسنا

  29208211701039             محمد هللا عبد سالم هللا عبد              قويسنا

  27006081701971                سالم على الصادق عبد نبيل              قويسنا

  27411191701692                   غنيم خليل السيد رمضان              قويسنا

  27804021701576            ابوالخير شبل الرحمن عبد شريف              قويسنا

  27212241701521                  محمد السيد الرفاعى سحر              قويسنا

  27406061702111                 بسيونى حسين بسيونى محمد              قويسنا

  26702081701302              نصار السيد الرحمن عبد حلوه              قويسنا

  28408131702196              مرسى الفتاح عبد زكريا محمد              قويسنا
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  29508211701571               محمود هللا عبد سالم محمود              قويسنا

  27701121703173                مصلحى العليمى مصطفى محمد              قويسنا

  28608141700638                سعدالدين محمد ممدوح عالء              قويسنا

  27508041701183                  حسن ابواليزيد جميل عال              قويسنا

  28406210100867                     جمعه العزب على هناء              قويسنا

  28509100107819         خليفه على الكريم عبد رمضان شريف              قويسنا

  28601130103439                  محمد مصطفى بيومى مصطفى              قويسنا

  28011291702241             ابراهيم مصلحى ابراهيم ساميه              قويسنا

  28108021700771              الفخرانى مصيلحى صابر محمود              قويسنا

  28111271700867                 السيد محمود المغازى هند              قويسنا

  27508241801999                      عمر محمد سعيد محمد              قويسنا

  27101301701449                  عزاقه صالح سليمان حنان              قويسنا

  29210011712731                  الحنفى محمد محمود محمد              قويسنا

  27006221600452                  السيد رجب هللا عبد رجب              قويسنا

  28701181703206                   شندى مبارك محمدى ساره              قويسنا

  26911271701544             عثمان احمد الفتاح عبد ايمان              قويسنا

  29209111700571                 محمد محمد ابراهيم محمود              قويسنا

  28711281702954                هللا نعمه لبيب عزت محمود              قويسنا

  29201011700238               موسى محمد العزيز عبد باسم              قويسنا

  27910251700174               موسى محمد العزيز عبد محمد              قويسنا

  26810031701881                  ابولبن محمد فوزى عايده              قويسنا

  28012121700216                 سعفان حسن محمدمحمد اكرم              قويسنا

  27504300100392             ابراهيم محمد محمدمخلوف عاطف              قويسنا

  27905240100864                     محمد امين جمال سماح              قويسنا

  28904301700077                   جميل عمروسى سامى كريم              قويسنا

  27211211700214                    احمد شعبان احمد ريان              قويسنا

  27002011500042                   محمد السيد كامل ناديه              قويسنا

  28512281700053                       سمك شبل عادل باسم              قويسنا

  28701181702331                   الجزيرى حسن محمد حسنى              قويسنا

  28608081701231               الشين موسى محمد محمد احمد              قويسنا

  28210280100757                     محمد امين جمال احمد              قويسنا

  28904280100457                     محمد امين جمال محمد              قويسنا

  29311161701135                  توفيق العزب احمد العزب              قويسنا

  28409191702515          الجواد عبد كامل الجواد عبد رضا              قويسنا

  27812211701834                على الجابر عبد احمد حمدى              قويسنا

  27810121701778               على الفتاح عبد فتحى اسالم              قويسنا

  28311281701623                   سيديحى محمد احمد نشوى              قويسنا

  28301011720957          متولى العظيم عبد متولى ابراهيم              قويسنا

  28809201703491                  محمد ابراهيم صبحى محمد              قويسنا

  29110311700871              حسين العزيز عبد محمد اسالم              قويسنا

  29210011712294                على الفتاح عبد جمال كريم              قويسنا

  29301231701914                      على محمد جابر محمد              قويسنا

  27403111701902                  درويش محمد شحاته نجالء              قويسنا

  27212281701281                   احمد عبدربه احمد نجاه              قويسنا

  29206051701034                  محمود السيد جمال السيد              قويسنا

  27705271700933                     على محمود صالح وائل              قويسنا
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  27306181701165                   محمدين مهران احمد امل              قويسنا

  28812041701765                  الحصرى محمد احمد تمارا              قويسنا

  27409291701717                     فرج توفيق صادق محمد              قويسنا

  28511241701743                    عبيد معوض السيد حنان              قويسنا

  28907141700775                   السيد كمال مصطفى احمد              قويسنا

  27308161701072                     موسى احمد عزام دندش              قويسنا

  28404211702787               حسين العزيز عبد احمد زهره              قويسنا

  27206201701898                 العبد الحسينى لطفى محمد              قويسنا

  28303171701714       ابراهيم العزيز عبد الغنى عبد يوسف              قويسنا

  27705161701608               الصباحى غنيمى محمود فريال              قويسنا

  27610031701958                  اسماعيل احمد حلمى محمد              قويسنا

  28603221702141                      احمد محمد عطيه هبه              قويسنا

  27603011700673       المشد الصادق محمد شاكر محمد مصطفى              قويسنا

  28811261702391             الرحمن عبد محمد متولى محمود              قويسنا

  27702011700124                قطب الجليل عبد وهبه غاده              قويسنا

  28607011708843                مصطفى غريب سعيدمحمد دعاء              قويسنا

  28512261700111             العزيز عبد شعبان محمد مصطفى              قويسنا

  29004291702451                  مصطفى شحاته معروف عمرو              قويسنا

  27310241400779              عاشور فهيم الشافى عبد محمد              قويسنا

  26811161701811                 اسماعيل احمد زغلول فتحى              قويسنا

  27611011704078            بسه السيد محمود المغازى وليد              قويسنا

  28907121700795                  جاد على محمد الدين شمس              قويسنا

  28010211701251               محمد الهادى عبد فكرى محمد              قويسنا

  26905131701838                    درويش عامر محمد عصام              قويسنا

  29109211701618                    مرسى احمد احمدى احمد              قويسنا

  28808261700771            احمد المجيد عبد ابراهيم هانى              قويسنا

  29207051701642                     محمد احمد سمير سماء              قويسنا

  26908201701481                  محمد حافظ ابوذكرى نصره              قويسنا

  28802151702958                 اسماعيل السيد سعيد مجدى              قويسنا

  28607161701596        القيوم عبد العظيم عبد صبحى محمود              قويسنا

  29202241700837             ابراهيم ابوالفتوح فتحى رافت              قويسنا

  26712030104399             ابراهيم الغنى عبد شوقى فريد              قويسنا

  29206221701514                 سعيدصالح محمد سمير احمد              قويسنا

  28801011723151               احمدالزغبى اسعد فتحى احمد              قويسنا

  28302211701511            محمدحسن العزيز عبد سعيد محمد              قويسنا

  28610171701137         العزيز عبد الرازق عبد اشرف هيثم              قويسنا

  26901101702516                   سعدهللا مرسى سعد ماهر              قويسنا

  28003211701735                    محمد السيد محمد جمال              قويسنا

  29502051702411                    نصار دسوقى ناصر كريم              قويسنا

  28212051702011           محمد الدين محى محمد الدين محى              قويسنا

  28804041702114                      محمد صالح عزت احمد              قويسنا

  28210211701471            الجواد عبد عبدربه حلمى ممدوح              قويسنا

  28308231701796              محمد القادر عبد صدقى ايهاب              قويسنا

  28101131700152             عميش ابراهيم عبده النبى عبد              قويسنا

  26612031702473                  خالد سيداحمد لطفى ياسر              قويسنا

  28203061700556         بركه الهادى عبد احمد السيد محمد              قويسنا
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  27701101703321            العال عبد العال عبد نبيل مها              قويسنا

  29002071701702                        شرف يحى محمد ملك              قويسنا

  28711211703414                    شرف السيد حلمى السيد              قويسنا

  28305101701787                    شلبى محمد مصطفى امال              قويسنا

  28208071702435                  احمد سعدهللا احمد خالد              قويسنا

  28509121701532         الجليل عبد الجواد عبد جمعه ياسر              قويسنا

  28409291703977                  احمد سعدهللا احمد عمرو              قويسنا

  28801301703145                     حسن نصر السيد ساميه              قويسنا

  27305101701538                    عوالى محمد نعيم صالح              قويسنا

  28201031703329                  السيد بركات رمضان رحاب              قويسنا

  28409081701513              الرحيم عبد محمود رمزى احمد              قويسنا

  29212031701399                الستار عبد حسن جمال كريم              قويسنا

  27810191701139              السيد مصيلحى هللا عبد احمد              قويسنا

  26806111701311                       جبه على مصطفى على              قويسنا

  28712031701291                    يونس محمد يونس مصطفى              قويسنا

  27208171701491                    محمد احمد مليجى ياسر              قويسنا

  27812051701611               احمد سعدهللا احمد سعدهللا              قويسنا

  28204181701391                    الطورى على محمد صبرى              قويسنا

  29006061701645               محمد الوهاب عبد عماد بسمه              قويسنا

  28009091701831                 احمدسالم محمد جابر سامح              قويسنا

  28602161702001                     على سليم محمد شيماء              قويسنا

  28711131700775                سيدهم عطاهللا زكريا تامر              قويسنا

  27212191701274                       رزق فتوح رزق خالد              قويسنا

  29106081701832                     رفله شوقى ايوب مينا              قويسنا

  29111291700514            السيد العاطى عبد السيد السيد              قويسنا

  29305251701517            محمد اللطيف عبد محمد ابراهيم              قويسنا

  29401010126634                  ابراهيم احمد احمد محمد              قويسنا

  28602161702094                     محمود زكى احمد عماد              قويسنا

  29506201700272              انطون المسيح عبد عياد بيتر              قويسنا

  27709141701194       الحميد عبد مروان الحميد عبد ايهاب              قويسنا

  27304231701754       هللا عبد هللا عبد القوى عبد السيد              قويسنا

  28707051701765            ابراهيم الحليم عبد نبيل نورا              قويسنا

  26812041701717                  الصباحى يوسف عبده يوسف              قويسنا

  28402101702002                المهدى احمد هللا عبد هبه              قويسنا

  26807210100813                  محمد ابراهيم احمد احمد              قويسنا

  27910011705641                    حسن مصطفى حامد رانده              قويسنا

  28503291700796             الطنطاوى محمد متولى ابراهيم              قويسنا

  29204061700696             مصطفى الجواد عبد يوسف اسامه              قويسنا

  27108231701467                     شبل محمود محمد غاده              قويسنا

  28611131701475              قرطام المجيد عبد عاطف يوسف              قويسنا

  27002231400855                  ابراهيم محمد منير اشرف              قويسنا

  26610161701379                  طلحه هللا عبد يحى محمد              مـنـوف

  28812031702208                    حجازى محمد محمد دينا              مـنـوف

  29008061701834                      بصل محمد صبرى صباح              مـنـوف

  27801131700843                    حجازى محمد محمد اسمه              مـنـوف

  26901061702691                  الشافعى جابر كامل اشرف              مـنـوف
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  29207091700819               ربيع العزيز عبد احمد محمد              مـنـوف

  27812121700057                  عجاج السيد مختار السيد              مـنـوف

  28810231700118              مسعود العليم عبد سمير امير              مـنـوف

  28610082400077     ايوب سمير هللا عبد مارادوناسميرايوب              مـنـوف

  29311071700423              عمار المنعم عبد جالل شيماء             اشـمـون

  29112011702271                   ابوعالم حسن سعيد محمد             اشـمـون

  28607081702036                   سليمان كامل سمير وجيه             اشـمـون

  28907011702661           ابونوارج صابر الرحمن عبد رحمه             اشـمـون

  29205241700534           المشناتى سعدالسيد السيد ياسين             اشـمـون

  28608121300242                      محمد حسن محمد شرين               شـطـا

  27401261101056                 اللبان عثمان عثمان محمد               شـطـا

  27812051100804                ابويوسف مصطفى السيد رباب               شـطـا

  28402251100574                   الغالى احمد عادل شريف               شـطـا

  28702091100312               احمد القادر عبد مرسى احمد               شـطـا

  29406061100658                  الغصناوى عوض محمد خالد               شـطـا

  29505111100091                     احمد محمد سمير احمد               شـطـا

  27812062102817         الحميد عبد الحكم عبد فاروق هانى               شـطـا

  28206071100343                     غنيم مسعد مسعد وفاء               شـطـا

  28703061100225                    غنيم مسعد مسعد اميره               شـطـا

  28801191100725              الدنجاوى مسعد المتولى سلوى               شـطـا

  28201201100535                  الرفاعى فوزى محمد عادل               شـطـا

  28405281100152                      احمد السيد طه محمد               شـطـا

  29106251100243                    خميس غريب محسن ايمان               شـطـا

  28503101101182                    ابوناسو محمد حسن رشا               شـطـا

  29010221100152                البدرى ابراهيم رفعت محمد               شـطـا

  28606201100462                     صبحى حسن رمضان مروه               شـطـا

  28009181100098              الحمايمى الدسوقى احمد محمد               شـطـا

  28709081100301                   زياده محمد محمد عزيزه               شـطـا

  28001121100772                     البش عوض عاشور عبده               شـطـا

  28809011103412                 االمام الشحات محمد كريم               شـطـا

  28604051100199                 االمام الشحات محمد هانى               شـطـا

  28808161100105                    منصور محمود محمد هبه               شـطـا

  28501011104007                     الموجى احمد على نغم               شـطـا

  28001281100451                       رمضان على طه عمرو               شـطـا

  28409161101002                المصرى اسماعيل توفيق منى               شـطـا

  29112201100234                عبده على الرحمن عبد عبده               شـطـا

  28705251100275               العوادلى السيد مصطفى احمد               شـطـا

  28401011103588         حسن السميع عبد السميع عبد مياده               شـطـا

  26704131100545                    الديب يوسف احمد نصره               شـطـا

  28910291100653                الدوياتى محمود محمد محمد               شـطـا

  29206061100438                    محمود محمد جمال احمد               شـطـا

  27701058800091                    رزق عاشور السيد حسين               شـطـا

  27512071100581                  شباره السيد محمد جمالت               شـطـا

  27403211100191                   البدرى محمد محمد محمد               شـطـا

  28311211100169                    رشاد محمد يحيى جميله               شـطـا

  29206201100549                   شلتوت السعيد فرج ساره               شـطـا
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  28201010400512                   متولى نبيه طلعت ايهاب               شـطـا

  28901271100267                  الفالح محمد محمد شيماء               شـطـا

  28407051101039                   الفالح محمد محمد احمد               شـطـا

  28001241100415                 الحنفى السيد فاروق احمد               شـطـا

  28510141202743                  ابراهيم محمد سعد اسماء               شـطـا

  28403311100214                  زغلول زكريا محمود محمد               شـطـا

  28409061100131                االمام الشحات محمد حماده               شـطـا

  28808091100633                    السرته على محمد احمد               شـطـا

  27110131100291                     احمد نظيم محمد عصام               شـطـا

  27910111100177                  ابراهيم حمدى مجدى شريف               شـطـا

  28909181100838                   حسانين على عنتر محمود               شـطـا

  28004291100148                     بكرى عبده شحاته عزه               شـطـا

  28009111100431                   الغنام محمد احمد محمد               شـطـا

  29106251100138                    صومع احمد محمد ايهاب               شـطـا

  28305251100421                  ابوناسو محمد حسن نجالء               شـطـا

  29407011100173                  النيلى محمود عوض اسامه               شـطـا

  27809121100491                   سالم مصطفى مصطفى محمد               شـطـا

  28503191100287                 الخضرجى مسعد احمد شيماء               شـطـا

  26803051100232                    دحروج محمد احمد محمد               شـطـا

  27708051100047                    المر السيد محمد عبير               شـطـا

  27810151100728           العال عبد ولدجمعه سمعان صبريه               شـطـا

  27702251100175                  الكفراوى محمود طه محمد               شـطـا

  27602261100438                   الخشن محمد السيد محمد               شـطـا

  29009021304103                      محمد حسن محمد مريم               شـطـا

  27703131100372                      فرحات عزت محمد سعد               شـطـا

  27304161100481                 الكسار محمد السيد سوميه               شـطـا

  29408201100451                    محمد عجيل السيد محمد               شـطـا

  29504211100254                 العوف السيد السيد السيد               شـطـا

  28607171100191                محمدالنماس سعد مجدى مجدى               شـطـا

  27106061100134                      طه السيد عبده محمد               شـطـا

  26904101100159                الصياد يوسف ابراهيم ايمن               شـطـا

  27512081100074         الفضيل عبد محمد الفضيل عبد محمد               شـطـا

  27611101603319                      على عطا محمود محمد               شـطـا

  28301191101036                    عويضه عبده محمد حسام               شـطـا

  28603201100145                 الفطايرى محمد ناجى دينا               شـطـا

  29508121100234                 الفطايرى محمد ناجى خالد               شـطـا

  28910281100116                   العزبى محمد محمد ياسر               شـطـا

  28609291100473               الدقناوى حسانين صديق محمد               شـطـا

  28401191100344                     الباز مسعد حسنى رشا               شـطـا

  28309111100884                     فريد فهمى محمد بسمه               شـطـا

  29106061100263                      على على جمال فاطمه               شـطـا

  28109281100383                 شادوفه على محمدعيد دعاء               شـطـا

  27610171100261                   شولح رشاد السيد رانيا               شـطـا

  27808241100072         السعدنى ابراهيم محمدمحمود رمضان               شـطـا

  28408251100513                ابوعبدهللا رجب عادل محمد               شـطـا

  27605201100187                    القط عبده محمد فاطمه               شـطـا
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  27607251100377                  الضوينى عبده عبده شادى               شـطـا

  28301011103044                  النجار حامد يحيى فاطمه               شـطـا

  28602221100315               ابوعيطه التابعى حسنى احمد               شـطـا

  28405041100091       محمود الوهاب عبد السيدالعربى محمد               شـطـا

  28406231100611                    السيد عباس جمال محمد               شـطـا

  29203011103798                على العليم عبد عوض محمود               شـطـا

  27010311100316                 بزوم السيد السيد السعيد               شـطـا

  28411181100236                 الخوالنى حسين سمير حسين               شـطـا

  28803271100451                  التابعى فوزى جابر هيثم               شـطـا

  29201151100273                  ابوكرات محمد جمال محمد               شـطـا

  27612071100623                   بركات محمود على رانده               شـطـا

  27805308800164                 العباسى مسعد محمد فاطمه               شـطـا

  28303081100363                  الشربينى احمد محمد هبه               شـطـا

  27901091100885                  شواش محمد ابراهيم صفاء               شـطـا

  28805121100502                   الحنفى عباس جمال دعاء               شـطـا

  27507071100226                عويضه السيد ابراهيم سعاد               شـطـا

  28901301100607              حنفى السيد المصرى محمد هبه               شـطـا

  28402081100213                     حسان عوض الدين حسام               شـطـا

  28608201100376                  حمد عاشور ابراهيم خالد               شـطـا

  28801261100213                  على عاشور ابراهيم محمد               شـطـا

  28807251100191                       فول مسعد رضا مسعد               شـطـا

  29401258800935                ابراهيم عاشور السيد احمد               شـطـا

  28612031100233                   رضوان طاهر السيد محمد               شـطـا

  27606191100112                  الفيومى محمد محمد فتحى               شـطـا

  28506201100417                   شالطه مصطفى محسن محمد               شـطـا

  27703071100416                   عمر التابعى سمير صالح               شـطـا

  27411051100419                     الدالى طه كمال طاهر               شـطـا

  27905011101636                  بالل الصاوى عادل ايهاب               شـطـا

  27306051100232                 ابوالفرح يوسف احمد هانى               شـطـا

  27708311100151            المقصود عبد محمود احمد محمود               شـطـا

  28502111100315               العصفورى مختار شحاته احمد               شـطـا

  28102081100457                    الجمل حموده صبح خالد               شـطـا

  27402041100446               الدراكسى السعيد رشدى هاله               شـطـا

  28606271100231                  ابوخليفه حامد محمد حسن               شـطـا

  27005101100239                  العيسوى احمد احمد هشام               شـطـا

  28905111100452               البهشيمى السيد عاطف اسالم               شـطـا

  28210021100552                 الكرارتى حامد محمد وائل               شـطـا

  27309301100097               الرحمن عبد محمد حنفى محمد               شـطـا

  27408201100217                         عزب على سيد حسن               شـطـا

  27807241100297                   القبانى حامد رجب سامح               شـطـا

  28307191100437          ابوالفرح ابراهيم محمدوفيق اشرف               شـطـا

  28410251100135              ابولبن محمدمحمد الدين صالح               شـطـا

  26712081100177                    االلفى محمد حسن محمد               شـطـا

  28407281100171          عسل الرحمن عبد الحليم عبد وليد               شـطـا

  26712111100789             ابويوسف الكريم عبد حسن فاتن               شـطـا

  28312281100073                      عوض عبده احمد عماد               شـطـا
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  27704221100114                الحمامصى محمود طاهر رفعت               شـطـا

  27603151100293                  الليثى عبده سمير ايهاب               شـطـا

  27408041100177              غنيم ابراهيم ابراهيم ايهاب               شـطـا

  28701011105738                هيبه التابعى ممدوح محمود               شـطـا

  28405091100512                  سالم مصطفى مصطفى محمود               شـطـا

  29410061100418                    مراد محمود محمد محمد               شـطـا

  27712141100477                      خلف محمد محمد وليد               شـطـا

  28202201100612           البهائى التابعى محمدشريف محمد               شـطـا

  28601191100777                 العيسوى السيد سمير محمد               شـطـا

  29310151100331                       طه حسن محمود محمد               شـطـا

  27704211100116                      سند مصطفى انس محمد               شـطـا

  28610061100332                     حماده نصر حامد سامى               شـطـا

  28702011101372             المولى عبد محمود محمد محمود               شـطـا

  26907201100287                     حسين فتحى محمد زوزو               شـطـا

  27704121100923                    خطاب السيد سمير مالك               شـطـا

  28101241201674                     عطيه احمد محمد وليد               شـطـا

  29112191100052          يونس الحميداحمد عبد صالح محمود               شـطـا

  28405061100551             الجناينى ابوالعنين حسن رفيق               شـطـا

  27404061100607                النيلى محمد السعيد فاطمه               شـطـا

  27507013300215               عثمان العزيز عبد محمد حسن               شـطـا

  28507201100839                  البداوى محمد جابر محمد               شـطـا

  28806271100086                  البرش محمد ممدوح فوزيه               شـطـا

  28703211100121                   البرش محمد ممدوح ثناء               شـطـا

  28206111100201                      كركر محمد محمد هبه               شـطـا

  26702181100195                  العيسوى احمد احمد مجدى               شـطـا

  27610091100422                   القبانى حامد رجب حنان               شـطـا

  28409281100255                    برغوت مسعد مسعد احمد               شـطـا

  29509031100053                 العربانى يوسف نبيل محمد               شـطـا

  28712191100641                 العربانى يوسف نبيل ساره               شـطـا

  27907011101001                   الفداوى على محمد انجى               شـطـا

  27511011100941                 المنزالوى حامد عرفه سحر               شـطـا

  26908171100305             القبرصلى ابراهيم محمد صابره               شـطـا

  27911201100466                  الباز زكريا حبيب نجالء               شـطـا

  27403151401324                  احمدعلى فتحى محمد حنان               شـطـا

  28903241100249                   الجندى انور محسن مريم               شـطـا

  28902221100165        هيبه الوهاب عبد الرحمن عبد مياده               شـطـا

  28101191205568      الغيطى على ابوالفتوح ابوالفتوح سحر               شـطـا

  27704051100432              ابوجادهللا مسعد طاهر سالمه               شـطـا

  28809171200996               ابراهيم ابراهيم احمد باسم               شـطـا

  27712041100313                    الجمل احمد احمد محمد               شـطـا

  29411151100413              النحاس مصطفى احمد هللا عبد               شـطـا

  27712261100519               حواس الجوهرى نعمان العربى               شـطـا

  27301031100374                 ابوجاد السعيد محمد اشرف               شـطـا

  29506191100336                نقشاره رجاء محمد حسن انس               شـطـا

  29304141100155                     سويلم حسن محمد احمد               شـطـا

  28401051101464                   عاشور البدرى فوزى نهى               شـطـا
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  28006098800151           البهائى التابعى محمدشريف وائل               شـطـا

  27501151502602        احمند الواحد عبد اللطيف عبد زينب               شـطـا

  28810191100244                    صالح محمود احمد ناهد               شـطـا

  28006281100274                  الحلوانى توفيق سيد على               شـطـا

  28206241100181            الجرسلى على الفتاح عبد ساميه               شـطـا

  26907091100341                   سعد ابراهيم احمد وداد               شـطـا

  28611151100613    الرحمن عبد العال عبد الحفيظ عبد احمد               شـطـا

  27505231100152              شعبان محمد زاهر محمود محمد               شـطـا

  28907021100634                هللا جاب مختار رأفت طارق               شـطـا

  28401281100815                       عطيه نمر محمد سعد               شـطـا

  28410011103919                     سخسوخ رشاد على هيثم               شـطـا

  28402241100177                    نعمان محمد عزمى محمد               شـطـا

  29205301100213                  العوادلى حسن اسالم حسن               شـطـا

  27607121200442                  على الزاهى السيد هدايا               شـطـا

  27010151100195               مصطفى توفيق محمدعيد السيد               شـطـا

  26807021100144                  عوض ابراهيم نعيم معتزه               شـطـا

  27903031100374                  ابوغزاله قطب جالل محمد               شـطـا

  28107121100783                  حسن ابراهيم صادق فريده               شـطـا

  27702241100541                  العلمى السيد عيد شيماء               شـطـا

  28903121100253                 الشناوى محمد محمد محمود               شـطـا

  28802081100611                    عيش مصطفى درويش جمال               شـطـا

  27908151100213                   عرابى عبده السيد محمد               شـطـا

  28403011101219                   كامل مصطفى محمود محمد               شـطـا

  27901261100176                  روميه ابراهيم حسن هانى               شـطـا

  27712072400978                      محمد احمد سيد احمد               شـطـا

  27002261100171                   الصياد حمزه محمد سمير               شـطـا

  28205291100216             عيسى بديع محمد محمد ابراهيم               شـطـا

  28602041100414                    عكاشه عبده محمد محمد               شـطـا

  29302021100213                   احمدفول مسعد رضا محمد               شـطـا

  26708301100451               احمد عبده المنعم عبد تامر               شـطـا

  28209211202558                   شلبى ابراهيم رزق محمد               شـطـا

  29202041100193                      رزق احمد حسام هشام               شـطـا

  26702111100201                   رجب خليل ابراهيم فدوه               شـطـا

  27112061100134                الفطايرى محمد محمد السيد               شـطـا

  28502161100855                   العزاق رشاد حامد ياسر               شـطـا

  27811011100741                     المهوى حسن فؤاد عزه               شـطـا

  28003071100515                 شنشن الفتاح عبد طه محمد               شـطـا

  29002281100051                وادى محمد ابوالفتوح هانى               شـطـا

  28102231401035                      محمد عزت عزت مصطفى               شـطـا

  29310041100131                 ابوسمره محمد محمد اسالم               شـطـا

  28305161100456                ابوسليمه محمد ممدوح عادل               شـطـا

  27105061100219              الرحيم عبد مصطفى محمد اسعد               شـطـا

  27107151100423                ابوعوض على محمدرفعت مرفت               شـطـا

  28503011100357                    صميده محمد محمد بالل               شـطـا

  27801061100274                الطرابيلى امين حسين احمد               شـطـا

  28204081100501                االمام الشحات توكل مياده               شـطـا
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  29306041100053                  عزالدين طاهر محمد محمد               شـطـا

  29409221100675                    شولح محمود احمد محمد               شـطـا

  28206111100074                  ابراهيم محمد احمد رامى               شـطـا

  28809211100302                      حمد عاشور جمال سمر               شـطـا

  28605141100194                   المساوى كامل حسن محمد               شـطـا

  27808041100051                    النحاس حسن محمد محمد               شـطـا

  27101021200321                 المنوفى محمد محسن عائشه               شـطـا

  28608201100953                 شنشن عوض فوزى محمد كريم               شـطـا

  28901011101359                  النجار جمعه نشات محمود               شـطـا

  27112081100157                   منسى محمد المرسى احمد               شـطـا

  28808251100171                 النجيرى محمد السيد محمد               شـطـا

  28607211100297                 البدرانى زكريا يحى محمد               شـطـا

  29005101100783                 البديوى يسرى حمدى رانيا               شـطـا

  27404201100971                     دعبس عبده محمد ياسر               شـطـا

  28009241100173                  المغربى عبده احمد خالد               شـطـا

  27901181100353               العصفورى ابراهيم رجب محمد               شـطـا

  28701011109342              شوشه اسماعيل عطيه زين شرين               شـطـا

  27303211100219                  مندور المرسى رفعت رفعت               شـطـا

  27501111202347          هللا حسب اللطيف عبد محمد انغام               شـطـا

  27712291100149                 المشاعلى شفيق نصر ايمان               شـطـا

  28409081100463               ابواسماعيل احمد احمد دينا               شـطـا

  28210121100827                 العيشى ابراهيم لطفى عال               شـطـا

  28701191100577                العيشى ابراهيم لطفى عصام               شـطـا

  28806171100046               ابواسماعيل احمد احمد مروه               شـطـا

  26707121100066                   هالل شعبان محمد فايزه               شـطـا

  28011011100489              العصفورى الحسينى محمد نصره               شـطـا

  28601011105431                  البراوى محمد حامد احمد               شـطـا

  26808281100136                  خروبه محمد السيد اسامه               شـطـا

  28305291100679                  رمضان على ابراهيم جمال               شـطـا

  28612031601887              المدنى شاكر ابراهيم ابتسام               شـطـا

  27905051100349                     خلف محمد عماد امانى               شـطـا

  28810281100081               الفطايرى محمد ناجى ياسمين               شـطـا

  28911241100179                شومان محمد عزالدين محمود               شـطـا

  28406181100224                 البشى محمد محمد طه شرين               شـطـا

  28902221100246                     خروبه احمد سمير هند               شـطـا

  27410011101025                الزرقاوى عبده زكريا نصره               شـطـا

  26707161100123                    حافظ جمال على السيده               شـطـا

  27903081100081           النجدى هللا عبد عطاهللا جيهان               شـطـا

  29404051100614               البيومى الدسوقى محمد احمد               شـطـا

  27002031100148     البيومى السالم عبد ابوالمعاطى جيهان               شـطـا

  28708101100543               الفطايرى محمد احمد صابرين               شـطـا

  27505121100289                      سرور محمد حسن عبير               شـطـا

  28904281100124                    بعيله خليل محمد نجاه               شـطـا

  28402281100498                العزونى حمزه السيد السيد               شـطـا

  28007011802176               احمد احمد الحليم عبد سالم               شـطـا

  26811281100145                  الغرباوى محمد احمد امل               شـطـا
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  27812191100103             محمدالبنا ابراهيم عيد فاديه               شـطـا

  28907011101179                     حسن محفوظ احمد بهجت               شـطـا

  29508011101715                 الكيالنى السيد نصر احمد               شـطـا

  27111231100553             الصياد الحليم عبد يحيى حمدى               شـطـا

  29304161100151                      محمد حامد نصر احمد               شـطـا

  28208021100159                   العزاء رشاد حامد احمد               شـطـا

  28204262101088                  منصور سامى منصور عزيزه               شـطـا

  27805211100214                  النوبى زيدان محمد محمد               شـطـا

  28707211100615                البشار هللا عبد عزت طارق               شـطـا

  28712181100091                   الخشن محمد السيد بالل               شـطـا

  29409011100532                      على محمد السيد حسن               شـطـا

  28911231100251               الشناوى ابراهيم طارق شادى               شـطـا

  27601311100799                 ابوحجازى عوض محمود محمد               شـطـا

  27202011101597            الجندى احمد الفتاح عبد مصطفى               شـطـا

  27311011100314                    فريشح محمد السيد نصر               شـطـا

  27401071100606                امين النبى عبد امين حنان               شـطـا

  28605141100453             الديب حسن احمد ابراهيم يوسف               شـطـا

  27305051100333              روميه ابراهيم محمد ابراهيم               شـطـا

  28502121100364                    الديك محمد فريد نسمه               شـطـا

  28902271100077                  ابوبكر فوزى احمد اسالم               شـطـا

  29012151100357                   ابوبكر فوزى احمد هانى               شـطـا

  26903221100211                     االمام احمد طه محمد               شـطـا

  27902231100046                  الجوهرى مرسى محمد وفاء               شـطـا

  28111061100077                  السجان احمد محمود محمد               شـطـا

  28109011101531                     يسن السيد محمد محمد               شـطـا

  29005011101811                     نصر محمد اخالص محمد               شـطـا

  28711141100555                  النعناع رفعت عوض محمود               شـطـا

  29407131100258                 اللبان مصطفى عبده اسالم               شـطـا

  27602191100176               جوهر عبده المتولى ابراهيم               شـطـا

  26612011100264                 الغرباوى محمد احمد سونه               شـطـا

  29105011101009                  الداهش ابراهيم حسن رنا               شـطـا

  28902131100611                   الضوينى على احمد عمرو               شـطـا

  29005011103457                  الضوينى على احمد اسالم               شـطـا

  28506171100077                     احمد طاهر محمد باسم               شـطـا

  28109051101038             المناوى حامد عيد الفتاح عبد               شـطـا

  28611161100573                عثمان العربى السيد السيد               شـطـا

  28612041100053                     طلحه محمد قطب رمضان               شـطـا

  27303271100277                 ابوالفرح يوسف محمد وائل               شـطـا

  27803281100201                   طيبه على ابراهيم زينب               شـطـا

  28103091100567                      سرحان طه عبده مروه               شـطـا

  29203091100131             حنطر الحى عبد الحى عبد محمد               شـطـا

  28311051100108                    بدير مظهر صالح ريهام               شـطـا

  28810101100054                     بدير مظهر صالح محمد               شـطـا

  28503051100562                     ونس محمد طارق افكار               شـطـا

  28503311100081                  الدوياتى لطفى سمير عال               شـطـا

  28103171100312                 الدوياتى لطفى سمير حافظ               شـطـا
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  28001031100889          حسن السميع عبد السميع عبد انجى               شـطـا

  26702191100134                 ابوناسو محمد زكريا عبده               شـطـا

  27311251100745                 الدوياتى لطفى سمير عوضه               شـطـا

  28801091100655                    نواره محمد حسين وليد               شـطـا

  28604111100231                     السقا رضا فوزى محمد               شـطـا

  29309241100219                  صبرى عبده ابراهيم محمد               شـطـا

  28210041100117                   سالم فهمى السعيد محمد               شـطـا

  27206021100063                      يسين محمد محمد هدى               شـطـا

  29011221100299                   نجا خليل ابراهيم خالد               شـطـا

  28408161100131                   المساوى كامل حسن ياسر               شـطـا

  29401011112092   الحميد عبد العربى السيد محمود ابراهيم               شـطـا

  28409011100954                  الشوبكى فتحى محمد احمد               شـطـا

  28510201100511                  الخميسى صبح مختار عمرو               شـطـا

  26702131100259                 المطرى محمود فاروق خالد               شـطـا

  27409301100113                عوف احمد زكريا محمد محمد               شـطـا

  28901211500312              السيد الخالق عبد طارق حمدى               شـطـا

  27702051100839                السعدنى ابراهيم على وليد               شـطـا

  29109061100122                    زقطه على عادل صابرين               شـطـا

  28608171100538                الفيل الشافعى عبده محمود               شـطـا

  27212261100427                  االمام سالمه فؤاد نجوى               شـطـا

  27507181100256                   الكامل احمد محمد وجدى               شـطـا

  28801031101156                محمد محمود محمد هللا عبد               شـطـا

  27306151100132                    المر رمضان عباس محمد               شـطـا

  28703141100544               العيسوى السيد السيد نجالء               شـطـا

  28409091100615                  مجاهد مسعد محمود محمود               شـطـا

  28103201100061                     سعيد خضر محمد نجالء               شـطـا

  27102101100153                    درويش السيد عطيه على               شـطـا

  28608271100306                    جميل احمد السيد هاله               شـطـا

  26706191100211                   الشامى توكل محمد طلعت               شـطـا

  28009061100396                   عيش مختار عاشور السيد               شـطـا

  28608241100271   المحسن عبد القادر عبد المحسن عبد هشام               شـطـا

  27004081100184                  ابوسمره محمد احمد سهام               شـطـا

  27606110300031                  ابوحديد احمد احمد وائل               شـطـا

  27901061100635                 الغياتى محمود حمدى ياسر               شـطـا

  28603161100279                  الروضى شحاته يوسف رفعت               شـطـا

  26810011100139             نعمان التابعى التابعى ايهاب               شـطـا

  29412141100071                نعمان التابعى ايهاب محمد               شـطـا

  27601191100391                   النجار احمد فكرى محمد               شـطـا

  28305141100492                    مندور مرسى رفعت يوسف               شـطـا

  28307021100297                     خميس غريب محسن محسن               شـطـا

  27707161100232                   الجندى عبده صبرى محمد               شـطـا

  28704151100255                   سالمه محمد فاروق محمد               شـطـا

  28909051100259                العوادلى السيد مصطفى حسن               شـطـا

  28609271100353                العيسوى محمد محمدابراهيم               شـطـا

  28505121100258                  المحالوى حسن محمد سمير               شـطـا

  27811181100451                عبده محمد ابراهيم العربى               شـطـا
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  28109231100153               الطرابيلى محمد محمود عمرو               شـطـا

  27012261100291                 الدين صالح العربى السيد               شـطـا

  28105011100122          الحكيم عبد العزيز عبد محمد رشا               شـطـا

  28409291100393                    مكاوى قاسم جمال محمد               شـطـا

  26712121100264                شعيب السعيد السيد السيده               شـطـا

  27909191100239                     محمد مسلم محمد محمد               شـطـا

  27207241100265               الخاليلى مختار مختار غدير               شـطـا

  28807201100328                     العوضى سعد محمد هبه               شـطـا

  27509091100608                    جبر مصطفى احمد رانيا               شـطـا

  28809201100916                   لبن محمد على على خالد               شـطـا

  28103141100211                  الصياد السيد حمدى عمرو               شـطـا

  28410011102033                   الناقص مصطفى عوض محمد               شـطـا

  26708301100087                       سويد على طه ناديه               شـطـا

  28211231100781                    العوادلى طه مسعد رشا               شـطـا

  29104011102785                    العوادلى طه مسعد هدى               شـطـا

  26709232300946        بخيت الجيد عبد الرحمن عبد مرزوقه               شـطـا

  27605151100652                    احمد محمد طايع محمود               شـطـا

  28901012129176                فرج المؤمن عبد سعيد احمد               شـطـا

  28910221100354                 قنديل مسعد عمادزكى محمد               شـطـا

  28506161100141                      على عباس حسن كريمه               شـطـا

  28603181100844                    العزاق رشاد حامد هدى               شـطـا

  29205011102425                      حسن حسين محمد سماح               شـطـا

  28411151100509                الساكت الدسوقى السيد منى               شـطـا

  26902191100443                      خالد على محمد زينب               شـطـا

  29005261100151               جامع العزيز عبد صالح صالح               شـطـا

  29308191100437                      كمالو طه محمد محمد               شـطـا

  28611290300325            ابوورده مصطفى السيدالسيد هبه               شـطـا

  29212071201526                      راشد خالد مسعد سمر               شـطـا

  27902150201905                   خليل سالم ابوزيد هناء               شـطـا

  28203151101121                     عيد خليل رافت ايمان               شـطـا

  28409011101012                   شطا السعيد رمضان سمير               شـطـا

  29110021100071               زهران محمدمحمود محمد محمد               شـطـا

  28603180101812                 محمدبشير نسيم محمد احمد               شـطـا

  29408061100073        محمدالسعدنى الجليل عبد عبده امير               شـطـا

  27805161201499               النجار احمداحمد سامى محمد               شـطـا

  29008181100788                   حسنين حسنين احمد وفاء               شـطـا

  28211301100252                  الضوينى محمد جمال محمد               شـطـا

  29010101101058                  مخاريطه مسعد نبيل محمد               شـطـا

  28909291100094                     ليل على السيد السيد               شـطـا

  28912071100272                 ابوعماره محمد اشرف عمرو               شـطـا

  27703271802024              عبده السيد الحميد عبد سماح               شـطـا

  27612031100043        عثمان المنعم عبد محمدعاشور هويدا               شـطـا

  26807301100484                الغياتى محمد مصطفى جيهان               شـطـا

  27404031100122                  الطناحى محمد احمد زينب               شـطـا

  28310171100393                         رزق على حسن حسن               شـطـا

  28108191100272                  الجزار شحاته محمد ايمن               شـطـا
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  27010021100134              ابوعيسى حسن الكريم عبد عوض               شـطـا

  29107021100119                   عتيس السيدعلى على على               شـطـا

  27605241100252                الخميسى التابعى على محمد               شـطـا

  29003181100191                 حسين محمود ابراهيم محمد               شـطـا

  28204221100395                     شمسو مسعد محمد محمد               شـطـا

  28811011101392                    عبده مسعد محمد اسالم               شـطـا

  28909121100294                 البحقيرى فتحى محمد محمد               شـطـا

  28711111100739                   الفيل مسعد مصطفى مسعد               شـطـا

  29412151100738           شباره االمام محمدهشام ابراهيم               شـطـا

  27012021100528               صالح عزيز العزيز عبد سعاد               شـطـا

  26705081100499              هاللى احمد المنعم عبد محمد               شـطـا

  28507090300272            مشالى الفتاح عبد السعيد محمد               شـطـا

  27602151201549              زهره ابوالكمال محمد انتصار               شـطـا

  27311211100157                   العربانى عباس حسن حسن               شـطـا

  29406051100111                 مسعدقنديل زكى عماد عماد               شـطـا

  27411071100172              القبرصلى ابراهيم فتحى ياسر               شـطـا

  27912231100378              القبرصلى ابراهيم فتحى فتحى               شـطـا

  27005201100171                     كامل احمد محمد اشرف               شـطـا

  28806021100293                    المرسى عوض محمود عوض               شـطـا

  29207201101096                       رجب حسن خليل عباس               شـطـا

  28609051100239       ابولبهان ابراهيم السيدالعربى شادى               شـطـا

  27903201100439                سعدجرجس اسحاق يعقوب ماجد               شـطـا

  26708141100417            احمدعبدالواحد فتحى محمد محمد               شـطـا

  28102021100822                 احمدعلى محمود جمعه هانم               شـطـا

  28701011105495                   النوتى محمود حسن رامى               شـطـا

  28310211100251                 البانى العدوى محمد محمد               شـطـا

  28602081100751                 ابوالدهب مرسى محمد محمد               شـطـا

  29309171100194                     صابر احمد طارق محمد               شـطـا

  28208261100253                    عوف احمد السيد السيد               شـطـا

  29012211100033                     عبده منير جمال محمد               شـطـا

  28001201100951                     معيط فهيم طلعت حسين               شـطـا

  28812121100258                 الذكى التابعى عبده محمد               شـطـا

  28301131100251              الرازق عبد المتولى رضا رضا               شـطـا

  28904261100322                    سرور مطاوع سامى والء               شـطـا

  28706011102072                   سليم النوبى محمد احمد               شـطـا

  29308131100314                      حسن عزت محمد محمود               شـطـا

  28801011109533                 الجنيدى السيد جمال هيثم               شـطـا

  28206230300154                  قطب محمدمحمد حمدى احمد               شـطـا

  29109031100578                  ابوقمر عبده السيد محمد               شـطـا

  26803131100551                 الحمايمى محمد محمد طارق               شـطـا

  28411121100229               محمدخضير السعيد حافظ نسمه               شـطـا

  29008041100281                    خضير السعيد حافظ ايه               شـطـا

  29403271100112                العوادلى مسعد محمد اسامه               شـطـا

  28909161100611               اللبان التابعى مختار محمد               شـطـا

  28801051101578                   الشافى مسعد طلعت عادل               شـطـا

  28809101100536                عوض محمدابراهيم على محمد               شـطـا
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  28605021100174                    ضالم توفيق محمد سامح               شـطـا

  29104131100174                  كراويه رفعت السيد اشرف               شـطـا

  28904061100085             السنان ابراهيم ابراهيم وفاء               شـطـا

  27809181100279            الشبوقاتى مصطفى الحسينى وليد               شـطـا

  27509021401589                النجار على محمد على نعمه               شـطـا

  29010241100396                   اللبان محمد احمد كريم               شـطـا

  27807021100725                عجالن ابراهيم خليل روائح               شـطـا

  28606261100194                   الحويحى سعد محمد محمد               شـطـا

  28808191100312                   بعيله السيد جمال محمد               شـطـا

  28504051100054                  الفرانه محمد يوسف محمد               شـطـا

  26711221100249               البهائى التابعى نبيه شرين               شـطـا

  27211021100067                     عامر محمد مصطفى امل               شـطـا

  28808201100456                      كمالو حسن صبرى حسن               شـطـا

  29010201100415                     كمالو حسن صبرى كريم               شـطـا

  29202251100111                الجيار على عبده محمدعبده               شـطـا

  28610081100231            احمدالسنان العابدين زين كريم               شـطـا

  26907091100219                   السنبارى عوض حسن محمد               شـطـا

  27803192501544                   غانم فرغلى رمضان نوره               شـطـا

  27810081200886               الصبى احمدمحمد محمد جيهان               شـطـا

  28701171101267                السيدمقلد رفيق محمد منال               شـطـا

  29001011105241                 الحديدى السعيد حمزه ندى               شـطـا

  28703111100345                 ابوالفرح محمد عيد رانيا               شـطـا

  28909121100243             يوسف الفتاح عبد محمد شريهان               شـطـا

  27409051100317               الموافى جمعه بديع الموافى               شـطـا

  28411101100451                ابوالسعود كمال محمد وحيد               شـطـا

  28610201100371                     قنديل ذكى عماد عالء               شـطـا

  27704061100171                   النمل طاهر محمد السيد               شـطـا

  28607031100477            ابودباره السيداحمد طاهر محمد               شـطـا

  27708161100204                   السلومى زكى طاهر سلوى               شـطـا

  29007011101619                  اسماعيل مسعد فكرى احمد               شـطـا

  27512071100653                  ابودنيا مسعد يوسف محمد               شـطـا

  28010251100617                    شمس محمد محمود مصطفى               شـطـا

  28508261100117         فهمى احمد العزيز عبد العزيز عبد               شـطـا

  27804241200764                    حجاج حجاج ماجد نسرين               شـطـا

  27611241100112                  روميه الغريب محمد فريد               شـطـا

  27201301100334                    غنيم محمد السيد عادل               شـطـا

  29408161100178                      عبده حسن حسنى محمد               شـطـا

  27111271100661             الجمل السميع عبد فوزى جيهان               شـطـا

  28611011206888                الششتاوى سعد مصباح الهام               شـطـا

  28808051100312               محمدابوناسو محمد سعد وائل               شـطـا

  28805041100251              النبى عبد عثمان منصور خميس               شـطـا

  28407228800722          فهمى احمدمحمود العزيز عبد دينا               شـطـا

  28610251100291               ابومهدى ابراهيم احمد حسام               شـطـا

  27503151100752               معين المؤمن عبد محمد مجدى               شـطـا

  26812111100538                 جمعه محمد محمدصالح وليد               شـطـا

  28907161100171                     مسحه محمد حسن اسالم               شـطـا
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  29009151100615                     معله شوقى عادل احمد               شـطـا

  29101031100216               خميس السعيدمحمد عبده احمد               شـطـا

  28905141100317                      على صالح موسى محمد               شـطـا

  27610231200309            السيدالسعداوى مصطفى نجاح سحر               شـطـا

  28701231100427                   النجيرى محمد مجدى نهى               شـطـا

  26806281100117                البطال السيد السيد السيد               شـطـا

  28810021100835                شخروبه ابراهيم احمد يوسف               شـطـا

  29010071100256              المنير محمدعاشور محمد غالى               شـطـا

  28812201100411           مخاريطه السيد الرحمن عبد نعيم               شـطـا

  29406231100054                   الزيات فتحى محمد محمد               شـطـا

  28407281100457             ابوعماره محمد محمدمنير محمد               شـطـا

  28608191100216               بدينى محمدنعمان عزمى ادهم               شـطـا

  27507071100315                  الدوياتى لطفى سمير عوض               شـطـا

  28803291100334                     على صالح موسى مصباح               شـطـا

  29202051100094                      على صالح موسى احمد               شـطـا

  28502021100936                    شوالى محمد على السيد               شـطـا

  29503171100292              موسى المنعم عبد عماد محمود               شـطـا

  27911221100632                  فاضل الوليلى حسنى شكرى               شـطـا

  29004151200197          الرحمن عبد محمدمحمود احمد محمد               شـطـا

  28907221100337                      شنشن رجب جمال رامى               شـطـا

  27308251100311                     خليل كامل محمد محمد               شـطـا

  29306151100555          الجنيدى مسعدالسيد سامى ابراهيم               شـطـا

  28708261100558                   محمودكمالو طه طه وليد               شـطـا

  27802131100176                 الزلوعى لطفى محمود تامر               شـطـا

  27701261100215                   الغتورى مسعد يحى محمد               شـطـا

  28307301100055                 الزلوعى لطفى محمود سامح               شـطـا

  29002231100239                  الطناحى عبده اسعد محمد               شـطـا

  29101161100251              االبلق ابراهيم السيد السيد               شـطـا

  27901311202021                      على برهام فوزى عزه               شـطـا

  28102101100416          ادريس محمد الحى عبد العاطى عبد               شـطـا

  29005031100381                الشعراوى توفيق مراد سماح               شـطـا

  28005171100451             الشامى احمد الرحمن عبد احمد               شـطـا

  29509111100135                     حسيب محمد فوزى محمد               شـطـا

  29203271100211                      شطا احمد احمد محمد               شـطـا

  29109121100879                     صادق محمد محمد حاتم               شـطـا

  27709261100453                     شنشن مسعد فتحى احمد               شـطـا

  28608241100239            الراجحى ابراهيم رافت ابراهيم               شـطـا

  28312261100034                   الجندى كامل خليل محمد               شـطـا

  28109121100336                  مسلم محمود مصطفى اسالم               شـطـا

  26807131100468                  الطويل مسعد فوزى فوزيه               شـطـا

  29101171100232               الخياط محمداحمد رافت كريم               شـطـا

  27101111100759                   الطايفى مسعد سعد مسعد               شـطـا

  28106211100531                     لبن محمد الهام محمد               شـطـا

  28412311100078                    صميده محمد حمدى حمدى               شـطـا

  27109191100151                   جبر محمد التابعى فوزى               شـطـا

  28906221100471             الجالد السالم عبد فتوح محمد               شـطـا
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  28609181100613                    العزبى حسن يوسف محمد               شـطـا

  28105081100154                  السرى عبده مصباح اسالم               شـطـا

  29508011101359                    مطر حسن حسن محمدمحسن               شـطـا

  26904011101059                    ابوعطيه محمود طه رضا               شـطـا

  29308201100121                  زيدان محمد الفولى سلوى               شـطـا

  28806031100372                        خلف منسى على على               شـطـا

  28112031100982                    الروضى عبده عوض نعمه               شـطـا

  28906261100252                   سالم على ابوهريره على               شـطـا

  29309261100576                  سالم على ابوهريره حسين               شـطـا

  28201011101641         الحميد عبد حلمى الحميد عبد حنان               شـطـا

  26812141100401                   منسى حسين السعيد فاتن               شـطـا

  29209021101031                     الدر طاهر محمد احمد               شـطـا

  29410071100068                    الدر طاهر محمد امانى               شـطـا

  28109241100135                    عبدربه رجب سمير محمد               شـطـا

  28908251100125               رضوان ابراهيم ابراهيم منى               شـطـا

  29206011101573               الرازق عبد محمد محمد محمد               شـطـا

  27511101100924                 نوار الغنى عبد محمد سحر               شـطـا

  28402091100611                   مصطفى رفعت مصطفى رفعت               شـطـا

  27606221100414                 نعمان عبده هللا عبد سعد               شـطـا

  27904141100392                      سند مصطفى انس احمد               شـطـا

  27611231200411                 الدمناوى محمد احمد محمد               شـطـا

  28303101100373               محمد الرازق عبد بكر اسامه               شـطـا

  29302041100473                  السعدنى محمد عماد محمد               شـطـا

  29011121100615                   عرام ابراهيم على محمد               شـطـا

  28003231100371                  عرنسه محمد السعيد شريف               شـطـا

  28411191100714                     عتيس عبده عبده جمال               شـطـا

  27107061100408             الضوينى مصطفى اسماعيل عائشه               شـطـا

  29501031100419                     السقا نجيب محمد سعد               شـطـا

  28910011211277        محمدالخميسى الشافى عبد فتحى محمد               شـطـا

  28311241100091                    خلف احمدعلى على تامر               شـطـا

  29207261100731      عطا احمد االمام هللا عبد عادل سامى               شـطـا

  27304201100462                   العدل محمد زكريا حنان               شـطـا

  28312161100282                  الجندى كامل خليل هنادى               شـطـا

  28311011100873                   الزهار السيد على هانى               شـطـا

  29401011101112               ابوحجازى السيد مسعد حمدان               شـطـا

  28001271100614                 الشاعر السيد فاروق محمد               شـطـا

  29107261100078                   الفار عبده ياقوت احمد               شـطـا

  29309041100559               نصير اسماعيل على رضا محمد               شـطـا

  28604211100751                  السقا السيد نجاح السيد               شـطـا

  26802091100298                 احمدشنب عوض ابراهيم عوض               شـطـا

  27912131100281                  الشريف احمد احمد شيرين               شـطـا

  29004171100113                بزالو محمد محمدكمال كريم               شـطـا

  29407011103075                     لبن محمد الهام عمرو               شـطـا

  28209171100153                   السيد محمود فايد محمد               شـطـا

  29205011101631                  الداودى احمد عبده عبده               شـطـا

  26806101100602                 االمام ابراهيم نعيم عزه               شـطـا
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  27901021100896                   العاصى حسن السيد محمد               شـطـا

  28502231100211                    عوض فاروق جمال فاروق               شـطـا

  27505091100211                        عوض حسن صالح حسن               شـطـا

  29106211100054                  ابوطريه السيد سعد كريم               شـطـا

  28610221100334                  البراوى عبده محسن عمرو               شـطـا

  28406121100209                   ابوطريه السيد سعد هند               شـطـا

  28705261100214                  قوطه سعدعوض محمد السيد               شـطـا

  27902021100116                     هالل صادق رفعت طاهر               شـطـا

  28108201100349                      قوطه سعد محمد سماح               شـطـا

  28903041100236           الخالق عبد ابراهيم احمد اسالم               شـطـا

  28708011100781               مصطفى الناصر عبد هللا هبه               شـطـا

  26704081100301                  السنانى عطيه رفعت صفاء               شـطـا

  27909291100236                البرامونى محمد محمد محمد               شـطـا

  28408251100424                  ابراهيم احمد محمد بسمه               شـطـا

  28911101100233                   الدين تاج محمود محمود               شـطـا

  29006111100192                      على نجيب محمد باهى               شـطـا

  28111231100298               ابوحجاب التابعى حلمى محمد               شـطـا

  28511211100214             ابراهيم محمداحمد محمود محمد               شـطـا

  28603121100195                 الجنيدى السيد جمال محمد               شـطـا

  27502201100175                   حافظ البدرى عادل محمد               شـطـا

  28207251100879               احمد الرحيم عبد احمد حسنى               شـطـا

  27807191100231                     صومع احمد محمد عادل               شـطـا

  27708221100551                    عزمى محمد محمد السيد               شـطـا

  28109271100377                الكيالنى السيد محمد عمرو               شـطـا

  27705061100224                     سالم مصطفى محمد منى               شـطـا

  29004211100219                      فياله حسن عيد شريف               شـطـا

  28412090104235               ابوحالوه السيد محمد محمود               شـطـا

  28312050105056                ابوحالوه السيد محمد احمد               شـطـا

  26912281100197                   المكاوى محمد احمد عزت               شـطـا

  28003291100877                        طه رجب محمد صادق               شـطـا

  28101181100458           ابوعبدهللا السيد احمد ابراهيم               شـطـا

  29307011101493                 جوده الشربينى سمير جمال               شـطـا

  28606231100254                خليفه الشربينى توكل محمد               شـطـا

  27603071100322                  الغضبان مصطفى على غاده               شـطـا

  29203041100475        عيسى السيد سليمان عالءالدين محمد               شـطـا

  28007281100301                  ابوحجاب عبده زكريا سحر               شـطـا

  28205021100567                 ابراهيم محمد محمد نجالء               شـطـا

  27903241200479                     عطيه احمد محمد وائل               شـطـا

  29110151100995                     شقرف محمد رجاء اشرف               شـطـا

  28802271100676              البيومى احمدرمضان على هيثم               شـطـا

  28008011100852                   اللفات احمد عصمت محمد               شـطـا

  28509221100676                       وزه محمد حسن احمد               شـطـا

  28610241100233                     صميده محمد حمدى عزت               شـطـا

  27909181100362             ابراهيم العظيم عبد مسعد منى               شـطـا

  27710061100511              المتبولى محمود السعيد احمد               شـطـا

  28407031100478                  ابورزه عبده السيد احمد               شـطـا
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  27704301100425                 الشرايدى حسن محمد فاطمه               شـطـا

  28805311100193            ابوعبدهللا التابعى لطفى وليد               شـطـا

  29401301100632                  سرور ابراهيم محمد كريم               شـطـا

  27809301100448                    حجازى عبده حمدان عال               شـطـا

  28501011106883                  حجازى عبده حمدان نجوان               شـطـا

  29008201100232              اللفات محمدطاهر السيد خالد               شـطـا

  28209161100279             هللا عبد ابراهيم محمد محمود               شـطـا

  28401071100812            ابوهيبه ابراهيم التابعى محمد               شـطـا

  27806291200105                     رزق سالمه رمزى منال               شـطـا

  29006091100191            سليمان العزيز عبد حماده احمد               شـطـا

  28904151100831                 محمدعلى خالد مجاهد خالد               شـطـا

  28310281100119              رمضان الفتاح عبد محمد وليد               شـطـا

  29004011102454            الهادى عبد مختار كحالوى محمد               شـطـا

  29105171100114                  محمدرزق على ممدوح محمد               شـطـا

  28909301100152                    نبهان امين جمال محمد               شـطـا

  28904021100074                 الهنداوى ماضى احمد عادل               شـطـا

  29507141100315                زيان محمدشطا ياقوت اسامه               شـطـا

  29111131100171                 زيان محمدشطا ياقوت عمرو               شـطـا

  27807161100393                 سالم محمداحمد سامى وائل               شـطـا

  28712030300519                على المنعم عبد فتحى محمد               شـطـا

  29408251100495          الشهابى الهنداوى خالدماضى احمد               شـطـا

  27409131100377                      على السيد حسن شريف               شـطـا

  28909101100484                   شعبان محمد عبده ايمان               شـطـا

  28010091100518                  ابوجمعه رمضان سعد فتحى               شـطـا

  27101071800591             صالح احمد محمد ابراهيم محمد               شـطـا

  29307011101515                     معيط محمد اشرف محمد               شـطـا

  28810181100424            السيدالرهبينى امين محمد رضوه               شـطـا

  27501171100683              السيد السباعى ابراهيم سوسو               شـطـا

  29107011101834                  البلطجى احمد صالح رانى               شـطـا

  27703182100946                    حسين محمد جالل حمديه               شـطـا

  29405041200749                 االباصيرى فتحى فتحى منى               شـطـا

  29004151100311             فقوسه ابراهيم ابراهيم محمود               شـطـا

  27605211100096            االبلق ابراهيم السيد ابراهيم               شـطـا

  28510231100257                   الشريف احمد احمد محمد               شـطـا

  26907281100266            مناديلو احمد الفتاح عبد شرين               شـطـا

  27905181100138           محمودعوض ابراهيم ابراهيم سمير               شـطـا

  29401011112688                    الصادق محمد عادل عهد               شـطـا

  29010151100451                ادريس محمد الحى عبد محمد               شـطـا

  28808301100208                       شلتوت على جمال مى               شـطـا

  27410270200341               عامر عبده البهنساوى نجالء               شـطـا

  28302131100584                   الدرس شلبى شبان علياء               شـطـا

  29409291100176            الحمايمى محمود محمد هللا عبد               شـطـا

  29006181100173              هللا عبد ابراهيم محمد احمد               شـطـا

  28212011100476                   الخميس سعد السيد هانى               شـطـا

  26811011100089                   عرابى عبده السيد هاله               شـطـا

  27605081200336    هللا عبد هللا عوض الهادى عبد ابراهيم               شـطـا
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  26701081100434                      يوسف على احمد محمد               شـطـا

  27810141100401                    الدياربى طه حسنى سحر               شـطـا

  27003261100208               ابوعبدهللا محمد محمد منال               شـطـا

  29401131100535                  عبدربه متولى هاشم نبيل               شـطـا

  26908201100224                     شنشن حسن مسعد فكريه               شـطـا

  29205081100179                     شنشن مسعد مسعد مسعد               شـطـا

  28710011105052                      عصر فوزى سمير محمد               شـطـا

  29306171100179                      عوف رجب عبده محمود               شـطـا

  28810081100711                     شنشن مسعد محسن محمد               شـطـا

  29411241100391                العيشى ابراهيم رافت محمد               شـطـا

  27510061201696      العدوى الحميد عبد الخالق عبد السيد               شـطـا

  29011231100076                     صادق محمود حسن شريف               شـطـا

  29505201100376                      عيد فوزى مجدى محمد               شـطـا

  29204021100157                      عيد فوزى مجدى احمد               شـطـا

  27801030101051                      رمضان حسن على وائل               شـطـا

  28301011109093                الجنتيرى نصر طه هللا عبد               شـطـا

  28302121502579                    عباده هللا عطيه ايمن               شـطـا

  27603211100174              شريف الحسينى محمدمحمد وائل               شـطـا

  27111281100244             خفاجى الوهاب عبد وفيق منيره               شـطـا

  28707161100481                    عثمان احمد عثمان منى               شـطـا

  26704011100843                  الراعى على محمود احالم               شـطـا

  27809191100277                    حسن على الحسينى محمد               شـطـا

  27903071100369                   السيد احمد احمد سعديه               شـطـا

  27110191100401                  الشامى محمد لطفى فاطمه               شـطـا

  28011031100591               اللطيف عبد محمد محمد ايمن               شـطـا

  27710201100517                     عوض محمود محمد سامى               شـطـا

  27901121100222                الشاعر السيد فاروق جيهان               شـطـا

  29502071100159                الدقناوى السيد محمد عابد               شـطـا

  28706071100745                الدقناوى السيد محمد رغده               شـطـا

  26806181201986                 نصر السعيد البيومى مرفت               شـطـا

  27309291100379                   الطرابيلى طه عوض محمد               شـطـا

  29108131100331                  هبود زكى محمدرضا اسالم               شـطـا

  27612281100154                   معيط محمد محمد العربى               شـطـا

  28910291100432                        كمالو طه طه محمد               شـطـا

  28411101100788                     عوض ابراهيم مسعد مى               شـطـا

  28910291100416                       كمالو طه طه مصطفى               شـطـا

  27210161100168           لبن الحميد عبد محمدبالل الهام               شـطـا

  27912131100311                ابوالحسن عباس السيد احمد               شـطـا

  29308281100231             ابوخليفه محمد محمدحامد طارق               شـطـا

  29405121100109        المعاملى عبداهللا محمدمحمد اسماء               شـطـا

  26907211100404                    بربر محمد محمد مديحه               شـطـا

  29505151100132               الزامك نصرمحمد محمد محمود               شـطـا

  28610301100297                 الحمامى محمد السيد محمد               شـطـا

  29202111100056                محمدهالل زكريا سمير طارق               شـطـا

  28605181100618                 الشربينى احمد رفعت محمد               شـطـا

  29204041601594                 محمدحسين امين كمال صالح               شـطـا
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  28011211100157                   عثمان محمود محسن محمد               شـطـا

  28406281100205                     لبن محمد الهام نهله               شـطـا

  27205031100308                     محمد عبده جابر فاتن               شـطـا

  27907058800276                      حسن السيد حسن احمد               شـطـا

  27307191100646                    السيد قاسم فايز عفاف               شـطـا

  28201261100488               الغنى عبد توفيق محمود نها               شـطـا

  29212011100992                الشعراوى احمد محمد ايهاب               شـطـا

  27206181100159                  ابولبن محمد محمد متولى               شـطـا

  29409131100056                  الخواجه هارون رزق محمد               شـطـا

  26808101100605                    عيد محمود حامد محاسن               شـطـا

  28511011100627                   زهران محمد محمد رانيا               شـطـا

  27203261100134                  السندوبى محمد حسن وسام               شـطـا

  29303211100615                  عرنسه مصطفى مصطفى محمد               شـطـا

  29001011106876                   احمد رزق السعيد اسالم               شـطـا

  28305111100226                  الشهاوى محمد محمد سماح               شـطـا

  28404231100325               مخاريطه السعيد فتحى ايمان               شـطـا

  28901151100859                       خلف احمد على محمد               شـطـا

  27810281100231               الزرقاوى السعيد احمد احمد               شـطـا

  29006101100658                     احمد حسن جمال مصطفى               شـطـا

  27007301100473                   شطا التابعى محمد اسعد               شـطـا

  28604061201571                    خليل العدل عدلى عالء               شـطـا

  28505301100256                    الضوينى على احمد على               شـطـا

  29104121100176                 زقزوق سعداحمد احمد احمد               شـطـا

  29003041100221                    االشقر على رضا هدايا               شـطـا

  27409161100363                   ابوعرام على احمد شجون               شـطـا

  28909111100296                   جوهر محمد مختار اسالم               شـطـا

  27903221100591                   العدوى على مصطفى محمد               شـطـا

  28802131100528             قطاريه مسعد الفتاح عبد سلوى               شـطـا

  28306180103918                      على محمود على بهجت               شـطـا

  27011201100431                 عاشور مصطفى السيد رمضان               شـطـا

  28110111100191                   حسين العربى محمد هانى               شـطـا

  28608291100256                    الجحر محمد صفاء محمد               شـطـا

  29408091100094                  مسعد حجازى السعيد عاصم               شـطـا

  28610081100258                     مسعد اسعد محمد سامح               شـطـا

  28301291100673                     مسعد اسعد محمد محمد               شـطـا

  28308041100605                     طه محمد السيد تغريد               شـطـا

  29202121100496                 الحديدى احمد محمود احمد               شـطـا

  28307261100618                    اللبان محمود سيد سيد               شـطـا

  29301281100431                   رضوان مصطفى جمال احمد               شـطـا

  28303011101419                   زنتوت حسين رمضان احمد               شـطـا

  28705031100274                   زنتوت حسين رمضان محمد               شـطـا

  27304141101022       عماشه ابو حسن الدسوقى ابراهيم عزه               شـطـا

  29208241100439                     لبيب فهمى محمد احمد               شـطـا

  29402051100654                   شطا التابعى مسعد كريم               شـطـا

  26707211100464                 عرنسه مصطفى السعيد زينب               شـطـا

  27902261100776                الحطاب السيدالسيد رضا طه               شـطـا
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  28606231100297                     احمد عباس محمد محمد               شـطـا

  27810011102399                حجازى الرفاعى احمد السيد               شـطـا

  27310091100151                   الروس محمود جالل نافذ               شـطـا

  27407281100216            المرسى الباز الرحمن عبد طارق               شـطـا

  28304101100591                 البسيونى عبده كامل ياسر               شـطـا

  28712101100184                   شريف احمد ابراهيم امل               شـطـا

  27405091100063                       عمر محمد حسن هاله               شـطـا

  28302031100315              ابوالعنين مصطفى السيد احمد               شـطـا

  29004231100215                  الجنيدى يسرى رفعت كريم               شـطـا

  28104171100092                المحالوى محمد مصطفى سعيد               شـطـا

  28506011204569               المرسى حماد المرسى كامليا               شـطـا

  28207071100374            عصر العزيز عبد جمعه هللا عبد               شـطـا

  27307241100138                    بركات عبده محمد محمد               شـطـا

  29006131100113                  المنجى محمد زكريا محمد               شـطـا

  29110291100138              الجواد عبد كمال بركات نبيل               شـطـا

  29312151100474             الطويل الحليم عبد سعد مصطفى               شـطـا

  27608221100174                        لبن حسن سعد محمد               شـطـا

  27504041100575                    عباس عبده السيد عبده               شـطـا

  28612081100498               ابوعبده ابراهيم رافت احمد               شـطـا

  28102111100775                   الشريف محمد السيد عوض               شـطـا

  27608291100511              ابوالبقاء محمد السعيد محمد               شـطـا

  28109270300356                موسى محمدالسيد صابر وائل               شـطـا

  26802111100401             عويضه السيد الوهاب عبد ناهد               شـطـا

  29305011101792                   الزيات محمد عبده محمد               شـطـا

  28501011111593                  الفيومى على مصطفى احمد               شـطـا

  27402201100642             الواحد عبد محمد احمد جاكلين               شـطـا

  26702061100329                  شنشن يوسف السعيد افراج               شـطـا

  29201011112859                    السيد محمد خيرى محمد               شـطـا

  28502211100568                  ابراهيم حامد حسن ناديه               شـطـا

  28504231100524        السالم عبد السيد الناصر عبد سميه               شـطـا

  27006151100503             الزينى السالم عبد محمد سلوى               شـطـا

  27005141100282                  عيسى شطا محمد نورالهدى               شـطـا

  29409171100334                دعدور خالدمحمد خالد كريم               شـطـا

  27405081100189              سالم محمود المعطى عبد عبير               شـطـا

  27601161100345                  البسيونى على على كريمه               شـطـا

  26703021100179                 طه عباس الفتاح عبد صابر               شـطـا

  29401231100575                    رخا ابراهيم رافت على               شـطـا

  29505091100073                     سالم محمد جمال محمد               شـطـا

  26809071100148                    قنديل يوسف رفعت رجاء               شـطـا

  28410141100334                     حرب عبده زكريا عمرو               شـطـا

  28601011111814                 عيسى السيد السيد السعيد               شـطـا

  27004071100461                    امين احمد السيد عوضه               شـطـا

  28504161100751                  الدالى عبده السيد محمد               شـطـا

  28807181100113                 الدالى عبده السيد اسالم               شـطـا

  29201272103075                       رزق على صابر كريم               شـطـا

  29502081100076                     كركر حسن السيد نادر               شـطـا
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  29010141100216                     كركر حسن السيد شريف               شـطـا

  27808141100245                   العزبى احمد حامد رحاب               شـطـا

  26712161100755                 شليل ابراهيم احمد السيد               شـطـا

  28702101604896                    سالمه جمعه مسعد كريم               شـطـا

  27807261100137                 الخميسى محمد جابر ايهاب               شـطـا

  28211061100578                شباره التابعى مسعد السيد               شـطـا

  29302011101491               الموجى السعيد السعيد محمد               شـطـا

  27601018800395                 البهيدى شعبان سعد شعبان               شـطـا

  29401241100514              احمداسماعيل محمد احمد حسام               شـطـا

  29201101100116                  قوطه سعد محسن هللا عبد               شـطـا

  28012091100511              جملد مصطفى اللطيف عبد عبده               شـطـا

  28907051100329                    صميده محمد سعد نرمين               شـطـا

  27808231100139                جلمد على اللطيف عبد احمد               شـطـا

  27502121100191                جلمد على اللطيف عبد محمد               شـطـا

  26901141100659                  فرح التابعى مصطفى احمد               شـطـا

  28303281100287             االطروش محمودمحمد محمد ساره               شـطـا

  28111161100554                الشرقاوى محمد شعبان محمد               شـطـا

  28612141100239                الكتاتنى احمد السيد محمد               شـطـا

  29509201100738                   عشرى بغدادى رامى رشيد               شـطـا

  28901011111389                 السقا السيد نجاح ياسمين               شـطـا

  29207221100274                     عيسى سادات حسن حسام               شـطـا

  27906011100351              ابوسليمان محمود يعقوب محمد               شـطـا

  29101181100087               صيديه الفتاح عبد بكر دينا               شـطـا

  27410061100534              جاب محمدالحسينى فهمى اسامه               شـطـا

  28909061100541                  الكاشف عزيز حسين ساميه               شـطـا

  26905151100164                  اللبان احمد السيد نجوى               شـطـا

  29111131100162        عيسى المنعم عبد محمداشرف ياسمينا               شـطـا

  29002161100198          احمدالدبسى محمدعلى المهدى محمد               شـطـا

  27007031100603                    نصر احمد فاورق نعيمه               شـطـا

  27012171202256            ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم               شـطـا

  28203161200801               احمدشلبى عباده حامد اسماء               شـطـا

  28209161202047      محمدعبدالفتاح الخالق عبد محمد شرين               شـطـا

  28212121100111                     حرب عبده زكريا عبده               شـطـا

  27604011101661           دنون محمدالرفاعى اسماعيل سعاد               شـطـا

  27704011100316                     حرب عبده زكريا محمد               شـطـا

  26911021100189                   االغا محمد محمد كريمه               شـطـا

  27206291100341                  ابوموسى حسن محمد فوزيه               شـطـا

  28309031100573                     صافو راغب جالل محمد               شـطـا

  28103071100544                     صافو راغب جالل ساره               شـطـا

  27704191100246                     السيد على مسعد حنان               شـطـا

  27511291100666                      بكر على حلمى جيهان               شـطـا

  29505231100079                 العربى السيد محمود ضياء               شـطـا

  26801291100385                     يونس على محمود حنان               شـطـا

  29011171100616                      سرور على احمد اشرف               شـطـا

  28602101201258              المجيد عبد مامون محمد عادل               شـطـا

  27009151201422                   احمد العوضى محمد سعده               شـطـا
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  26910181100529            عزالدين السعيد الدسوقى عطيات               شـطـا

  29310221100156                  اللبان حامد محمود كريم               شـطـا

  28109021100282                     دراهم حسن محمد انجى               شـطـا

  27508121100253                  الموجى عبده كامل ايهاب               شـطـا

  28007221100352           العراقى السيد الرحمن عبد محمد               شـطـا

  27310131100591                   خضر ابراهيم محمد ناصر               شـطـا

  28104171100033              صميده درويش محمد حمدى شادى               شـطـا

  28009261100404                     حسان حسن محمد فايزه               شـطـا

  29008241100111                    بدوى احمد محمود محمد               شـطـا

  28309031100417           العراقى السيد الرحمن عبد هيثم               شـطـا

  28603151100629             محمدالشربينى فتحى محمد وفاء               شـطـا

  28609171100259                   العدوى خالد سامى محمد               شـطـا

  29110091200081               ابراهيم ابراهيم على سعيده               شـطـا

  28310291100494                   جوده حسن ابراهيم وليد               شـطـا

  27206021100101              الشهاوى ابراهيم شحاته غاده               شـطـا

  27506271100348                 العوادلى محمد حسن ساميه               شـطـا

  28910241100172              الصياد يوسف عطيه محمد محمد               شـطـا

  28702191100255               ابوالسيد محمد محمود محمود               شـطـا

  29212191100588                    سلمان محمد رضا فاطمه               شـطـا

  28011131100211                 شعيب عبده محمد حسن محمد               شـطـا

  28303081100754                    طوبار السعيد نصر نصر               شـطـا

  29311231100436                      الشيخ حسن عيسى حسن               شـطـا

  27406091100159                    رسالن محمود محمد رضا               شـطـا

  27902111100999              الهادى عبد كمال محمود محمد               شـطـا

  28401011108105              عيسى حمدى الفتاح عبد رانيا               شـطـا

  29006041100131                 الحناوى على سليمان محمد               شـطـا

  27909151100597                    الروضى عبده عوض شريف               شـطـا

  29501071100373            غنيم محمدعبدالهادى يوسف كمال               شـطـا

  28903071100311                 العيسوى احمد مصطفى محمد               شـطـا

  29210031100473                 الشرقاوى محمد احمد احمد               شـطـا

  28901011106717             عيدالشنوانى محمد شعبان احمد               شـطـا

  29112041100119            عيدالشنوانى محمد شعبان اسالم               شـطـا

  29310041100409                   العراقى السيد عزت ايه               شـطـا

  26809261100241                   الجخ السيد محمد كريمه               شـطـا

  29410031100278                   عراقى السيد عزت السيد               شـطـا

  28108291100318      اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد عبده               شـطـا

  29505141100649               الغصناوى النبوى عبده هدير               شـطـا

  28810311100294              زهره مسعدمحمد محمدرضا احمد               شـطـا

  27907231100242                     مؤمن مصطفى حسن مروى               شـطـا

  27410231100186                   المهدى محمد عوض نيفان               شـطـا

  27012051101049                   على السيد درويش كريمه               شـطـا

  27808061100431                     عوف احمد السيد احمد               شـطـا

  28406041100186                      حماد توفيق رزق هبه               شـطـا

  29106011101684                  الدمهوجى احمد على هاجر               شـطـا

  29401161100891            شوش محمد محمدمحمد المنعم عبد               شـطـا

  28206271100399                      بدر رشاد عباس هيثم               شـطـا



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28203181100277               محمدخضير مسعد السعيد سامر               شـطـا

  28701051101557                  الفيومى حامد عطوه عمرو               شـطـا

  29407201100315                      جوهر رجب محمد محمد               شـطـا

  27809091100326                  الزينى هالل سالم امانى               شـطـا

  27504021100323                  الصياد مصطفى مصطفى هبه               شـطـا

  28307161100203                     رجب محمود محمد نورا               شـطـا

  26611301100601                        رجب على احمد عزه               شـطـا

  29102241100215           محرم عبده مسعدابراهيم ابراهيم               شـطـا

  28709301100633               عيسى حمدى الفتاح عبد محمد               شـطـا

  28809061100571                    غنيم مسعد محمد محمود               شـطـا

  28909011101481                 بلبول جالل عزالدين دينا               شـطـا

  28602031100572            الشربينى العال عبد سامى سامر               شـطـا

  28505311100068              ابوعطايا السيد رمضان ريهام               شـطـا

  29209261100776               الشوبكى حسن محمدكامل محمد               شـطـا

  27211131100291                   الزينى هالل سالم وليد               شـطـا

  28112010108291                     محمد جالل محمد محمد               شـطـا

  27711271101185               ابراهيم جابر ابراهيم صباح               شـطـا

  28211281100196             زيان السميع عبد اسماعيل حسن               شـطـا

  28810231100854                   الجزار فتحى فتحى عبده               شـطـا

  26907301200432            الدسوقى الفتاح عبد محمد احمد               شـطـا

  29102201101014                 ابوعاليه حامد فوزى احمد               شـطـا

  28101011102758                ابوعاليه حامد فوزى اسامه               شـطـا

  27902031100424                         تقى طه طه فايزه               شـطـا

  27708181100308                 الصاوى الشربينى عزت سحر               شـطـا

  29309051100298          السندروسى الحديدى عمراحمد كريم               شـطـا

  26811191100294                   الكامل احمد محمد وائل               شـطـا

  29004091100252              العوادلى محمدطه السيد احمد               شـطـا

  27711231100186                    شبانه حسن حلمى نجالء               شـطـا

  29202101101178               كلس حسن على محمدعبدالحليم               شـطـا

  29407061100476                     تعلب محمد محمد كريم               شـطـا

  27808131100735                الجنيدى السيد فاروق محمد               شـطـا

  28509231100496              بيصر محمدالتابعى سعيد رامى               شـطـا

  29402011100139            الشربينى محمد عالءالدين محمد               شـطـا

  27804051100372         الشربينى ابراهيم الشربينى مصطفى               شـطـا

  29102091100432                احمد محمدموسى ممدوح ماهر               شـطـا

  28411131100201                    شولح محمود اسامه هبه               شـطـا

  29310011102423                   هالل زكى ابراهيم نورا               شـطـا

  29004071100434                    الجندى احمد على حسين               شـطـا

  29206231100497                   موسى محمد ممدوح محمود               شـطـا

  27308111100647              احمد ابوسيد يسرحامد صابرين               شـطـا

  29302201101111                    العتمه رجب محمد محمد               شـطـا

  27912201500134                جادو حامد فاروق هللا عبد               شـطـا

  29406221100366             ابوطبل السيد الرحمن عبد هبه               شـطـا

  28805151100175                البربرى عزت احمد ابراهيم               شـطـا

  28101061101779                  عويضه محمود محمود محمد               شـطـا

  28902201101173                   الباز محمد السيد بالل               شـطـا
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  29304241100373                     عوض ابراهيم عيد على               شـطـا

  29007221100615           السالم عبد فاروق هللا احمدفرج               شـطـا

  29210061100699                  الخميسى يوسف رفعت محمد               شـطـا

  26705081100189                      سليم السيد سعد امل               شـطـا

  27001031100486                 النمراوى احمد عبده فتنه               شـطـا

  29102031100913                  الشرقاوى خالد رجب خالد               شـطـا

  27911031100172                العقاد ابراهيم سمير وليد               شـطـا

  26910071100141                 البهنسى فهمى فهمى ناديه               شـطـا

  29403071100096                    شلتوت محمد طارق عمرو               شـطـا

  27111151800996                    الصقر احمد مصطفى رجب               شـطـا

  28310301100471                     يسين محمد محمد محمد               شـطـا

  27511091100475                  النجيرى فريد يحيى وليد               شـطـا

  29301291100138                 ابولبهان فكرى فكرى محمد               شـطـا

  28302071502386             شحاته شحاته الرازق عبد وفاء               شـطـا

  29401181100099                ابولبهان فكرى فكرى السيد               شـطـا

  27209041100379                زناتى اسماعيل فاروق عزيز               شـطـا

  29308301100471                      فتوح على حمدى محمد               شـطـا

  28105131100291                  الجعبرى عبده سمير محمد               شـطـا

  28011181100742      العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد رشا               شـطـا

  29103301100313                   البابلى صادق عيد محمد               شـطـا

  29204121100201                    محمد عطيه خليل الهام               شـطـا

  29012131100091                     غنيم محمد يوسف محمد               شـطـا

  29307041100459                   خميس العربى حامد محمد               شـطـا

  27602171100293                      سيد محمد محمد احمد               شـطـا

  27805181100117                    حسان فهمى درويش محمد               شـطـا

  27202101100603          ابراهيم الباز الجواد عبد نجالء               شـطـا

  28801068800097                  العيسوى احمد محمد احمد               شـطـا

  28803211100398                     تعلب محمد محمد محمد               شـطـا

  28303191100687                     بصل السيد احمد شرين               شـطـا

  28903201100271            السنان احمد احمدالبدوى اسامه               شـطـا

  28504108800449             الموجى التابعى التابعى سماح               شـطـا

  27205201100782               احمد محمد الرؤف عبد ناديه               شـطـا

  28601271100239                      حماده نصر نبيل نصر               شـطـا

  28602181100198             رضوان مصطفى احمد الرحمن عبد               شـطـا

  27707171100079                 قراميط مصطفى محمد مصطفى               شـطـا

  28311158800625               العنانى على محمدعلى اسراء               شـطـا

  29010221100217                 الغالى عثمان سالم ايهاب               شـطـا

  28710011102649                    شولح محمود اسامه عزه               شـطـا

  28904231100191                      بدوى محمد شريف عمر               شـطـا

  28308141100963                  مجاهد محمود مصطفى نوال               شـطـا

  27906042101371               خليل هاشم المنعم عبد هانى               شـطـا

  28602131200752                     عليوه محمد على عمرو               شـطـا

  29409101100345           البستانى الحى عبد محمد نورهان               شـطـا

  28605231100088                    العياشى عوض عادل سحر               شـطـا

  29404111100457                   الطويل محمد اشرف محمد               شـطـا

  29505211100111                 جمعه ابراهيم جمال اسالم               شـطـا
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  28306011101256               الغنى عبد حسن السيد محمود               شـطـا

  27009081100127                 البغدادى محمود طه كريمه               شـطـا

  28111051100451                 التوطنجى غالى محمد هانى               شـطـا

  29009101100371                   رضوان مصطفى احمد خالد               شـطـا

  27302031100435            المندوه محمد محمد الفتاح عبد               شـطـا

  28306021201933                 يوسف المغازى يوسف محمود               شـطـا

  29003021100453                 ابوالعيله احمد على طاهر               شـطـا

  28901011105443                 الغالى عثمان سالم فاطمه               شـطـا

  27409041100327                    صالح جبر السيد احسان               شـطـا

  28809011501566                      درويش راتب نبيل مى               شـطـا

  27702221100286             ابوعيطه التابعى السعيد سماح               شـطـا

  29508201100081            ابوطبل السيد الرحمن عبد بسمه               شـطـا

  27008091100684                  اللواح مصطفى حسن انعام               شـطـا

  27905101100167                   طوبار السعيد نصر شرين               شـطـا

  28810251100354               المنعم عبد عبده غريب محمد               شـطـا

  28105251100529                 الجمال محمد اسماعيل رشا               شـطـا

  27404011100959                     عيد السيد بكرى هانى               شـطـا

  27402181201382                  التليت امين فوزى سميره               شـطـا

  29203121100158       محمدالصعيدى عبده المرضى عبد مصطفى               شـطـا

  28510301100152            الصعيدى عبده المرضى عبد محمد               شـطـا

  28412111100219              المنزالوى حسانين عادل وليد               شـطـا

  29306131201843                 السعيد عالم السيد شيماء               شـطـا

  28712131100219                  العيسوى محمد عبده ايمن               شـطـا

  29504151100179                  هجان عمر على حمدى ياسر               شـطـا

  28403131100569                  التوارجى على السيد هبه               شـطـا

  29503271100231                 التوارجى على السيد محمد               شـطـا

  29310011102032                على محمد محمود معتزباهلل               شـطـا

  28711201100673                  الفيومى محمد محمد ايمن               شـطـا

  29301011104915            ابازيد القادر عبد ادريس حسين               شـطـا

  27407101100434                حمد حامد الفتاح عبد محمد               شـطـا

  29207231100655               الشربينى عاشور محمود احمد               شـطـا

  26710201100157               الرخاوى محمد رضا محمد على               شـطـا

  27108221100261                     منيعم حلمى محمد همت               شـطـا

  28907011102311             المنزالوى حسانين عادل اسالم               شـطـا

  28611011101032       عيطه ابو ابراهيم التابعى رضا محمد               شـطـا

  26803041100161                    ابوسته عوض يحى معالى               شـطـا

  28401011105513                      هجام على حمدى محمد               شـطـا

  28211041201009       ابوالمعاطى امين المقصود عبد داليا               شـطـا

  28105231100417              احمد محمد الرؤوف عبد مصطفى               شـطـا

  27802041100592             السعيد الحميد عبد محمد كامل               شـطـا

  28201251100544             الجيار على الستار عبد ايمان               شـطـا

  28102101203029        ابوالمعاطى امين المقصود عبد ساره               شـطـا

  28910081100511                   صيام السعيد مسعد صديق               شـطـا

  28601281100237                    العاصى على صابر عمرو               شـطـا

  27208251100421                    العاصى على صابر هيام               شـطـا

  26912141100413               االتربى ابراهيم حمزه نشات               شـطـا



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29212261100238             المجيدى خيرى محمدمحمد اسالم               شـطـا

  29504141100057              المجيدى خيرى محمدمحمد كريم               شـطـا

  28606151100334                   الموجى فوزى محمد هادى               شـطـا

  27605241100554                      احمد سيد عبده كريم               شـطـا

  29009291100852                      مرسى محمد رضا محمد               شـطـا

  28310111100408                اليمانى ابراهيم محمد هبه               شـطـا

  29501151100137                 الغصناوى محمد محمد بالل               شـطـا

  27902181100511                   سالمه محمود رشاد نادر               شـطـا

  28503071100551                    شطا محمود محمد محمود               شـطـا

  29207211100071             البسيونى ابراهيم فهمى محمود               شـطـا

  27904061100171                    سليم السعيد سعد احمد               شـطـا

  29204111100385                    البدرى خليل مسعد ايه               شـطـا

  28805051100232                  محمد محمدطاهر رضا محمد               شـطـا

  27805101100251                    مصطفى حسن فاروق محمد               شـطـا

  28012061100257                حمد حامد الفتاح عبد تامر               شـطـا

  27807171100219                  فتحى محمد هللا عمادفتح               شـطـا

  28006141100665                   عرفان راضى السيد سوزى               شـطـا

  27803051100562                   منسى حسنين محمد فاطمه               شـطـا

  29308291100191          االكرادى مصطفى الرحمن عبد خالد               شـطـا

  27606051100325                هالل ابراهيم السيد نبويه               شـطـا

  27601158800174                 الشوبكى احمد زكريا حسين               شـطـا

  28308201100313                السيد عبده محمدامين هانى               شـطـا

  28806151100392                  رضوان محمد محمدعلى على               شـطـا

  28807011100844                المناوى على محمدكامل رنا               شـطـا

  29411051100939           الشربينى ابراهيم احمد ابراهيم         البرج  عزبة

  27602021100635                      على عيد محمد السيد         البرج  عزبة

  28410151100634            الرازق عبد ابراهيم اسعد وليد         البرج  عزبة

  29408141100155                   محمود محمود رافت احمد         البرج  عزبة

  29110271100051                الشحات ابراهيم هشام زياد         البرج  عزبة

  26710091100288                     مورو محمد محمد هناء         البرج  عزبة

  27208231100492                      الداجن حسن حسن حسن         البرج  عزبة

  28507041100128                  العيسوى حامد محمد عبير         البرج  عزبة

  28410251100674                 الخميسى عيسى محمود وسام         البرج  عزبة

  28809251100933                 شرف ابراهيم مصطفى مصطفى         البرج  عزبة

  28407191100199               ابراهيم البدوى السيد محمد         البرج  عزبة

  27802151100415                    الصباغ حامد على ربيع         البرج  عزبة

  28703030105954                 محمدسليم احمد هاشم احمد         البرج  عزبة

  27312291100299      صالحه ابو الوهاب عبد حسن احمد محمد         البرج  عزبة

  27401251100507            الدسوقى عوض الفتاح عبد صبرين         البرج  عزبة

  26902121100284                    مورو محمد محمد ايمان         البرج  عزبة

  28802191100373                 رودس على الغفار عبد على         البرج  عزبة

  28701011110316                ابوعماشه محمد محمود احمد         البرج  عزبة

  27706011101277                   ابويوسف محمد محمد سعد         البرج  عزبة

  28704201100596                شعبان زكريا ابراهيم حسام         البرج  عزبة

  28908241100411             ابوعمر عبده اللطيف عبد سامح         البرج  عزبة

  29201011103035                 ابوالعنين محمد حسن وفدى         البرج  عزبة



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28610131100785                    حموده حامد حسين هاجر         البرج  عزبة

  27607071100573                        عياد حسن على على         البرج  عزبة

  28012091100171                    الريدى على احمد احمد         البرج  عزبة

  29407141100531                 التومه السعيد محمد احمد         البرج  عزبة

  28211041100431                   الجنيدى عبده عوض سامى         البرج  عزبة

  28904011101692                 الحليلى انور محمد اسامه         البرج  عزبة

  28305181100151                البرمبالى محمد محمد محمد         البرج  عزبة

  27007271100201               مختارعرام رفعت محمد نجالء         البرج  عزبة

  28410251100151                    خليل يوسف فاروق محمد         البرج  عزبة

  28410171100576                      حسن فهمى نبيل وجدى         البرج  عزبة

  27304221100621                 ابوعماشه عبده عباس عبير         البرج  عزبة

  27702061100322                  الخياط محمد يوسف ساميه         البرج  عزبة

  28307181100706                        شتا على محمد هبه         البرج  عزبة

  27606131100253                 االمبابى حامد وجدى وجدى         البرج  عزبة

  28202041100378         ابراهيم الرازق عبد ابراهيم عبده         البرج  عزبة

  28801011103624           السعيد مختارابراهيم رضا عزيزه         البرج  عزبة

  28802161100191         بكرى الرحمن عبد الفتاح عبد احمد         البرج  عزبة

  29002248800811          محمدالحلوانى هللا عبد حسن احمد         البرج  عزبة

  28810011104336                   شاهين لبيب محمد اسالم         البرج  عزبة

  29508241100114                   النشار محمد رجاء محمد         البرج  عزبة

  27601278800135                    شوارب حامد احمد حامد         البرج  عزبة

  28112131100432                 طرابيه احمد محمود محمود         البرج  عزبة

  27701200300254                النقيب ابراهيم محمد محمد         البرج  عزبة

  28403241100688                  الفار ابراهيم خليل نهى         البرج  عزبة

  29110141100113                   صديق احمد السيد السيد         البرج  عزبة

  28703231100497                  التابعى عباس احمد احمد         البرج  عزبة

  29106231100115             االشقر اللطيف عبد عصام محمد         البرج  عزبة

  27402171303098          ابراهيم ابراهيم العال عبد ياسر         البرج  عزبة

  27607061100141                  الطواهى مسعد بدوى سماح         البرج  عزبة

  27612121100352                    الصعيدى حسن حسن تامر         البرج  عزبة

  28609031100275                      حسن جمعه محمد نبيل         البرج  عزبة

  29102211100377                 الهندى فهمى منصور مصطفى         البرج  عزبة

  27302201600802                الحلوانى الدسوقى نوح منى         البرج  عزبة

  28503231100498                     مريل ذكى محمود وليد         البرج  عزبة

  27305021201488             السيدعماره السيد زكريا عبير         البرج  عزبة

  29406011102315                 الشحات محمد عثمان محمود         البرج  عزبة

  29409251101196                      معروف حسن احمد نور         البرج  عزبة

  28402131100392                    حموده خليل محمد محمد         البرج  عزبة

  29102151100372                    سلطان محمد خليل عباس         البرج  عزبة

  28806011102131                    عضمه غريب السيد محمد         البرج  عزبة

  28807211100636                    االتربى على على محمد         البرج  عزبة

  28810251100508                 العتمه العربى السيد رشا         البرج  عزبة

  26701251100647                البدالى ابراهيم مسعد هدى         البرج  عزبة

  28607311100146                  الترامسى حسن محمد نسمه         البرج  عزبة

  28703201100476                  الديب السعيد فؤاد احمد         البرج  عزبة

  29308031100554              الشيخ عرابى احمد اشرف كريم         البرج  عزبة
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  28901141100419             الطرابيلى حسن محمدجمعه ياسر         البرج  عزبة

  28609261100339                   موسى محمود السيد عمرو         البرج  عزبة

  28701011110171       الشيخ المغربى سعد ابوالمعاطى احمد         البرج  عزبة

  26805051100448              الفار حماده المنعم عبد امل         البرج  عزبة

  27605220102603                     رزق خليل السيد عبير         البرج  عزبة

  28701151100604                  الصرمى السيد فاروق رشا         البرج  عزبة

  28610011102512                      خضر احمد محمد احمد         البرج  عزبة

  27305141100626                  ابراهيم خليل عبده هاله         البرج  عزبة

  28010201100195                     غنيم احمد يسرى احمد         البرج  عزبة

  28301201100092                حسين محمود ابراهيم محمود         البرج  عزبة

  27711011100231                   الجالد عطيه فؤاد محمد         البرج  عزبة

  27612061100412                   الفار محمد السيد ايمن         البرج  عزبة

  28210012104499                   خليل ابوزيد خليل وليد         البرج  عزبة

  28904291100572                  االنور محمد السيد محمد         البرج  عزبة

  28906191100454                  الديب السعيد فؤاد فؤاد         البرج  عزبة

  29311231100142                     مصطفى مسعد محمد سمر         البرج  عزبة

  27108021100193             العراقى محمود محمدوجدى شريف         البرج  عزبة

  28604261100361               ابوعيطه محمد عزالدين والء         البرج  عزبة

  29405171100479               احمدالصياد مسعد مسعد عادل         البرج  عزبة

  28405271100286                    العدل محمد زكريا رشا         البرج  عزبة

  27202121203697                   يعقوب التوم محمد محمد         البرج  عزبة

  29202181100193                    الريس محمد سمير احمد         البرج  عزبة

  28108031100357                   االسرج عباس محمد محمد         البرج  عزبة

  29001041100716                    العلمى حافظ سعد احمد         البرج  عزبة

  29103151100573                العلمى عبد حافظ سعد محمد         البرج  عزبة

  28509211100651                 االغا ابراهيم محمد ادهم         البرج  عزبة

  28807241100282                 قمريه محمد العربى هايدى         البرج  عزبة

  27808031100258                   االسرج عباس محمد احمد         البرج  عزبة

  26907281100151                 الغالى محمد السعيد ياسر         البرج  عزبة

  27202041100498                      على حسن رمضان محمد         البرج  عزبة

  29101251301701            بسيونى اللطيف عبد حمدى فتحيه         البرج  عزبة

  26711061100697                     فوده محمد حامد ناصر         البرج  عزبة

  28402011101026                     زغلول عباس رجاء هبه         البرج  عزبة

  27706301100347                    عوض يوسف السعيد زينب         البرج  عزبة

  28110121100377                 الصواف محمد محمود السيد         البرج  عزبة

  26708050300201                  الصيفى حسن يحيى انتصار         البرج  عزبة

  29404051100061                   الباز مسعد شعبان منار         البرج  عزبة

  27809011100355                     مرجان نصر فكرى ماهر         البرج  عزبة

  28603251100286            المغالوى احمداحمد احمد مياده         البرج  عزبة

  28509231100399              ابوسليمان العزبى محمد تامر         البرج  عزبة

  27309121100536                   المندى احمد احمد صابر         البرج  عزبة

  27101271100615               اسماعيل احمد ابراهيم خالد         البرج  عزبة

  29110061100694                   الزيات عبده احمد اشرف         البرج  عزبة

  28505201100631                 البساطى درويش مسعد تامر         البرج  عزبة

  28706131100511                    عبيد محمد السيد مجدى         البرج  عزبة

  29206141100196             االسالمبولى محمد محروس محمد         البرج  عزبة
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  28706011101947                     فوده بركات سعد مريم         البرج  عزبة

  28408081100319            االمام محمود امام السيد سامح         البرج  عزبة

  27503111100547                   البساطى محمد محمد منى         البرج  عزبة

  29008141100378                 البداوى محمود صالح احمد         البرج  عزبة

  29301281100458              حجازى خليل اللطيف عبد ناجى         البرج  عزبة

  28203201100686                    رزق محمد سامى جاكلين         البرج  عزبة

  28302011101846                الخضرى هللا عبد فهمى سمر         البرج  عزبة

  28108071100236                    جوده محمود يونس سامح         البرج  عزبة

  29311161100379                 رمضان محمود محمود السيد         البرج  عزبة

  28807271201181          الفتاح عبد القادر عبد محمد منى         البرج  عزبة

  28611201100849                الزرقاوى احمد امام ريهام         البرج  عزبة

  28201011105557                  البهائى عبده محمد بهاء         البرج  عزبة

  28509231100755                    السيد هاشم خليل خليل         البرج  عزبة

  28405011100894                      عطيه محمد سعد يوسف         البرج  عزبة

  28409081100315            الصردى محمد ابراهيم هللا عبد         البرج  عزبة

  29008061100415             الفار العاطى عبد مجدى محمود         البرج  عزبة

  28009151100735               بركات حسن العزيز عبد فتحى         البرج  عزبة

  29503091100356                   هريسه محمد فكرى السيد         البرج  عزبة

  27602281100582                  نوارج عبده السعيد فاتن         البرج  عزبة

  28310031100407              االشقر اللطيف عبد محمد عزه         البرج  عزبة

  27911051100993                      ونس حامد يسرى محمد         البرج  عزبة

  28704051100673                    عشرى عبده عاشور امير         البرج  عزبة

  28810211100131               البراوى احمدحسن جودت احمد         البرج  عزبة

  27503131100578              محمد الرازق عبد السيد عمرو         البرج  عزبة

  28111301100151                    شميس خليل السيد محمد         البرج  عزبة

  26612191100615                      العجيل على حسن حسن         البرج  عزبة

  26903301100173                   العشرى احمد امين امين         البرج  عزبة

  28204220200833              سالل العزبى عمر مسعد ايهاب         البرج  عزبة

  26904011101032                 العراقى السيد حامد حامد         البرج  عزبة

  26703121701617                 حسن االمام ابراهيم محمد         البرج  عزبة

  28108151101373                   عمرعلى يوسف محمد احمد         البرج  عزبة

  27107301100486                    غريب محمد راشد امينه         البرج  عزبة

  28909091101215                    الشهاوى طه محمد احمد         البرج  عزبة

  29001211100511                      يوسف صادق حسن صادق         البرج  عزبة

  28912091100414                الشيخ هللا عبد جابر عصام         البرج  عزبة

  27204271100775                      سليم معوض على محمد         البرج  عزبة

  27309281100117                  ابوالدهب سعد يوسف احمد         البرج  عزبة

  28308091100142                البوالقى محمود حسن امانى         البرج  عزبة

  26912021100649                   االمام احمد السيد عزه         البرج  عزبة

  29111301100294              سعدالدين ابراهيم عادل ادهم         البرج  عزبة

  27109181200301              ابوالمعاطى السيد محمد سناء         البرج  عزبة

  29305181200451           سعدالدين ابراهيم عادل ابراهيم         البرج  عزبة

  28805011201907                   محمد السيد محمد مياده         البرج  عزبة

  28912171100547                   زغلول عباس عادل اميره         البرج  عزبة

  28401271100558              السمبوسكانى احمد رجاء احمد         البرج  عزبة

  28401141100742                محمدالمرسى صبحى صبحى عزه         البرج  عزبة
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  29303200104252              المساوى ياسين احمدحسن شريف         البرج  عزبة

  28609271100531                     على فهمى السيد احمد         البرج  عزبة

  26901291100444            المهدى ابراهيم ابراهيم سعديه         البرج  عزبة

  28901011265459       ابوالمعاطى عزالرجال عزالرجال رامى         البرج  عزبة

  28904041100216                   الروكى طاهر عادل احمد         البرج  عزبة

  29312011101799               احمدالصردى حسين احمد محمد         البرج  عزبة

  28809191100271               بيصر ابراهيم ابراهيم محمد         البرج  عزبة

  28509121100598                      محمد محمد رضا هانى         البرج  عزبة

  29211011205909                 جاد العظيم عبد زاهر هند         البرج  عزبة

  29409151202521       عمر احمد جاد العظيم عبد زاهر هدير         البرج  عزبة

  29201041100791                    بحيرى يونس امين كريم         البرج  عزبة

  27612031100108           عاشور الرفاعى المنعم عبد شرين         البرج  عزبة

  29010011527455             شعبان ابوالمعاطى شعبان احمد         البرج  عزبة

  26802141100537                    دنون مصطفى فتحى فتحى         البرج  عزبة

  28709251100491               الفتاح عبد محمد فوزى محمد         البرج  عزبة

  29407011102842                 سلمان محمدمحمد رضا هدير         البرج  عزبة

  27804211100374                 معروف ابراهيم احمد هشام         البرج  عزبة

  27804211100391                 معروف ابراهيم احمد محمد         البرج  عزبة

  29401011102992                عوض محمدالمهدى صالح محمد         البرج  عزبة

  27909011100783                  المكاوى محمد احمد منال         البرج  عزبة

  26905081100161                 الجوخ السيد محمود كريمه         البرج  عزبة

  26806011100611                     شطا محمد محمد زكريا         البرج  عزبة

  27608291100252         الحميد عبد حسن عيسوى الحميد عبد         البرج  عزبة

  27701231100521                 الغزنوى هليل فهيم فريده         البرج  عزبة

  29402121201887                    السيد عادل طارق مروه         البرج  عزبة

  28012271100241              عسران حسن الفتاح عبد فاطمه         البرج  عزبة

  27901151101207                   البسيونى على على نعمت         البرج  عزبة

  26811081100574                   الطحان خليل السيد على         البرج  عزبة

  26803231100788       طرابيه القادر عبد الحى عبد انديرا         البرج  عزبة

  26901171100564                 ابوالروس مصطفى رجب عبير         البرج  عزبة

  28205221100243                  الطحان خليل السيد عبير         البرج  عزبة

  28810241100631               المولى عبد محمد عصام خالد         البرج  عزبة

  29208291100553                      محمد محمود طه احمد         البرج  عزبة

  27809291100461             الداودى احمد هللا عبد هويدا         البرج  عزبة

  28504131100136                      حسن سيد محمود احمد         البرج  عزبة

  28804011101671                      عمر يوسف محمد كريم         البرج  عزبة

  28406041100143                    مراد محمود محمد دنيا         البرج  عزبة

  28503221100198                 الغصناوى محمد سمير محمد         البرج  عزبة

  28003171100491              ابوشوارب محمد ابراهيم محمد         البرج  عزبة

  28508181100523                   جميل نصر العربى فاطمه         البرج  عزبة

  28906102402817               سليمان الغنى عبد فتحى فرج         البرج  عزبة

  27207121100431               الطحان خليل السيد المتولى         البرج  عزبة

  28508121100541                التوارجى على السيد فاطمه         البرج  عزبة

  28008301200826              عبده محمود فتحى محمد شيرين         البرج  عزبة

  27308011100194                    المرسى محمد فريد رضا         البرج  عزبة

  27701311100084                 االجاوى سالمه محمد هاله         البرج  عزبة
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  29307011102031                     محمد عبده ربيع اشرف         البرج  عزبة

  27711131100197                   طه نصرالدين محمد تامر         البرج  عزبة

  27312051200725              الفتاح عبد محمد محمد ايمان         البرج  عزبة

  27804141100339             عوض ابراهيم الجواد عبد محمد         البرج  عزبة

  28112041100255           ابوصالحه حامد الحميد عبد محمد         البرج  عزبة

  28410231100465                   موسى حسين محمد صابرين         البرج  عزبة

  29008081100675                     موسى حسين محمد محمد         البرج  عزبة

  28909101100778             يوسف هللا عبد هللا عبد عبده         البرج  عزبة

  26705041100445             طرابيه حسان ابوالمعاطى زينب         البرج  عزبة

  28807271100252             يوسف هللا عبد هللا عبد محمد         البرج  عزبة

  29109011104356                المذين محمد الدسوقى كريم         البرج  عزبة

  29101211202637                    منصور محمد حلمى محمد         البرج  عزبة

  29401011100779          ابوالعنين ابراهيم مهدى ابراهيم         البرج  عزبة

  26709191100422              الدايم عبد محمود محمد هناء         البرج  عزبة

  29307141100391                   مهنى محمود هشام محمود         البرج  عزبة

  29501011109851                    كند درويش السيد سامى         البرج  عزبة

  29308011103077                   السيسى احمد احمد محمد         البرج  عزبة

  29508151100794                ابوعماشه محمد احمد محمود         البرج  عزبة

  29211011101399              الصردى المنعم عبد حسن عبده         البرج  عزبة

  29108201101055           شقريه السيدالسيد ابراهيم طارق              الزرقا

  28401281101366                 ابوصقر المكاوى محمد امل              الزرقا

  28711151101274                 السيد مختار السيد السيد              الزرقا

  26705281100183                       حسن محمد عوض حياه              الزرقا

  28905301100301               العجمى ابراهيم سمير اسالم              الزرقا

  28003221100756                  عوف السعيد السعيد سامح              الزرقا

  28411211100457              ابوالدهب الشرباص رضا محمود              الزرقا

  27905021100425             بركات احمد الوهاب عبد عزيزه              الزرقا

  28405071201428                  على المولى عبد على منى              الزرقا

  27312031100716                   عواض مامون مامون ياسر              الزرقا

  28805051100151                  الشموتى محمد محمد اشرف              الزرقا

  28603201100218                  ابوسته محمود كارم سامح              الزرقا

  27312168800111                محسن تيسيراحمد احمد ماجد              الزرقا

  28404171201518                       حسن محمد حسن محمد              الزرقا

  28206141100575                   بالل الصاوى عادل وليد              الزرقا

  26701091200305                    يوسف محمد محمود مرحت              الزرقا

  28910111100723                الشربينى فهمى نجيب ايمان              الزرقا

  28411061100437                  ضيف على حافظ محمد محمد              الزرقا

  27112021100476                محمدقوره السيد محمد خالد              الزرقا

  27605080300159                     خلف السيد رشاد حسام              الزرقا

  29303111100553               ابوالسعود محمد محمد محمود              الزرقا

  28207081100151           البديوى ابراهيم هللا عبد وائل              الزرقا

  29407091100454          ابوالوفا محمدالسعيد السيد محمد              الزرقا

  28504250104891              الزينى على الوهاب عبد محمد              الزرقا

  29302241100354              العدوى اللطيف عبد على محمد              الزرقا

  29111121100474                   احمدناصف رجب سعد كريم              الزرقا

  28205291100577           السيدموافى كامل المغاورى احمد              الزرقا
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  27609251100256                      حسن محمد ربيع محمد              الزرقا

  28907021100766               ابوالنجا عثمان ربيع رانيا              الزرقا

  29101051101251                ابوالنجا عثمان ربيع احمد              الزرقا

  26909071201305                     محمدحسن معن حسن امل              الزرقا

  29105191101095               الصايغ احمدحافظ محمد احمد              الزرقا

  28601211100531                   الفار احمد احمد السيد              الزرقا

  28901011116178         صقر السعيدعوض السعيد الفتاح عبد              الزرقا

  28004101202055              الواحد عبد بركات احمد وائل              الزرقا

  28404051100301                  حبيبه جبرابو ماهر نورا              الزرقا

  28101251201681           البرمبالى ابراهيم الدسوقى رشا              الزرقا

  28307041100455         نجيد المكاوى الهادى عبد ابراهيم              الزرقا

  27603021100801               محمود الحسينى مصطفى اموره              الزرقا

  28004141100549                  الحرونى احمد ماهر نصره              الزرقا

  28708121100752        محمدالتمامى الواحد عبد نبيل محمد              الزرقا

  28905291100307                   كيره اسماعيل حسن عفاف              الزرقا

  27304141100719                    صقر السيد محمد السيد              الزرقا

  28412201100692                   سليم سالمه سالمه احمد              الزرقا

  27404291201224                  ابراهيم زكى احمد وجيها              الزرقا

  28112151100374              امين العاطى عبد السيد حسين              الزرقا

  27612201100566              ناصف عزالدين عزالدين هويده              الزرقا

  28603011102451               عطيه السيد عاطف محمد احمد              الزرقا

  29406251100646           درويش محمدابرهيم ابراهيم مروه              الزرقا

  27005131100161              ابوالدهب الشرباصى سيد منال              الزرقا

  29503111100552                  فرج محمدمحمد فتحى فتحى              الزرقا

  27402011101472              السيد معوض المجيد عبد هشام              الزرقا

  28811161100629                    حافظ محمد سمير شيماء              الزرقا

  28201091101204               محمدابوالحمايل طه طه عبير              الزرقا

  27601311100446                       شطا عيد طاهر ورده              الزرقا

  29004041100715                قايد محمدالسيد محمد كريم              الزرقا

  29411011100511     البرجيسى الحميد عبد حسين الحميد عبد              الزرقا

  27801211100995           سبح ابوالعنين ابوالعنين السيد              الزرقا

  28801161101221                 بدوى السعيدطه محمد حنان              الزرقا

  27306201202004                ابراهيم محمد مصطفى اميمه              الزرقا

  27309161100334            نعناع محمدكامل محمدربيع امجد              الزرقا

  27003221100442                     عباس محمد هاشم هناء              الزرقا

  27510111100721                    موسى محمد رمضان تحيه              الزرقا

  28705121100621               الشرباصى محمد الشحات حنان              الزرقا

  29202191100418               السالم عبد يحيى ماهر محمد              الزرقا

  27203291100465                 عتيم احمد الدسوقى حبيبه              الزرقا

  29509301100573                  ابراهيم محمد جمال محمد              الزرقا

  27402261100498                       حسن محمد حسن محمد              الزرقا

  29210131100357             زغلول فريدابراهيم محمد عصام              الزرقا

  28406121100403                  السيد احمد احمد ابتسام              الزرقا

  27507241200808                  ابراهيم محمد ربيع سميه              الزرقا

  29209141100454      العزيز عبد ابراهيم الغفار عبد صبرى              الزرقا

  28208101100842             الشربينى محمود محمدربيع عزه              الزرقا
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  28302141101121              ابوحسانين محمد الدسوقى هبه              الزرقا

  28002251203286                    محمد محمد صبرى داليا              الزرقا

  29506131100051                 الدسوقى مصباح طارق محمد              الزرقا

  28608191101018                  الشربينى صبح عاطف مجدى              الزرقا

  27306101100751                 البسيونى محمد محمد محمد              الزرقا

  28707161100392                  حالوه مصطفى السيد محمد              الزرقا

  28804081100095                      على احمد انور احمد              الزرقا

  29010011104091              محمدخيرالدين حسن محمد احمد              الزرقا

  28801031101351                الدين سراج عبده محمدربيع              الزرقا

  27003261100275                   عرفه السيد محمد السيد              الزرقا

  27902181100902              ابوالنجا ابوصالح بدير خضره              الزرقا

  28908281202879           ابوالعطا ابراهيم وحيد ابراهيم              الزرقا

  28404301100611               يوسف القادر عبد عصام احمد              الزرقا

  27401161100699                    شهاب محمد فاروق محمد              الزرقا

  28207101100595                    احمد احمد السيد احمد              الزرقا

  26901061100364                 القشاوى احمد ماهر فريال              الزرقا

  28510011104103                   محمد حسين محمود مياده              الزرقا

  29509151100332              ابراهيم محمدفتحى عادل محمد              الزرقا

  29212031100352               عباس المنعم عبد محمد احمد              الزرقا

  28007191100778                     محمد نجيب محمد ياسر              الزرقا

  29309201201934                   بدران بدران محمد احمد              الزرقا

  27008131100259                    فوده امين السيد محمد              الزرقا

  29509061100317               جالل العليم عبد عادل محمد              الزرقا

  27004301100172            شتيه العزيز عبد مكرم ابراهيم              الزرقا

  28906288800744                   مصطفى محمود يحيى دالل              الزرقا

  29311021100433                 متيرد ابراهيم خالد محمد              الزرقا

  26912252403172                 محمد هللا عبد كرار احمد           مزار  بنى

  28301132403673                    امين محمد ممدوح احمد           مزار  بنى

  28608232404977                   امين محمد ممدوح محمود           مزار  بنى

  29410192401421                 محمد هللا عبد محمد صفاء           مزار  بنى

  29010150102825                      على على فولى فوزيه           مزار  بنى

  28507012410967          ابراهيم دكرورى العظيم عبد هيام           مزار  بنى

  28601122404012                       على على محمد احمد           مزار  بنى

  27212062402538                احمد محمد الشافى عبد رضا           مزار  بنى

  27301062402832                       حسن حسن حسنى محمد           مزار  بنى

  29011292401591                      جاد زكى شعبان عمرو           مزار  بنى

  27003062401291                      حبيب حبيب رضا سعيد           مزار  بنى

  28902132403235                   دكرورى على صبحى حماده           مزار  بنى

  27704162403353               محمد العظيم عبد صالح ربيع           مزار  بنى

  29102152402691               محمد الغنى عبد محمد محمود           مزار  بنى

  28603072401788                   محمد محمد محمد ابتسام           مزار  بنى

  29201012423408                هللا عبد محمد جابر اشواق           مزار  بنى

  28503232403508             السعيد ابراهيم محمود ابتسام           مزار  بنى

  27011062401722          الرحمن عبد محمد الرحمن عبد امل           مزار  بنى

  28911172401552                      حسن محمد حلمى هيثم           مزار  بنى

  27402202402804                    عثمان على محمد زينات           مزار  بنى
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  28807162403113                     محمد حسن شعبان وليد           مزار  بنى

  28509140104448                      برديس انور على صفا           مزار  بنى

  28506042402105                  مرسى احمد رمضان فرياله           مزار  بنى

  26812122403133               غالى ميخائيل ابراهيم ناجح           مزار  بنى

  26811172401909               المجيد عبد مهنى محمد ليلى           مزار  بنى

  28801142403275                   محمد عثمان محمد حماده           مزار  بنى

  28504022402491                   محمد عثمان مصطفى بدرى           مزار  بنى

  28509242403172                     موسى احمد احمد محمد           مزار  بنى

  28807162403172                السيد محمد القصورى السيد           مزار  بنى

  28003012405558                     صبره مرسى صفوت محمد           مزار  بنى

  28303312402228                   متولى مكرم عطيه فاطمه           مزار  بنى

  27108032402078                     قنديل محمد عيد عالء           مزار  بنى

  28710042403108                جمعه حسن ابوالسعود عائشه           مزار  بنى

  28610172401901                عجمى الواحد عبد سيد زينب           مزار  بنى

  28302132403211                 جمعه حسن ابوالسعود صالح           مزار  بنى

  28509122403233           العال عبد محمد الدين على شريف           مزار  بنى

  29010012420808    المنعم عبد هللا عبد المنعم عبد ارزاق           مزار  بنى

  28601202405931                 السيد محمد القصورى محمد           مزار  بنى

  28504212402536               احمد محمد الشافى عبد احمد           مزار  بنى

  27704272402191                    محمد جابر ممدوح فادى           مزار  بنى

  27303272402196                هللا جاب احمد ربيع محمود           مزار  بنى

  28806022403273                   شلقامى محمد محمد احمد           مزار  بنى

  26704212401311                هريدى حسن التواب عبد حسن           مزار  بنى

  28308102400151          سعد المجيد عبد احمد الدين حسام           مزار  بنى

  27205312401307                  محمد محمود على هاشم ام           مزار  بنى

  28109012407936                ابوالليل فريد نشاه هريدى           مزار  بنى

  28401262403386                  حسن دكرورى السيد امينه           مزار  بنى

  28211172403189                 محمد العظيم عبد رجب عال           مزار  بنى

  27809232402861          الرحيم عبد محمد محمداحمد اسماء           مزار  بنى

  28202112402605                     طيورى احمد جمال رشا           مزار  بنى

  28409222403333                    حسين السيد عزت محمود           مزار  بنى

  28911102403019                     عيد جمعه بدرى مصطفى           مزار  بنى

  29402012410514             العال عبد على احمد نورالدين           مزار  بنى

  27603272402696                دياب العظيم عبد ثابت عيد           مزار  بنى

  28405122403837         الدين سعد جمعه محمود حجازى ياسر           مزار  بنى

  28901312601284           المالك عبد جوده البدرى اعتماد             المنشاة

  27609012602185                     فراج عليان سيد ورده             المنشاة

  28811232601519         الموجود عبد شبيب ابوالسعود حسين             المنشاة

  27610252601737                على الراضى عبد خلف شعبان             المنشاة

  27803242600891             العزيز عبد صديق العربى محمد             المنشاة

  27906012601523                      محمد خليل رجب مرفت             المنشاة

  28303272602041         العال عبد الرحمن عبد رشاد نجالء             المنشاة

  28705082600557             العال عبد جادهللا كامل محمد             المنشاة

  28811282601595                    محمد رسالن محمد احمد             المنشاة

  28504232602108             احمد هللا عبد ابراهيم حمديه             المنشاة

  29206042600209                هللا عبد جبريل عيد ايمان             المنشاة
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  27402022602104                      فاوى على محمد مرفت             المنشاة

  28305052601178                عيسى ابوالمجد حماده وليد             المنشاة

  28807112601151          احمد ثابت االسالم سيف نورالدين             المنشاة

  28407072604031                اللطيف عبد يحى رشدى محمد             المنشاة

  29303212600867                   على عبادى بخيت صابرين             المنشاة

  28701172604173          هاللى ابوالوفا الستار عبد عادل             المنشاة

  28302122602275                     مكى حسين حماده سرور             المنشاة

  27408292600331                هاشم العال عبد هاشم عالء               جهينة

  28702032600972                   عمران محمد عمران احمد               جهينة

  26708092602819               محمد هللا ضيف احمد عابدين               جهينة

  27711122601116               السيد بخيت احمد عالءالدين               جهينة

  29007282600912                   احمد توحيد شعبان عمرو               جهينة

  27912052600953               حمدان قبيصى العال عبد رجب               جهينة

  28311152600951                  عمران محمد عمران مصطفى               جهينة

  27712072601035                  منصور احمد محمود مصطفى               جهينة

  28007012601816         المطلب عبد الرؤف عبد السيد معتز               جهينة

  28111182600654                   السيد احمد السيد عالء               جهينة

  27812112600821              محمد الرحمن عبد قدرى ازهار               جهينة

  28202012602089                     بكر محمد محمود صفاء               جهينة

  28101022600296              الغنى عبد محمود احمد مصطفى               جهينة

  28710052600688                عوض الرحمن عبد احمد رضيه               جهينة

  29011102601751               السميع عبد محمد محمد باسم               جهينة

  28704262600877             اسماعيل حسين الواحد عبد على               جهينة

  27512102601249  الكريم عبد اللطيف عبد الرحمن عبد فايزه               جهينة

  27512022600691                    عطيه احمد محمد مختار               جهينة

  27902042600852                    السيد احمد محمد ناصر               جهينة

  28001082601297                   عطيه احمد محمود السيد               جهينة

  27210292600719               الاله عبد السيد محمد صالح               جهينة

  27309242600897                      عمر محمد احمد شهدى               جهينة

  29305102602239             المولى عبد احمد محمود حماده               جهينة

  28505142600439                      على احمد محمد عامر               جهينة

  28503302600691                احمد العال عبد احمد اشرف               جهينة

  28401022601172             حسن المغربى الفتاح عبد صالح               جهينة

  27401312601725                       على حسن محمد حنان               جهينة

  28402052601114                    محمد محمد خضيرى يوسف               جهينة

  27011192600433                   عمران محمد عمران محمد               جهينة

  28705192600609                عضامى الرحمن عبد يحى هبه               جهينة

  28801042601452                     محمد محمد احمد يسرى               جهينة

  28212060200206          الرحيم عبد اسماعيل احمد محروسه               جهينة

  28312272600896               احمد اللطيف عبد احمد عصام               جهينة

  27905212600711                     محمد احمد اعمر ياسر               جهينة

  28205172600677                 بخيت العال عبد محمد خلف               جهينة

  27709232600439               بخيت العال عبد محمد عمران               جهينة

  28804012601775                     محمد محمد السيد على               جهينة

  28803052601372                   سليمان محمد احمد صطفى               جهينة

  27701152602014                     محمد على احمد ممدوح               جهينة
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  29407122601538                   السجرى محمد احمد ياسر               جهينة

  26610270200746               محمد العال عبد محمد فاطمه               جهينة

  28602152602257                  هللا عبد احمد رجب احمد               جهينة

  29311272601857                 على الفضيل عبد احمد على               جهينة

  28909012603316               اسماعيل احمد ابراهيم حسام               جهينة

  28608152600872               اسماعيل احمد ابراهيم محمد               جهينة

  29012202600872                     احمد على يونس محمود               جهينة

  28201092602118                    محمدالسيد حماده يحيى               جهينة

  28601202601714              اللطيف عبد محمد محمود محمد               جهينة

  28609202602533                    احمد محمد محمود محمد               جهينة

  28502102601298                 محمد احمد ابوحجازى احمد               جهينة

  28602202601591                  المهدى محمد احمد محمود               جهينة

  28607282600916                 محمد محمد احمد هللا عبد               جهينة

  27607042600427                    حسانين محمد احمد منى               جهينة

  28005052601077                  جادهللا محمد احمد مؤمن               جهينة

  28902012603257                 هللا ضيف احمد حلمى احمد               جهينة

  29004202600799               عضامى الرحمن عبد يحى ياسر               جهينة

  29310232602307              سالمه الرحمن عبد محمود سمر            طـهـطـا 

  27312012600643                      موسى احمد خلف نصره            طـهـطـا 

  27106072600414              احمد محمد الفتاح عبد محمود            طـهـطـا 

  28801162600891               الراضى عبد ثابت محمد ناصر            طـهـطـا 

  28710282600385                  احمد محمود العارف زهره            طـهـطـا 

  29005242600399                     مرسى محمد على السيد            طـهـطـا 

  28101292600671                  ابراهيم طلب محمد محمود            طـهـطـا 

  28001122601317      الرحمن عبد سيد الحميد عبد البسيونى            طـهـطـا 

  28711222600838          الاله عبد الرسول عبد هاشم بخيت            طـهـطـا 

  28311192600856              الرحمن عبد توغان كمال احمد            طـهـطـا 

  28607132600535               احمد فراج الرحيم عبد احمد            طـهـطـا 

  27309082600313                     صليب يوسف نعيم وجدى            طـهـطـا 

  28009112600135                بخيت العال عبد محمد احمد            طـهـطـا 

  27302102600761                   حسن جمعه حسانين شوقيه            طـهـطـا 

  28210012603169                      على محمد على انعام            طـهـطـا 

  28907012602953                    السيد رشاد محمد احمد            طـهـطـا 

  27511302600593                 احمد احمد محمود ابراهيم            طـهـطـا 

  26905232600137                     سيد مصطفى سيد مصطفى            طـهـطـا 

  29101012614039                     حمد السيد وحيد محمد            طـهـطـا 

  28901112600879             محمد اللطيف عبد على الشافعى            طـهـطـا 

  27205262600273              الرحمن عبد محمد محمود محمد            طـهـطـا 

  27807222600653             الرحمن عبد محمد محمود السيد            طـهـطـا 

  27605252600273                      مرسى احمد خلف ناصر            طـهـطـا 

  28211212600331         المولى عبد الرحمن عبد هاشم رفعت            طـهـطـا 

  27202252600292 الخالق عبد الراوى الستار عبد الدين حسام            طـهـطـا 

  28903212600577              العزيز عبد محمد السيد احمد            طـهـطـا 

  28601222600871                      هاشم احمد على هانى            طـهـطـا 

  26911022600371                 حموده السيد البدرى جمال            طـهـطـا 

  28310092600836            الرحيم عبد محمود مصطفى محمود            طـهـطـا 
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  27906092600409         محمد الفتاح عبد الحفيظ عبد سهير            طـهـطـا 

  28702052600677                      احمد محمد احمد على            طـهـطـا 

  28609142601052                   عمر بهنساوى عرفات عمر            طـهـطـا 

  28701152601232                    هاشم احمد محمود بخيت            طـهـطـا 

  28210302600775       الخالق عبد الرحمن عبد شعبان السيد            طـهـطـا 

  28201172601015              يونس العزيز عبد رمضان محسن            طـهـطـا 

  28402112600643                    منصور محمد حماده منى            طـهـطـا 

  27306012600562                     احمد امين محمد نوره            طـهـطـا 

  27208222600369              على الغنى عبد البدرى كامله            طـهـطـا 

  28605032600586             الاله عبد العال عبد على رضا            طـهـطـا 

  28701012612811                     احمد خليفه محمد عمر            طـهـطـا 

  29108102601151                     محمود حسنى حسن محمد            طـهـطـا 

  27910042600537                 محمد العال عبد سيد احمد            طـهـطـا 

  28411092600187               يونس العزيز عبد رمضان هبه            طـهـطـا 

  28706102600555                      عالم خلف فتحى احمد            طـهـطـا 

  28612152600594                   حسين على حسين ابراهيم            طـهـطـا 

  28104112600618                  حسين ابراهيم سلمى حمدى            طـهـطـا 

  29507152602991                   مسعود محمد قناوى محمد            طـهـطـا 

  27703222600262                 حسين ابراهيم سلمى ماجده            طـهـطـا 

  26710162600406             محمد رضوان الستار عبد ليبيا            طـهـطـا 

  28602102603431                    حسين السيد حسين خالد               سوهاج

  28806042603511         الحميد عبد المنعم عبد محمد طارق               سوهاج

  28112252600866            خليفه ابراهيم الرحيم عبد هدى               سوهاج

  28102232601674              احمد الرحمن عبد عباس محمود               سوهاج

  28707070200866        السميع عبد الحكيم عبد شعبان مروه               سوهاج

  28703222600045                    سيد فتحى ممدوح مديحه               سوهاج

  27602222600067                رضوان محمود البدرى نجالء               سوهاج

  28203232600083                   خليل حافظ شعبان حمديه               سوهاج

  28709012610399                  مزيد سيد ابراهيم محمود               سوهاج

  28201122603734                مزيد سيد ابراهيم اسماعيل               سوهاج

  26809032600192                     مزيد امين صابر صالح               سوهاج

  29008122600149              العزيز عبد محمود ناصر رباب               سوهاج

  28406082600045                      فرغل هاشم جمال هدى               سوهاج

  29403102602991                       حسن زكى احمد محمد               سوهاج

  27301192601497                    احمد بخيت محمد محمود               سوهاج

  28008312601504                حسانين شعبونى محمود نوره               سوهاج

  28501052607544                 احمد ابراهيم محمود صفاء               سوهاج

  28104302600096                    السيد فهمى محمد احمد               سوهاج

  28610152600168              محمود الناصر عبد جمال بهيه               سوهاج

  27910072603514                     محمد فتحى حمدى عماد               سوهاج

  27109122600037                       طلب احمد رجب ايمن               سوهاج

  28801302600455                     محمد فتحى حمدى محمد               سوهاج

  27605042601731               مرسى العال عبد مطاوع بدرى               سوهاج

  28106012600249                  على ابوالغيط السيد سحر               سوهاج

  29405032602656                     تمام عباس احمد محمد               سوهاج

  27606102602151                   محمد مصطفى السيد محمد               سوهاج
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  28205272600062                       على احمد حسنى نها               سوهاج

  28409152600284                    احمد محمود محمد سناء               سوهاج

  26712012601458               الكريم عبد امين فايز اشرف               سوهاج

  29504252600652                 على ابوالغيط السيد سعيد               سوهاج

  29207042600876         محمد العزيز عبد ابوالمكارم بسام               سوهاج

  28312012600035                    احمد شعبان هاشم احمد               سوهاج

  26702012600049                       حسين حسن جاد تحيه               سوهاج

  28802292600105                    ابراهيم على كمال عزه               سوهاج

  28004022600088                   ابراهيم على كمال صفاء               سوهاج

  28605032600039                       كامل رجب على محمد               سوهاج

  27010042601966                   حمدان محمد احمد فايزه               سوهاج

  27207312600841   الغفار عبد الرحيم عبد الجابر عبد امال               سوهاج

  29206152601405                      كامل رجب على ايمان               سوهاج

  28011222600101                     احمد حسين محمد صباح               سوهاج

  27308192600061                    عساف محمود خضر جيهان               سوهاج

  27607222602223           الاله عبد العال عبد مصطفى سحر               سوهاج

  28508292600037                    خليل صابر شوقى مصطفى               سوهاج

  27511152600239                     احمد محمد جمال محمد               سوهاج

  28605182600037         النعيم عبد الاله عبد محمد شعبان               سوهاج

  28410102600117                       احمد محمد حسن على               سوهاج

  29204062600377                 على الباسط عبد جمال عيد               سوهاج

  27401142700405                     طه محمود محمد جميله               سوهاج

  27804102600049                    احمد حسين محمد هويدا               سوهاج

  28304032600098                     احمد حسين محمد طلعت               سوهاج

  27110080201453                  ابراهيم السيد على كامل               سوهاج

  27208222600091           الاله عبد العال عبد مصطفى عمر               سوهاج

  27905252600099          الاله عبد العال عبد مصطفى وليد               سوهاج

  28703182602511                      على محمد سيد منتصر               سوهاج

  27901032603865                      على حسان فتحى ليلى               سوهاج

  28904242600063                   فراج احمد محمود شيماء               سوهاج

  27901102600117              رشوان محمود هللا عبد محمود               سوهاج

  27701162800442                      سريال حنا امين امل               سوهاج

  27805112600981                   قناوى حسين شوقى تيسير               سوهاج

  28409292604131               ابراهيم صادق محمد ابراهيم               سوهاج

  28512222600037               ابراهيم محمد ابراهيم عالء               سوهاج

  28503082600083                  محمود معوض محمود صبريه               سوهاج

  27901092602973            العال عبد احمد هللا عبد عصام               سوهاج

  28103212600341                    محمد فتحى حمدى مديحه               سوهاج

  27306252600101                    رشوان صديق احمد سيده               سوهاج

  29311192600132                  سليمان شحاته احمد حسين               سوهاج

  28703182600896                 على هللا عبد محمود خالد               سوهاج

  28008262602563                 سلمان ابوالنجا فاضل رضا               سوهاج

  28309062600108                      محمد فتحى حمدى سمر               سوهاج

  28501262600054               محمد الوهاب عبد اشرف جاسر               سوهاج

  29307182600641        الرحمن عبد محمد النبى عبد ياسمين               سوهاج

  29007092600045        اللطيف عبد الراضى عبد ربيعى وفاء               سوهاج



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27509222600067               الرحيم عبد يونس على ايمان               سوهاج

  26803102601827                بدوى جابر ابوحسيبه ناديه               سوهاج

  28910152600102                   سليمان شحاته احمد سمر               سوهاج

  27805072600096                وهبه مرزوق الاله عبد حسن               سوهاج

  29107082600114                  سليمان شحاته احمد صابر               سوهاج

  27201082603759   الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن عبد محمد               سوهاج

  27301112600177                   محمود معوض محمود حنفى               سوهاج

  28111012600056                   محمود معوض محمود حامد               سوهاج

  28605012600199                      حسان محمد سعد يحيى               سوهاج

  29001062605711                   عامر السيد فؤاد شعبان               سوهاج

  29106152605023              الاله عبد السيد ماضى ايمان               سوهاج

  27301312600091              عارف حسين الرحيم عبد اسامه               سوهاج

  28401282600234               اسكندر جرجس اسكندر رومانى               سوهاج

  28011152603093                حناهللا حنا مريد حناهللا               سوهاج

  28010242600119               يوسف احمد الحميد عبد محمد               سوهاج

  29105052600044            الكريم عبد محمود البدرى دعاء               سوهاج

  28109272600039               احمد الرحمن عبد محمد ايمن               سوهاج

  28509162600058                    محمد محمود احمد عمرو               سوهاج

  29112102603011                 البربرى احمد رمضان احمد               سوهاج

  27505112601704                 ابراهيم طلبه معبد فاطمه               سوهاج

  29410012603994                    شاكر البدرى احمد على               سوهاج

  28310042602358               يوسف احمد الحميد عبد احمد               سوهاج

  29509012612558                  محمود ابوزيد محمود قصى               سوهاج

  27711022600058                 حسنين محمود السيد محمود               سوهاج

  29205182600458         الاله عبد الحسن احمد الرحمن عبد               سوهاج

  27702042601272           الاله عبد عزالدين خلف ابوطالب               سوهاج

  28301192602284                    محمد حسين محمد ناديه               سوهاج

  29110292600037      ربه عبد الاله عبد حماده الدين حسام               سوهاج

  29203162600068                    يسين فتحى كمال امينه               سوهاج

  29205302600961                      على السيد احمد هبه               سوهاج

  28906192602216                  محمد احمد حافظ ابراهيم               سوهاج

  29202272600181                 محمد احمد حافظ نورالهدى               سوهاج

  29208302600111          العال عبد الراضى عبد عالء احمد               سوهاج

  28111232602696                 اسماعيل محمود عشرى عماد               سوهاج

  27701112600078                     قاسم على محمود حسين               سوهاج

  27912152600098                ابوالقاسم على محمود محمد               سوهاج

  27501042600271                 ابوالقاسم على محمود حسن               سوهاج

  28007012604939                  محمود السيد احمد محمود               سوهاج

  26912202600058              محمد خضر السيدالبدوى مصطفى               سوهاج

  28604162600077                هللا عبد احمد بدرى محمود               سوهاج

  27103072600032               على السيد المجيد عبد عاطف               سوهاج

  28903042600071         احمد اللطيف عبد المنعم عبد ياسر               سوهاج

  28905268800792        المجيد عبد السيد المجيد عبد محمد               سوهاج

  28608052600093                    مصطفى على محمد مصطفى               سوهاج

  28901072600081             العاطى عبد محمد مصطفى شيماء               سوهاج

  27801262600151                 يوسف طه الحميد عبد عصام               سوهاج
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  26906062601393                   موسى ابوغرب محمد احمد               سوهاج

  27807132600042         اللطيف عبد العال عبد محمد اسماء               سوهاج

  28304072600139                     كتانه خلف فتحى ياسر               سوهاج

  27610132601237               اسماعيل هللا عبد رضا خالف               سوهاج

  27710172600033            على العال عبد فواز العال عبد               سوهاج

  28401172600051                 يوسف طه الحميد عبد يوسف               سوهاج

  28107252600129                      على محمد ضاحى غاده               سوهاج

  27001212600057                      حسين احمد خلف احمد               سوهاج

  29001162602913               السيد العال عبد جمال احمد               سوهاج

  28803282602718               السيد العال عبد جمال محمد               سوهاج

  27409132600144                     حنفى حسن فتحى نجالء               سوهاج

  28710042600051                      محمود فرح خلف عالء               سوهاج

  28910192602019                      محمود فرح خلف محمد               سوهاج

  29201012610186               سليمان العال عبد عطا شرين               سوهاج

  27704102602292                     حسن جامع قبيصى محمد               سوهاج

  27601112600138                  احمد ابراهيم احمد يحيى               سوهاج

  29002202600192               جمعه المجيد عبد خلف مصطفى               سوهاج

  28005252600059                    احمد شعبان هاشم محمد               سوهاج

  28511192602246                    عليان احمد محمد سماح               سوهاج

  27012102600061                 محمود السيد فاروق هويدا               سوهاج

  27911102605254                جمعه المجيد عبد خلف ناصر               سوهاج

  28303282600135                      محمد خلف جابر اشرف               سوهاج

  27510272600147                      احمد مرسى جابر عزه               سوهاج

  27504072600169                   السيد محمد شعبان نصره               سوهاج

  27602212600107                   بخيت السيد مصطفى هناء               سوهاج

  27907052600186                    رضوان احمد سعد صبريه               سوهاج

  27808072600095               مصطفى الغنى عبد احمد هانى               سوهاج

  28901012601258              مصطفى الغنى عبد احمد مصطفى               سوهاج

  29401252603135                     محمد حمدى محمد جمال               سوهاج

  29006142600088              عارف محمود الجواد عبد دنيا               سوهاج

  29409172601591              احمد الرحمن عبد محمد مصطفى               سوهاج

  27810132600108                     احمد السيد جالل رشا               سوهاج

  28310182600088                   يوسف خلف البدرى روحيه               سوهاج

  27812232600141                   يوسف خلف البدرى امينه               سوهاج

  27210010102347                   فريد رمضان توفيق عفاف               سوهاج

  28507042600035                      على كامل احمد محمد               سوهاج

  27802022600126                    عطيه محمد السيد عبير               سوهاج

  27806162600075                الرحيم عبد محمد سعد محمد               سوهاج

  28002192600071                 اسماعيل محمد محمود يوسف               سوهاج

  29108012601951            ابوالليل مصطفى حلمى ابوالليل               سوهاج

  27702082600848                  ابراهيم محمود على منال               سوهاج

  29502252601338               تاوضروس سعيد وردى ابراهيم               سوهاج

  29205162601555                  حليم فهيم ابراهيم ايمن               سوهاج

  29208012607015                   تاضروس سعيد وردى يوسف               سوهاج

  27809182600437                    احمد قبيص احمد السيد               سوهاج

  28403142600334                      محمد زكى احمد عصام               سوهاج
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  29505212601474                   توحيد مصطفى محمد احمد               سوهاج

  29409012611531                       احمد سيد رجب ناصر               سوهاج

  28905142602979            حسانين ابوالفتوح الشايب محمد               سوهاج

  28010132600423                   احمد محمود السيد منال               سوهاج

  28601282603356                   عليش الضبع محمد السيد               سوهاج

  29210292600911        المولى عبد ستاوى الدين جمال محمد               سوهاج

  27811282602865        الحليم عبد خليفه المنعم عبد مرفت               سوهاج

  28807312600656                    محمد احمد السيد عصام               سوهاج

  28210022601717                   احمد محمد السيد حماده               سوهاج

  28706172600439              سرحان محمد اللطيف عبد محمد               سوهاج

  28606172600591                 ابوالعال محمد كمال خالد               سوهاج

  28901012610001                     حسن محمد محمود وداد               سوهاج

  28111262600558           عراقى محمد اللطيف عبد ابراهيم               سوهاج

  29210012605211              العزيز عبد محمود ناصر محمد               سوهاج

  28201152600152                  السيد محمود خليل مصطفى               سوهاج

  27509182600115                    مزيد امين صابر رمضان               سوهاج

  27112012600164                   حمدان قناوى رمضان سحر               سوهاج

  27104182600034                      حسين هللا فضل اشرف               سوهاج

  28607212600111                   السيد جالل محمد السيد               سوهاج

  28708082600076                  محمود السيد محمود احمد               سوهاج

  28906032600071                  محمد ابراهيم محمد عالء               سوهاج

  27502112600156            محمد ابراهيم الجليل عبد ناصر               سوهاج

  28501072600074                      على السيد على مؤمن               سوهاج

  28611012600091                    خليل عثمان محمد طارق               سوهاج

  28001212600034                      على السيد على اشرف               سوهاج

  28202202600384                      عامر فراج محمد هبه               سوهاج

  28412272600084                   عباس خليفه شعبان شامه               سوهاج

  28502202600043            محمد ابراهيم الجليل عبد نسمه               سوهاج

  28501092600038         محمد العزيز عبد المحسن عبد محمد               سوهاج

  29007092600096                     على احمد حسنى محمود               سوهاج

  28810232600079                      على احمد حسنى احمد               سوهاج

  28511092600173                      على احمد حسنى محمد               سوهاج

  27807232800448                      على احمد حمدى حنان               سوهاج

  27704232600071          العال عبد احمد القادر عبد عاطف               سوهاج

  28712032602962                   عامر السيد فؤاد نفيسه               سوهاج

  28305012600454                   الدردير محمد عزت محمد               سوهاج

  29009032600138       الموجود عبد النبى عبد شعبان محمود               سوهاج

  27401012600425                  محمدين محمد رمضان عفاف               سوهاج

  29302032602172              محمد الجليل عبد عاشور احمد               سوهاج

  28606082600044              عطيه العليم عبد البدرى هبه               سوهاج

  28604212601894                    جمعه توفيق حنفى امير               سوهاج

  28608092600169            دياب احمد الرحيم عبد سندريال               سوهاج

  28202252600091                  السمان محمد ممدوح احمد               سوهاج

  28002272602164                     حسين حسن حسين عطيات               سوهاج

  28209302600076                 العال عبد احمد حسن محمد               سوهاج

  28008112600139                 العال عبد احمد حسن احمد               سوهاج
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  28201112600125                    احمد جالل منصور مروه               سوهاج

  28212072600196                    رضوان احمد فتحى احمد               سوهاج

  28905152604902                      هللا ضيف محمد عفاف               سوهاج

  28501012600211              امين العليم عبد محمد مصطفى               سوهاج

  29404162600772                    بروبى محمد ناصر محمد               سوهاج

  29405292601777             الرحيم عبد محمود محمد مصطفى               سوهاج

  28204102600258        السيد المنعم عبد فتحى المنعم عبد               سوهاج

  28405062600115              السيد المنعم عبد فتحى صالح               سوهاج

  28503142600053              الهادى عبد محمود محمد احمد               سوهاج

  29010132600052             عطيه العليم عبد البدرى احمد               سوهاج

  29401062600652               العزيز عبد صابر جمال محمد               سوهاج

  27907242600034                     ماجد محمد رجب شعبان               سوهاج

  28410102600168                  صديق حسين محمود ابتسام               سوهاج

  27706092600191                  خليل ابوضيف جمال رمضان               سوهاج

  28211102603393                الرحيم عبد محمد سعد عالء               سوهاج

  28105062600031                    احمد احمد السيد فرغل               سوهاج

  26909232600078               الموجود عبد احمد محمد رجب               سوهاج

  26810282600099                الرحيم عبد محمد سعد ناصر               سوهاج

  26904042600045                الهادى عمرعبد قاسم سميحه               سوهاج

  28209162600224                    جورج امين جورج رانيا               سوهاج

  27612112602868                   محمد هريدى حامد مديحه               سوهاج

  27107212601684                    محمد هريدى حامد نجاح               سوهاج

  26906262600103                      احمد مرسى جابر امل               سوهاج

  29202222601291              ابوالعال الصغير عاطف مصطفى               سوهاج

  26704082600057                     محمد همام جابر محمد               سوهاج

  28609292600054                الرحيم عبد محمد سعد وليد               سوهاج

  29306092601839             خليل ابوضيف جمال المنعم عبد               سوهاج

  28205102600033          اسماعيل محمد محمود االسالمبولى               سوهاج

  28001222600091         الرحيم عبد محمدمحمود الدين صالح               سوهاج

  29205162601032                 هللا عبد محمد عزوز محمد               سوهاج

  28509012614433                     بركات احمد حامد بدر               سوهاج

  28309252600074                 على ابوالغيط السيد محمد               سوهاج

  28109202600082               الاله عبد مرزوق محمد عبير               سوهاج

  28008232600311               الوهاب عبد كامل صالح محمد               سوهاج

  27011042600052                 فرغلى ابراهيم امين محمد               سوهاج

  28801012601032                     واصف عطا مالك شنوده               سوهاج

  27708252600153                      واصف عطا مالك ايمن               سوهاج

  28201262600034                       مراد على رجب احمد               سوهاج

  27507062600178                      كفافى على قاسم حسن               سوهاج

  28203042602331                     على حسين كامل ممدوح               سوهاج

  28904042600085                    على السيد محمد اميره               سوهاج

  28209132600173                    كامل الدين صالح شهاب               سوهاج

  27905242600091                 احمد الاله عبد على ايمن               سوهاج

  27601152600165                 احمد الاله عبد على حنان               سوهاج

  28303082602516                    محمد احمد درويش عاطف               سوهاج

  29104012600185                      مصطفى على محمد مها               سوهاج
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  28410012600134                   احمد ابوضيف محمد وليد               سوهاج

  28502052603341                حماد حسين الغفار عبد هند               سوهاج

  28107012600156                     محمد حسين انور احمد               سوهاج

  28009192600068                    مرسى على محمود كريمه               سوهاج

  27509252600151               على اللطيف عبد السيد محمد               سوهاج

  27901282600055          الرحيم عبد الوهاب عبد على محمد               سوهاج

  29102232603832              سيد محمود العاطى عبد مصطفى               سوهاج

  27911272600079                     احمد محمود سيد ناصر               سوهاج

  28510142600173                     احمد محمود سيد عمرو               سوهاج

  28301222600141                       حسن احمد سمير عزه               سوهاج

  28002012600206                     احمد السمان خلف هند               سوهاج

  29206072600572                 سليمان فهيم مدحت ابانوب               سوهاج

  29104032600076                   سلمان فهيم مدحت ايليا               سوهاج

  28305042600076              محمد السيد الراضى عبد خالد               سوهاج

  27405262600035           اسماعيل المجيد عبد زكريا اشرف               سوهاج

  28304212602536                     عمر احمد عثمان اشرف               سوهاج

  27912012600209                  حمدان حامد محمود ايمان               سوهاج

  27405202600044        محمود عثمان الدين محمدجمال نرمين               سوهاج

  28507152600065             عثمان حسين الرحيم عبد ايمان               سوهاج

  27112252602016                   قناوى جبالى عارف ناصر               سوهاج

  29002272602311                       على محمد رجب محمد               سوهاج

  27103302600096                      احمد محمد على عماد               سوهاج

  27401222602781            عثمان محمد المتجلى عبد عائشه               سوهاج

  28304092600046               العال عبد عثمان عبده والء               سوهاج

  29011102600054                محمد العال عبد عصمت محمد               سوهاج

  29107272600048                      بدوى سعد حسنى رحاب               سوهاج

  27004072602011                   خليل قلته حكيم فرنسيس               سوهاج

  27102092601829                على احمد الاله عبد فاطمه               سوهاج

  27010142600061               القادر عبد محمد على ايمان               سوهاج

  27604082600145                   محمد درويش فتحى نجالء               سوهاج

  28307162603101                    شاكر نجيب الديب مريم               سوهاج

  28705042600074                  قاسم محمد جابر ابراهيم               سوهاج

  29109042600076                     قاسم محمد جابر حسين               سوهاج

  27706072601671                 على احمد الاله عبد محمد               سوهاج

  28509012600971                 برسوم نصرهللا كمال هانى               سوهاج

  28405202600196                 مرسى العال عبد سعد عمرو               سوهاج

  27404292600092                 هللا عبد احمد بدرى محمد               سوهاج

  28607172600121                     صالح محمد حسن شيماء               سوهاج

  28607082600032                    بيومى الزهرى محمد طه               سوهاج

  29003282600071                     محمد احمد جمال محمد               سوهاج

  28805312600033                   قاسم محمد السيد مصطفى               سوهاج

  28502182600084               الاله عبد مرزوق محمد صفاء               سوهاج

  27508082600103                     محمود يحى حميده امل               سوهاج

  29008072600037                 ابراهيم احمد عاطف محمود               سوهاج

  29407132600581                   حسن رمضان معروف راندا               سوهاج

  27610102602867               الرحيم عبد على محمد ساميه               سوهاج
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  27510311401424               عشماوى ابراهيم عامر اميره               سوهاج

  28009272603076                     محمد ضاحى محمد وحيد             المراغة

  29210032602511         الرحيم عبد احمد محمد الرحيم عبد             المراغة

  27311012603409                    على السيد حسن ارضينا             المراغة

  29106162603738                 على على الشافى عبد باسم             المراغة

  27403272601967               محمد هللا عبد السيد بخيته             المراغة

  27306302601678            عمر حسبالنبى الظاهر عبد جمال             المراغة

  28302282602522                    محمد مرسى شعبان سلوى             المراغة

  29108192602917                    محمود محمد دريس يونس             المراغة

  28805232603571              احمد محمود محمد الصبور عبد             المراغة

  28612072603215                     محمد على السيد ادهم             المراغة

  29401132602313                      احمد حجاج حسن حسام             المراغة

  27701262602087                  اسماعيل على فكرى كريمه             المراغة

  28812152603592                   عبدربه احمد بخيت احمد             المراغة

  28012012605505          الرحيم عبد محمد عدلى نورالصباح             المراغة

  28403072600315                     على غزالى كمال باسم               طـمـا

  26710052600036      الرحمن عبد اسماعيل الرحيم عبد محمد               طـمـا

  28501222600302               العال عبد محمد السيد نصره               طـمـا

  28901142600261                     السيد احمد كمال عزه               طـمـا

  27905202600322                احمد الحليم عبد عنتر رشا               طـمـا

  27611061202006                  شهاب سليمان خيرى راندا            العـريـش

  27702031601106                    بيومى محمد عالم ورده            العـريـش

  27110231200225                 ابراهيم ابراهيم على سحر            العـريـش

  29003061900177                      محمد كمال محمد عمر            العـريـش

  29203121402332                بكرى هللا عوض بكرى اسالم            العـريـش

  27204041201271                 مسلم هللا عبد مسلم خالد            العـريـش

  28307241600045             خليل العزيز عبد سالمه مياده            العـريـش

  29207153400159                 الكاشف محمد الكاشف حسام            العـريـش

  29003063400198                     حسين شريف احمد محمد            العـريـش

  27912031603987                   حسين محمود السيد زينب            العـريـش

  29201143400195         حسين الحميد عبد محمد الحميد عبد            العـريـش

  29508013400434                حسين الحميد عبد محمد عمر            العـريـش

  28009292502471                     بخيت محمد سالم محمد            العـريـش

  28301293400275                 سالمه سلمى اجميعان خالد            العـريـش

  29207011902556                     احمد ايوب سمير احمد            العـريـش

  28501143400292              خليل العزيز عبد سالمه حازم            العـريـش

  28512143400324            خليل العزيز عبد سالمه شاهندا            العـريـش

  29308053400373                  سليمان سالم عايد ايهاب            العـريـش

  28809041304358           الشين محمد ابراهيم محمد حماده            العـريـش

  28809193400093              هللا عبد محمد بدرى محمدعلى            العـريـش

  29301303400078            زكرى مسلم محمد محمدعبداللطيف            العـريـش

  29505063400151                 نصرهللا حسن مصطفى محمود            العـريـش

  28503023400062                      على احمد مصطفى ريم            العـريـش

  29202193400052                  السيد محمد محمود مصطفى            العـريـش

  28802013400452              حسين الحميد عبد محمد محمود            العـريـش

  28902011211533              سلطان محمدعقل العقيلى محمد            العـريـش
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  29005021202615              سلطان محمدعقل العقيلى احمد            العـريـش

  27812183400092               سالمه نصرهللا حسن ابراهيم            العـريـش

  28412123400315                      عيد حسان محمد صالح            العـريـش

  27306280101285                    احمد عرابى يوسف سعاد            العـريـش

  28407172703737                    مصطفى محمد محمد ياسر      الجديدة  قـنـا

  29401102706211                    عثمان مبارك محمد عمر      الجديدة  قـنـا

  27501152703334              احمد محمد مصطفى الدين حسام      الجديدة  قـنـا

  28706202701383               هللا عبد محمود احمد اسماء      الجديدة  قـنـا

  26907202600046                   خليفه محمد مراد حمديه      الجديدة  قـنـا

  28310102704571                    موسى حلمى ارميه سمير      الجديدة  قـنـا

  28706012701638            محمود مصطفى العادلى هللا عبد      الجديدة  قـنـا

  28705182700915                    محمود احمد حسين احمد      الجديدة  قـنـا

  28904302700551         هللا عبد محمد طلعت العابدين زين      الجديدة  قـنـا

  29102012704298                    محمد هاللى مرعى محمد      الجديدة  قـنـا

  28410012713851                    مبارك احمد مصطفى على      الجديدة  قـنـا

  26906212701642                   محمود موسى سليم حميده      الجديدة  قـنـا

  29211202700772                 محمدحمد محمد رفاعى احمد      الجديدة  قـنـا

  27406112700828                محمود محمد الحى عبد نصره      الجديدة  قـنـا

  29103152700779                     صالح سيد زكريا محمد      الجديدة  قـنـا

  26811102800181                     على محمد حامد بخيته      الجديدة  قـنـا

  28808272705073                    محمد مبارك ربيع شريف      الجديدة  قـنـا

  29009272702175                    حمدان حسن محمود محمد      الجديدة  قـنـا

  28210012707291      ابوالحسن محمود هللا عبد المنعم عبد      الجديدة  قـنـا

  28406092702334                الرسول عبد حسن حجاجى يحى      الجديدة  قـنـا

  29301222700352                     على مرغنى على مصطفى      الجديدة  قـنـا

  28011292702474                    مصطفى سيد الصغير سيد      الجديدة  قـنـا

  27004062701517              محمد الرحيم عبد عطيتو جمعه      الجديدة  قـنـا

  27809182701471                       احمد سيد احمد سيد      الجديدة  قـنـا

  26806201600394                الدقن محمد محمدسامى محمد      الجديدة  قـنـا

  28310262702388                      على محمد عزت اسماء      الجديدة  قـنـا

  28704132702341                   محمد مبارك ربيع نجالء      الجديدة  قـنـا

  29106162100531                       على احمد على احمد      الجديدة  قـنـا

  29312092701311               ايوب حسن محمد الصالح ايوب      الجديدة  قـنـا

  28109192703112                هاشم ابوالحسن حجاجى محمد      الجديدة  قـنـا

  27409042701588            الكريم عبد محمود اسماعيل منى      الجديدة  قـنـا

  29110262702951                     يوسف محمد احمد محمد      الجديدة  قـنـا

  27001122701814                     على محمود احمد ثروت      الجديدة  قـنـا

  28909293100067                حسن الرحيم عبد محمد ساره      الجديدة  قـنـا

  27402032701437              عمران على اللطيف عبد حمدون      الجديدة  قـنـا

  29208052701316         على اللطيف عبد الباسط عبد اسالم      الجديدة  قـنـا

  28305012702397                     مبارك احمد حسن عامر      الجديدة  قـنـا

  27209252701671               احمد عابد الوهاب عبد عالء      الجديدة  قـنـا

  27412102800875               محمد محمد الرحيم عبد يوسف      الجديدة  قـنـا

  27411132701646           محمد اسماعيل الفتاح عبد سعديه      الجديدة  قـنـا

  29306052700354                  عاشور الصغير جمال احمد      الجديدة  قـنـا

  27907312701275                  على صابر ابوالعزم عالء      الجديدة  قـنـا
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  29004022701856                    محمد عربى رمضان محمد      الجديدة  قـنـا

  29509093100092           ابراهيم احمد محمود الناصر عبد      الجديدة  قـنـا

  29211282702509       السالم عبد الرحيم عبد مصطفى فاطمه      الجديدة  قـنـا

  28611292703494                   مصطفى محمد صالح مصطفى      الجديدة  قـنـا

  27509182701639                    محمد هاللى مرعى اسعد      الجديدة  قـنـا

  28510102703069               ادم المقصود عبد خيرى والء      الجديدة  قـنـا

  29201042704096                     مسعد فخرى رزق شنوده      الجديدة  قـنـا

  29201022701953                       احمد سعد محمد سعد      الجديدة  قـنـا

  27404252700825                  سليمان على ابوسته صباح      الجديدة  قـنـا

  27910132702207              االب عطيت توماس قزمان مارى      الجديدة  قـنـا

  29103092703218             مرعى الحميد عبد محمود مصطفى      الجديدة  قـنـا

  28902232701411                     يوسف محمد احمد طارق      الجديدة  قـنـا

  28405262701951                   عازر توفيق فايق بيشوى      الجديدة  قـنـا

  27703102701871                    مصطفى محمد حسين ربيع      الجديدة  قـنـا

  28311192701733                     يوسف محمد احمد عمرو      الجديدة  قـنـا

  28003192701257                     يوسف محمد احمد عماد      الجديدة  قـنـا

  27309222700968              اسماعيل محمد اسماعيل بدريه      الجديدة  قـنـا

  26907132800336           هللا خلف احمد الرازق عبد احمد      الجديدة  قـنـا

  28306182700506                   احمد زيدان احمد اسماء      الجديدة  قـنـا

  29002032703153                   محمد النوبى محمد محمد      الجديدة  قـنـا

  27109272701656                    فاخورى حلمى نصر مالك      الجديدة  قـنـا

  28806112703632                     سليم احمد يوسف احمد      الجديدة  قـنـا

  28305252701517                 هللا عبد احمد شفيق ايمن      الجديدة  قـنـا

  28410292701879            حسن محمد هللا عبد الرحيم عبد      الجديدة  قـنـا

  29003222701153                 حسن محمد هللا عبد مصطفى      الجديدة  قـنـا

  28609252704671                    مصطفى محمد حسنى محمد      الجديدة  قـنـا

  29007232701696                    محمد محمد عبده محمود      الجديدة  قـنـا

  28604063100089                  محمد على نصرالدين هاجر      الجديدة  قـنـا

  28006142702251               مصطفى النبى عبد محمد خالد      الجديدة  قـنـا

  27807072700425           مصطفى النبى عبد محمد نورالهدى      الجديدة  قـنـا

  28408252703971                  مبارك جاد ابوعليان كرم      الجديدة  قـنـا

  28609022701584               الرسول عبد عطا العمده رشا      الجديدة  قـنـا

  29211112702059                     مرسى ذكى محمد محمود      الجديدة  قـنـا

  29101012740573               همام السميع عبد رشدى احمد      الجديدة  قـنـا

  29008012709072                عجايبى شاكر ميخائيل مالك      الجديدة  قـنـا

  28107202701757                حسن منصور محمد النبى عبد      الجديدة  قـنـا

  28104082700973                  ابراهيم احمد جمعه هانى      الجديدة  قـنـا

  29305082701154                   محمود جابر محمود محمد      الجديدة  قـنـا

  28306262701554                 محمد نظير سعيد هللا عبد      الجديدة  قـنـا

  27105282700491               الملك عبد منصور محمد موسى      الجديدة  قـنـا

  27609062701893                 على قاسم الوهاب عبد سيد      الجديدة  قـنـا

  27012052703042                    احمد محمد عاشور صباح      الجديدة  قـنـا

  27506212702377         الكريم عبد حفنى الفتاح عبد ناجح      الجديدة  قـنـا

  29207042701672          السقعان محجوب مصطفى الدين حسام      الجديدة  قـنـا

  27307212701025              عمر شعبان الستار عبد نفيسه      الجديدة  قـنـا

  27709222702233                      عطيه احمد حسن سعيد      الجديدة  قـنـا
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  28711092701416                احمد سليم الاله عبد محمد      الجديدة  قـنـا

  28501012724831                    السيد غريب محمد حسين      الجديدة  قـنـا

  29208162703551                      بولس عشى ايمن مينا      الجديدة  قـنـا

  28712162702292                   احمد محمد محمود مصطفى      الجديدة  قـنـا

  28011152702831                 سليمان جابر فتحى سليمان      الجديدة  قـنـا

  27404142700935                  مسلم سليمان محمد منصور      الجديدة  قـنـا

  28808022700891                السيد محمد ابوالمجد محمد      الجديدة  قـنـا

  28206222701956                      محمد حسين فؤاد عمر      الجديدة  قـنـا

  28612202703136                  سعيد محمد العابدين زين      الجديدة  قـنـا

  27501292700386                   بخيت مملوك مهنى عطيات      الجديدة  قـنـا

  28312132702249                        طه سعيد محمد منى      الجديدة  قـنـا

  28911012708597                  نخله ناشد صموئيل كيرلس      الجديدة  قـنـا

  28412152704927                  مصطفى محمد عبادى شيماء      الجديدة  قـنـا

  27802260202058                    صليب عدلى سعيد ايهاب      الجديدة  قـنـا

  28610022701094                      على حسين حمتو محمد      الجديدة  قـنـا

  28809032704351                    احمد محمود فتحى شريف      الجديدة  قـنـا

  27411282702055                    فتحى عباس الدين صالح      الجديدة  قـنـا

  29401012701601                    حبيب سعد احمد ياسمين      الجديدة  قـنـا

  28703022703192                     على رفاعى حسين بدوى      الجديدة  قـنـا

  27307292700776                   قسطندى ناشد قديس نبيل      الجديدة  قـنـا

  28709192706259                    صليب محروس جميل تامر      الجديدة  قـنـا

  28212072702665                  محمود محمد محمود فاطمه      الجديدة  قـنـا

  28412192701971                    سالم توفيق فؤاد سعيد      الجديدة  قـنـا

  28506082701172                   السمان محمد محمود كرم      الجديدة  قـنـا

  27804012700541                   ابراهيم حسن محمد نجوى      الجديدة  قـنـا

  28405032701839             رشوان هللا عبد جادالرب محمد      الجديدة  قـنـا

  27808072701746                   حسين عاشور محمود عبير      الجديدة  قـنـا

  28502202703152                ابوالحمد مبارك صالح محمد      الجديدة  قـنـا

  29001012727246                     على رفاعى حسين صفاء      الجديدة  قـنـا

  28305122700926                     محمود محمد احمد هبه      الجديدة  قـنـا

  27302092701181                    حنان وهبى وليم ماجده      الجديدة  قـنـا

  26911142700531                   على اسماعيل خضرى صالح      الجديدة  قـنـا

  29309212700657                     محمد طايع محمد اشرف      الجديدة  قـنـا

  29208082701604                   الدين سيف فرحان احالم      الجديدة  قـنـا

  28903162702039                    محمد شحتو دكتور محمد      الجديدة  قـنـا

  27604302600036                    احمد عابدين على محمد      الجديدة  قـنـا

  28601222701774                       حسن حسين عمر هالل      الجديدة  قـنـا

  28501013100211        الرحيم عبد ابراهيم ابوالمجد احمد      الجديدة  قـنـا

  28111142702713                        طه على خميس هانى      الجديدة  قـنـا

  27606292700617                     مترى سامى فايز عاطف      الجديدة  قـنـا

  27902022700826                      على حمزه محمد زينب      الجديدة  قـنـا

  28702052702836                  احمد سعيد نصرهللا صابر      الجديدة  قـنـا

  28809292704037            محمد محمود النعيم عبد ابوبكر      الجديدة  قـنـا

  28109222701586                     محمد عمر ايوب ساميه      الجديدة  قـنـا

  27607261701921                     عيد شوقى محمد شاديه      الجديدة  قـنـا

  28602162703426                 حسانين عسران صالح نعيمه      الجديدة  قـنـا
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  29006022703258              محمود الحليم عبد عبده محمد      الجديدة  قـنـا

  29510012704418              احمد الراضى عبد احمد مصطفى      الجديدة  قـنـا

  28401162701444                   محمد الصغير محمد وفاء      الجديدة  قـنـا

  28601182705054             فندى تهامى الحميد عبد محمود      الجديدة  قـنـا

  29402242700295               احمد الوهاب عبد هاشم احمد      الجديدة  قـنـا

  28201132701769                   محمد مصطفى احمد جيهان      الجديدة  قـنـا

  28803032702695             احمد الحميد عبد شعبان مصطفى      الجديدة  قـنـا

  29101012737611           احمد الحميد عبد شعبان ابراهيم      الجديدة  قـنـا

  29204282702693            ابراهيم الحليم عبد احمد محمد      الجديدة  قـنـا

  28703012708471              احمد الحميد عبد شعبان احمد      الجديدة  قـنـا

  27803132702371         هللا عبد مصطفى العزيز عبد مصطفى      الجديدة  قـنـا

  29301122703117              احمد الحميد عبد شعبان يوسف      الجديدة  قـنـا

  27803042701839                     داود نسيم محمد عصام      الجديدة  قـنـا

  28808062703094                   محمد صديق ابوبكر محمد      الجديدة  قـنـا

  27009162700901                     سليم على حسانى ليلى      الجديدة  قـنـا

  27412112702731                سليمان عطيتو ابراهيم حسن      الجديدة  قـنـا

  29302092701951                  محمود حجاجى يوسف اسامه      الجديدة  قـنـا

  28503012702512                   محمود حجاجى يوسف احمد      الجديدة  قـنـا

  28808262700511                محمدثابت الدين جمال احمد      الجديدة  قـنـا

  27109012702144               هللا عبد محمد مصطفى اسماء      الجديدة  قـنـا

  29206232702253                     صالح حسين ربيع صالح      الجديدة  قـنـا

  29509182703311                 على محمد انور حمدى محمد      الجديدة  قـنـا

  29103092703196                      محمد مبارك احمد طه      الجديدة  قـنـا

  29109142705436                محمد حسين القادر عبد على      الجديدة  قـنـا

  28101102702685                      حسن محمد منصور منى      الجديدة  قـنـا

  27910211900201                     حسن محمد منصور سماح      الجديدة  قـنـا

  27808142700581             السيد الرحيم عبد احمد فوزيه      الجديدة  قـنـا

  28710032700953                    الديب صليب فايز بولس      الجديدة  قـنـا

  28909082700327                محمد محمود هللا رزق ورده      الجديدة  قـنـا

  27512222700771               محمود محمد احمد عمادالدين      الجديدة  قـنـا

  28207052700883                   محمود محمد محمود حنان      الجديدة  قـنـا

  28508142700955                احمد على اللطيف عبد محمد      الجديدة  قـنـا

  28907012702851                    حفنى فهمى رمضان محمد      الجديدة  قـنـا

  29002042702759                     محمد على محمود حسين      الجديدة  قـنـا

  28408052701915                      محمد محمد محمد رزق      الجديدة  قـنـا

  26912170102182           العزيز عبد محمد عطاهللا ناديه      الجديدة  قـنـا

  29005192701628              الرازق عبد محمد احمد اسماء      الجديدة  قـنـا

  27704262700827         المطلب عبد حسين الحليم عبد عبير      الجديدة  قـنـا

  28710212701338               محمود محمد ابوالحجاج عمرو      الجديدة  قـنـا

  27908032700211                    محمود محمد احمد وائل      الجديدة  قـنـا

  29104212702616          المجيد عبد الدين سيف محمدفرحان      الجديدة  قـنـا

  29202022704452               بكرى راشد مدان محمداالشرف      الجديدة  قـنـا

  29503182700691                   منصور مرعى احمد محمود      الجديدة  قـنـا

  27101132701299                     احمد يوسف محمد محمد      الجديدة  قـنـا

  27002032701609              حسين احمد السميع عبد سعيده      الجديدة  قـنـا

  28609282707551                   محمود احمد قاعود فواز      الجديدة  قـنـا



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28304062600092       عبدربه الوهاب عبد حمدى الوهاب عبد       الجديدة اخميم

  27401222600177             عبدربه الوهاب عبد حمدى محمد       الجديدة اخميم

  29001012634191         احمد مصطفى الحميد عبد الدين محى       الجديدة اخميم

  29001082603978                      على رمضان على احمد       الجديدة اخميم

  29401092601378                 احمد هللا عبد عادل احمد       الجديدة اخميم

  28609062603381                    هاشم محمود محمد صفيه       الجديدة اخميم

  29001082603846               حسن العزيز عبد شعبان رضوه       الجديدة اخميم

  29001132600037              الوهاب عبد محمد السيد كمال       الجديدة اخميم

  27202182600184                      على محمد رجب حمديه       الجديدة اخميم

  26712132600064               طلب احمد الراضى عبد كريمه       الجديدة اخميم

  27107222601364          العال عبد احمد ابواليزيد كريمه       الجديدة اخميم

  28202012606084                   محمود محمود محمد عبير       الجديدة اخميم

  29507182602414                 اسماعيل عباس خليفه احمد       الجديدة اخميم

  28011252602078                     احمد حافظ محمد عماد       الجديدة اخميم

  27909062600209                     احمد محمد رجب عواطف       الجديدة اخميم

  27701172600069                    محمود فرغل محمد امال       الجديدة اخميم

  29509142600853                       حسن احمد حسن احمد       الجديدة اخميم

  29107032600041                    محمد محمود سعد ريهام       الجديدة اخميم

  29408292600478                     هارون خلف محمد عالء       الجديدة اخميم

  28105042602002                     همام محمد حمدى مرفت       الجديدة اخميم

  26910112600846          القادر عبد الفتاح عبد جابر منى       الجديدة اخميم

  27401272602031                     محمد مصطفى عمر عالء       الجديدة اخميم

  27202172601956                   جندى غبريال رمزى صفوت       الجديدة اخميم

  29412212600518                     محمد حافظ عادل محمد       الجديدة اخميم

  28812112600973         ابوالحسن احمد ابوالوفا ابوالحسن       الجديدة اخميم

  27201132600055                     حسب محمود احمد حسام       الجديدة اخميم

  28108312600065               الكريم احمدعبد حسين احالم       الجديدة اخميم

  28308072600061              الكريم عبد احمد حسين فاطمه       الجديدة اخميم

  29410182601571         امين العليم عبد الدين محمودعصام       الجديدة اخميم

  29312012603216                 متى هللا سميرجاب ابانوب       الجديدة اخميم

  28411222600036           ابراهيم العزيز عبد مصطفى احمد       الجديدة اخميم

  28902262600172                    على غزالى كمال غزالى       الجديدة اخميم

  27605232600072                  محمود السيد فاروق محمد       الجديدة اخميم

  27502012604111                  رشوان حمدان راغب السيد       الجديدة اخميم

  28003312600794            الغنى عبد خلف العال عبد صبرى       الجديدة اخميم

  27502102600476              ابراهيم خضيرى ابراهيم محمد       الجديدة اخميم

  28408242600091                    دميان بطرس عادل هانى       الجديدة اخميم

  27906182600971         القادر عبد الفتاح عبد جابر احمد       الجديدة اخميم

  28703012600387            اسماعيل الغنى عبد محمد اميره       الجديدة اخميم

  27601122600136                  خليل على محمود ابراهيم       الجديدة اخميم

  29209192601466                محمد ابراهيم ممدوح امانى       الجديدة اخميم

  28303242602682               احمد محمد العظيم عبد صباح       الجديدة اخميم

  28110012600327                   محمدين محمد رمضان منى       الجديدة اخميم

  27005212600079                   ميالد عزيز محروس مجدى       الجديدة اخميم

  28101072600131                     على حسنين حارس محمد       الجديدة اخميم

  27901152600193                  ميالد عزيز محروس اسامه       الجديدة اخميم



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28908112600113                   مصطفى احمد السيد احمد       الجديدة اخميم

  27809232600115                      صليب جابر فتحى جون       الجديدة اخميم

  27804102603218                   محمد احمد رضوان محمود       الجديدة اخميم

  29203012603697                       محمد على عزت احمد       الجديدة اخميم

  28710152600111                      محمد على محمود على       الجديدة اخميم

  26906152201076                 يوسف اسماعيل السيد مدحت       الجديدة اخميم

  27506232600791             مراد سليمان الجواد عبد انور       الجديدة اخميم

  29003252600122            ابراهيم على العزيز عبد شيماء       الجديدة اخميم

  27509042601171            الرحيم عبد احمد البدرى حماده       الجديدة اخميم

  28211152600131           الرحمن عبد ابوالمجد احمد حمدى       الجديدة اخميم

  28712302600568                   السيد محمد محمود مروه       الجديدة اخميم

  28108152600276                 بركات السوقى مختار احمد       الجديدة اخميم

  27702152603408              محمد الوهاب عبد بيومى سعاد       الجديدة اخميم

  28811150106382                     رمضان محمد سيد رحاب       الجديدة اخميم

  27105092700141                    ديمترى حبيب ذكى صباح       الجديدة اخميم

  28509212600178                      مرسى على جمال وائل       الجديدة اخميم

  29009092601362                احمد هللا عبد عاطف اميره       الجديدة اخميم

  28004152602554                     حنا عيسى بشاره وحيد       الجديدة اخميم

  29404302601324                    شاكر نجيب الديب مرثا       الجديدة اخميم

  29101292600038             محمد الرحيم عبد محمود اسالم       الجديدة اخميم

  28705102600052                  كمال مصطفى خليفه الحسن       الجديدة اخميم

  28909102603943                  شاكر نجيب الديب دميانه       الجديدة اخميم

  28607012608133                   صادق منير محروس شنوده       الجديدة اخميم

  28706292600033             جادالحق ابوليله الشافعى حسن       الجديدة اخميم

  28412272600106              محمد الودود عبد سمير شاديه       الجديدة اخميم

  27710251802628                    احمد الدين سعد شاديه       الجديدة اخميم

  28110151501678         محمد الموجود عبد القادر عبد حسن   الجديدة النوبارية

  28206061201664                      عمرو محمد على عليه   الجديدة النوبارية

  28306061801232                   مسعود مساعد مرعى هانى   الجديدة النوبارية

  28408221801886                محمد العزيز عبد خيرى امل   الجديدة النوبارية

  28206212601171                   بركات محمد السيد نبيل   الجديدة النوبارية

  28409151803513                   الشرمه محمد لبيب عالء   الجديدة النوبارية

  29108202401559                        احمد سيد سعد سيد   الجديدة النوبارية

  27705161500637                       نوفل محمد قطب حسن   الجديدة النوبارية

  27506261801291                  مسعود مساعد مرعى منصور   الجديدة النوبارية

  28601111802156                     سعد محمد مبروك محمد   الجديدة النوبارية

  27703161800336                 الحى عبد احمد سعيد محمد   الجديدة النوبارية

  28505081800456              محمد الرحمن عبد حماده وحيد   الجديدة النوبارية

  28805301802301السعداوى المجيد عبد النبى عبد محمود هاله   الجديدة النوبارية

  29408081802058               احمد محمد الناصر عبد محمد   الجديدة النوبارية

  28104151803143               على العزيز عبد شعبان ثومه   الجديدة النوبارية

  28605010105671                     يوسف سكران حسن هيثم   الجديدة النوبارية

  28604191802215              مسعود الوكيل عبد عطيه محسن   الجديدة النوبارية

  27710272501512              الفتاح عبد محمد محمود احمد   الجديدة النوبارية

  28809181804326                  ابومكى احمد سعيد سميره   الجديدة النوبارية

  28911201802839              على المتعال عبد منصور ايمن   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27908051501016      الدناصورى الشاذلى على صادق عزالدين   الجديدة النوبارية

  28503261802071                    العبد احمد محمد سامى   الجديدة النوبارية

  29209141802254                  عوض محمود الصافى محمود   الجديدة النوبارية

  29003082103315                    محروس محسن يوسف كريم   الجديدة النوبارية

  29109011811311                    شحاته على مختار وليد   الجديدة النوبارية

  29502108800377                   الجندى محمد محمد عالء   الجديدة النوبارية

  28910011821415                  سالم نصيب صالح عزالدين   الجديدة النوبارية

  27307241500489            السعدنى الفتاح عبد فريد سريه   الجديدة النوبارية

  28008251802412             جويده مسعود جمعه جمال رمضان   الجديدة النوبارية

  28509012100651           خالف الجليل عبد منجود ابراهيم   الجديدة النوبارية

  27805122500292                     احمد باشا محمد خالد   الجديدة النوبارية

  28501151805552                     مكاوى مصرى جمعه رضا   الجديدة النوبارية

  29402240101726                 محمود اسماعيل رفعت رغده   الجديدة النوبارية

  28203141804093           هللا عبد الوهاب عبد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  29009231800499                      بسطه كامل سعد مينا   الجديدة النوبارية

  28201171803757                   يونس محمد مصطفى زكريا   الجديدة النوبارية

  28609241501035                  ابراهيم محمود عادل رجب   الجديدة النوبارية

  29111201802755                     حكيم محمد احمد محمد   الجديدة النوبارية

  27303051803765                  النجار عوض محمود حميده   الجديدة النوبارية

  27809132400429              الحفيظ عبد محمد فوزى ساميه   الجديدة النوبارية

  29309111702195               ابوعلفه امين سعد هللا عبد   الجديدة النوبارية

  28008251802391               مسعودجويده جمعه جمال احمد   الجديدة النوبارية

  28610041801679             عطاهلل الحميد عبد كمال خالد   الجديدة النوبارية

  28606241802052                  السباعى محمد ناجى حسام   الجديدة النوبارية

  27902071802715          الشريف خليفه على ابراهيم سالمه   الجديدة النوبارية

  29005151802801      كيالنى الرازق عبد الحافظ عبد واطنه   الجديدة النوبارية

  28906141802458              الزواوى احمدمحمد فوزى احمد   الجديدة النوبارية

  27703201800075                  الزناتى جاد شعبان وجيه   الجديدة النوبارية

  28706221801895                    خليفه محمد صالح محمد   الجديدة النوبارية

  27710311801235                     عبدربه فرج على قدرى   الجديدة النوبارية

  28711241800392          المقصود عبد ابوالنصر محمد حسام   الجديدة النوبارية

  27811030201116          سليمان الفتاح عبد حمدى ابراهيم   الجديدة النوبارية

  27807011803591                 الطاهر ابراهيم حمدى كرم   الجديدة النوبارية

  29101031800218          المقصود عبد ابوالنصر محمد بالل   الجديدة النوبارية

  27909171802211             السعداوى محمد رمضان المتوكل   الجديدة النوبارية

  28812221801059                   قاسم بسيونى سعد محمود   الجديدة النوبارية

  27704211801297                     عسكر عوض السيد اشرف   الجديدة النوبارية

  27902101802791                     جمعه محمد فتحى محمد   الجديدة النوبارية

  28908011809674                 القوى عبد محمد نصر محمد   الجديدة النوبارية

  27304122301851                   هللا رف عطوه صبحى عوض   الجديدة النوبارية

  28012101601491                ابوالعزم احمد مصطفى وليد   الجديدة النوبارية

  28206161800484                    محمد توفيق صبرى رحاب   الجديدة النوبارية

  28201121501881            حموده مصطفى سالمه فؤاد صبحيه   الجديدة النوبارية

  27111111200481              السيد المحسن عبد صالح سهام   الجديدة النوبارية

  28606061301659                  شعبان عبدربه حسن السيد   الجديدة النوبارية

  27101011808282             الخطيب حسنين على جابر ايمان   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28110241801018                    خطاب محمد السيد شريف   الجديدة النوبارية

  29202111801267                    سليمان محمد سعيد ريم   الجديدة النوبارية

  27906041801574         الرحيم عبد محمد الرحيم عبد محمد   الجديدة النوبارية

  29011131401192                     حسين عبده محمد حسين   الجديدة النوبارية

  27112171601058                 ابراهيم سالم السيد هاشم   الجديدة النوبارية

  28709061801884                  القصاص محمد احمد فايزه   الجديدة النوبارية

  26904061801809                     وهدان احمد سعد نوسه   الجديدة النوبارية

  28912181801357                     حسن محمد السيد رامى   الجديدة النوبارية

  29202081602116                شعيب السيد السيد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28401311802054                      حسين رحيم عيد صبحى   الجديدة النوبارية

  27901061800092                     حماده على سعيد عماد   الجديدة النوبارية

  28405101800232                      حماده على سعيد على   الجديدة النوبارية

  27612241500214                  المدنى محمد عنانى راضى   الجديدة النوبارية

  27501120200675                    عطيه محمد خميس فاروق   الجديدة النوبارية

  28912101805331           السالم عبد حسن السالم عبد حسن   الجديدة النوبارية

  29305011803193                 صليب ابراهيم غطاس ميالد   الجديدة النوبارية

  28412100200416                       محمد زكى عادل سعد   الجديدة النوبارية

  28804101804426               على العزيز عبد سند مبروكه   الجديدة النوبارية

  29005071801757         المين الجيد عبد العزيز عبد خالد   الجديدة النوبارية

  28003311800811              عوض الونيس عبد ابوزيد فارس   الجديدة النوبارية

  29209011809915                    عرفان عطيه محمد عطيه   الجديدة النوبارية

  29402011813917               عطيه الحكيم عبد عطيه وليد   الجديدة النوبارية

  28808201804771                    عرفان عطيه محمد بسام   الجديدة النوبارية

  28602021802641                     فرج موسى محمود وفاء   الجديدة النوبارية

  28205021804564                   محارم سالم السيد نعمه   الجديدة النوبارية

  27912032701842                 الوردانى محمد حسن نواره   الجديدة النوبارية

  28403122601466                  بركات محمد السيد هويدا   الجديدة النوبارية

  27509151602713                السمين احمد اسماعيل صابر   الجديدة النوبارية

  28602011801876   العال عبد مصطفى المالك عبد الواحد عبد   الجديدة النوبارية

  27902261501622                المدنى محمد عنانى مبروكه   الجديدة النوبارية

  28310121501087                     عباس محمد احمد مروى   الجديدة النوبارية

  28403102604817             النعيم عبد شحاته احمد محمود   الجديدة النوبارية

  29405121800755                     حسين فؤاد جمعه احمد   الجديدة النوبارية

  28109061802611                  راحيل بريك درباش ادريس   الجديدة النوبارية

  28711011807134               محمد المنعم عبد احمد عالء   الجديدة النوبارية

  29003151801712           الصابر ابوزيد الناصر عبد احمد   الجديدة النوبارية

  26810121602687            الشيمى المجيد عبد كامل فايزه   الجديدة النوبارية

  28505182500437                     سالم عيد محمد مصطفى   الجديدة النوبارية

  28509301802841         عمر المولى عبد الهادى عبد ناديه   الجديدة النوبارية

  29503112600036                   قاسم خليل محمد الحسين   الجديدة النوبارية

  28801201804238               اسماعيل محمد بشير اسماعيل   الجديدة النوبارية

  27612131802665                      احمد حسين محمد امل   الجديدة النوبارية

  29011281400992               محمد السميع عبد عادل عصام   الجديدة النوبارية

  28402271600328                  زايد محمود محمود امينه   الجديدة النوبارية

  29309151801641                    على جادهللا على عبير   الجديدة النوبارية

  28311211801213                   قطب حسين محمود الخطيب   الجديدة النوبارية
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  28103161802106                   سيد ابراهيم شعبان رضا   الجديدة النوبارية

  28210061801375              محمد احمد العاطى عبد سالمه   الجديدة النوبارية

  28110221801577         فرج ابراهيم هللا عبد القادر عبد   الجديدة النوبارية

  29404231801327              حميده القادر عبد محمود ايه   الجديدة النوبارية

  28911280201624                      موسى محمد كامل رضا   الجديدة النوبارية

  27909211800631              رمضان النبى عبد السيد محمد   الجديدة النوبارية

  27912131801271                   ابراهيم فرج جمال ياسر   الجديدة النوبارية

  26804021802166                  السيد مرشدى السيد ثناء   الجديدة النوبارية

  27411050102515               السيد زكريا ابراهيم محمود   الجديدة النوبارية

  27611081400891                ابوخليفه فخرى شعبان ناصر   الجديدة النوبارية

  28112072501517                ابوالوفا درويش محمد وليد   الجديدة النوبارية

  28504011806833               محمد الوهاب عبد عوض مصطفى   الجديدة النوبارية

  28708152402072               صالح التواب عبد كمال احمد   الجديدة النوبارية

  27501051501102              محمود ابراهيم ابراهيم خضره   الجديدة النوبارية

  28304251802291          الجواد عبد هللا عبد محمد شعبان   الجديدة النوبارية

  29504011816824                  السيد كمال بسيونى رحاب   الجديدة النوبارية

  27307081802076                ابوحسين على ابراهيم عادل   الجديدة النوبارية

  26809161801811                   مرير حميده زيدان سعيد   الجديدة النوبارية

  28802161801857                     بشر قنديل كمال خميس   الجديدة النوبارية

  28402261802437              حنفى حميده الونيس عبد صالح   الجديدة النوبارية

  29109021801756                       محمد زكى عادل على   الجديدة النوبارية

  28209122601457           الحق عبد اللطيف عبد محمد شريف   الجديدة النوبارية

  28607131601457                    القاضى محمد على محمد   الجديدة النوبارية

  29301011819302                  ابوشمه مصطفى صالح بسمه   الجديدة النوبارية

  28502200202156                      على فهمى جمال محمد   الجديدة النوبارية

  27109012701903              محمد احمد الجابر عبد راويه   الجديدة النوبارية

  28010121802431                  محمد ابراهيم ماهر محمد   الجديدة النوبارية

  28910011505017                      حسن امين ذاكى محمد   الجديدة النوبارية

  26711192102563         الحليم عبد الحميد عبد محمد ليلى   الجديدة النوبارية

  28309281801992                     عبده محمد خليفه على   الجديدة النوبارية

  26907252201126           ابوالغال المتجلى عبد سيد صفاء   الجديدة النوبارية

  27202161802534                مطاوع الحق عبد محمد جميل   الجديدة النوبارية

  28907011811613                      حامد عمر رمضان عمر   الجديدة النوبارية

  29201251804065                       حامد عمر رمضان مى   الجديدة النوبارية

  27909082100423          المعطى عبد سليمان هللا عبد منى   الجديدة النوبارية

  28410152202899              بسيونى محمد السالم عبد عيد   الجديدة النوبارية

  28704011702905                     حنا نجيب عزيز فريده   الجديدة النوبارية

  28609151806198             القاضى الدين جمال كمال احمد   الجديدة النوبارية

  29405181800908                      جاب حسين ياسر دينا   الجديدة النوبارية

  27311191800751                      صديق محمد على محمد   الجديدة النوبارية

  28906191801452            محمد سعيد الحكيم عبد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28003251801431                  سليم ابراهيم محمد اشرف   الجديدة النوبارية

  27201051802265                   بسيونى على سالم شربات   الجديدة النوبارية

  26809231600843                     حسنين عباس على ليلى   الجديدة النوبارية

  28801291800937                    الجمل سعد فتحى اسالم   الجديدة النوبارية

  27109251802908                 سليمان ابراهيم محمد هدى   الجديدة النوبارية
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  27202041802255                   غباشى مصطفى رمضان عيد   الجديدة النوبارية

  28702051804783             مبروك ابراهيم ابراهيم امنيه   الجديدة النوبارية

  29412251800851             فياض المقصود عبد عباس اسامه   الجديدة النوبارية

  29011111802051                حامد راشد ممدوح هللا عبد   الجديدة النوبارية

  27311271800531           الديب ابراهيم المنعم عبد شاكر   الجديدة النوبارية

  29105100201874          السيد الفتاح عبد شعبان الدسوقى   الجديدة النوبارية

  29210111801146                حسن مجاهد هللا عبد علياء   الجديدة النوبارية

  28802211803937                     فياض السيد على سامى   الجديدة النوبارية

  27303161800915               ابوبكر ابوقفه ابوبكر ماجد   الجديدة النوبارية

  27804011500831           الخطيب الشراكى الجواد عبد رضا   الجديدة النوبارية

  28610131801252    فياض الرحمن عبد الوهاب عبد محمد سامح   الجديدة النوبارية

  28504201807151          حسن المنعم عبد الرحمن عبد هشام   الجديدة النوبارية

  28411111201426                  خليل محمود السيد فتحيه   الجديدة النوبارية

  29004122600739                      حسن محمد قاسم وائل   الجديدة النوبارية

  28212142602353                      محمد ادم رشاد خالد   الجديدة النوبارية

  27912011806156     ابراهيم الرازق عبد شحاته الرازق عبد   الجديدة النوبارية

  27509021700951              محمد ابوالمجد سعيد سيداحمد   الجديدة النوبارية

  27809241801484                    هجرس فهيم محمد رنانه   الجديدة النوبارية

  29509012415973                     محمد حلمى فوزى محمد   الجديدة النوبارية

  28510222101241                     حسن محمد محمود سماح   الجديدة النوبارية

  27405162101007              مقلد العاطى عبد محمد ناديه   الجديدة النوبارية

  29307271801375         على الهادى عبد العزيز عبد محمود   الجديدة النوبارية

  28312141802191                مجاور خيرهللا مجاور ربيع   الجديدة النوبارية

  28711211501242           النحراوى ابوالوفا محمود اسماء   الجديدة النوبارية

  28406261802122        السميع عبد محمود السميع عبد سناء   الجديدة النوبارية

  26910172800402                    ايوب نسيم فريد نوبيه   الجديدة النوبارية

  28902172200451               الحكم عبد محمد مبروك فتحى   الجديدة النوبارية

  27611222800774                حسن احمد الراضى عبد محمد   الجديدة النوبارية

  28704201802078                   ابراهيم احمد محمد رجب   الجديدة النوبارية

  29510011816298               محمد العزيز عبد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  27402021803572                    نافع عطيه نافع مصطفى   الجديدة النوبارية

  28711101804215               نصار المجيد عبد سمير عزمى   الجديدة النوبارية

  29101071801641                  جادهللا محمد مسعود هبه   الجديدة النوبارية

  28805041801151           جادهللا محمد مسعود الحكيم عبد   الجديدة النوبارية

  27705221801887        خليف الحليم عبد الجواد عبد سميره   الجديدة النوبارية

  28206241801074               يوسف محمد يوسف الواحد عبد   الجديدة النوبارية

  28908011809631                حميده هللا عبد سعد محمود   الجديدة النوبارية

  26801171802467                  القاضى سعد السيد مديحه   الجديدة النوبارية

  27305231802042               شعيب السالم عبد عكوش حنان   الجديدة النوبارية

  28406112300424                     جمعه طلب مصرى لواحظ   الجديدة النوبارية

  28211171801555                  شتا القادر عبد سعد بدر   الجديدة النوبارية

  29209301802906                محمود سليمان محمود راويه   الجديدة النوبارية

  28704040202458                    محمد عطيه السيد محمد   الجديدة النوبارية

  28001171801992                    محمد مجاهد صبرى حمدى   الجديدة النوبارية

  27210251802358                  مصطفى هاشم السعيد محمد   الجديدة النوبارية

  28408112601338                   محمود ربيع محمود محمد   الجديدة النوبارية
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  28105021801331                   سيد احمد محمد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  29204072601185            العليم عبد ابوضيف احمد ايمان   الجديدة النوبارية

  27912241802672           السعداوى المجيد عبد على محمود   الجديدة النوبارية

  28609101803163                     حسين احمد نادى نورا   الجديدة النوبارية

  28501161804376                      حسن محمد حلمى حسام   الجديدة النوبارية

  26704122501367          الحق عبد الكريم عبد احمد سوميه   الجديدة النوبارية

  28404011806316              شحاته الواحد عبد جابر محمد   الجديدة النوبارية

  28605211801691                  مصطفى ابراهيم رجب احمد   الجديدة النوبارية

  27306242701759                    محمد حسين فوزى مبارك   الجديدة النوبارية

  26911131801727              الصعيدى ابراهيم محمد ناديه   الجديدة النوبارية

  28501211804119                     عباس يوسف عباس وليد   الجديدة النوبارية

  27404231801834                       حسن محمد حسن اشرف   الجديدة النوبارية

  27904111800543                 قطب محمد الفتاح عبد امل   الجديدة النوبارية

  29201051802939              نورالدين محمد نوالدين عالء   الجديدة النوبارية

  28807131801391                    حامد راشد ممدوح احمد   الجديدة النوبارية

  27711061803055        الحفيظ عبد محمد الحفيظ عبد مصطفى   الجديدة النوبارية

  28009181801894                 جادهللا محمد مسعود خالد   الجديدة النوبارية

  27503201802044                ابوقرش الحسينى حسن عايده   الجديدة النوبارية

  27205090201444                ابوقرش الحسينى حسن سوميه   الجديدة النوبارية

  28108151804111                 محمود هللا فتح محمد عيد   الجديدة النوبارية

  27501261802296                   حسين رحيم عيد اسماعيل   الجديدة النوبارية

  28506051802299                حسن السيد المنعم عبد على   الجديدة النوبارية

  28405042400276             وهبه دسوقى رمضان حامد مصطفى   الجديدة النوبارية

  26912051800149                      محمد احمد رجب هانم   الجديدة النوبارية

  27901311801588       الجليل عبد العاطى عبد خنيفر ساميه   الجديدة النوبارية

  29002101701621                   حنا نجيب عزيز يوستينه   الجديدة النوبارية

  28012151803303         الرحمن عبد دياب البديع عبد عبير   الجديدة النوبارية

  29508011814576              نصار محمود حامد عادل محمود   الجديدة النوبارية

  29401102606314                  احمد سليمان محمد محمود   الجديدة النوبارية

  27310111800686                يعقوب ابراهيم جمال جمالت   الجديدة النوبارية

  28902151500659                 سليمان المغازى سعد سامى   الجديدة النوبارية

  27702052700198                       حفنى على حسن احمد   الجديدة النوبارية

  28507251801552               درغام الصمد عبد حاتم محمد   الجديدة النوبارية

  29304041501039             عامر احمد العزيز عبد سليمان   الجديدة النوبارية

  28911181801911         القادر عبد خميس الرازق عبد احمد   الجديدة النوبارية

  29111241501014               عامر احمد العزيز عبد عامر   الجديدة النوبارية

  28512190104547                    موسى فهمى فهمى كامله   الجديدة النوبارية

  29308181800716            غانم ابوسيف المنعم عبد مصطفى   الجديدة النوبارية

  28212021801995               محمد اللطيف عبد محمد جمال   الجديدة النوبارية

  28609071802299               محمد اللطيف عبد محمد خميس   الجديدة النوبارية

  28912141800609                    بيلى مرسى محمد سوزان   الجديدة النوبارية

  28201090202732         يونس الجليل عبد الجليل عبد دياب   الجديدة النوبارية

  28905131801953                 الشليبى مبروك رفعت عصام   الجديدة النوبارية

  29209010104012                زكريا ابراهيم حسين مصطفى   الجديدة النوبارية

  28312061801917               ماضى محمد الغنى عبد شعبان   الجديدة النوبارية

  26712072502793                     حسن محمد احمد رمضان   الجديدة النوبارية
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  27603142301936                   حسين اسماعيل ثابت على   الجديدة النوبارية

  28901011823893              خفاجى ابراهيم ابراهيم محمد   الجديدة النوبارية

  28407011810738               عبدربه حسن الرحمن عبد حسن   الجديدة النوبارية

  29501111800811                   محمد مصطفى صالح مصطفى   الجديدة النوبارية

  28203291801319                    محمد مصطفى صالح محمد   الجديدة النوبارية

  28412291802046                    محمد مصطفى صالح كوكب   الجديدة النوبارية

  29301111800471          الحميد عبد هللا عبد مساعد حامد   الجديدة النوبارية

  29504041200348                     على محمد السيد دينا   الجديدة النوبارية

  27507021801991            قادود الرؤف عبد اسماعيل مرضى   الجديدة النوبارية

  28903041803784                 المزيودى محمد احمد هناء   الجديدة النوبارية

  29411081801559                 ابراهيم احمد سامى محمود   الجديدة النوبارية

  27811231801995         حماد العظيم عبد العزيز عبد مسعد   الجديدة النوبارية

  28604201500514          ابوالوفا مصطفى اللطيف عبد ياسر   الجديدة النوبارية

  28612261800099                  السيد عبد على عبده على   الجديدة النوبارية

  28503251800852               صليب ابراهيم غطاس ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28702111800103             الرحمن عبد رمضان جالل جميله   الجديدة النوبارية

  29205312500698               محمد سيد محمد المعبود عبد   الجديدة النوبارية

  28008012500081          فرغلى المعطى عبد الغنى عبد منى   الجديدة النوبارية

  28802051801096                       على محمد سعد محمد   الجديدة النوبارية

  28001261700591        محمود العظيم عبد الهادى عبد وليد   الجديدة النوبارية

  28802291802359          الغنى عبد احمد المنعم عبد احمد   الجديدة النوبارية

  28008241802252                    منسى على مصطفى محمود   الجديدة النوبارية

  29008202502431                     احمد محمد ربيع محمد   الجديدة النوبارية

  28905231801411                   عفيفى السيد محمد سامح   الجديدة النوبارية

  26802201501927                سليمه محمد ابراهيم سميره   الجديدة النوبارية

  28409221500653              عبدربه احمد الغنى عبد جمال   الجديدة النوبارية

  27510221601246                     دنيا غريب ماهر دعاء   الجديدة النوبارية

  28401101204987                  خليل محمود السيد رانيا   الجديدة النوبارية

  28110211800076                    زغيب محمد امين مصطفى   الجديدة النوبارية

  28809011809684                ابوبكر ابوقفه منصور هناء   الجديدة النوبارية

  29105101801557                ابوبكر ابوقفه منصور محمد   الجديدة النوبارية

  27803181802429             محمود الفتاح عبد محمود وداد   الجديدة النوبارية

  29004291801085            المهدى هللا عبد الحق عبد سحر   الجديدة النوبارية

  27507231302751                بحيرى سليمان عطيه سليمان   الجديدة النوبارية

  28010051800398              داود المطلب عبد السيد فؤاد   الجديدة النوبارية

  29006171803656               محمد قطوش ممدوح بهاءالدين   الجديدة النوبارية

  27710291801292              يونس الفتاح عبد زكريا سامى   الجديدة النوبارية

  28405071800437                محمد العظيم عبد صبحى رجب   الجديدة النوبارية

  28708251801175               ابراهيم محمد ابراهيم محمد   الجديدة النوبارية

  28312141800334                 صيام محمود الزينى مختار   الجديدة النوبارية

  26711171801941                     غنيم كامل حسن فاطمه   الجديدة النوبارية

  27501071803067                   حسين كامل محمود شاديه   الجديدة النوبارية

  28601061804195                متولى الجليل عبد رجب سعد   الجديدة النوبارية

  29103241801457                      سيد محمد نصار محمد   الجديدة النوبارية

  27803301801294                   حفيظ شرفاد قاسم سبيته   الجديدة النوبارية

  28909010202519                     محمد محمد صالح محمد   الجديدة النوبارية
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  27004131802037               القادر عبد محمد خميس عادل   الجديدة النوبارية

  26709021802015                      وزير عباس يوسف على   الجديدة النوبارية

  28812071800857                   اسماعيل محمد سعد سامى   الجديدة النوبارية

  28704091802131                رجب محمد الكريم عبد ماهر   الجديدة النوبارية

  28006010101127             احمد السيد المنعم عبد اميره   الجديدة النوبارية

  28305261801583                 على العزيز عبد على سميه   الجديدة النوبارية

  27607141800926             البواب الحليم عبد محمد ملكه   الجديدة النوبارية

  28311111800431                احمد الحميد عبد صالح رضا   الجديدة النوبارية

  27906262200648                     يوسف فهمى سامى صباح   الجديدة النوبارية

  28602101801255                   الشباسى على محمد محمد   الجديدة النوبارية

  28105102401354                      جيد الضبع جمال عشم   الجديدة النوبارية

  27504301800771                  كريم محمود شعبان محمود   الجديدة النوبارية

  28812131802242             عمار سليمان عطيه ناجى فايزه   الجديدة النوبارية

  27302170202501               الرحيم عبد درويش محمد رضا   الجديدة النوبارية

  28711010202077                     محمد عبيد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  26705181802971                مفتاح عطيه هللا عبد صبرى   الجديدة النوبارية

  28403061802587                  سالمه محمد محمود شريفه   الجديدة النوبارية

  27010031802439          حماد المقصود عبد محمد هللا عبد   الجديدة النوبارية

  28606051801114                     مؤمن مفتاح مرضى عيد   الجديدة النوبارية

  28801161803454            ابراهيم الوهاب عبد حسنى عمرو   الجديدة النوبارية

  27907041402153                    منتصر شديد سعيد هانى   الجديدة النوبارية

  29204011808691             الحليم عبد محمد السيد رمضان   الجديدة النوبارية

  28002171802715           ابوحمره محمود السالم عبد وحيد   الجديدة النوبارية

  29206171801814                     خليل فؤاد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  28212150202721                     جوده حزين جوده عبير   الجديدة النوبارية

  28501191600031                      فرج خميس محمد محمد   الجديدة النوبارية

  28112072302212                 هللا عبد سالمه حجاج سيد   الجديدة النوبارية

  26907151802943             ابوالمجد العيسوى محمد جيهان   الجديدة النوبارية

  27902081800214        هللا عبد على العظيم عبد هللا عبد   الجديدة النوبارية

  27607261800091        منصور العزيز عبد العاطى عبد صالح   الجديدة النوبارية

  28205151803284                    حسن احمد السيد سعيده   الجديدة النوبارية

  27103011805685               عصر محمدحسن ابراهيم فتحيه   الجديدة النوبارية

  27505191801888                     محمد مصطفى على سهير   الجديدة النوبارية

  28301291801833               ابراهيم محمد قدرى ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28409251800911                     محمد يوسف احمد هيثم   الجديدة النوبارية

  27501191501994              السالم عبد السيد سعد رمضان   الجديدة النوبارية

  26810081501033                السالم عبد السيد سعد على   الجديدة النوبارية

  28806141500759               الشيخ ابراهيم السعيد حازم   الجديدة النوبارية

  28112011809152                     عالم عيسى فرج جويده   الجديدة النوبارية

  27702161801433                السالم عبد زكى فتحى محمد   الجديدة النوبارية

  26901131500683                       محمد حسن على ايات   الجديدة النوبارية

  27505201801938           ابراهيم الحليم عبد محمد مسعود   الجديدة النوبارية

  27407052400711               التواب عبد محمد سمير ياسر   الجديدة النوبارية

  27701111801894                  على ابراهيم جمعه مجاهد   الجديدة النوبارية

  27708020200574        الفتاح عبد العاطى عبد محمد شعبان   الجديدة النوبارية

  27401281802336              ناجى الحفيظ عبد جمعه ممدوح   الجديدة النوبارية
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  27309291801636                      على احمد على مسعود   الجديدة النوبارية

  27203031802351                   مبروك عرفه بسيونى عيد   الجديدة النوبارية

  29105252606063                 محمد ابوالحمد محمد عبير   الجديدة النوبارية

  26704131802671                     داود محمد فؤاد محمد   الجديدة النوبارية

  28810101803012               قدافى الرازق عبد رجب ياسر   الجديدة النوبارية

  28911252502775                      احمد كريم على هيثم   الجديدة النوبارية

  27203021501239              العجمى اسماعيل اسماعيل حسن   الجديدة النوبارية

  27502141802019            العيسوى السالم عبد شوقى احمد   الجديدة النوبارية

  27305211801287                  محمود ابوبكر حسن فاطمه   الجديدة النوبارية

  29507302600411                      على بخيت احمد بخيت   الجديدة النوبارية

  28701151207239                 السعيد السيد سعيد السيد   الجديدة النوبارية

  26906031801441                     حويج عوض ناجى ناديه   الجديدة النوبارية

  27309151802101                      على حسين محمد هناء   الجديدة النوبارية

  28403081802087                     حويج عوض ناجى حليمه   الجديدة النوبارية

  27810301801401                على ابراهيم سليمان جيهان   الجديدة النوبارية

  26807251801206                 سيداحمد على محمود صبريه   الجديدة النوبارية

  28203231800283              موسى السالم عبد شعبان فاتن   الجديدة النوبارية

  29002201501654                      مندور على على محمد   الجديدة النوبارية

  28002161804949                    قاسم بسيونى راغب هنه   الجديدة النوبارية

  29004011809396              قاسم بسيونى مسعود هللا عبد   الجديدة النوبارية

  27802061802313                       محمد حسن محمد حسن   الجديدة النوبارية

  29508201802132                   محمد الدين صالح مصطفى   الجديدة النوبارية

  27111041500903              الحشاش ابراهيم شعبان مايسه   الجديدة النوبارية

  28903091801723             العزيز عبد منصور محمد ايمان   الجديدة النوبارية

  27311102602819               المجيد عبد حسين انور يسرى   الجديدة النوبارية

  27512102300486                    مشاضى قضب مشاضى قمره   الجديدة النوبارية

  28205031202066                    حسن محمد اسالم ايمان   الجديدة النوبارية

  29201160101053      السيد السميع عبد الليثى السميع عبد   الجديدة النوبارية

  27505081802145                   متولى حسين سامى فاطمه   الجديدة النوبارية

  28506301805094                  موسى محمد ابراهيم محمد   الجديدة النوبارية

  28102011806557               ابراهيم محمد محمد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28303191804676                 الغنى عبد احمد سعد مجدى   الجديدة النوبارية

  28401091805316                  مجاور صابر ابوبكر ربيع   الجديدة النوبارية

  28505091801914                  على ابراهيم سليمان رجب   الجديدة النوبارية

  27503131802947             سعدهللا سعد الحميد عبد صفاء   الجديدة النوبارية

  27510130200486               غنيمى محمود ابراهيم رئيفه   الجديدة النوبارية

  27609090200557                 اقالديوس فلتس مرقص جورج   الجديدة النوبارية

  28703191801551               على الحميد عبد شعبان راضى   الجديدة النوبارية

  28708191802151                      محمد زكى عادل احمد   الجديدة النوبارية

  28212222602443                  يمنى هللا عبد سيد نوال   الجديدة النوبارية

  28611012307378                على الحميد عبد مهدى جمعه   الجديدة النوبارية

  28511152402864                 شحاته عبدربه فتحى افراج   الجديدة النوبارية

  28611221803072               يونس عيد البارى عبد سالمه   الجديدة النوبارية

  26809181801222                   متولى حسين سامى هويدا   الجديدة النوبارية

  27812031806531                    مسعود محمد محمد عصام   الجديدة النوبارية

  28708221800697                     محمد كمال عصام حسام   الجديدة النوبارية
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  27703041801266         العزيز عبد هللا عبد مبارك اكرام   الجديدة النوبارية

  28511241800229                       عامر يوسف قطب رشا   الجديدة النوبارية

  28901181802203                   اسماعيل توفيق سالم مى   الجديدة النوبارية

  27611151803165                السالم عبد محمد حسين سحر   الجديدة النوبارية

  29105010202316                   عبادى حسنين محمد احمد   الجديدة النوبارية

  27506141801921                  على ابراهيم جمعه عجيبه   الجديدة النوبارية

  27109121800865               العال عبد السيد على سميحه   الجديدة النوبارية

  29004241800932                    قاسم سعد السعيد احمد   الجديدة النوبارية

  27002261801633                        على حسن زكى جابر   الجديدة النوبارية

  26905201801754           ابراهيم الرحيم عبد خليفه جمعه   الجديدة النوبارية

  27409020200623                 تاوضروس ناشد موريس مريم   الجديدة النوبارية

  28709182300815                هللا عبد سالمه حجاج محمد   الجديدة النوبارية

  27905262200226                    جالل حسن ابوبكر منال   الجديدة النوبارية

  28205151500192               الحميد عبد محمد فتحى اشرف   الجديدة النوبارية

  28203081802533                  سعد السعودى عوض سليمان   الجديدة النوبارية

  29105011500817              الحميد عبد محمد فتحى اسالم   الجديدة النوبارية

  28305151803874                      منصور على صبرى على   الجديدة النوبارية

  28811081802452              العزيز عبد منصور صالح رامى   الجديدة النوبارية

  28602171802259           خنيفر الصادق عبد ابراهيم هانى   الجديدة النوبارية

  27712281500106                   جمعه ابراهيم سالم امل   الجديدة النوبارية

  28704281801832               فرج الحميد عبد رياض شعبان   الجديدة النوبارية

  28810011816417                       حمزه فرج عاطف على   الجديدة النوبارية

  26809041801834                   ابوالعال محمد فتحى طه   الجديدة النوبارية

  28202221601294              زراع مصطفى مصطفى محمد احمد   الجديدة النوبارية

  28208302300505                     جمعه طلب مصرى عواطف   الجديدة النوبارية

  28604241801207                     حسانين حسن عبده منى   الجديدة النوبارية

  28108131802448                 النقيطى محمد احمد حميده   الجديدة النوبارية

  28208221803316                     عشرى على جمعه شعبان   الجديدة النوبارية

  28803281801873                      محمد سعد عادل هانى   الجديدة النوبارية

  27810101804082        زايد الجليل عبد الرواف عبد بثينه   الجديدة النوبارية

  27907191801889                    احمد محمد محمد عايده   الجديدة النوبارية

  27403241802824                     احمد محمد محمد هانم   الجديدة النوبارية

  27007161701145                ابراهيم جمعه ابراهيم هدى   الجديدة النوبارية

  28910011802879                    سالم مبروك فتحى محمد   الجديدة النوبارية

  28112111800373                    على اسماعيل على احمد   الجديدة النوبارية

  28001171801402                    محمد مجاهد صبرى نوره   الجديدة النوبارية

  28804101805112                     محمد حسين انور تامر   الجديدة النوبارية

  28707101801057     الشباسى المجيد عبد الحكيم عبد اسالم   الجديدة النوبارية

  27703221501228          العال عبد احمد العال عبد صالحه   الجديدة النوبارية

  29408021701171         الرسول عبد محمد محمد مختار محمد   الجديدة النوبارية

  28003101803575         احمد الحميد عبد نبيل الحميد عبد   الجديدة النوبارية

  28612012502088                   خليل هريدى صالح ايمان   الجديدة النوبارية

  29102091800191                    منيسى احمد امين احمد   الجديدة النوبارية

  29109011813594                    على اسماعيل على باسم   الجديدة النوبارية

  28405051803677                الفخرانى السيد رفعت وائل   الجديدة النوبارية

  27910141801196                      محسن على فايز مرضى   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29302101804912                       مرسى محمد حسن على   الجديدة النوبارية

  29408191800441               النشرتى السعيد فكرى اسماء   الجديدة النوبارية

  27604041802671                     الدقيقى على فرج عيد   الجديدة النوبارية

  28501081804677                    حفنى حفنى عرفه السيد   الجديدة النوبارية

  28111011805207                  ابراهيم محمد عالم حياه   الجديدة النوبارية

  28908201804393                 ابراهيم محمود احمد شريف   الجديدة النوبارية

  29305021802951                   قناوى مبروك فتحى هالل   الجديدة النوبارية

  29112011502891                    جاد على ابراهيم باسم   الجديدة النوبارية

  28801112503739                    احمد مصطفى محمد رشاد   الجديدة النوبارية

  28101051807592                     احمد مختار محمد سعد   الجديدة النوبارية

  28602182404492                       عطا سيد صفوت شريف   الجديدة النوبارية

  28808071802054                 السيد وردانى جميل محمود   الجديدة النوبارية

  28512241802775                 سليمان محمود محمد محمود   الجديدة النوبارية

  28610121801874            سليمان محمود محمد الهادى عبد   الجديدة النوبارية

  28712151805898                     زويل بدوى نبيل نادر   الجديدة النوبارية

  27605241801455                 هللا عبد محمد فتحى اشرف   الجديدة النوبارية

  27311130201625                     احمد سيد فتحى فتحيه   الجديدة النوبارية

  29103271801427                   ناجى مسعود سنوسى غاده   الجديدة النوبارية

  29006021500485             هللا عبد احمد محمد هللا منه   الجديدة النوبارية

  27903111802418                    غازى رحومه جابر سالم   الجديدة النوبارية

  28507142502758                محمد عمر الحليم عبد صفوت   الجديدة النوبارية

  27904281602142            الحنفى الحى عبد ابراهيم رجاء   الجديدة النوبارية

  27601141802203        مرسى الجليل عبد الهادى عبد تماضر   الجديدة النوبارية

  27703100101656                     محمد شلبى محمد يوسف   الجديدة النوبارية

  27511112601097               محمد هللا عبد عابدين اشرف   الجديدة النوبارية

  29202061801911          ابومصطفى اللطيف عبد حماده محمد   الجديدة النوبارية

  28301010144375              محمد الرحمن عبد فاروق محمد   الجديدة النوبارية

  28903201803875              محمود صالح المعطى عبد احمد   الجديدة النوبارية

  29408012200178              الفضيل عبد احمد محمد اسالم   الجديدة النوبارية

  29006201802552           دره محمد الكريم عبد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  26905180200933                حجى السميع عبد محمد صالح   الجديدة النوبارية

  28609100106906              محمد الرحمن عبد فاروق رحاب   الجديدة النوبارية

  27201071801532   السالم عبد المجيد عبد العزيز عبد محمد   الجديدة النوبارية

  29006111802618                  عوض هللا جاب حسين محمد   الجديدة النوبارية

  27308111801548                 عوض هللا جاب حسين فايزه   الجديدة النوبارية

  29102011807115                الهادى عبد على محمد راضى   الجديدة النوبارية

  27501022601718                    الدين صالح محمد ناصر   الجديدة النوبارية

  27908051801851           محمود صالح المعطى عبد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  27105171802685                عامر الحفيظ عبد وكى صباح   الجديدة النوبارية

  27207231802717              عمران الحليم عبد خميس احمد   الجديدة النوبارية

  27005251601007               ابراهيم السيد شحاته رسميه   الجديدة النوبارية

  28902068800691               محمد عمر الحليم عبد اسامه   الجديدة النوبارية

  29404011804279               حميده حسن الحكيم عبد احمد   الجديدة النوبارية

  28801021800196                 ابراهيم مبروك احمد حسام   الجديدة النوبارية

  28704110202507            محمد ابراهيم الرازق عبد غاده   الجديدة النوبارية

  28802201804111                    محمد سعيد شعبان عمرو   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29206241801337                       محمد سعيد رجب بدر   الجديدة النوبارية

  28809041804377            العال عبد السيد بكر هللا عبد   الجديدة النوبارية

  29409091800971               عطيه محمد المولى عبد امير   الجديدة النوبارية

  27909031802628                   عطيه احمد محمود روحيه   الجديدة النوبارية

  28610111802376                   محمود محمد محمود عمرو   الجديدة النوبارية

  26907111800859             اسماعيل محمد المطلب عبد كرم   الجديدة النوبارية

  27608281500406           ابراهيم السالم عبد محمد عزيزه   الجديدة النوبارية

  26805151801052                     على محمد محمود حمدى   الجديدة النوبارية

  26909021801557                    بيومى محمد موسى حسين   الجديدة النوبارية

  27010191801331                  عساس محمد ابراهيم محمد   الجديدة النوبارية

  28711011807843                      حسين فتحى صالح عزه   الجديدة النوبارية

  26809141802412              القادر عبد متولى عباس محمد   الجديدة النوبارية

  28701211802352             الجواد عبد محمد منصور توفيق   الجديدة النوبارية

  27210282100408                   المهدى احمد محمد نجاح   الجديدة النوبارية

  28305251801178                   السمين احمد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  27507201802074        النجار الجواد عبد سعد العزيز عبد   الجديدة النوبارية

  28203251802657                   محمد محمود محمد موافى   الجديدة النوبارية

  28407291803154            الجزيرى المالك عبد جمعه محمد   الجديدة النوبارية

  27808241801011            الجزيرى المالك عبد جمعه اشرف   الجديدة النوبارية

  26706101802165                 بريك الجالى محمد منصوره   الجديدة النوبارية

  29206201803205        موسى ابو ابراهيم يوسف محمد اسماء   الجديدة النوبارية

  28602091804471                       سيد حسن كامل اشرف   الجديدة النوبارية

  29408222601671                   عطيه خليل مكرم رومانى   الجديدة النوبارية

  28301221502057                   بدوى بدير رمضان محمود   الجديدة النوبارية

  28503091702425                ابوعرفه زاهر سليمان هناء   الجديدة النوبارية

  29112291800892                     عطيه منير محمد محمد   الجديدة النوبارية

  28810011817693                     عطيه منير محمد احمد   الجديدة النوبارية

  26812292600197                    تمساح عطيه خليل مكرم   الجديدة النوبارية

  28709301605182               البسيونى زكى ابراهيم سهام   الجديدة النوبارية

  28304041803112                      عيد شفيق محمد شريف   الجديدة النوبارية

  29112221801093               احمد السالم عبد محمد رامى   الجديدة النوبارية

  28409271203897             رضوان الودود عبد احمد السيد   الجديدة النوبارية

  28201031806357          المولى عبد الرازق عبد عوض محمد   الجديدة النوبارية

  29305258800847                     هارون رجب فضل نسرين   الجديدة النوبارية

  28009181501351                     على السيد احمد سعيد   الجديدة النوبارية

  27408041801566                    السيد شريف سعد مكاسب   الجديدة النوبارية

  28508181801793            الجزيرى المالك عبد جمعه عصام   الجديدة النوبارية

  26702161801677         الالفى ابراهيم السميع عبد رمضان   الجديدة النوبارية

  29007141802333                مرسى فرج المجيد عبد احمد   الجديدة النوبارية

  28310011502177                      عيد محمد فتحى عصام   الجديدة النوبارية

  28404011809633              محمد مصطفى مختار المعز عبد   الجديدة النوبارية

  28803101803521                    غازى عطيه ماهر رانيا   الجديدة النوبارية

  27410311800995                عبده على احمد الفتاح عبد   الجديدة النوبارية

  28712121800115         الغنى عبد الونيس عبد زكريا وائل   الجديدة النوبارية

  28503101800871                   الفخرانى على عياد على   الجديدة النوبارية

  28907021801772                      منصور عوض سعد محمد   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  28502061802232         السقا النبى عبد فواد الفتاح عبد   الجديدة النوبارية

  29110011818799                    عزمى منير ميشيل ماير   الجديدة النوبارية

  28211151801931               محمد الحكيم عبد محمد هيسم   الجديدة النوبارية

  26909200201813                     حسن محمد زكريا صبرى   الجديدة النوبارية

  29409091800653                محمود مصطفى ابراهيم احمد   الجديدة النوبارية

  27411111802299                  ابوطالب عالم امين محمد   الجديدة النوبارية

  28001071803858               هللا عبد وحيد منصور جبريل   الجديدة النوبارية

  27604031802878                 رزق السيد هللا عبد صبحى   الجديدة النوبارية

  29304011815012             محمد السيد الدين صالح محمود   الجديدة النوبارية

  28901071802763                   عثمان رمضان فوزى ايات   الجديدة النوبارية

  28305141803477                     كامل حميده سعيد عوض   الجديدة النوبارية

  29001021801556                    محمد زغلول احمد محمد   الجديدة النوبارية

  28506011804035         زينه ابراهيم العاطى عبد ابراهيم   الجديدة النوبارية

  27707011802743                  الشحات موسى ناجى فاطمه   الجديدة النوبارية

  27407161500971               جمعه سعد الرحمن عبد السيد   الجديدة النوبارية

  28603241801677                   هللا جاب فرج حسن صابر   الجديدة النوبارية

  28801311801595                     محمد السيد سعد ماهر   الجديدة النوبارية

  29006171801211           ابراهيم محمود الفتاح عبد محمد   الجديدة النوبارية

  28012101601513                ابوالعزم احمد مصطفى محمد   الجديدة النوبارية

  27603171802316                 ابراهيم محمود عباس عصام   الجديدة النوبارية

  27612131202145             البنا ابراهيم ابراهيم ايناس   الجديدة النوبارية

  28106101803714            فايد المتولى العظيم عبد محمد   الجديدة النوبارية

  29102101502933                الشناوى صالح الشناوى رجب   الجديدة النوبارية

  28006071802951                   محمد ابراهيم محمد عيد   الجديدة النوبارية

  29404202602579                       بطرس حنا خلف وليد   الجديدة النوبارية

  29408081500868           المرشدى العزيز عبد مصطفى هاله   الجديدة النوبارية

  26804081701784              الواحد عبد محمد حجازى مريم   الجديدة النوبارية

  27711210200261             الهنداوى على الفتاح عبد سحر   الجديدة النوبارية

  27710042601046                      فام بولس فهيم هناء   الجديدة النوبارية

  29107161801281                 نصرهللا نجيب عادل ايمان   الجديدة النوبارية

  27912161805239              سالم الحليم عبد محمود محمد   الجديدة النوبارية

  27905111800426                     صالح محمود عطيه امل   الجديدة النوبارية

  27501012501766                   حسانين هريدى ماهر منى   الجديدة النوبارية

  28312291500517              السيسى ابواليزيد محمد محمد   الجديدة النوبارية

  28002171802251                      حسن السيد عوض محمد   الجديدة النوبارية

  29104281802517                       على محمد على محمد   الجديدة النوبارية

  28308241201449                  مصطفى محمود محمد امانى   الجديدة النوبارية

  29003221801791                     شعيب منصور عوض محمد   الجديدة النوبارية

  28111272501019                   محمدين عالم محمد مظهر   الجديدة النوبارية

  29201011820152                    محمود عطيه فتحى عطيه   الجديدة النوبارية

  28411051501158              الشناوى صالح الشناوى السيد   الجديدة النوبارية

  28902201602393                     عماره قطب جميل محمد   الجديدة النوبارية

  28906171501452                   ابواحمد محمد على احمد   الجديدة النوبارية

  28410011526496                  ابواحمد محمد على اسالم   الجديدة النوبارية

  28403252301111                ابوهشيمه محمد تهامى احمد   الجديدة النوبارية

  28711010206854                     سعد على سلطان حماده   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  27809141800375                  مصطفى رمضان صبحى مصطفى   الجديدة النوبارية

  28803291801685                    بباوى نظيم نصرى مارى   الجديدة النوبارية

  27905202600888                    بباوى نظيم نصرى نعمه   الجديدة النوبارية

  28801241500789                      السيد على على دعاء   الجديدة النوبارية

  28707051500786                ابراهيم على المغازى حنان   الجديدة النوبارية

  27708241500602                   السيد السيد فتحى صباح   الجديدة النوبارية

  28403251802664                     محمد موسى حسين وفاء   الجديدة النوبارية

  26910170201315                  بهنساوى سالم محمد محمد   الجديدة النوبارية

  26612052101925                  احمد هللا عبد سعد سهام   الجديدة النوبارية

  28706011805171        ابورحمه الغنى عبد الغنى عبد احمد   الجديدة النوبارية

  28703011803101                الفيومى احمد رمضان ايمان   الجديدة النوبارية

  27710101500968                 السيد على ابوالسعود عزه   الجديدة النوبارية

  28504012606137             سيد السنوسى الرحيم عبد مؤمن   الجديدة النوبارية

  27001011806552                     فؤاد احمد محمد شريف   الجديدة النوبارية

  28112081802139                    عيسى مصطفى شريف مجدى   الجديدة النوبارية

  27207240201254                   عثمان شعيب منصور ربيع   الجديدة النوبارية

  27808281800964                 شراقه جادهللا ثابت هنيه   الجديدة النوبارية

  29212271801498                    عبده محمد سالم محمود   الجديدة النوبارية

  28206222101291               الفتاح عبد على رمضان ناصر   الجديدة النوبارية

  28912190201486                   احمد محمد رمضان شيماء   الجديدة النوبارية

  27706051701153                      عسر محمد محمد عصام   الجديدة النوبارية

  29108251802275                قاسم فايز الفتاح عبد عمر   الجديدة النوبارية

  28601191802585        الفتاح عبد المنعم عبد سمير اميره   الجديدة النوبارية

  29008191802578                   مرسى مرسى محمود مصطفى   الجديدة النوبارية

  26706242601872                 ابوعيد ثابت كمال ابوعيد   الجديدة النوبارية

  28601151807711                     سالم محمد خيرى احمد   الجديدة النوبارية

  28710261802042                 بحيرى سليمان عطيه سوزان   الجديدة النوبارية

  28507161802452                 ابوحسين محمد فتوح رمضان   الجديدة النوبارية

  28304130200201         السالم عبد اللطيف عبد محمد وفاء   الجديدة النوبارية

  28703051701654            مكاوى العزيز عبد عابدين احمد   الجديدة النوبارية

  29507151802202               بيومى بيومى ابراهيم اسراء   الجديدة النوبارية

  26804291801692          احمد الرازق عبد حسن الرازق عبد   الجديدة النوبارية

  27205081802168                 المصرى محمود محمد كريمه   الجديدة النوبارية

  28204031801664                  على المجيد عبد على هبه   الجديدة النوبارية

  27709081400823              زهران عباس المقصود عبد منى   الجديدة النوبارية

  28402191802205                 محمد زكى سامى محمود رشا   الجديدة النوبارية

  28410041801238           خنيفر الصادق عبد ابراهيم اشرف   الجديدة النوبارية

  28607022602966              هاشم اللطيف عبد السيد سناء   الجديدة النوبارية

  29207071801937             جادهللا صالح هللا عبد منصور   الجديدة النوبارية

  28305151802622                السيد محمد ابراهيم غزاله   الجديدة النوبارية

  28303121805497               طلحه العزيز عبد محمد احمد   الجديدة النوبارية

  28407102801171                    احمد محمود احمد حسين   الجديدة النوبارية

  28303061805051                 حسن الحليم عبد يحى عماد   الجديدة النوبارية

  28607231802531                 حسن الحليم عبد يحى عالء   الجديدة النوبارية

  28602011811791                 مصطفى على طه رمضان ياسر   الجديدة النوبارية

  29307301800476                    الجالى سعد ربيع محمد   الجديدة النوبارية



الرقم القومىاالسمالمدينه

  29211011806775                    صديق محمد مصطفى محمد   الجديدة النوبارية

  28401161701432                ابوعرفه زاهر سليمان محمد   الجديدة النوبارية

  27408261801991            مشرف المجيد عبد مشرف ابراهيم   الجديدة النوبارية

  28001221802235              السايس ابوالخير السيد محمد   الجديدة النوبارية

  26808041800912               الفيومى محمود توفيق شعبان   الجديدة النوبارية

  27601031502395                  زايد محمد ابراهيم طلعت   الجديدة النوبارية

  29203072601952               المطلب عبد محمد رافت محمد   الجديدة النوبارية

  28011111700394                      صديق على سعيد محمد   الجديدة النوبارية

  28202180201758                    عطيه محمد فؤاد السيد   الجديدة النوبارية

  28103141803378              العزيز عبد محمد السيد محمد   الجديدة النوبارية

  29301041801564                  ابراهيم السيد محمد هند   الجديدة النوبارية

  28508081802636                       صقر موسى حسن اشرف   الجديدة النوبارية

  28703011800803                 الزغبى احمد محمد نورهان   الجديدة النوبارية

  28504111801588                   بيومى احمد على صابرين   الجديدة النوبارية

  28212041802807               موسى الصادق عبد وجيه غاده   الجديدة النوبارية

  29306101803628                   المهدى محمود فخرى ايه   الجديدة النوبارية

  28708071800332            المهدى محمود فخرى الرحمن عبد   الجديدة النوبارية

  27501291801626                     على محمد محمود وفاء   الجديدة النوبارية

  29403261501208                  السيد نصر ابراهيم مروه   الجديدة النوبارية

  27501081700304                   الصغير حسن محمد ايمان   الجديدة النوبارية

  27911291801701    الرؤف عبد القادر عبد الرؤف عبد ساميه   الجديدة النوبارية

  28010261500702                 جنه السالم عبد على سماح   الجديدة النوبارية

  28411011806312                     محمد حسين انور محمد   الجديدة النوبارية

  28501051801908              محمد الرحمن عبد جمال انوار   الجديدة النوبارية

  28004081802514               حسن محمد القادر عبد منصور   الجديدة النوبارية

  27705261801456                  محمد حافظ ابراهيم ناجح   الجديدة النوبارية

  29105271803317                        حسن فتحى حسن رضا   الجديدة النوبارية

  28312051802893                     سالم فتحى حسن اسامه   الجديدة النوبارية

  29109291802215                    عماره محمود فرج محمد   الجديدة النوبارية

  28706061803004                    محمود على محمد ايمان   الجديدة النوبارية

  27407101801777                       نصر محمد حسن عصام   الجديدة النوبارية

  27706301800861                     نصر محمد حسن ابتسام   الجديدة النوبارية

  27801141805287                     محمد محمد محمد زكيه   الجديدة النوبارية

  27604071202296               العيسوى عابدين احمد السيد   الجديدة النوبارية

  29507021801395          الونيس عبد عوض ربيع الرحمن عبد   الجديدة النوبارية

  27210231801436                 بهنسى الصافى محمد محمود   الجديدة النوبارية

  29210101802411                   على هللا عبد على عالء   الجديدة النوبارية

  28308301802056                على الرحمن عبد صبحى محمد   الجديدة النوبارية

  28801131803531                   خميس سعد ابراهيم حمدى   الجديدة النوبارية

  28109101802351                  خليل محمد محمد اسماعيل   الجديدة النوبارية

  28610011409855                    مصطفى محمد عادل احمد   الجديدة النوبارية

  28507061802617               على الفتاح عبد محمد رمضان   الجديدة النوبارية

  29205201800676                  ابراهيم محمد محمد خيرى   الجديدة النوبارية

  26807281800557                   شريدح محمد احمد مصطفى   الجديدة النوبارية

  29112222500631             قنبر سليمان عنتر العزيز عبد   الجديدة النوبارية

  28706201807811               السنديونى مصطفى صالح شريف   الجديدة النوبارية
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  29005011809856               محمد العزيز عبد جمال بسام   الجديدة النوبارية

  27603231802116                    عليمى عامر احمد سعيد   الجديدة النوبارية

  27502171802579                      هللا فتح سعيد جمعه   الجديدة النوبارية

  28806011501532                    كريم مبارك حسن مبارك   الجديدة النوبارية

  28905140201721            احمد ابراهيم الرازق عبد سهام   الجديدة النوبارية

  27409201801165                      حسن محمد صبرى سماح   الجديدة النوبارية

  29403201805976               الونيس عبد عوض ربيع حذيفه   الجديدة النوبارية

  26807041800959               محمد محمد العزيز عبد ايمن   الجديدة النوبارية

  27401091801317             الفتاح عبد محمد زغلول محمود   الجديدة النوبارية

  28201031501114            عوض اسماعيل الواحد عبد محمود   الجديدة النوبارية

  27712061502159             عوض اسماعيل الواحد عبد صبرى   الجديدة النوبارية

  28007191500652             عوض اسماعيل الواحد عبد محمد   الجديدة النوبارية

  29408011810185            ابراهيم الجيد عبد صبرى نوران   الجديدة النوبارية

  28406051802391                     عوض محمود محمد وجيه   الجديدة النوبارية

  28211151803951                  على الحميد عبد فرج على   الجديدة النوبارية

  28109152502513                      حسن حسين خلف رمضان   الجديدة النوبارية

  27905101500459             عوض اسماعيل المجيد عبد يوسف   الجديدة النوبارية

  29305120200822               ابوالفضل السيد محمد ايمان   الجديدة النوبارية

  27102081500346                 محمد ابراهيم محمد انوار   الجديدة النوبارية

  28704231801891                   محمد سليمان محمد محمد   الجديدة النوبارية

  29509102606247                    عجبان لمعى شوقى نجوى   الجديدة النوبارية

  27610101802412                بكر مجاهدمحمد صبرى محمود   الجديدة النوبارية

  28403011811038                 سليم ابراهيم محمد محمود   الجديدة النوبارية

  29308231801611                     على جمال الدين حسام   الجديدة النوبارية

  27002171800158         القوى عبد شايخ القادر عبد فرحات   الجديدة النوبارية

  28006041801321                 الشيمى ابراهيم انور عزه   الجديدة النوبارية

  28507141800305                      حمزه سعد عيد ايمان   الجديدة النوبارية

  27401231501475       الكالف راشد الفتاح عبد العزيز عبد   الجديدة النوبارية

  27605161500934                  الشناوى صالح محمد هشام   الجديدة النوبارية

  27008131801052                    غانم حسن على ابراهيم   الجديدة النوبارية

  27511121802241            الحميد عبد ابراهيم جمعه ملكه   الجديدة النوبارية

  28910240402353                     على غريب السيد محمد   الجديدة النوبارية

  29008201100216              اللفات محمدطاهر السيد محمد   الجديدة النوبارية

  28908061801151                  الصاوى محمد محمود احمد   الجديدة النوبارية

  28008281403431                ابوالسعود عنتر محمد هانى   الجديدة النوبارية


