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ص25/79االحدFedaa essam Hassan abdeltwab29605272101262القاهرة191

ص25/79االحد29508020103321محمد عادل هللا منةالقاهرة192

ص25/711االحد29610011211421الحافظ عبد المطلب عبد الحسيني آيةالقاهرة193

ص25/711االحد29506142102901محمد عبدالراضي محمد نوراالقاهرة194

ص25/711االحد29312192201099حسان حلمي الحميد عبد أحمدالقاهرة195

ص25/711االحد29410292100127نصر عبدهللا محمد دعاءالقاهرة196

ص25/711االحد29411152104668محمد صالح طارق رانياالقاهرة197

ص25/711االحد29411252500714فنجري حبيب شكرهللا ميناالقاهرة198

ص25/711االحد29501041400968حسنين العزيز عبد صالح أسماءالقاهرة199

ص25/711االحد29501282301146محمد ابراهيم على علياءالقاهرة200

ص25/711االحد29501292101471إبراهيم صادق محمد مجدي أحمدالقاهرة201

ص25/711االحد29502112800128مصطفى علي رمضان تيسيرالقاهرة202

ص25/711االحد29502152100269ابوطالب ابراهيم طلعت سامى سارهالقاهرة203

ص25/711االحد29503272101435عبدالجواد طنطاوي وحيد محمدالقاهرة204

ص25/711االحد29504242300201عطية يحيى خالد مىالقاهرة205

ص25/711االحد29504268800244ابراهيم احمد الحسين يمنىالقاهرة206

ص25/711االحد29505012101426أحمد الحميد عبد أحمد مروةالقاهرة207

ص25/711االحد29505052101461عبدالعزيز على السيد نعماتالقاهرة208

ص25/711االحد29505212102109إبراهيم جمعة إبراهيم إيمانالقاهرة209

ص25/711االحد29506202100414العزيز عبد الدين عالء محمدالقاهرة210

ص26/79االثنين29506248800895المطلب عبد محمد مجدي محمد أحمدالقاهرة211

ص26/79االثنين29507192300882محمد على مصطفى جهاد القاهرة212

ص26/79االثنين29508112300361مصري عبدالواحد عبدالناصر خلودالقاهرة213

ص26/79االثنين29508221801388كامل محمد محمود رناالقاهرة214

ص26/79االثنين29509032100774العاطى عبد محمد خالد محمدالقاهرة215

ص26/79االثنين29509262102164مدكور محمود الدين بهاء ندىالقاهرة216

ص26/79االثنين29509280103011احمد سيد مصيلحي حسين حسامالقاهرة217

ص26/79االثنين29509292101464الخالق عبد احمد حسام سارهالقاهرة218

ص26/79االثنين29510012105085محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد عالالقاهرة219

ص26/79االثنين29510012115625علي احمد اشرف ايمانالقاهرة220

ص26/79االثنين29512162100441فتوحي عبيد حسام سارهالقاهرة221

ص26/79االثنين29512281400487عيسي سليمان كامل اسراءالقاهرة222

ص26/79االثنين29602031603144الكومي سليمان صبحي الشيماءالقاهرة223

ص26/79االثنين29604202100092جاد شناوي محمود أحمدالقاهرة224

ص26/79االثنين29604282100055احمد الحميد عبد جمال احمدالقاهرة225

ص26/79االثنين29605242100822خليل أحمد محمود سلمىالقاهرة226

ص26/79االثنين29607272103209محمد قرني عادل منارالقاهرة227

ص26/711االثنين29607302100455محمود عبدالسيد عماد محمودالقاهرة228

ص26/711االثنين29608011213828الشبراوي محمد فاديةالقاهرة229

ص26/711االثنين29608142500661حسن سيد مصطفى اسماءالقاهرة230

ص26/711االثنين29608152104682رفعت محمد ماهر ندىالقاهرة231

القاهرة232
Mariam Khaled Ahmed 

Abouzeid 
ص26/711االثنين29608172100381

ص26/711االثنين29609012403236محمود تونى مصطفى رضاالقاهرة233



ص26/711االثنين29609051203511عالم فتحي محمد جهادالقاهرة234

ص26/711االثنين29609250101523موسي فتحي عماد ديناالقاهرة235

ص26/711االثنين29609260105012شفيق محمد محمود مصطفيالقاهرة236

ص26/711االثنين29610282101302عرب محروس بدر أحمد مروهالقاهرة237

ص26/711االثنين29611021201942متولي لطفي مصطفى إسراءالقاهرة238

ص26/711االثنين29611118800093المجيد عبد كمال خضير محمودالقاهرة239

ص26/711االثنين29611140100089سليمان العزيز عبد سليمان ميالقاهرة240

ص26/711االثنين29611301301888شيخون احمد ابوبكر ايناسالقاهرة241

ص26/711االثنين29612172102969قرنى نصير سيد سلمىالقاهرة242

ص26/711االثنين29612182102321ابوالنور ابراهيم مظهر دالياالقاهرة243

ص26/711االثنين29612212101308اسماعيل السيد عيد رحابالقاهرة244

ص26/711االثنين29701142103564وطسن صديق عماد مريامالقاهرة245

ص27/79الثالثاء29701168800182عبدالباقي محمد حمدي اسراءالقاهرة246

ص27/79الثالثاء29702042103601محمد سيد خالد سلوىالقاهرة247

ص27/79الثالثاء29504138800765مصطفى محمد محمد سارةالعبور248

ص27/79الثالثاء29505222100457خميس نصحى تاج كيرلسالعبور249

ص27/79الثالثاء29607130100903محمد عيسى السيد جمال رضوىالعبور250

ص27/79الثالثاء29607300101616عبيد محمد العزيز عبد خالد عمرالعبور251

ص27/79الثالثاء29504280100223السيد احمد السيد الحسناءبدر+  الشروق252

ص27/79الثالثاءHagar abdelftah fayez farag29603211601162بدر+  الشروق253

ص27/79الثالثاء29605031200383علي السعيد احمد محمد مريمبدر+  الشروق254

ص27/79الثالثاء29608070102444شاذلي فرج طارق نورانبدر+  الشروق255

ص27/79الثالثاء29609091202887جاد كامل نبيل مريمبدر+  الشروق256

ص27/79الثالثاء29609301802866درويش نصر محمد وسامبدر+  الشروق257

ص27/79الثالثاء29507231201323البسيوني نصار جمال آالءبدر+  الشروق258

ص27/79الثالثاءEsraa Mohamed Nadi 29607150101566بدر+  الشروق259

ص27/79الثالثاء29701142403207احمد ابراهيم عالء والءبدر+  الشروق260

ص27/79الثالثاء29506262600777محمد لطفي محمد مصطفي أحمدرمضان من العاشر261

ص27/79الثالثاء29609308800729محمد محمد سعيد سميةرمضان من العاشر262

ص27/711الثالثاء29612231701162فرج محمد سمير سلمىرمضان من العاشر263

264
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29602171600838احمد الهنداوي محمد فتحي

265
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29612292600067احمد العظيم عبد مجدي ايمان

266
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29602140100349فهيم عدلي رأفت مريم

267
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29507102104664عبدالمؤمن فتحي احمد نورهان

268
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29604288800113محمد اسماعيل حامد علي

269
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29607302101621محمود الدين صالح ايمن ميار

270
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29503301700289محمد محمد ابراهيم ندا

271
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29601012736668احمد الموجود عبد احمد اميره



272
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29503291100121زاهر الشربيني ناجح هاجر

273
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29212170101665الرحمن عبد درويش الرحمن عبد هاجر

274
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29309011205356يونس على عبدالرحمن على

275
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29604211400562محمد رجب محمود شيماء

276
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29612212403207موافي الصغير محمد ياسر ندي

277
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29606158800602سعد أمين محمد هبة

278
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29603192301161فيلبس غطاس اشرف ناردين

279
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء29609272100741علي العزيز عبد حمدي سارة

280
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص27/711الثالثاء2.95051E+13محمد محمود حسن آالء

281
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29504010108966الفتاح عبد المحسن عبد صالح منار

282
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29506112101667سالم أحمد أشرف ريم

283
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29507021200707الدرعي بكر عادل أسماء

284
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29507118800491محمود محمد ياسر محمد

285
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29509251302099محمد ابوالحسن رجب حسن

286
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29604200100401عبدالحميد أمين أحمد أميرة

287
أكتوبر 6

الجاف الميناء
ص28/79االربعاء29609282103323فايد احمد محمد محمد نازك
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