
المجموعالصرف الرياالسمرقم الجلوس
٩ابانوب نسيم رياض محروس٢٠٠١
٨.٥ابراھيم عبدالمنعم عبدالرازق ابراھيم٢٠٠٢
٦.٥احمد ابوالحارث جابر محمود٢٠٠٣
٦احمد ابوبكر محمد محمد٢٠٠٤
٦.٥احمد جمعه ربيع عبد المھدى٢٠٠٥
٤.٥احمد حازم احمد راغب احمد ابراھيم سعيد٢٠٠٦
٥احمد حسن وصفى محمد٢٠٠٧
٤احمد حمدى السيد عيسوى محمد٢٠٠٨
٨.٥احمد درويش خميس محمد٢٠٠٩
٥.٥احمد دسوقى سكران حميده٢٠١٠
٥.٥احمد رمضان على عبدالرازق٢٠١١
٧.٥احمد سعيد عباس سالم٢٠١٢
٩احمد شعبان عبدالجواد يعقوب٢٠١٣
٥احمد عامر سليمان ريان٢٠١٤
٠احمد عبدالمنجى ميھوب احمد٢٠١٥
٦.٥احمد عثمان محمود رضوان٢٠١٦
٧احمد على محمد محمد٢٠١٧
٠احمد عمرو زھير حسن ابو الفضل٢٠١٨
٦.٥احمد عيد عبدالسميع توفيق٢٠١٩
٧احمد فتحى جوده جمعه٢٠٢٠
٧احمد قرنى شحاته عبدالتواب٢٠٢١
٦احمد قرنى محمود ابوسيف السيد٢٠٢٢
٩احمد محمد السيد احمد٢٠٢٣
٦.٥احمد محمد ذكى على٢٠٢٤
٥احمد محمد سلطان سلطان عبدهللا٢٠٢٥
٨احمد محمد عباده محمد٢٠٢٦
٥احمد محمد عبدالتواب على٢٠٢٧
٥.٥احمد محمد نجيب رزق عبدالعال٢٠٢٨
٣احمد محمد يوسف احمد٢٠٢٩
٥احمد محمود محمد عبدالسالم٢٠٣٠
٨احمد مصطفى احمد غزاوى٢٠٣١
٦.٥احمد مصطفى ربيع خليل٢٠٣٢
٧احمد مصطفى رجب حسين٢٠٣٣
٣.٥احمد مصطفى محمد رجب٢٠٣٤
٦.٥احمد نادى حسين عبدالعليم٢٠٣٥
٨احمد يعقوب رمضان احمد٢٠٣٦
٨اسامه جابر نادى محمود٢٠٣٧
٥.٥اسامه محمد السيد رمضان٢٠٣٨
٩.٥اسراء احمد محمد جوده٢٠٣٩
٧اسراء جالل محمد محمود٢٠٤٠
٧.٥اسراء حربى على عبدالغفار٢٠٤١
٧اسراء خالد محمد ابراھيم٢٠٤٢
٧اسراء عزت احمد مبروك٢٠٤٣
٥اسالم السيد احمد صابر٢٠٤٤
٨اسالم شعبان على سعيد٢٠٤٥
٧.٥اسالم عبدالتواب السيد على٢٠٤٦
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٦.٥اسالم محمد كامل اسماعيل٢٠٤٧
٥اسالم محمد محمود طرخان٢٠٤٨
٦اسالم محمد محمود طه احمد٢٠٤٩
١٠اسالم محمود اسماعيل مصطفى عبدالرحيم٢٠٥٠
٥اسالم مدحت امين احمد٢٠٥١
٩.٥اسماء سلطان عبدالجواد ابراھيم٢٠٥٢
٦اسماء طلعت عبدالنبى محمود٢٠٥٣
٥اسماء عصام محمد قاسم٢٠٥٤
٨.٥اسماء قطب ذكى قطب٢٠٥٥
٤اسماء محمد حنفى عبدالمحسن٢٠٥٦
٧.٥اسماء محمد محمد محجوب٢٠٥٧
٨.٥اسماعيل ابراھيم محمود محمد٢٠٥٨
٩.٥السيد عبدالجليل السيد عبدالجليل٢٠٥٩
٨السيد عويس عبدالسالم عبدالعليم٢٠٦٠
٦.٥اميره عبدالمھدى سيد رمضان٢٠٦١
٦ايمن حسين محمود٢٠٦٢
٦ايمن قرنى عبد العزيز ابراھيم٢٠٦٣
٨.٥ايه توبه عبدالسالم ابوالعنين٢٠٦٤
٣ايه جمال محمد عبدالمعز٢٠٦٥
٧ايھاب حسين جمعه علوايه٢٠٦٦
٥.٥ايھاب مصطفى سعد محمد٢٠٦٧
٧جرجس ثروت جرجس داود٢٠٦٨
٨.٥جھاد محمود خاطر محمد٢٠٦٩
٧.٥حاتم مجدى على محمدعلى٢٠٧٠
٢.٥حجاج ثابت شحاته عبدالعليم٢٠٧١
٣.٥حسام حسين سيد محمد٢٠٧٢
٥حسام عبدالعزيز حسن عبدالعزيز٢٠٧٣
٤.٥حسن ابوالھوايل محمود ابوالھوايل٢٠٧٤
٦.٥حسناء سيد محمد عبدالحسيب٢٠٧٥
٦.٥حسين معنى بدوى حسين٢٠٧٦
٥.٥حلمى بدر حلمى محمد٢٠٧٧
٢.٥حماده ابرھيم عبدالمولى ابوزيد٢٠٧٨
٨حميده عبدالرحمن عبدالحميد عبدالحفيظ٢٠٧٩
٤.٥خالد محمود سعد عبدالحفيظ٢٠٨٠
٦دعاء عبدالرحمن محمود عبدالعزيز٢٠٨١
٨.٥دينا عفيفى محمد عبدهللا٢٠٨٢
٧.٥ربيع عبدالفتاح على علوانى٢٠٨٣
٩.٥رجب على كريم حسين٢٠٨٤
٧رمضان عبدهللا لطفى زيدان٢٠٨٥
٧سعد زغلول احمد عثمان٢٠٨٦
٧سيد رافت سيد رياض٢٠٨٧
٦.٥سيد محمود سيد محمود٢٠٨٨
١٠صفاء عبدالنبى معوض احمد٢٠٨٩
٥.٥صفاء نورالدين ابراھيم مطلوب٢٠٩٠
٨.٥ضياء شعبان رجب عبدالحليم٢٠٩١
٥.٥طارق عمر مصطفى سعداوى٢٠٩٢
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٤طه حمدون محمد عبداللطيف٢٠٩٣
٨.٥عادل محمود شعبان عبدالباقى٢٠٩٤
٧عاطف ابراھيم احمد مفتاح٢٠٩٥
٦عبدالتواب ناصر عبد التواب عبد الخالق٢٠٩٦
٥.٥عبدالرحمن ايمن صالح امين بليغ٢٠٩٧
٨.٥عبدالرحمن سعد محمد حميده٢٠٩٨
٦.٥عبدالرحمن سيد عبدالحميد محمد٢٠٩٩
٩عبدالرحمن عبدالنعيم صابر عيسى٢١٠٠
٧عبدالرحمن محمد طه السيد٢١٠١
٥عبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمد٢١٠٢
٨عبدالرحمن مساعد فيصل محمد٢١٠٣
٦عبدالرحمن مصطفى احمد محمود احمد الجارحى٢١٠٤
٠عبدالرحمن مصطفى السيد عبدالرحمن٢١٠٥
٨عبدالرحمن منصور خليفه احمد٢١٠٦
٦.٥عبدالكريم محمود عبدالكريم جوده٢١٠٧
٥.٥عبدهللا السيد عبد العال منصور٢١٠٨
٦.٥عبدهللا ايمن عبدهللا ھالل٢١٠٩
٦عبدهللا رشدى احمد فاضل٢١١٠
٨.٥عبدهللا عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالباقى٢١١١
٤عبدهللا محمد محمد صميده٢١١٢
٤.٥عبدالملك جمال حسن على٢١١٣
٥.٥عصام فرج عبدالعليم محمد٢١١٤
٦عال عوض عوض محمد خيرالدين٢١١٥
٥.٥عالء جمعه محمد عبدالباقى٢١١٦
٣عالء  سعيد  عبد التواب عبد العليم٢١١٧
٦.٥على احمد عبدالحميد محمد٢١١٨
٤.٥على فريد محمد ابوھشيمه٢١١٩
٨على محمود امين عبد الحافظ٢١٢٠
٧على نمر على نمر٢١٢١
٥.٥عمر ابوالخير رمضان عويس٢١٢٢
٦.٥عمر ايمن عبدالعزيز شبل٢١٢٣
٦عمر محمد محمود عطيه٢١٢٤
٤.٥عمرو سامح حلمى مرسى٢١٢٥
٥.٥عمرو عيد جمعه عبد الھادى٢١٢٦
٠عمرو محمود محمد محمود٢١٢٧
٦.٥عمرو مصطفى محمد ابراھيم٢١٢٨
٧.٥فادى عماد وصفى فھيم٢١٢٩
٤.٥فادى غبريال عبدهللا شفيق٢١٣٠
٨.٥كريم السيد زيدان حسان٢١٣١
٣.٥كريم طه جاد الكريم رزق٢١٣٢
٨كريم مصطفى على حمد زيدان٢١٣٣
٥.٥كيرلس اسحق رياض محروس٢١٣٤
٨كيرلس سالمه  شفيق  جرجس٢١٣٥
٨لؤى ايمن محمد محمود٢١٣٦
٩مجد محمد على عبدالعليم الروبى٢١٣٧
٨.٥محمد ابراھيم محمد محمد٢١٣٨
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٧محمد احمد السيد سيد عبد الغفار٢١٣٩
٩.٥محمد احمد سعيد محمود٢١٤٠
٥.٥محمد احمد محمد ابوبكر٢١٤١
٨محمد احمد يوسف عبدالمجيد٢١٤٢
٧محمد اشرف عبد الحميد محمد زايد٢١٤٣
٥.٥محمد بيومى عبدالستار البيومى٢١٤٤
٧محمد توبه محمد جمعه حمد٢١٤٥
٣محمد حسين محمد محمد٢١٤٦
٨.٥محمد حسين يسرى عبدالعاطى٢١٤٧
٥محمد حمدون محمد عبد اللطيف٢١٤٨
٧.٥محمد ربيع عبدهللا محمود٢١٤٩
٨.٥محمد رجب خليفه خميس٢١٥٠
٧.٥محمد صالح ديھوم عوض٢١٥٢
٧.٥محمد طرفايه مساعد على٢١٥٣
٣محمد عادل محمد ربيع حنفى محمود٢١٥٤
٣.٥محمد عبدالعظيم عيد عبدالحميد٢١٥٥
٦.٥محمد عبدالكريم احمد عبدالوھاب٢١٥٦
٨.٥محمد عبدالمنعم احمد محمد حموده٢١٥٧
٩محمد عزالدين ابراھيم سعد٢١٥٨
٢.٥محمد عصام عبدالشافى على٢١٥٩
٥.٥محمد عصام قرنى عبدالعزيز٢١٦٠
٦.٥محمد عوض عبدالحميد على٢١٦١
٧محمد فتحى عبدالعزير عبدالباقى٢١٦٢
٥.٥محمد فتحى محمد احمد٢١٦٣
٦.٥محمد كمال لمعى عبدالحميد٢١٦٤
٤.٥محمد كمال محمد عبدهللا٢١٦٥
٨.٥محمد كمال محمد عبدهللا الحداد٢١٦٦
٣محمد مبارك عبدالتواب محمد٢١٦٧
٥محمد محمود ابراھيم محمود محمد٢١٦٨
٧محمد محمود احمد احمد٢١٦٩
٧محمد محمود عبدالتواب ابوبكر٢١٧٠
١١محمد محمود فتحى احمد محمود٢١٧٢
٠محمد محمود محمد عبد الرحمن سليمان٢١٧٣
٤.٥محمد مصطفى سيد عبد الباقى٢١٧٤
٧.٥محمد مصطفى شعبان عبدهللا سعد٢١٧٥
٤.٥محمد مطلوب محمد احمد٢١٧٦
٤.٥محمد ممدوح احمد قطب٢١٧٧
٤.٥محمد ممدوح عبدالحليم عبدالقادر٢١٧٨
٦.٥محمود احمد حسين على٢١٧٩
٦محمود اشرف عزت حسنين٢١٨٠
٦محمود جمعة عبدربه محمد٢١٨١
٧.٥محمود حلمى محمد عبد الرحيم احمد٢١٨٢
٨.٥محمود حمدون عبد العليم حسين٢١٨٣
٨.٥محمود على محمد حسن٢١٨٤
٧محمود كمال محمود امين٢١٨٥
٥.٥محمود محمد عبدالعال ابوالليل٢١٨٦
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٧محمود محمد محمد الربيعى٢١٨٧
٦.٥مدحت سعد فراج احمد٢١٨٨
٤.٥مروان اسامه فتحى حامد٢١٨٩
٨مروه حربى حميده رجب٢١٩٠
٧.٥مروه وھبه عبدالحميد عبدالمقصود٢١٩١
٥مريم عبدالسميع لطفى ابوسريع٢١٩٢
٢.٥مصطفى بكر محمد قطب٢١٩٣
٩مصطفى بھاء الدين عبدالحميد حسن٢١٩٤
٧مصطفى جمال محمود عبدالجليل٢١٩٥
٨مصطفى رجب عبدالغنى سعيد٢١٩٦
٤مصطفى رشاد سيد عبد الجواد٢١٩٧
٨.٥مصطفى صابر حافظ عبدهللا٢١٩٨
٦.٥مصطفى كمال على محمد خلف٢١٩٩
٦.٥مصطفى محمد فتحى محمد٢٢٠٠
٥مصطفى محمود شعبان محمود٢٢٠١
٨.٥مصطفى محمود عبدالقوى محمود٢٢٠٢
٣.٥معاذ محمد حسن حسن٢٢٠٣
٦.٥معتز عاطف جمعه على٢٢٠٤
٥.٥ممدوح سيد حسن دسوقى٢٢٠٥
٦.٥مھند عبدالتواب جاد رزق٢٢٠٦
٧ميرنا عاطف صبرى فھمى٢٢٠٧
٥.٥مينا  عزت فوزى  صالح برسوم٢٢٠٨
٦مينا كمال وليم شيھات٢٢٠٩
٥ناجى احمد ناجى محمد٢٢١٠
٧نسرين بدرالدين ربيع على٢٢١١
٩ھانى عشرى سيد على٢٢١٢
٠ھند سيد رمضان شعبان حسن٢٢١٣
٣.٥ھيثم ايمن السيد عبد المجيد السيد٢٢١٤
٠وليد ربيع محمد شلبى٢٢١٥
٤.٥وليد محمود محمد السبع٢٢١٦
٥.٥ياسر محمد سيد ابراھيم٢٢١٧
٧ياسر يحى محمد محمد٢٢١٨
٧يوسف محمد احمد عطيه٢٢١٩
٠احمد عوض هللا عبد الرحمن محمد٢٢٢١
٠كرم خليفه خالف صالح٢٢٢٤
٠عبدهللا ابو بكر محمد عبد الواحد٢٢٢٣
٠احمد عالم راضى روبى٢٢٢٠
٠محمد محمود كامل حسانين٢٢٢٥


