
:اسم المادة 

عملىاعمال سنهالعام الدراسىحالة المٌدالشعبةاالسمرلم مسلسل

2022-2023مرشحتربويأحالم مسعد حسٌن مسعد دمحم4001

2022-2023مرشحتربويإلهام دمحم محمود خلٌل4002

2022-2023مرشحتربويآٌه عبدالعزٌز كامل دمحم4003

2022-2023مرشحتربويآٌه فتحى دمحم مٌصر4004

2022-2023مرشحتربويآٌه دمحم حسٌن احمد4005

2022-2023مرشحتربويابانوب البطل مٌخائٌل اسكندر4006

2022-2023مرشحتربويابانوب عاطف عطٌه صلٌب4007

2022-2023مرشحتربويابانوب عٌد متري جرجس4008

2022-2023مرشحتربويابانوب هانى نصٌف عاذر4009

2022-2023مرشحتربويابتسام السٌد شحات السٌد سكر4010

2022-2023مرشحتربويابتسام عادل خلف محمود4011

2022-2023مرشحتربويابتسام عبدالمنعم صالح ابوعدس4012

2022-2023مرشحتربويابتهال طلعت احمد حسٌن دمحم4013

2022-2023مرشحتربويابرار دمحم على محمود زعلون4014

2022-2023مرشحتربويابراهٌم احمد عبدالصادق عبدالمجٌد4015

2022-2023مرشحتربويابراهٌم احمد عبدالمطلب الشاذلى الشٌخ4016

2022-2023مرشحتربويابراهٌم احمد دمحم صالح على4017

2022-2023مرشحتربويابراهٌم حسن ابراهٌم عبدالمادر4018

2022-2023مرشحتربويابراهٌم خالد ابراهٌم عبدهللا4019

2022-2023مرشحتربويابراهٌم رضا السٌد ابراهٌم سالم4020

2022-2023مرشحتربويابراهٌم سالم دمحم سالم4021

2022-2023مرشحتربويابراهٌم سعٌد احمد دمحم4022

2022-2023مرشحتربويابراهٌم سعٌد سعد دمحم النشار4023

2022-2023مرشحتربويابراهٌم شلبى ابراهٌم عٌسى4024

2022-2023مرشحتربويابراهٌم صالح السٌد حسن دمحم4025

2022-2023مرشحتربويابراهٌم عبدالخالك ابراهٌم عبدالخالك4026

2022-2023مرشحتربويابراهٌم عبدالغنى عبدهللا ابوزٌد4027

2022-2023مرشحتربويابراهٌم عبدهللا عترٌس ٌونس4028

2022-2023مرشحتربويابراهٌم عثمان ابراهٌم عبدهللا4029

2022-2023مرشحتربويابراهٌم عٌد سعٌد دمحم السواح4030

2022-2023مرشحتربويابراهٌم دمحم ابراهٌم زكى4031

2022-2023مرشحتربويابراهٌم دمحم ابراهٌم عطٌه عبدالهادى4032

لائمة اسماء طالب الفرلة االولى

2023-2022الفصل الدراسى االول 

المعهد العالى للتعاون الزراعى

لجنة النظام والمرالبه



2022-2023مرشحتربويابراهٌم دمحم صادق صادق االشعل4033

2022-2023مرشحتربويابراهٌم محمود ابراهٌم محمود المرسى4034

2022-2023مرشحتربويابراهٌم محمود سالم ابو سالم4035

2022-2023مرشحتربويابراهٌم وجٌه عوض ٌونس4036

2022-2023مرشحتربويابراهٌم ٌاسر دمحم حسن حسن عبدالغنى4037

2022-2023مرشحتربويابراهٌم ٌحٌى عبدالتواب عبدهللا4038

2022-2023مرشحتربويابراهٌم ٌوسف دمحم جاد4039

2022-2023مرشحتربوياحسان سعٌد عبدالشهٌد دبركى4040

2022-2023مرشحتربوياحالم فهمى حسن فهمى سلٌمان4041

2022-2023مرشحتربوياحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم4042

2022-2023مرشحتربوياحمد ابراهٌم شعبان عبدالهادى خلٌفه4043

2022-2023مرشحتربوياحمد ابراهٌم عبدالعزٌز طرابٌه4044

2022-2023مرشحتربوياحمد ابوبكر الصدٌك ٌحى عبدالرازق4045

2022-2023مرشحتربوياحمد احمد حسن عبدالحمٌد4046

2022-2023مرشحتربوياحمد اسامه ابراهٌم دمحم حالوه4047

2022-2023مرشحتربوياحمد اسالم دمحم دمحم نصار4048

2022-2023مرشحتربوياحمد اشرف دمحم جمعه4049

2022-2023مرشحتربوياحمد اشرف دمحم علٌمى ٌوسف4050

2022-2023مرشحتربوياحمد اشرف دمحم محمود ابراهٌم4051

2022-2023مرشحتربوياحمد السعٌد ابراهٌم الغاٌش4052

2022-2023مرشحتربوياحمد السٌد دمحم محمود4053

2022-2023مرشحتربوياحمد امٌن حسن عشماوى4054

2022-2023مرشحتربوياحمد اٌمن عبدالواحد السٌد4055

2022-2023مرشحتربوياحمد اٌمن عٌد عبداللطٌف ابراهٌم4056

2022-2023مرشحتربوياحمد اٌهاب عبدهللا دمحم شلبى4057

2022-2023مرشحتربوياحمد اٌوب كلٌب ٌونس4058

2022-2023مرشحتربوياحمد جابر عطٌه عواد عطٌه4059

2022-2023مرشحتربوياحمد جمال عبداللطٌف رضوان4060

2022-2023مرشحتربوياحمد جمعه دمحم عبدالعاطى الدخاخنى4061

2022-2023مرشحتربوياحمد حسام على رضا خلٌفه4062

2022-2023مرشحتربوياحمد حسن دمحم احمد حسن4063

2022-2023مرشحتربوياحمد حسن دمحم حسن4064

2022-2023مرشحتربوياحمد حسنى العربى نصر4065

2022-2023مرشحتربوياحمد حسٌن عبدالمادر حسٌن4066

2022-2023مرشحتربوياحمد حلمى دمحم الشعراوى4067

2022-2023مرشحتربوياحمد حمدى احمد طرابٌه4068

2022-2023مرشحتربوياحمد حمدى احمد دمحم نصر4069

2022-2023مرشحتربوياحمد خالد احمد مشحوت4070

2022-2023مرشحتربوياحمد خالد زكى رمضان4071

2022-2023مرشحتربوياحمد خالد عبدالناصر شحاته ابراهٌم4072

2022-2023مرشحتربوياحمد خلف على خلٌفه4073

2022-2023مرشحتربوياحمد رؤوف امام ممبل4074

2022-2023مرشحتربوياحمد ربٌع سٌد فهمى4075

2022-2023مرشحتربوياحمد رجب محمود دمحم4076



2022-2023مرشحتربوياحمد رزق طنطاوي عبدالسالم4077

2022-2023مرشحتربوياحمد زكً ربٌع زك4078ً

2022-2023مرشحتربوياحمد سعٌد عبدالظاهر دمحم4079

2022-2023مرشحتربوياحمد سنوسى سٌد سنوسى4080

2022-2023مرشحتربوياحمد سٌد احمد مغارف4081

2022-2023مرشحتربوياحمد سٌد سلمً احمد4082

2022-2023مرشحتربوياحمد سٌف منصور حسن4083

2022-2023مرشحتربوياحمد شرٌف رمضان الزلبانى4084

2022-2023مرشحتربوياحمد شعبان السٌد السٌد4085

2022-2023مرشحتربوياحمد صابر احمد دمحم فرغلى4086

2022-2023مرشحتربوياحمد صالح فرحات الجزار4087

2022-2023مرشحتربوياحمد صالح دمحم احمد4088

2022-2023مرشحتربوياحمد عادل مصرى فرج جاب هللا4089

2022-2023مرشحتربوياحمد عاطف السٌد ٌحٌى4090

2022-2023مرشحتربوياحمد عاطف بدوى عبدالعزٌز4091

2022-2023مرشحتربوياحمد عاطف محسن على التراس4092

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدالحمٌد خٌرى عبدالحمٌد4093

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدالرحٌم عبدالرحمن دمحم موسى4094

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدالعزٌز على سعٌد4095

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدهللا ظرٌف همام4096

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدهللا عزب على4097

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدهللا عمل احمد4098

2022-2023مرشحتربوياحمد عبدهللا فخرى رمضان عواد4099

2022-2023مرشحتربوياحمد عربى محب الدٌن مبارز4100

2022-2023مرشحتربوياحمد عصام صدٌك فراج4101

2022-2023مرشحتربوياحمد عالء الدٌن عبدالباسط دمحم4102

2022-2023مرشحتربوياحمد عالء جمٌل عبدالفضٌل زهران4103

2022-2023مرشحتربوياحمد على عبدالعزٌز على سلٌم4104

2022-2023مرشحتربوياحمد على مصطفى احمد عمر4105

2022-2023مرشحتربوياحمد عماد احمد دمحم بشٌر4106

2022-2023مرشحتربوياحمد عٌد دمحم عبدالغنى4107

2022-2023مرشحتربوياحمد فتحى احمد الصفطى الحناوى4108

2022-2023مرشحتربوياحمد فتحى احمد عبدالحكٌم على4109

2022-2023مرشحتربوياحمد فتحى عبدالحمٌد الغرباوى4110

2022-2023مرشحتربوياحمد فكري كمال عبدالرحمن4111

2022-2023مرشحتربوياحمد فٌصل دمحم سالم4112

2022-2023مرشحتربوياحمد كرم عبدالحمٌد عبدالسالم عبدالحمٌد4113

2022-2023مرشحتربوياحمد ماجد ابوالمكارم عبدالحافظ4114

2022-2023مرشحتربوياحمد ماجد حمدان ابراهٌم حسنٌن4115

2022-2023مرشحتربوياحمد مجدى عبدالسالم دمحم4116

2022-2023مرشحتربوياحمد مجدى على سعٌد4117

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم ابراهٌم عبدهللا4118

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم ابو العنٌن ابراهٌم عامر4119

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم احمد حسن4120



2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم احمد عبدالحمٌد ربٌع4121

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم احمد عبدهللا4122

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم حمدى السٌد عٌسى4123

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم رفعت الدسولى المرس4124ً

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم رمزى دمحم مرزوق4125

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم سعد الطوٌل4126

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم طاهر دمحم على4127

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عامر عبدالجواد4128

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالحكم محمود4129

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالسالم حسن لوره4130

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالعظٌم احمد4131

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدهللا دمحم4132

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالمنعم روب4133ً

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالمنعم على4134

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبدالمولى الهنداوى4135

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عبده دمحم4136

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم عطٌه دمحم الشبلنجى4137

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم دمحم ابراهٌم رفاعى4138

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم دمحم محمود4139

2022-2023مرشحتربوياحمد دمحم مختار على الكومى4140

2022-2023مرشحتربوياحمد محمود جاوٌش عبدالرحمن4141

2022-2023مرشحتربوياحمد محمود سعٌد عوض المنوفى4142

2022-2023مرشحتربوياحمد محمود دمحم االلطش4143

2022-2023مرشحتربوياحمد مدحت حسٌن خلٌل دمحم4144

2022-2023مرشحتربوياحمد مسعود عبدالغنى جاب هللا4145

2022-2023مرشحتربوياحمد مصطفى احمد لوشتى4146

2022-2023مرشحتربوياحمد ممدوح عبدالحمٌد دمحم دمحم السٌد4147

2022-2023مرشحتربوياحمد ممدوح عبدالهادى دمحم4148

2022-2023مرشحتربوياحمد منصور جابر ابراهٌم4149

2022-2023مرشحتربوياحمد ناجى عبدالحمٌد لمصان4150

2022-2023مرشحتربوياحمد ناصر اسماعٌل عطٌه العزب4151

2022-2023مرشحتربوياحمد نصر زكرٌا دمحم الخولى4152

2022-2023مرشحتربوياحمد هانى عبدالسالم نوار دمحم دحروج4153

2022-2023مرشحتربوياحمد ٌاسر دمحم محمود غرٌب4154

2022-2023مرشحتربوياحمد ٌاسر منصور ثابت4155

2022-2023مرشحتربوياخالص خالد السٌد عثمان4156

2022-2023مرشحتربويادهم جابر شعبان جابر دمحم4157

2022-2023مرشحتربويادهم رمضان محمود دمحم4158

2022-2023مرشحتربويادهم دمحم سعٌد جابر4159

2022-2023مرشحتربوياروه ولٌد محمود دمحم4160

2022-2023مرشحتربوياروى هانى دمحم عفٌفى السٌد4161

2022-2023مرشحتربوياسامه انور اسماعٌل دمحم اسماعٌل4162

2022-2023مرشحتربوياسامه سٌد دمحم السٌد4163

2022-2023مرشحتربوياسامه على محمود غانم ابراهٌم4164



2022-2023مرشحتربوياسامه دمحم فاروق عبدالرحٌم4165

2022-2023مرشحتربوياسامه دمحم دمحم السٌد على شعالن4166

2022-2023مرشحتربوياسامه مرتضى معروف الدسولى4167

2022-2023مرشحتربوياستر ولٌم فرج مٌخائٌل4168

2022-2023مرشحتربوياسراء احمد عبدالحلٌم عبدالحلٌم عامر4169

2022-2023مرشحتربوياسراء احمد عبدالمنعم ابراهٌم سلٌمان4170

2022-2023مرشحتربوياسراء احمد علوانى ابراهٌم4171

2022-2023مرشحتربوياسراء احمد دمحم ابراهٌم دمحم4172

2022-2023مرشحتربوياسراء احمد دمحم على4173

2022-2023مرشحتربوياسراء اسامه عبدالفتاح دمحم الصالحى4174

2022-2023مرشحتربوياسراء اشرف عبدالحكٌم دمحم حسٌن4175

2022-2023مرشحتربوياسراء السٌد دمحم السٌد زاٌد4176

2022-2023مرشحتربوياسراء اٌمن سالم ابراهٌم الكٌالنى4177

2022-2023مرشحتربوياسراء اٌمن عبدالعزٌز عبدالحفٌظ4178

2022-2023مرشحتربوياسراء جمال فٌصل سٌد4179

2022-2023مرشحتربوياسراء حسنً عبدالشافً دمحم4180

2022-2023مرشحتربوياسراء حلمى السٌد عبدهللا4181

2022-2023مرشحتربوياسراء حمدى احمد عمر مرسى4182

2022-2023مرشحتربوياسراء حمدى عبدالعال عبدالفتاح4183

2022-2023مرشحتربوياسراء حمدى عبود حافظ4184

2022-2023مرشحتربوياسراء خلٌل ابراهٌم دمحم خلٌل ٌوسف4185

2022-2023مرشحتربوياسراء راضى عبدالعظٌم ابوعالمه4186

2022-2023مرشحتربوياسراء سنوسً حسن حسٌن4187

2022-2023مرشحتربوياسراء شحات عبدالغفار توفٌك عزب4188

2022-2023مرشحتربوياسراء طارق عبدالرحمن حسن4189

2022-2023مرشحتربوياسراء طه عبدهللا طه4190

2022-2023مرشحتربوياسراء عبدالعلٌم مهدى عبدالخالك4191

2022-2023مرشحتربوياسراء عبدالفتاح متولى احمد على4192

2022-2023مرشحتربوياسراء عبدالمجٌد عبدالحى عبدالمجٌد عطٌه4193

2022-2023مرشحتربوياسراء عبدالمرضى اسماعٌل طه4194

2022-2023مرشحتربوياسراء عطاف صابر دٌاب4195

2022-2023مرشحتربوياسراء عٌد حمدى عبدالرازق4196

2022-2023مرشحتربوياسراء مجدى ربٌع دمحم عالم4197

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم احمد دمحم بٌوم4198ً

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم اسماعٌل عبدالرحمن حرب4199

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم ثروت سعد هالل4200

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم رجب دمحم ابو رٌحان4201

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم سلٌمان عوض4202

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم عبدالرحمن دمحم4203

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم عبدالوهاب امام فرج4204

2022-2023مرشحتربوياسراء دمحم دمحم دمحم شرف4205

2022-2023مرشحتربوياسراء مرشد حسن احمد دمحم4206

2022-2023مرشحتربوياسراء مصطفى السٌد احمد اسماعٌل دحٌه4207

2022-2023مرشحتربوياسراء ناصر السٌد عبدالموجود4208



2022-2023مرشحتربوياسراء هالل عبدهللا دمحم4209

2022-2023مرشحتربوياسراء ٌاسر احمد امٌن محمود4210

2022-2023مرشحتربوياسراء ٌاسر دمحم على4211

2022-2023مرشحتربوياسراء ٌسرى ابراهٌم حامد الدسولى4212

2022-2023مرشحتربوياسراء ٌوسف اسماعٌل عبدهللا4213

2022-2023مرشحتربوياسالم ابراهٌم امام على4214

2022-2023مرشحتربوياسالم ابراهٌم عاشور ابراهٌم4215

2022-2023مرشحتربوياسالم احمد حمدى جمعه عمٌله4216

2022-2023مرشحتربوياسالم احمد سلٌمان عبدالغنى ابراهٌم4217

2022-2023مرشحتربوياسالم احمد مٌهوب سٌد خضر4218

2022-2023مرشحتربوياسالم االمٌر محمود عبدالرحمن محمود4219

2022-2023مرشحتربوياسالم امجد دمحم على ابو فرو4220

2022-2023مرشحتربوياسالم حسان العادلى دمحم4221

2022-2023مرشحتربوياسالم حسن رجب حسن4222

2022-2023مرشحتربوياسالم شرٌف دمحم محمود الشرٌف4223

2022-2023مرشحتربوياسالم طارق رمضان احمد4224

2022-2023مرشحتربوياسالم طارق عبدهللا دمحم العٌسوى4225

2022-2023مرشحتربوياسالم عاطف عبدالسالم عبدالكرٌم فتح هللا4226

2022-2023مرشحتربوياسالم عبدهللا بٌومى الجزٌرى4227

2022-2023مرشحتربوياسالم عماد ابو زٌد على خفاجى4228

2022-2023مرشحتربوياسالم فرحات ابراهٌم على الشوكى4229

2022-2023مرشحتربوياسالم ماهر عبدالعاطى الدجوى4230

2022-2023مرشحتربوياسالم دمحم ابراهٌم مرسى رجب4231

2022-2023مرشحتربوياسالم دمحم عبدالعزٌز دمحم4232

2022-2023مرشحتربوياسالم دمحم عبدالغفار دمحم ابو زٌاده4233

2022-2023مرشحتربوياسالم محمود سعٌد دمحم ٌوسف4234

2022-2023مرشحتربوياسالم هشام كامل عبدالحمٌد4235

2022-2023مرشحتربوياسلم اسعد صالح حسان4236

2022-2023مرشحتربوياسماء ابراهٌم فوزي ابراهٌم4237

2022-2023مرشحتربوياسماء ابراهٌم دمحم ابراهٌم البرماوى4238

2022-2023مرشحتربوياسماء احمد عبدالسالم عبدالعزٌز4239

2022-2023مرشحتربوياسماء احمد عبدالمجٌد محمود4240

2022-2023مرشحتربوياسماء احمد دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم4241

2022-2023مرشحتربوياسماء انور سٌد عبدالداٌم4242

2022-2023مرشحتربوياسماء جمال حمدى صدٌك4243

2022-2023مرشحتربوياسماء حاتم السٌد مصطفى4244

2022-2023مرشحتربوياسماء رمضان دمحم عبدالممصود4245

2022-2023مرشحتربوياسماء سالمه حموده احمد4246

2022-2023مرشحتربوياسماء شحات متولى محمود4247

2022-2023مرشحتربوياسماء شرٌف عبدالعزٌز دمحم4248

2022-2023مرشحتربوياسماء شرٌف كامل عرابى4249

2022-2023مرشحتربوياسماء شكرى جمعه حسٌن مسلم4250

2022-2023مرشحتربوياسماء صالح عسران عٌد دمحم4251

2022-2023مرشحتربوياسماء صالح عبدالمعتمد احمد4252



2022-2023مرشحتربوياسماء عبدهللا حسٌن دمحم4253

2022-2023مرشحتربوياسماء عبدالمؤمن دمحم عبدالفتاح طلخان4254

2022-2023مرشحتربوياسماء على دمحم الغرٌب دمحم4255

2022-2023مرشحتربوياسماء على دمحم سٌد سلٌمان4256

2022-2023مرشحتربوياسماء فرج عبدهللا دمحم4257

2022-2023مرشحتربوياسماء فرحات على احمد حجر4258

2022-2023مرشحتربوياسماء محفوظ عبدالمولى عبدهللا4259

2022-2023مرشحتربوياسماء دمحم شبراوى حسن4260

2022-2023مرشحتربوياسماء دمحم طه احمد شرف4261

2022-2023مرشحتربوياسماء دمحم على موسى4262

2022-2023مرشحتربوياسماء دمحم ماهر امٌن4263

2022-2023مرشحتربوياسماء محمود عبدالحلٌم دمحم شلباٌه4264

2022-2023مرشحتربوياسماء مصطفى عبدالمرضً مصطفى4265

2022-2023مرشحتربوياسماء نصر بسٌونى معروف4266

2022-2023مرشحتربوياسماعٌل سامح اسماعٌل مٌره4267

2022-2023مرشحتربوياسماعٌل دمحم ٌوسف السٌد4268

2022-2023مرشحتربوياسمهان محمود مبارن دمحم4269

2022-2023مرشحتربوياسٌا دمحم احمد عبدالعال4270

2022-2023مرشحتربوياشرف عبدالجواد محمود عبدالجواد الطلٌاوى4271

2022-2023مرشحتربوياشرلت عمادالدٌن دمحم على ابراهٌم عمار4272

2022-2023مرشحتربوياشرلت دمحم جالل عبدالعظٌم4273

2022-2023مرشحتربويافرٌنا عماد خلٌل غالى4274

2022-2023مرشحتربويافنان فوزى زٌاده جبر ابوالعزم4275

2022-2023مرشحتربويافنان دمحم خمٌس عبدالحمٌد عجٌله4276

2022-2023مرشحتربوياالء احمد السٌد احمد الجندى4277

2022-2023مرشحتربوياالء احمد زكرٌا موسى غازى4278

2022-2023مرشحتربوياالء احمد طه علوان دمحم صباح4279

2022-2023مرشحتربوياالء السٌد صالح حسن دمحم صالحه4280

2022-2023مرشحتربوياالء اٌمن شولى احمد ابو دٌه4281

2022-2023مرشحتربوياالء تركً عٌد دمحم4282

2022-2023مرشحتربوياالء جمال عطٌه عبدالحمٌد عطٌه4283

2022-2023مرشحتربوياالء حافظ ابراهٌم حافظ4284

2022-2023مرشحتربوياالء حامد دمحم حامد4285

2022-2023مرشحتربوياالء حسام شحاته السٌد مرسى4286

2022-2023مرشحتربوياالء خالد السٌد عبدالحمٌد4287

2022-2023مرشحتربوياالء خالد سٌد على4288

2022-2023مرشحتربوياالء رمضان سعد على سعد4289

2022-2023مرشحتربوياالء عبدالناصر عبدهللا عبدالحك عبدالحلٌم4290

2022-2023مرشحتربوياالء عبدالونٌس دمحم حماددمحم4291

2022-2023مرشحتربوياالء عطٌه احمد عبدالظاهر4292

2022-2023مرشحتربوياالء على حسٌن عبدالعزٌز4293

2022-2023مرشحتربويااَلء فرج دمحم عبدالجلٌل4294

2022-2023مرشحتربوياالء ماجد كمال دمحم نوار4295

2022-2023مرشحتربوياالء ماهر عبدالجلٌل عبدالغنى الدابولى4296



2022-2023مرشحتربوياالء دمحم صالح زالبٌه4297

2022-2023مرشحتربوياالء دمحم على ٌوسف4298

2022-2023مرشحتربوياالء دمحم ممدوح عبدالعال4299

2022-2023مرشحتربوياالء محمود السٌد بسٌونى موسى4300

2022-2023مرشحتربوياالء محمود ربٌع محمود عبدالحفٌظ4301

2022-2023مرشحتربوياالء محمود طه عبدهللا4302

2022-2023مرشحتربوياالء مدحت دمحم حسٌن4303

2022-2023مرشحتربوياالء معاذ دمحم بدر4304

2022-2023مرشحتربوياالمام شرٌف االمام احمد شعرٌه4305

2022-2023مرشحتربويالحسن عبدالعزٌز ابراهٌم ناجى4306

2022-2023مرشحتربويالدشناوى ابوالٌمٌن عبدالاله طاهر4307

2022-2023مرشحتربويالزهراء متولى عٌد دمحم سعد4308

2022-2023مرشحتربويالسٌد سعٌد السٌد دمحم حسن4309

2022-2023مرشحتربويالسٌد شاكر حسن هالل سٌد احمد4310

2022-2023مرشحتربويالسٌد دمحم سٌد احمد السٌد الجمال4311

2022-2023مرشحتربويالسٌد دمحم متولى سٌد احمد لندٌل4312

2022-2023مرشحتربويالشٌماء السٌد فرج دمحمى االخضر4313

2022-2023مرشحتربويالشٌماء دمحم عبدالحمٌد دمحم4314

2022-2023مرشحتربويالشٌماء ٌاسر زكرٌا دمحم ٌونس4315

2022-2023مرشحتربويالصافى فاٌد عبدالمطلب بٌومى دمحم غازى4316

2022-2023مرشحتربويالطاهر احمد انس الوجود دمحم4317

2022-2023مرشحتربويالعزب حسن العزب بسطاوى4318

2022-2023مرشحتربويالفت احمد تونى ذكى4319

2022-2023مرشحتربويالهام احمد مكرم عبٌد4320

2022-2023مرشحتربويالهام خالد دمحم حسن عفٌف4321ً

2022-2023مرشحتربويالهام طارق سعٌد لٌات4322ً

2022-2023مرشحتربويامانى حمدى عبدالعظٌم خلٌل4323

2022-2023مرشحتربويامانى على دمحم حسن السلومى4324

2022-2023مرشحتربويامانى دمحم سٌد طه4325

2022-2023مرشحتربويامانى دمحم على عبدالبدٌع تركى4326

2022-2023مرشحتربويامانً دمحم محمود عل4327ً

2022-2023مرشحتربويامانى ممٌبل ممبول سالم4328

2022-2023مرشحتربويامانى ٌاسر محمود الشاوٌش4329

2022-2023مرشحتربويامل احمد حسٌن مبرون4330

2022-2023مرشحتربويامل اسماعٌل فتحى دمحم4331

2022-2023مرشحتربويامل بشٌر عبداللطٌف احمد4332

2022-2023مرشحتربويامل جالل عبدالكرٌم احمد4333

2022-2023مرشحتربويامل جمعه السعٌد دمحم عبدهللا4334

2022-2023مرشحتربويامل رضا دمحم رمضان حبٌب4335

2022-2023مرشحتربويامل رضوان على بٌومى االشرم4336

2022-2023مرشحتربويامل شفٌك على ابو اللبن4337

2022-2023مرشحتربويامل عبدالسالم احمد عبدالسالم4338

2022-2023مرشحتربويامل عبدالواحد السٌد عبدالواحد لمر4339

2022-2023مرشحتربويامل عبدالوارث عبدالوارث على ابوعبدهللا4340



2022-2023مرشحتربويامل عالء دمحم الطاهر4341

2022-2023مرشحتربويامل فاروق شفٌك عبدالحمٌد4342

2022-2023مرشحتربويامل منصور عبدالعزٌز علوان4343

2022-2023مرشحتربويامنٌة طلعت عربى على4344

2022-2023مرشحتربويامنٌه أنور على اسماعٌل بكر4345

2022-2023مرشحتربويامنٌه ابوزٌد صابر ابوزٌد4346

2022-2023مرشحتربويامنٌه احمد ابراهٌم احمد4347

2022-2023مرشحتربويامنٌه احمد عبدالحمٌد ابوحسن4348

2022-2023مرشحتربويامنٌه احمد عبدالخالك احمد ابوعٌد4349

2022-2023مرشحتربويامنٌه احمد مبرون دمحم كرٌم4350

2022-2023مرشحتربويامنٌه حسنً احمد اسماعٌل4351

2022-2023مرشحتربويامنٌه رمزى عبدالحكٌم عبدالعاطى الخراط4352

2022-2023مرشحتربويامنٌه سعٌد مبرون سعٌد4353

2022-2023مرشحتربويامنٌه شعبان احمد ندا4354

2022-2023مرشحتربويامنٌه صالح ابراهٌم احمد ابو زٌد4355

2022-2023مرشحتربويامنٌه عبدالنبى ناجى عبدهللا تركى4356

2022-2023مرشحتربويامنٌه عرفه عبدالعال السٌد4357

2022-2023مرشحتربويامنٌه ماجد احمد لرواش4358

2022-2023مرشحتربويامنٌه دمحم السٌد عماره4359

2022-2023مرشحتربويامنٌه محمود دمحم عطٌه احمد4360

2022-2023مرشحتربويامنٌه مسعد مختار عفٌفى لندٌل4361

2022-2023مرشحتربويامنٌه ناجى عبدالفتاح احمد احمد4362

2022-2023مرشحتربويامنٌه هانى حجاج عبدالعظٌم على حسانٌن4363

2022-2023مرشحتربويامنٌه وائل سمٌر منوفى4364

2022-2023مرشحتربويامنٌه ٌحٌى عبدالنبى دمحم4365

2022-2023مرشحتربويامٌر ابرام ولٌم سدره4366

2022-2023مرشحتربويامٌر ابراهٌم دمحم معاذ4367

2022-2023مرشحتربويامٌر حماده رمضان فؤاد مناع4368

2022-2023مرشحتربويامٌرة حمدى ترن معوض4369

2022-2023مرشحتربويامٌرة عطٌتو فواز احمد على4370

2022-2023مرشحتربويامٌرة عماد محمود زمزم4371

2022-2023مرشحتربويامٌره احمد حلمً حسن4372

2022-2023مرشحتربويامٌره احمد دمحم دمحم نصرالدٌن4373

2022-2023مرشحتربويامٌره اشرف عبدالحلٌم حافظ عبدالحلٌم4374

2022-2023مرشحتربويامٌره اٌمن جابر أبو العال المناوى4375

2022-2023مرشحتربويامٌره باسم فتحى ٌونس4376

2022-2023مرشحتربويامٌره جامع محمود على4377

2022-2023مرشحتربويامٌره رمضان دمحم السٌد عامر4378

2022-2023مرشحتربويامٌره سنوسً دمحم سنوس4379ً

2022-2023مرشحتربويامٌره سٌد دمحم على4380

2022-2023مرشحتربويامٌره عبدالتواب فتحً صادق4381

2022-2023مرشحتربويامٌره عبدالخٌر محمود على4382

2022-2023مرشحتربويامٌره على صبرى على عبدالحلٌم4383

2022-2023مرشحتربويامٌره فتحى احمد شتات4384



2022-2023مرشحتربويامٌره دمحم عبدالغفار اٌوب4385

2022-2023مرشحتربويامٌره دمحم عبدالوهاب وراز4386

2022-2023مرشحتربويامٌره نبٌل دمحم مختار4387

2022-2023مرشحتربويامٌره هانى عبدالعلٌم عبدالحلٌم4388

2022-2023مرشحتربويامٌره ٌاسر مصطفى فؤاد4389

2022-2023مرشحتربويامٌمه رمضان شعبان رجب4390

2022-2023مرشحتربويامٌمه طارق حسن عبدالوهاب4391

2022-2023مرشحتربويامٌمه عبدالهادى فرحات ابوسٌف4392

2022-2023مرشحتربويامٌن مصطفى امٌن شعبان سلٌمان4393

2022-2023مرشحتربويامٌن نصر ابو زٌد ابو شعٌشع على4394

2022-2023مرشحتربويامٌنه احمد سالم عزام4395

2022-2023مرشحتربويامٌنه اٌمن دمحم عبدالمادر4396

2022-2023مرشحتربويامٌنه شرٌف حموده حسن4397

2022-2023مرشحتربويانتصار دمحم عرالى دمحم خلٌل4398

2022-2023مرشحتربويانجى جالل عبدهللا دمحم دروٌش4399

2022-2023مرشحتربويانجى حمدى فتٌح عبدالحمٌد الدخمٌس4400

2022-2023مرشحتربويانجً ربٌع احمد عباس4401

2022-2023مرشحتربويانجى هشام عبدالمنعم عبدالحمٌد زعلون4402

2022-2023مرشحتربويانعام امٌر فواد دمحم4403

2022-2023مرشحتربويانور غرٌب السٌد محمود4404

2022-2023مرشحتربويانور فتحى ابراهٌم عبدالغنى داود4405

2022-2023مرشحتربوياهداء سٌد مصطفى عبدالرحمن4406

2022-2023مرشحتربوياهداء دمحم ابراهٌم الدسولى على4407

2022-2023مرشحتربوياهله احمد فهمى دمحم بدوى4408

2022-2023مرشحتربوياوزٌنا مراد حكٌم سلٌمان4409

2022-2023مرشحتربوياٌات طارق دمحم أبوالٌزٌد عٌد احمد4410

2022-2023مرشحتربوياٌات طالل سالم ابراهٌم خلٌل4411

2022-2023مرشحتربوياٌات على دمحم عبدالشافى المرسى العدوى4412

2022-2023مرشحتربوياٌات على محمود دمحم االمام4413

2022-2023مرشحتربوياٌات ولٌد فاروق احمد السٌد4414

2022-2023مرشحتربوياٌاد عبدهللا ابو الفتوح الصعٌدى4415

2022-2023مرشحتربوياٌة عوض لوٌة مسعود طالب4416

2022-2023مرشحتربوياٌرٌنى بباوى فاٌز نجٌب تاوضروس4417

2022-2023مرشحتربوياٌرٌنى نصر فوزى نصر4418

2022-2023مرشحتربوياٌمان ابراهٌم سعد سٌد احمد الصعٌدي4419

2022-2023مرشحتربوياٌمان ابراهٌم محمود دمحم فاٌد4420

2022-2023مرشحتربوياٌمان ابوالوفا معروف ابوالحسن4421

2022-2023مرشحتربوياٌمان احمد كامل دمحم البصال4422

2022-2023مرشحتربوياٌمان احمد دمحم صابر شحاته شاهٌن4423

2022-2023مرشحتربوياٌمان اشرف احمد اسماعٌل دمحم4424

2022-2023مرشحتربوياٌمان اشرف عبدالعزٌز عبدالواحد4425

2022-2023مرشحتربوياٌمان اشرف مسعود على بكر4426

2022-2023مرشحتربوياٌمان السعٌد فتح هللا احمد ابو دشٌش4427

2022-2023مرشحتربوياٌمان السٌد حامد بدٌر على4428



2022-2023مرشحتربوياٌمان السٌد دمحم محمود4429

2022-2023مرشحتربوياٌمان اٌمن دمحم ابراهٌم4430

2022-2023مرشحتربوياٌمان جمال شحاته مصطفى كحٌل4431

2022-2023مرشحتربوياٌمان جمال كرٌم عبدالعظٌم حنبش4432

2022-2023مرشحتربوياٌمان جمال مبرون دمحم4433

2022-2023مرشحتربوياٌمان جمال دمحم مبارن4434

2022-2023مرشحتربوياٌمان حامد سعد متولى4435

2022-2023مرشحتربوياٌمان حماد خلٌفه عبدالخالك4436

2022-2023مرشحتربوياٌمان حمٌده حسٌن العربى4437

2022-2023مرشحتربوياٌمان خالد حمدى سرور4438

2022-2023مرشحتربوياٌمان رمضان سعٌد احمد ابراهٌم4439

2022-2023مرشحتربوياٌمان رمضان عبدالفتاح عبدالمطلب4440

2022-2023مرشحتربوياٌمان عاطف فضٌل ابراهٌم4441

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالباسط عبدالصمد عبدالواحد4442

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالحكم دمحم عبدالراض4443ً

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالحمٌد دمحم عل4444ً

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالراضى عبدالعزٌز خفاجى4445

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالكرٌم احمد عبدالغنى4446

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالهادى شبانه عبدالممصود4447

2022-2023مرشحتربوياٌمان عبدالوهاب عبدالوهاب عمر خمٌس4448

2022-2023مرشحتربوياٌمان عالء خضر محمود ابو عٌد4449

2022-2023مرشحتربوياٌمان عالء عطٌه ابراهٌم4450

2022-2023مرشحتربوياٌمان فرغلً دمحم هالل4451

2022-2023مرشحتربوياٌمان ماجد عبدالغنى ٌوسف خلف هللا4452

2022-2023مرشحتربوياٌمان محسن فراج عبدالمادر رضوان4453

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم ابوبكر محمود4454

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم احمد خٌرى دمحم4455

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم احمد دمحم نصار4456

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم عبدالعزٌز السٌسى4457

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم عمرو عمرو زاٌد4458

2022-2023مرشحتربوياٌمان دمحم فتحى عبدالحمٌد محمود4459

2022-2023مرشحتربوياٌمان محمود عبدالمنعم مصطف4460ً

2022-2023مرشحتربوياٌمان مدحت دمحم عبدالرحمن4461

2022-2023مرشحتربوياٌمان مصطفى مصطفى محمود الشٌخ4462

2022-2023مرشحتربوياٌمان منصور عبده امٌن4463

2022-2023مرشحتربوياٌمان ناجح خلف راشد4464

2022-2023مرشحتربوياٌمان نبٌل عبدالسٌد محروس4465

2022-2023مرشحتربوياٌمان نبٌل عبدهللا بكٌر4466

2022-2023مرشحتربوياٌمان نظٌر دمحم نظٌر4467

2022-2023مرشحتربوياٌمان هالل على دمحم ابو ٌوسف4468

2022-2023مرشحتربوياٌمان وجٌه عبدالمجٌد دروٌش4469

2022-2023مرشحتربوياٌمان ٌاسر ابو المعاطى ابراهٌم4470

2022-2023مرشحتربوياٌمن عبدالوهاب احمد السٌد4471

2022-2023مرشحتربوياٌمن دمحم حسٌن مرسى4472



2022-2023مرشحتربوياٌمن دمحم على سعد الدٌن دمحم4473

2022-2023مرشحتربوياٌناس حامد معوض عبدالمحسن4474

2022-2023مرشحتربوياٌه احمد بدري احمد4475

2022-2023مرشحتربوياٌه احمد شحاته عبدالغنى4476

2022-2023مرشحتربوياٌه احمد طلبه حسن4477

2022-2023مرشحتربوياٌه احمد فاروق عبدالحلٌم4478

2022-2023مرشحتربوياٌه احمد ناصر عبدالحمٌد ابراهٌم4479

2022-2023مرشحتربوياٌه اسماعٌل عبدالرسول ثابت4480

2022-2023مرشحتربوياٌه اشرف عادل عبدالعزٌز عبدالوهاب4481

2022-2023مرشحتربوياٌه اشرف كمال عبدالحمٌد4482

2022-2023مرشحتربوياٌه اشرف دمحم حجاب4483

2022-2023مرشحتربوياٌه الجوهري دمحم احمد4484

2022-2023مرشحتربوياٌه السٌد عبدالاله ابو اسماعٌل4485

2022-2023مرشحتربوياٌه السٌد عبدهللا دمحم الرمادى4486

2022-2023مرشحتربوياٌه السٌد كمال فضه4487

2022-2023مرشحتربوياٌه السٌد دمحم حنفى السٌد4488

2022-2023مرشحتربوياٌه هللا عصام السعٌد بنات4489

2022-2023مرشحتربوياٌه اٌهاب زاٌد مصطف4490ً

2022-2023مرشحتربوياٌه جمال بدوى حسانٌن ٌوسف4491

2022-2023مرشحتربوياٌه جمال على احمد4492

2022-2023مرشحتربوياٌه جمعه دمحم السٌد غازى4493

2022-2023مرشحتربوياٌه حسن رامز شرٌف4494

2022-2023مرشحتربوياٌه حسن عبدالحكٌم طلبه4495

2022-2023مرشحتربوياٌه حسن دمحم حسن4496

2022-2023مرشحتربوياٌه رمضان محمود دمحم البشماوى4497

2022-2023مرشحتربوياٌه سامى علً عوض4498

2022-2023مرشحتربوياٌه سٌد دمحم سٌد4499

2022-2023مرشحتربوياٌه شعبان عبدالمجٌد عبدالسالم4500

2022-2023مرشحتربوياٌه شعبان على على4501

2022-2023مرشحتربوياٌه شولى عبدالمجٌد عبدالجلٌل4502

2022-2023مرشحتربوياٌه صالح حسن احمد4503

2022-2023مرشحتربوياٌه طه دمحم حشٌش4504

2022-2023مرشحتربوياٌه عادل علً موسى4505

2022-2023مرشحتربوياٌه عبدالرحمن دمحم عمر4506

2022-2023مرشحتربوياٌه عبدالمعز مصطفى دمحم4507

2022-2023مرشحتربوياٌه علً شعبان على دمحم4508

2022-2023مرشحتربوياٌه عماد حسن ابوالفتوح4509

2022-2023مرشحتربوياٌه عماد مصطفى ابراهٌم البستاوى4510

2022-2023مرشحتربوياٌه عٌد جالل عل4511ً

2022-2023مرشحتربوياٌه دمحم رمضان عبدالنبى جاب هللا4512

2022-2023مرشحتربوياٌه دمحم فوزى حلمى باشا4513

2022-2023مرشحتربوياٌه دمحم دمحم طلبه غنٌم4514

2022-2023مرشحتربوياٌه مصطفى دمحم سلٌمان ابو نٌدة4515

2022-2023مرشحتربوياٌه منجد عبدالفتاح رمضان4516



2022-2023مرشحتربوياٌه نبٌل على وهبه4517

2022-2023مرشحتربوياٌه نوح معوض عامر4518

2022-2023مرشحتربوياٌهاب فتحى حسن دمحم العطار4519

2022-2023مرشحتربويباسم دمحم عبدالعزٌز الصاوى4520

2022-2023مرشحتربويباهر هشام فرحات عبدالعزٌز4521

2022-2023مرشحتربويبثٌنة اٌمن سعٌد السٌد4522

2022-2023مرشحتربويبدر عطا حسن عطا4523

2022-2023مرشحتربويبدور اسامه ابوالماسم الدردٌرى4524

2022-2023مرشحتربويبسمله احمد رمضان سٌد رشوان4525

2022-2023مرشحتربويبسمله حسن فتحى احمد4526

2022-2023مرشحتربويبسمله سعدى السٌد احمد4527

2022-2023مرشحتربويبسمله سٌد عبدالفتاح مدبولى4528

2022-2023مرشحتربويبسمله صبرى مصطفى مصطفى سرور4529

2022-2023مرشحتربويبسمله عمر ثابت عبدالرحمن4530

2022-2023مرشحتربويبسمله دمحم ابراهٌم ابراهٌم شرشر4531

2022-2023مرشحتربويبسمله دمحم فتحى امٌن عٌد4532

2022-2023مرشحتربويبسمله موسى بسٌونى ابراهٌم الجروانى4533

2022-2023مرشحتربويبسمه الصاوى عبدالحمٌد ابوعلى4534

2022-2023مرشحتربويبسمه بدر حسن احمد ابراهٌم4535

2022-2023مرشحتربويبسمه خالد عوض دمحم حسن4536

2022-2023مرشحتربويبسمه رمضان عطٌه مراد4537

2022-2023مرشحتربويبسمه على احمد متولى شحاته4538

2022-2023مرشحتربويبسمه دمحم ابو المجد احمد دمحم4539

2022-2023مرشحتربويبسنت ابراهٌم مصطفى ابوالٌزٌد4540

2022-2023مرشحتربويبسنت اشرف عبدالممصود عبدالمول4541ً

2022-2023مرشحتربويبسنت خالد دمحم عباس4542

2022-2023مرشحتربويبسنت سمٌر على ابو طه4543

2022-2023مرشحتربويبسنت صالح سالم الباجورى4544

2022-2023مرشحتربويبسنت عاطف ابراهٌم المالح4545

2022-2023مرشحتربويبسنت عبداللطٌف احمد عبداللطٌف خطاب4546

2022-2023مرشحتربويبسنت عماد حنٌن جرجس حنا4547

2022-2023مرشحتربويبسنت دمحم احمد عبدالعزٌز4548

2022-2023مرشحتربويبسنت مصطفى عبدالعال سٌد4549

2022-2023مرشحتربويبسنت مصطفى على دمحم ناجى4550

2022-2023مرشحتربويبسنت هانى عبدالعال عبدالمطلب4551

2022-2023مرشحتربويبسنت ٌاسر صبحى ابراهٌم حسن4552

2022-2023مرشحتربويبالل اشرف احمد على مبرون4553

2022-2023مرشحتربويبالل شرٌف خلف هللا خالف4554

2022-2023مرشحتربويبهاء اٌمن دمحم عبدالحمٌد شلبى4555

2022-2023مرشحتربويبوسى عصام دمحم عبده عماره4556

2022-2023مرشحتربويبٌتر شنوده بشرى شنوده4557

2022-2023مرشحتربويتامر ابراهٌم عبدهللا مصطفى الملٌجى4558

2022-2023مرشحتربويتبارن ماهر مرسى محمود الغرٌانى4559

2022-2023مرشحتربويتحٌه دمحم نجاح األودن4560



2022-2023مرشحتربويتسنٌم ابراهٌم دمحم عبدهللا4561

2022-2023مرشحتربويتسنٌم حسنى عبدالمنعم عجور4562

2022-2023مرشحتربويتغرٌد اسماعٌل السٌد دمحم السٌد4563

2022-2023مرشحتربويتغرٌد السٌد جابر دمحم السٌد4564

2022-2023مرشحتربويتغرٌد صالح الدٌن احمد دمحم المداح4565

2022-2023مرشحتربويتغرٌد على دمحم عبدالمنعم على بكر4566

2022-2023مرشحتربويتغرٌد دمحم اسماعٌل عمل4567

2022-2023مرشحتربويتغرٌد ممدوح عبدالمحسن احمد4568

2022-2023مرشحتربويتموي شرٌف شولً محمود4569

2022-2023مرشحتربويتمى حاتم على رضا خلٌفه4570

2022-2023مرشحتربويتمى حازم عبدالممتدر عبدالحكٌم السمادونى4571

2022-2023مرشحتربويتمى خالد احمد دمحم4572

2022-2023مرشحتربويتمى سالم حامد عبدالفتاح4573

2022-2023مرشحتربويتمى عصام الدٌن دمحم السٌد اسماعٌل4574

2022-2023مرشحتربويثرٌا دمحم بدر الجمال عبدهللا ابراهٌم النجار4575

2022-2023مرشحتربويجانو مجدى بشٌر صفٌان4576

2022-2023مرشحتربويجالل مجدى جالل بدر4577

2022-2023مرشحتربويجالل دمحم جالل مصطفى4578

2022-2023مرشحتربويجمال عبدالناصر السٌد ابراهٌم عبدالبالى4579

2022-2023مرشحتربويجمال دمحم حماد سالمه4580

2022-2023مرشحتربويجمٌلة امٌن فؤاد دمحم4581

2022-2023مرشحتربويجمٌله السٌد سوٌلم عوده حسن4582

2022-2023مرشحتربويجنات عاطف سعٌد ابولبن4583

2022-2023مرشحتربويجنه عبدالتواب خٌري لاسم4584

2022-2023مرشحتربويجنى سٌد ذكى لطب على4585

2022-2023مرشحتربويجهاد ابراهٌم السٌد الحصرى4586

2022-2023مرشحتربويجهاد احمد صالح السٌد4587

2022-2023مرشحتربويجهاد عبدالجواد حسٌن دمحم هالل4588

2022-2023مرشحتربويجهاد عصمت ابو عمره ابراهٌم4589

2022-2023مرشحتربويجهاد محمود عبداللطٌف عبدالمجٌد4590

2022-2023مرشحتربويجواهر على بسٌونى الشٌنى4591

2022-2023مرشحتربويجولٌانه مكرم شولى الالدٌوس4592

2022-2023مرشحتربويجومانه امجد داود موسى ٌوسف4593

2022-2023مرشحتربويجون سمٌر مورٌس ارمانٌوس4594

2022-2023مرشحتربويحاتم السٌد عبدهللا السٌد4595

2022-2023مرشحتربويحاتم دمحم طه دمحم4596

2022-2023مرشحتربويحازم حماد السٌد حماد4597

2022-2023مرشحتربويحازم رضا فتحى حسن4598

2022-2023مرشحتربويحازم دمحم كامل نصر4599

2022-2023مرشحتربويحبٌبة سعد دمحم عطٌه ٌوسف4600

2022-2023مرشحتربويحبٌبة دمحم محمود مرسى4601

2022-2023مرشحتربويحبٌبه احمد على عبدالمعز4602

2022-2023مرشحتربويحبٌبه احمد فؤاد عبدالراضى4603

2022-2023مرشحتربويحبٌبه اسالم ابو المجد على النجار4604



2022-2023مرشحتربويحبٌبه السٌد حمدان احمد سالمه4605

2022-2023مرشحتربويحبٌبه السٌد على السٌد لطب4606

2022-2023مرشحتربويحبٌبه هللا مصطفً متولً حافظ4607

2022-2023مرشحتربويحبٌبه حسٌن منصور الهلباوى4608

2022-2023مرشحتربويحبٌبه رأفت دمحم ربٌع لندٌل4609

2022-2023مرشحتربويحبٌبه رضا ابراهٌم دمحم عاٌد4610

2022-2023مرشحتربويحبٌبه سمٌر ابراهٌم بسٌونى على4611

2022-2023مرشحتربويحبٌبه صالح الدٌن حسٌن دمحم عبدالرحمن4612

2022-2023مرشحتربويحبٌبه طلعت عبدهللا محمود كرٌت4613

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم انور دمحم حٌور4614

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم حافظ علً عبدالداٌم4615

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم حامد دمحم السٌد4616

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم لطفى اللٌثى4617

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم مجدى بٌومى العمروسى4618

2022-2023مرشحتربويحبٌبه دمحم دمحم عبدالحمٌد البهلول4619

2022-2023مرشحتربويحبٌبه محمود السٌد عطٌه4620

2022-2023مرشحتربويحبٌبه مصطفً عبدالبدٌع راشد4621

2022-2023مرشحتربويحبٌبه ٌاسر الوسطانى شهاب الدٌن4622

2022-2023مرشحتربويحسام الدٌن حمدى عبدهللا نجدى4623

2022-2023مرشحتربويحسام حاتم ٌوسف دمحم4624

2022-2023مرشحتربويحسام فتحى السٌد جعفر4625

2022-2023مرشحتربويحسام دمحم احمد نبوى دمحم4626

2022-2023مرشحتربويحسام محمود دمحم محمود طلبه4627

2022-2023مرشحتربويحسام مصطفى احمد حسانٌن4628

2022-2023مرشحتربويحسام نسٌم سٌحه سلٌمان4629

2022-2023مرشحتربويحسان ماهر دمحم دمحم السماحى4630

2022-2023مرشحتربويحسن السعٌد ابو التنا السٌد4631

2022-2023مرشحتربويحسن جمال حسن ابراهٌم4632

2022-2023مرشحتربويحسن عبدالحكٌم محمود احمد4633

2022-2023مرشحتربويحسن دمحم حسن ابراهٌم4634

2022-2023مرشحتربويحسناء احمد حسٌن على4635

2022-2023مرشحتربويحسناء دمحم ابراهٌم صمر4636

2022-2023مرشحتربويحسناء دمحم رشاد نبوي4637

2022-2023مرشحتربويحسناء محمود فوزى دمحم4638

2022-2023مرشحتربويحسنى ابراهٌم محمود دمحم4639

2022-2023مرشحتربويحسٌن جالل السٌد ابوعمٌش4640

2022-2023مرشحتربويحسٌن حسام الدٌن حسٌن على4641

2022-2023مرشحتربويحسٌن عالء دمحم محمود4642

2022-2023مرشحتربويحسٌن فؤاد محمود عبدالواحد4643

2022-2023مرشحتربويحمدى طاهر فرج حسٌن دمحم4644

2022-2023مرشحتربويحمزة محمود حنفً محمود4645

2022-2023مرشحتربويحمٌدة دمحم دمحم عبدالمعطى عبده4646

2022-2023مرشحتربويحمٌده ولٌد عبدالممصود عبدالهادي4647

2022-2023مرشحتربويحنان رضا عبدالخالك عثمان4648



2022-2023مرشحتربويحنٌن احمد سٌد ابوسرٌع4649

2022-2023مرشحتربويحنٌن احمد مصطفً عل4650ً

2022-2023مرشحتربويحنٌن اسامه دمحم ابراهٌم4651

2022-2023مرشحتربويحنٌن حمٌدو حسن محمود ابراهٌم4652

2022-2023مرشحتربويحنٌن دمحم ابراهٌم بركات4653

2022-2023مرشحتربويحنٌن محمود عوض سعٌد4654

2022-2023مرشحتربويحورٌة عبداللطٌف دسولً عبداللطٌف4655

2022-2023مرشحتربويحٌاه طارق عٌسى منصور4656

2022-2023مرشحتربويخالد حسام مصطفى حسن المشد4657

2022-2023مرشحتربويخالد شحاته على شحات4658

2022-2023مرشحتربويخالد عاشور توفٌك دمحم4659

2022-2023مرشحتربويخالد عبده دمحم عبده مطاوع4660

2022-2023مرشحتربويخالد دمحم ابراهٌم ابراهٌم جاهٌن4661

2022-2023مرشحتربويخالد دمحم احمد ظهر4662

2022-2023مرشحتربويخالد دمحم سعد الشاهد4663

2022-2023مرشحتربويخالد محمود حسن محمود مصطفى4664

2022-2023مرشحتربويخالد مسعد غانم دمحم بدر4665

2022-2023مرشحتربويخالد مصطفى مصطفى جراده4666

2022-2023مرشحتربويخالد منصور دمحم شحات دمحم4667

2022-2023مرشحتربويخالد ٌسرى صالح جمعه4668

2022-2023مرشحتربويخضره جمعه الشبراوى دمحم4669

2022-2023مرشحتربويخلود خالد احمد مرسى4670

2022-2023مرشحتربويخلود عاطف دمحم عبدهللا مجاهد4671

2022-2023مرشحتربويخلود على وهب هللا دمحم4672

2022-2023مرشحتربويخلود فاٌز عوده دمحم4673

2022-2023مرشحتربويخلود دمحم مصطفى محمود ابو عٌد4674

2022-2023مرشحتربويخلود وائل سعٌد عبدالمنصف4675

2022-2023مرشحتربويخلود ٌاسر دمحم ابراهٌم الشامى4676

2022-2023مرشحتربويخلٌل طارق خلٌل دمحم الفره4677

2022-2023مرشحتربويدالٌا ابراهٌم رفعت جبر جاب هللا4678

2022-2023مرشحتربويدالٌا ابراهٌم دمحم مطاوع4679

2022-2023مرشحتربويدالٌا اٌمن شعبان عبدالعزٌز الصٌاد4680

2022-2023مرشحتربويدالٌا عادل عبدالمنعم السٌد4681

2022-2023مرشحتربويدالٌا عبدهللا العبد عبدالمعطى4682

2022-2023مرشحتربويدالٌا عبده فتحى منادى4683

2022-2023مرشحتربويدالٌا هشام عبداللطٌف حامد عوض4684

2022-2023مرشحتربويدعاء احمد سٌد احمد4685

2022-2023مرشحتربويدعاء عبدالسمٌع العزب العزب4686

2022-2023مرشحتربويدعاء عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا البحٌرى4687

2022-2023مرشحتربويدعاء عصام سٌد حسن4688

2022-2023مرشحتربويدعاء محسن صالح أبو زٌد4689

2022-2023مرشحتربويدعاء دمحم زكرٌا العزه4690

2022-2023مرشحتربويدعاء دمحم سمٌر عبدالممصود دمحم مندور4691

2022-2023مرشحتربويدعاء دمحم محمود عبدالسمٌع دمحم4692



2022-2023مرشحتربويدعاء دمحم مسلم علٌوة4693

2022-2023مرشحتربويدعاء منٌر كمال زكرٌا4694

2022-2023مرشحتربويدعاء ٌاسر عبدالفتاح احمد4695

2022-2023مرشحتربويدمٌانه اسعد حماٌه ٌوسف عوض4696

2022-2023مرشحتربويدنٌا اشرف السٌد سند4697

2022-2023مرشحتربويدنٌا اشرف شعبان دمحم4698

2022-2023مرشحتربويدنٌا السٌد ابوالحدٌد دمحم4699

2022-2023مرشحتربويدنٌا اٌهاب ابراهٌم الجبالى4700

2022-2023مرشحتربويدنٌا حاتم دٌاب حماد4701

2022-2023مرشحتربويدنٌا حمدى فتحى عرجاوى الرٌس4702

2022-2023مرشحتربويدنٌا خمٌس عاطف ابراهٌم ابوالنور4703

2022-2023مرشحتربويدنٌا رزق توفٌك محمود4704

2022-2023مرشحتربويدنٌا رضا ابراهٌم الدسولى رمضان4705

2022-2023مرشحتربويدنٌا عبدالرحمن عجمى عبدالحمٌد العجمى4706

2022-2023مرشحتربويدنٌا عبدالعزٌز دمحم عبدهللا هالل4707

2022-2023مرشحتربويدنٌا عبدالممصود عبده الصاوى4708

2022-2023مرشحتربويدنٌا دمحم مفٌد شاكر4709

2022-2023مرشحتربويدنٌا مصطفى فوزى عبدالمولى4710

2022-2023مرشحتربويدنٌا مصطفى دمحم على كشاف4711

2022-2023مرشحتربويدنٌا ٌاسر سلٌمان دمحم4712

2022-2023مرشحتربويدنٌا ٌونس بخٌت سٌد4713

2022-2023مرشحتربويدنٌا ٌونس سالم سلٌمان4714

2022-2023مرشحتربويدهب ناجح اسطفانوس سلٌمان4715

2022-2023مرشحتربويدولت فوزى ابراهٌم االحول4716

2022-2023مرشحتربويدٌانا زكى مورٌس زكى4717

2022-2023مرشحتربويدٌنا ابراهٌم السٌد على عبدهللا4718

2022-2023مرشحتربويدٌنا احمد معوض عبدالمؤمن4719

2022-2023مرشحتربويدٌنا اٌهاب فتحى احمد4720

2022-2023مرشحتربويدٌنا بركات فتحى سوٌلم4721

2022-2023مرشحتربويدٌنا شعبان دمحم دسولى عبدالمجٌد4722

2022-2023مرشحتربويدٌنا عمرو سعٌد دمحم سالم4723

2022-2023مرشحتربويذكرى ابراهٌم رفعت دمحم الجوهرى ابو سنه4724

2022-2023مرشحتربويذكرى تامر احمد الفشار4725

2022-2023مرشحتربويذكرٌا دمحم مصطفى جنادى4726

2022-2023مرشحتربويرؤى عبدالرؤف حسٌن دمحم حسٌن4727

2022-2023مرشحتربويرانا حسانٌن عبداللطٌف على4728

2022-2023مرشحتربويرانا عماد عبدالعزٌز دمحم4729

2022-2023مرشحتربويراندا عبدالمادر فرحات عبدالمادر فوده4730

2022-2023مرشحتربويرانٌا احمد سعد حسن4731

2022-2023مرشحتربويرانٌا بدر شحات شحاته4732

2022-2023مرشحتربويرانٌا بسٌونى حسن بسٌونى4733

2022-2023مرشحتربويرانٌا ربٌع كٌشار حافظ4734

2022-2023مرشحتربويرانٌا عبدالفتاح عبدالرحمن الدسولى عالم4735

2022-2023مرشحتربويرانٌا عبدربه لطفى الشامى4736



2022-2023مرشحتربويرانٌا دمحم سلٌمان دمحم سلٌمان حجاج4737

2022-2023مرشحتربويرباب السٌد عبدالحمٌد السٌد دمحم4738

2022-2023مرشحتربويرباب ولٌد دمحم محمود دمحم4739

2022-2023مرشحتربويرجاء احمد عادل حجران4740

2022-2023مرشحتربويرحاب اشرف محمود عبدالعزٌز4741

2022-2023مرشحتربويرحاب السٌد جبرٌل ابراهٌم4742

2022-2023مرشحتربويرحاب حربى احمد رضوان4743

2022-2023مرشحتربويرحاب سالمه دمحم شكرى دمحم رضا4744

2022-2023مرشحتربويرحاب على حامد العطفى4745

2022-2023مرشحتربويرحاب عٌد سلٌمان عوٌس ابراهٌم4746

2022-2023مرشحتربويرحاب دمحم حلمى السٌد الدالى4747

2022-2023مرشحتربويرحمة احمد عبدالرحمن عبدالستار4748

2022-2023مرشحتربويرحمة عبدالنبى رشاد مرعى4749

2022-2023مرشحتربويرحمة ممدوح السٌد ابراهٌم4750

2022-2023مرشحتربويرحمه ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم الفخرانى4751

2022-2023مرشحتربويرحمه احمد السعٌد السٌد دمحم فرج4752

2022-2023مرشحتربويرحمه احمد عبدالمعز حسٌن4753

2022-2023مرشحتربويرحمه احمد دمحم عبدهللا4754

2022-2023مرشحتربويرحمه اشرف جمعه العرابى4755

2022-2023مرشحتربويرحمه السٌد السعٌد نصر سراج4756

2022-2023مرشحتربويرحمه حسن رمضان نادي4757

2022-2023مرشحتربويرحمه خالد مصطفى كمال محمود4758

2022-2023مرشحتربويرحمه سعٌد دمحم عبدهللا ٌوسف4759

2022-2023مرشحتربويرحمه سمٌر دمحم عبدهللا دغٌم4760

2022-2023مرشحتربويرحمه سٌد ابراهٌم على4761

2022-2023مرشحتربويرحمه صابر دمحم بكر عبدهللا4762

2022-2023مرشحتربويرحمه صالح الدٌن علً دمحم4763

2022-2023مرشحتربويرحمه طارق فتحى اسماعٌل طلخان4764

2022-2023مرشحتربويرحمه عاطف دمحم دمحم سلٌمان4765

2022-2023مرشحتربويرحمه عبدالرحمن محمود عبدالرحمن4766

2022-2023مرشحتربويرحمه عبدالسالم دمحم عبدالسالم4767

2022-2023مرشحتربويرحمه عبدالموى محمود مصطفى خمٌس4768

2022-2023مرشحتربويرحمه على دمحم سٌد4769

2022-2023مرشحتربويرحمه علً محمود احمد4770

2022-2023مرشحتربويرحمه مجدى وهبه دمحم4771

2022-2023مرشحتربويرحمه دمحم بري دمحم4772

2022-2023مرشحتربويرحمه دمحم سلٌم عبدالفتاح4773

2022-2023مرشحتربويرحمه دمحم عبدالعظٌم لٌلة4774

2022-2023مرشحتربويرحٌم رشاد ابراهٌم مارٌه4775

2022-2023مرشحتربويرزق ناصر احمد رزق4776

2022-2023مرشحتربويرشا فراج سٌد دمحم4777

2022-2023مرشحتربويرشا محسن عفٌفى عبدالغنى4778

2022-2023مرشحتربويرشا هشام صبح دمحم4779

2022-2023مرشحتربويرضا على دمحم سالم4780

2022-2023مرشحتربويرضوى ابراهٌم احمد دمحم ماجور4781

2022-2023مرشحتربويرضوى احمد سعد عبدالرؤوف4782

2022-2023مرشحتربويرضوى اٌمن امٌن دمحم علم الدٌن4783

2022-2023مرشحتربويرضوى جادهللا فتحى الحلفاوى4784

2022-2023مرشحتربويرضوى جمال دمحم عبدالرحمن4785

2022-2023مرشحتربويرضوى حسٌن انور شلمانى حسن4786

2022-2023مرشحتربويرضوي حمدي عبدالغفار عبدالظاهر4787



2022-2023مرشحتربويرضوى خالد احمد شعبان عامر4788

2022-2023مرشحتربويرضوى سمٌر حسٌن على4789

2022-2023مرشحتربويرضوى عماد احمد كشن4790

2022-2023مرشحتربويرفاعى على رفاعى منصور4791

2022-2023مرشحتربويرفٌك سامح سٌد عوض4792

2022-2023مرشحتربويرلٌه حمدى السٌد احمد عبدالرحٌم4793

2022-2023مرشحتربويرلٌه شرٌف حسن دمحم4794

2022-2023مرشحتربويرلٌه عبدالعزٌز حامد عبدالعزٌز حجاب4795

2022-2023مرشحتربويرلٌه عبدالعظٌم حمام مطاوع4796

2022-2023مرشحتربويرمضان رزق رمضان احمد4797

2022-2023مرشحتربويرنا احمد دمحم عبدالجواد على4798

2022-2023مرشحتربويرنا السٌد عطٌه على دمحم الغرباوى4799

2022-2023مرشحتربويرنا السٌد فرج ابوحالوه4800

2022-2023مرشحتربويرنا سمٌر عبده احمد حسن عبدالمحسن4801

2022-2023مرشحتربويرنا سمٌر منٌر دمحم4802

2022-2023مرشحتربويرنا عادل عبدهللا دمحم عبدالمادر4803

2022-2023مرشحتربويرنا عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم احمد دغٌم4804

2022-2023مرشحتربويرنا عبدهللا مراد دمحم عٌسوى4805

2022-2023مرشحتربويرنا عماد مختار عبدالمنعم4806

2022-2023مرشحتربويرنا مجدى عبدالحفٌظ لندٌل4807

2022-2023مرشحتربويرنا دمحم سعٌد صادق حموده4808

2022-2023مرشحتربويرنا ناجى احمد هاشم عبدالواحد4809

2022-2023مرشحتربويرندا راضً توفٌك حنا4810

2022-2023مرشحتربويرنٌم دمحم عبدالرحمن محمود عبدالظاهر4811

2022-2023مرشحتربويروان احمد دمحم عبدالجواد على4812

2022-2023مرشحتربويروان جمال عبدالواحد محمود4813

2022-2023مرشحتربويروان حسن عبدالمنعم شهاب الدٌن4814

2022-2023مرشحتربويروان خالد دمحم عبدربه الجروانى4815

2022-2023مرشحتربويروان رضا السٌد ابراهٌم حنفى4816

2022-2023مرشحتربويروان سعد عبدالعظٌم اسماعٌل4817

2022-2023مرشحتربويروان سعٌد لرنى محمود4818

2022-2023مرشحتربويروان صالح الدٌن محمود عبدالفتاح4819

2022-2023مرشحتربويروان صالح السٌد دمحم دمحم عرٌضه4820

2022-2023مرشحتربويروان طاهر عبدالعزٌز عبدالرحٌم على4821

2022-2023مرشحتربويروان عبدالحمٌد دمحم عبدالرازق4822

2022-2023مرشحتربويروان عالء الدٌن دمحم هاشم4823

2022-2023مرشحتربويروان دمحم احمد عبدالخالك4824

2022-2023مرشحتربويروان دمحم كمال الدٌن دمحم4825

2022-2023مرشحتربويروان دمحم نبٌه سكران عبدالمادر4826

2022-2023مرشحتربويروان دمحم ٌحً عبدهللا4827

2022-2023مرشحتربويروان نصر محمود فرج نمرٌش4828

2022-2023مرشحتربويروان هانى دمحم عمر عبده4829

2022-2023مرشحتربويروان ولٌد فرٌد مصطفى4830

2022-2023مرشحتربويروجٌنا بشرا جرجس بربرى4831

2022-2023مرشحتربويرودٌنا هشام دمحم دمحم عبدالكرٌم4832

2022-2023مرشحتربويروضه احمد عبدهللا عبدالهادي4833

2022-2023مرشحتربويروضه دمحم احمد الشبراوى4834

2022-2023مرشحتربويروضه محمود فؤاد مصطفى4835

2022-2023مرشحتربويروضه ممدوح بدر دمحم4836

2022-2023مرشحتربويروفاء ابراهٌم جوده ابراهٌم4837

2022-2023مرشحتربويروفٌده عبدالمادر عبدالمنعم الخولى4838

2022-2023مرشحتربويروفٌده فوزى طلبه غطاس4839



2022-2023مرشحتربويروفٌده دمحم فتحى شحاته4840

2022-2023مرشحتربويروٌدا توفٌك شفٌك توفٌك4841

2022-2023مرشحتربويروٌدا عاطف عبدالصادق عبدالونٌس مرعى4842

2022-2023مرشحتربويروٌدا عاطف دمحم نصر الضامن4843

2022-2023مرشحتربويرٌم اسامه عوٌس جوده4844

2022-2023مرشحتربويرٌم عاطف السٌد النجدى4845

2022-2023مرشحتربويرٌم عاطف دمحم الماض4846ً

2022-2023مرشحتربويرٌم كرم دمحم موسى الجمال4847

2022-2023مرشحتربويرٌم دمحم حامد دمحم حامد4848

2022-2023مرشحتربويرٌم دمحم محمود على4849

2022-2023مرشحتربويرٌهام اشرف دمحم دمحم4850

2022-2023مرشحتربويرٌهام اٌهاب السٌد عبدهللا4851

2022-2023مرشحتربويرٌهام جمال السٌد متولى عماره4852

2022-2023مرشحتربويرٌهام صالح صالح شاهٌن4853

2022-2023مرشحتربويرٌهام على محمود داود4854

2022-2023مرشحتربويرٌهام دمحم صادق مرزوق4855

2022-2023مرشحتربويرٌهام مرعى السٌد السٌد شتله4856

2022-2023مرشحتربويرٌهام نصر شعبان السٌد احمد4857

2022-2023مرشحتربويزكرٌا دمحم شحات السٌد4858

2022-2023مرشحتربويزهراء عاطف دمحم البرى4859

2022-2023مرشحتربويزٌاد احمد عبدالعاطً عبدالفتاح4860

2022-2023مرشحتربويزٌاد فرٌد شولى بصٌله4861

2022-2023مرشحتربويزٌاد دمحم عبدالفضٌل دمحم4862

2022-2023مرشحتربويزٌاد هانى لناوى سلٌمان4863

2022-2023مرشحتربويزٌاد وجدى خلٌل دمحم4864

2022-2023مرشحتربويالدٌن دمحم عزالدٌن طارة زٌن4865

2022-2023مرشحتربويزٌنب اشرف عبدالخالك بحٌري4866

2022-2023مرشحتربويزٌنب خٌرى دمحم حسن4867

2022-2023مرشحتربويزٌنب رضا عبدالمطلب ابو المجد4868

2022-2023مرشحتربويزٌنب سالم السٌد سالم رحمه4869

2022-2023مرشحتربويزٌنب سعد دمحم عفٌفى عترٌس4870

2022-2023مرشحتربويزٌنب صبحى السٌد عباس4871

2022-2023مرشحتربويزٌنب عبدالسالم ابراهٌم عبدالعال عمر4872

2022-2023مرشحتربويزٌنب عمرو جمعه سالمه4873

2022-2023مرشحتربويزٌنب غرٌب دمحم عوض4874

2022-2023مرشحتربويزٌنب دمحم سٌد عبدالفتاح4875

2022-2023مرشحتربويزٌنب دمحم مصطفى عبدالمجٌد بسٌونى4876

2022-2023مرشحتربويزٌنب محمود عبدالحمٌد عبدالرازق4877

2022-2023مرشحتربويزٌنه حسن شعراوى على رفاعى4878

2022-2023مرشحتربويسارة السٌد ابراهٌم دمحم4879

2022-2023مرشحتربويسارة عبدالعزٌز عبدالمحسن عرفة4880

2022-2023مرشحتربويسارة عطٌة بسطا ابوسٌف4881

2022-2023مرشحتربويساره ابراهٌم فتوح مشعل4882

2022-2023مرشحتربويساره السعٌد دمحم حسن الدبابى4883

2022-2023مرشحتربويساره السٌد توفٌك فرج4884

2022-2023مرشحتربويساره بدر دمحم الزنارى4885

2022-2023مرشحتربويساره جابر الدٌساوى دمحم اسماعٌل4886

2022-2023مرشحتربويساره حسن خلٌفه حسن الجمل4887

2022-2023مرشحتربويساره خالد دمحم حامد السروج4888ً

2022-2023مرشحتربويساره عبدالعزٌز دمحم عبدالسمٌع4889

2022-2023مرشحتربويساره عبدالعظٌم احمد ابوالفضل4890

2022-2023مرشحتربويساره عٌد ابوالٌزٌد حدوه4891



2022-2023مرشحتربويساره عٌد احمد دمحم جابر4892

2022-2023مرشحتربويساره دمحم الشحات عبداللطٌف فرماوى4893

2022-2023مرشحتربويساره دمحم عبدالخالك عبدالهادى4894

2022-2023مرشحتربويساره دمحم عبدالرحمن داود4895

2022-2023مرشحتربويساره دمحم عبدالعزٌز رشاد سرحان4896

2022-2023مرشحتربويساره دمحم دمحم زٌدان4897

2022-2023مرشحتربويساره دمحم محمود حامد جمعه4898

2022-2023مرشحتربويسالم حسٌن دمحم حسن4899

2022-2023مرشحتربويسالم سالم رمضان سالم4900

2022-2023مرشحتربويسالى فرج سالمه سوٌلم4901

2022-2023مرشحتربويسالى دمحم احمد شاهٌن4902

2022-2023مرشحتربويسامح ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم4903

2022-2023مرشحتربويسامح جرجس عزٌز جبرا4904

2022-2023مرشحتربويسامح رفعت رفعت عبدالمجٌد االبٌاوى4905

2022-2023مرشحتربويسامح سٌد عبدالتواب عبدالموي4906

2022-2023مرشحتربويسامح عاشور عبدالممصود احمد4907

2022-2023مرشحتربويسامى حسن السٌد حسن4908

2022-2023مرشحتربويسامٌه عباس ٌوسف العتومى4909

2022-2023مرشحتربويسامٌه دمحم عبدالرحمن دمحم اسماعٌل4910

2022-2023مرشحتربويساندرا اسامه مترى توفٌك4911

2022-2023مرشحتربويساهر مصطفً فهمً سٌد4912

2022-2023مرشحتربويسحر ابراهٌم مبرون المال4913

2022-2023مرشحتربويسحر اٌمن عثمان ابوالعز4914

2022-2023مرشحتربويسحر صابر حسن ابراهٌم4915

2022-2023مرشحتربويسعاد اشرف رجب احمد4916

2022-2023مرشحتربويسعاد عبدالهادى ٌوسف ناجى المعداوى4917

2022-2023مرشحتربويسعد ممدوح سعد سٌد4918

2022-2023مرشحتربويسعدٌه كامل حسن عبدالحمٌد4919

2022-2023مرشحتربويسعٌد ابراهٌم عطا هللا طه الجسطى4920

2022-2023مرشحتربويسعٌد احمد سعٌد السٌد4921

2022-2023مرشحتربويسعٌد اٌمن سعٌد موسى دمحم4922

2022-2023مرشحتربويسعٌد دمحم السعٌد عبدالرؤف وحد4923

2022-2023مرشحتربويسعٌد دمحم صالح حسن النجار4924

2022-2023مرشحتربويسلفٌا ناصر جمال بطرس4925

2022-2023مرشحتربويسلمه احمد طلب احمد على4926

2022-2023مرشحتربويسلمى احمد سالم دمحم4927

2022-2023مرشحتربويسلمً احمد سامى احمد4928

2022-2023مرشحتربويسلمى انور الشٌمى اسماعٌل4929

2022-2023مرشحتربويسلمى حامد حسن دمحم فرج هللا4930

2022-2023مرشحتربويسلمى حسن ابراهٌم احمد على4931

2022-2023مرشحتربويسلمى خالد عبدالرحٌم احمد4932

2022-2023مرشحتربويسلمى رٌاض موسى شبل4933

2022-2023مرشحتربويسلمى سمٌر عبدالعظٌم احمد غنٌم العٌسوى4934

2022-2023مرشحتربويسلمى سٌد عبدالصبور دمحم4935

2022-2023مرشحتربويسلمى شحاته دمحم شحاته دمحم4936

2022-2023مرشحتربويسلمى شرٌف ابراهٌم رضوان عبدالحمٌد4937

2022-2023مرشحتربويسلمى شرٌف سمٌر على الجوهرى4938

2022-2023مرشحتربويسلمى عبدالرحمن ابراهٌم حامد4939

2022-2023مرشحتربويسلمى عبدالهادى دمحم الشاعر4940

2022-2023مرشحتربويسلمى ماهر سعد دمحم الصعٌدى4941

2022-2023مرشحتربويسلمى دمحم بدوى حفنى4942

2022-2023مرشحتربويسلمى دمحم رأفت ابراهٌم المعصراوى4943



2022-2023مرشحتربويسلمى محمود دمحم حسن4944

2022-2023مرشحتربويسلمى ناصر السٌد العربى4945

2022-2023مرشحتربويسلمى هالل حسن محروس الرخ4946

2022-2023مرشحتربويسلوى عبدالعظٌم احمد ابوالفضل4947

2022-2023مرشحتربويسلٌمان دمحم دمحم سلٌمان عطٌة4948

2022-2023مرشحتربويسما ابراهٌم رجب عباس4949

2022-2023مرشحتربويسما دمحم احمد صبرى دمحم4950

2022-2023مرشحتربويسما دمحم عجمً احمد4951

2022-2023مرشحتربويسماح على احمد على لاسم4952

2022-2023مرشحتربويسماح دمحم سعٌد احمد4953

2022-2023مرشحتربويسمر شعبان على عصٌد4954

2022-2023مرشحتربويسمر دمحم احمد احمد جمٌل4955

2022-2023مرشحتربويسمر نور عبدالحلٌم عبدالممصود4956

2022-2023مرشحتربويسمٌحه حسن عبدالباسط المكى4957

2022-2023مرشحتربويسمٌر السٌد دمحم دمحم الشربٌنى4958

2022-2023مرشحتربويسمٌر عبدالرحمن بركات حسن4959

2022-2023مرشحتربويسمٌر فوزى عثمان عبدهللا4960

2022-2023مرشحتربويسمٌره ٌاسر انور محمود على صالح4961

2022-2023مرشحتربويسمٌه احمد عبدالسالم عمر4962

2022-2023مرشحتربويسمٌه جمال عبدهللا احمد4963

2022-2023مرشحتربويسمٌه على على احمد سٌد احمد4964

2022-2023مرشحتربويسمٌه مصطفى ابراهٌم دمحم السمان4965

2022-2023مرشحتربويسناء نزٌه جابر ابراهٌم4966

2022-2023مرشحتربويسندس الشحات ابراهٌم حسن وهدان4967

2022-2023مرشحتربويسندس حسنٌن على حسنٌن موسى4968

2022-2023مرشحتربويسندس دمحم عفٌفً دمحم4969

2022-2023مرشحتربويسها ممدوح فوزى عبدالصالحٌن4970

2022-2023مرشحتربويسهام جمعه السٌد عرٌبه4971

2022-2023مرشحتربويسهام سمٌر بهٌج احمد4972

2022-2023مرشحتربويسهٌر احمد محمود احمد باشه4973

2022-2023مرشحتربويسهٌلة دمحم صالح الدٌن تفٌان االنه4974

2022-2023مرشحتربويسهٌله علً فكري احمد4975

2022-2023مرشحتربويسهٌله عماد على خلٌل ابوعمٌره4976

2022-2023مرشحتربويسهٌله مسعد إبراهٌم مختار خطٌب4977

2022-2023مرشحتربويسهٌله منتصر احمد احمد سعد4978

2022-2023مرشحتربويسهٌله ولٌد اسماعٌل السٌد على4979

2022-2023مرشحتربويسوزان محمود عٌد محمود دمحم4980

2022-2023مرشحتربويسوزنا امٌل غالى فرج4981

2022-2023مرشحتربويسوسن اشرف دمحم ٌونس4982

2022-2023مرشحتربويسوسن عاطف السٌد دمحم عبدالعال4983

2022-2023مرشحتربويسوسنه رفٌك سمٌر روفائٌل مٌالده4984

2022-2023مرشحتربويسٌد احمد سٌد دمحم امٌن4985

2022-2023مرشحتربويسٌد خالد سٌد جمعه4986

2022-2023مرشحتربويسٌد سعد السٌد عبدالغنى4987

2022-2023مرشحتربويسٌد طلعت فرحات عبده4988

2022-2023مرشحتربويسٌد مجدي سٌد عبدالفتاح4989

2022-2023مرشحتربويسٌده احمد جمعه رزق موسى4990

2022-2023مرشحتربويسٌف الدٌن طارق سٌد عثمان4991

2022-2023مرشحتربويسٌف الدٌن ناصر احمد عبدالمجٌد4992

2022-2023مرشحتربويسٌف عادل عٌسى السٌد نحله4993

2022-2023مرشحتربويسٌف عبدالجلٌل سالم السعداوى سعد هللا4994

2022-2023مرشحتربويسٌف وحٌد مصطفى محمود4995



2022-2023مرشحتربويسٌلفٌا جرجس فلٌب جاب هللا4996

2022-2023مرشحتربويشادى ابراهٌم عامر عبدالجواد4997

2022-2023مرشحتربويشادى اشرف عثمان عبده السٌد4998

2022-2023مرشحتربويشادى اشرف دمحم على موسى4999

2022-2023مرشحتربويشاهندا عبدالسالم احمد عبدالرحمن5000

2022-2023مرشحتربويشاهٌناز دمحم عطٌه عابدٌن مدكور5001

2022-2023مرشحتربويشروق ابراهٌم دمحم السنوسى ابراهٌم5002

2022-2023مرشحتربويشروق احمد عبدالعزٌز احمد5003

2022-2023مرشحتربويشروق اشرف فتحى حجر5004

2022-2023مرشحتربويشروق السٌد عبدالسالم السٌد سلٌمان5005

2022-2023مرشحتربويشروق بسٌونى دمحم كمال عامر5006

2022-2023مرشحتربويشروق جمال سٌد محمود اللٌثى5007

2022-2023مرشحتربويشروق جمال دمحم سعٌد الفطاطرى5008

2022-2023مرشحتربويشروق ربٌع عبدالفتاح دمحم5009

2022-2023مرشحتربويشروق رضا عثمان على5010

2022-2023مرشحتربويشروق سامى اسماعٌل الجندى5011

2022-2023مرشحتربويشروق سمٌر سٌد حسونة5012

2022-2023مرشحتربويشروق شرٌف سعد احمد ابو زٌد5013

2022-2023مرشحتربويشروق عبدالعزٌز عبدالجلٌل النزالوى5014

2022-2023مرشحتربويشروق عزت مسعد مرعى5015

2022-2023مرشحتربويشروق على ابراهٌم احمد عمار5016

2022-2023مرشحتربويشروق على صالح بشٌر5017

2022-2023مرشحتربويشروق عماد دمحم عبدالعزٌز5018

2022-2023مرشحتربويشروق دمحم جمعه دمحم5019

2022-2023مرشحتربويشروق دمحم عبدالغفار على على الشٌخ5020

2022-2023مرشحتربويشروق دمحم على دمحم حسن5021

2022-2023مرشحتربويشروق دمحم مسعود دمحم عٌسى5022

2022-2023مرشحتربويشروق دمحم مطٌع منصور عتربى5023

2022-2023مرشحتربويشروق هانى ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم5024

2022-2023مرشحتربويشرٌف ابراهٌم عبدالمادر ابراهٌم جادو5025

2022-2023مرشحتربويشرٌف احمد دمحم دمحم لشمش5026

2022-2023مرشحتربويشرٌن السٌد فرحات السٌد حسن5027

2022-2023مرشحتربويشعبان ٌاسر شعبان رزق5028

2022-2023مرشحتربويشمس الدٌن دمحم شمس الدٌن نٌازى5029

2022-2023مرشحتربويشمس شحاته مرسى احمد5030

2022-2023مرشحتربويشمس لطفى محمود ابراهٌم5031

2022-2023مرشحتربويشمس دمحم ابوهاشم على اسماعٌل5032

2022-2023مرشحتربويشهد  الحسٌنى  صمر  مصطفى عبدهللا5033

2022-2023مرشحتربويشهد ابراهٌم اسماعٌل السٌد5034

2022-2023مرشحتربويشهد ابوالٌزٌد الحسانٌن غانم5035

2022-2023مرشحتربويشهد احمد صالح حسن5036

2022-2023مرشحتربويشهد احمد دمحم عزٌز عبدالعزٌز5037

2022-2023مرشحتربويشهد اسامه ذكرٌا السٌد5038

2022-2023مرشحتربويشهد اشرف شعبان عثمان5039

2022-2023مرشحتربويشهد اكرامً احمد حسن5040

2022-2023مرشحتربويشهد السادات عبدالعال على عبدالحمٌد5041

2022-2023مرشحتربويشهد السٌد فوزى السٌد فرج5042

2022-2023مرشحتربويشهد جمٌل محمود دمحم5043

2022-2023مرشحتربويشهد حسنً عبدالعزٌز جوده5044

2022-2023مرشحتربويشهد خالد عبدالعزٌز حسٌن ابراهٌم5045

2022-2023مرشحتربويشهد خٌري محروس العتراوى5046

2022-2023مرشحتربويشهد رجب عبدالحمٌد عبدالعزٌز5047



2022-2023مرشحتربويشهد رضا ابراهٌم عبدالعزٌز5048

2022-2023مرشحتربويشهد شحاته سٌد فرحان5049

2022-2023مرشحتربويشهد صبحى طلعت عبدالمجٌد مرسى5050

2022-2023مرشحتربويشهد صالح عبدالسٌد ذكى بدر5051

2022-2023مرشحتربويشهد عادل دمحم دمحم اسماعٌل5052

2022-2023مرشحتربويشهد عاطف رشاد محمود5053

2022-2023مرشحتربويشهد عبدالرحمن ٌحًٌ عبدالرحمن5054

2022-2023مرشحتربويشهد عبدهللا رضوان عبدهللا على5055

2022-2023مرشحتربويشهد عبده موسى امٌن مطر5056

2022-2023مرشحتربويشهد فوزى مرسى المطٌع5057

2022-2023مرشحتربويشهد ماهر كمال خلٌل ابراهٌم المصاص5058

2022-2023مرشحتربويشهد مجدى امٌن عبدالنبى البسطوٌسى5059

2022-2023مرشحتربويشهد مجدى سعٌد عبدالفتاح5060

2022-2023مرشحتربويشهد دمحم حسٌن صالح5061

2022-2023مرشحتربويشهد دمحم رفاعً عبدالحكٌم5062

2022-2023مرشحتربويشهد دمحم سعٌد احمد5063

2022-2023مرشحتربويشهد دمحم سمٌر فوزى دمحم فوزى5064

2022-2023مرشحتربويشهد دمحم عبدالنبى عجالن5065

2022-2023مرشحتربويشهد محمود مغازى عبدالجواد5066

2022-2023مرشحتربويشهد مصطفً كمال دمحم5067

2022-2023مرشحتربويشهد نبٌل السٌد ابراهٌم مصطفى5068

2022-2023مرشحتربويشهد هاشم على شحاته5069

2022-2023مرشحتربويشهد هانى معوض على ابراهٌم5070

2022-2023مرشحتربويشهد هشام دمحم دمحم شلبى5071

2022-2023مرشحتربويشهد ولٌد دمحم عادل5072

2022-2023مرشحتربويشهد ٌاسر احمد ابو الفتوح5073

2022-2023مرشحتربويشهٌناز عبدالفتاح عبدالرازق احمد5074

2022-2023مرشحتربويشوق عبدالغنى دمحم منصور الصواف5075

2022-2023مرشحتربويشٌرهان فتحى توفٌك دمحم5076

2022-2023مرشحتربويشٌرٌن جمعه سعد احمد سٌداحمد5077

2022-2023مرشحتربويشٌرٌن سٌد خلف عبدالاله5078

2022-2023مرشحتربويشٌرٌن مجاهد صبحى احمد بعلول5079

2022-2023مرشحتربويشٌرٌن ٌاسر احمد ٌوسف5080

2022-2023مرشحتربويشٌماء ابو النور عبدهللا ابو النور5081

2022-2023مرشحتربويشٌماء احمد عزٌز عكاشه5082

2022-2023مرشحتربويشٌماء احمد عوض احمد عبدالحفٌظ5083

2022-2023مرشحتربويشٌماء احمد دمحم سٌد5084

2022-2023مرشحتربويشٌماء احمد محمود مبرون5085

2022-2023مرشحتربويشٌماء اشرف فتحى دمحم زكى5086

2022-2023مرشحتربويشٌماء السٌد احمد حامد5087

2022-2023مرشحتربويشٌماء اٌمن دمحم حنفى5088

2022-2023مرشحتربويشٌماء جمال شحاته عٌداروس5089

2022-2023مرشحتربويشٌماء حاتم ٌوسف على5090

2022-2023مرشحتربويشٌماء حمدى محروس دمحمى5091

2022-2023مرشحتربويشٌماء خالد مبرون مخلوف5092

2022-2023مرشحتربويشٌماء خالد دمحم محروس عسكر5093

2022-2023مرشحتربويشٌماء صابر عبده احمد عمر5094

2022-2023مرشحتربويشٌماء عادل سٌد حموده5095

2022-2023مرشحتربويشٌماء عبدالفتاح الشحات السٌد احمد5096

2022-2023مرشحتربويشٌماء عصام دمحم السٌد5097

2022-2023مرشحتربويشٌماء كمال منصور وراد5098

2022-2023مرشحتربويشٌماء دمحم احمد الزهار5099



2022-2023مرشحتربويشٌماء دمحم على مصطفى على5100

2022-2023مرشحتربويشٌماء دمحم دمحم السٌد5101

2022-2023مرشحتربويشٌماء مصطفى عبداللطٌف عثمان5102

2022-2023مرشحتربويصابر على صابر الخفٌر5103

2022-2023مرشحتربويصابرٌن حسان حسٌن عطٌه5104

2022-2023مرشحتربويصابرٌن صبرى صبحى عوض5105

2022-2023مرشحتربويصافً دمحم مرسً دمحم سالم5106

2022-2023مرشحتربويصباح سعٌد سعد دمحمالسٌد5107

2022-2023مرشحتربويصباح مصطفى سعد فراج5108

2022-2023مرشحتربويصبرٌن سعد دمحم ابراهٌم راضى5109

2022-2023مرشحتربويصفاء جاد دمحم محمود العربى5110

2022-2023مرشحتربويصفاء دمحم حسن عبدالعال5111

2022-2023مرشحتربويصالح فرج صالح سٌد5112

2022-2023مرشحتربويصهٌب دمحم كمال عبدالبدٌع5113

2022-2023مرشحتربويضحى خالد عامر دمحم عامر5114

2022-2023مرشحتربويضحى سامى عبدالتواب احمد5115

2022-2023مرشحتربويضحً عادل حسٌن مهدي5116

2022-2023مرشحتربويضحً دمحم السٌد عبدالغفور5117

2022-2023مرشحتربويضحى دمحم عبدالعزٌز لاسم5118

2022-2023مرشحتربويضحى ناصر عبدالتواب عبدالمعطى5119

2022-2023مرشحتربويطارق سمٌر السٌد احمد فتح هللا النمٌب5120

2022-2023مرشحتربويطارق سمٌر شعبان دمحم5121

2022-2023مرشحتربويطارق عبدالمنعم شعبان عبدالمنعم البٌسى5122

2022-2023مرشحتربويطارق دمحم السٌد عالم5123

2022-2023مرشحتربويطالل لٌس دمحم الصادق5124

2022-2023مرشحتربويطه احمد عبدالتواب البٌومى عبد ربه5125

2022-2023مرشحتربويطه عبدالتواب دمحم أبورشاله5126

2022-2023مرشحتربويطه دمحم رضا احمد ابراهٌم العاٌك5127

2022-2023مرشحتربويطه دمحم طه دمحم سلٌمان5128

2022-2023مرشحتربويطه هانً طه عبدالشاف5129ً

2022-2023مرشحتربويعائشة احمد ابراهٌم دمحم5130

2022-2023مرشحتربويعائشة دمحم دمحم عبدالمجٌد5131

2022-2023مرشحتربويعائشه ٌوسف مخلوف ٌوسف5132

2022-2023مرشحتربويعادل احمد انور فتح5133ً

2022-2023مرشحتربويعادل مصطفً رٌاض زكً سعٌد5134

2022-2023مرشحتربويعاطف جمعه عبدالعظٌم على5135

2022-2023مرشحتربويعاٌده دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم5136

2022-2023مرشحتربويعبدالحك ٌاسر عبدالحك الدساوى5137

2022-2023مرشحتربويعبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم حامد عبدالحلٌم5138

2022-2023مرشحتربويعبدالحمٌد جمعه عثمان عباس حسٌن5139

2022-2023مرشحتربويعبدالحمٌد على عبدالحمٌد جادالكرٌم5140

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن ابراهٌم على ابراهٌم مصطفى5141

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن ابراهٌم مؤمن ابراهٌم5142

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن احمد جبر رضوان محمود5143

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن احمد حافظ احمد حافظ5144

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن احمد عبدالرازق دمحم دسولى5145

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن احمد كمال عبدالحمٌد5146

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن احمد دمحم احمد5147

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن اشرف فتحً صبح5148ً

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن السٌد على اسماعٌل ابراهٌم5149

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن السٌد دمحم العٌسوى المط5150

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن بدوى كمال دمحم5151



2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن حجاج رجب السٌد5152

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن حسام مصطفى عبدالحمٌد عبدالرحمن5153

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن حسن حسن على ابوموسى5154

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن خالد دمحم الصٌرفى5155

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن زكرٌا على دمحم الشوربجى5156

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن سٌد فتحً عبدالبصٌر5157

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن صالح حسن احمد صالح5158

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن عبدالحمٌد دمحم على الطباخ5159

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن عبدهللا احمد دمحم5160

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن عبدالمنعم عبدالظاهر مصطفى5161

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن عطٌتو بربرى دمحم بدرى5162

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن على ابوزٌد على ابوزٌد5163

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن على محمود دمحم5164

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن عماد على امٌن دمحم شداد5165

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن دمحم ابراهٌم اسماعٌل5166

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن دمحم سٌد سٌد على5167

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن دمحم عبده دمحم5168

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن دمحم فتوح السٌد5169

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن دمحم دمحم مجاهد هضم5170

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن مصلح حسن دمحم خضر5171

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن هانى عبدالرؤف تركى5172

2022-2023مرشحتربويعبدالرحمن وائل حسٌن احمد السعدونى5173

2022-2023مرشحتربويعبدالسمٌع عبدالعلٌم عبدالشافى عبدالحكم مدافع5174

2022-2023مرشحتربويعبدالعزٌز فتحً عبدالعزٌز جامع5175

2022-2023مرشحتربويعبدالغنى امٌن عبدالغنى عبدالبالى سعٌد5176

2022-2023مرشحتربويعبدالغنى دمحم عبدالغنى نور الدٌن5177

2022-2023مرشحتربويعبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم لصٌك5178

2022-2023مرشحتربويعبدهللا ابراهٌم عبدالرحمن السٌد عبدهللا بدوى5179

2022-2023مرشحتربويعبدهللا ابراهٌم عبده الشاملى الشرٌف5180

2022-2023مرشحتربويعبدهللا ابراهٌم دمحم ابراهٌم5181

2022-2023مرشحتربويعبدهللا احمد عبدهللا عبدالمجٌد بغدادى5182

2022-2023مرشحتربويعبدهللا اسامه فتوح غرٌب حسونه5183

2022-2023مرشحتربويعبدهللا الجراٌحى دمحم محمود وهٌب5184

2022-2023مرشحتربويعبدهللا السٌد عبدالعاطى دمحم سالم5185

2022-2023مرشحتربويعبدهللا بٌومى فتحى سلٌمان5186

2022-2023مرشحتربويعبدهللا حسن عبدالفتاح شعٌب5187

2022-2023مرشحتربويعبدهللا رجب رمضان ضٌف هللا5188

2022-2023مرشحتربويعبدهللا سٌد عبدهللا حسن5189

2022-2023مرشحتربويعبدهللا صابر على دمحم شكر5190

2022-2023مرشحتربويعبدهللا صبحى لاعود حسن5191

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عبدالرؤف سعدى صادق5192

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عبدالرسول عبدالغنى سعد ابو رزق5193

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عبدالسالم زكى لبٌب احمد5194

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عبدالعزٌز ٌحى عبدالعزٌز شلبى5195

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح5196

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عالء عبدالعزٌز عوض مصطفى5197

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عالءالدٌن حسنً شحاته5198

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عماد دمحم عٌد جبر5199

2022-2023مرشحتربويعبدهللا عمر عبدالعزٌز ابراهٌم5200

2022-2023مرشحتربويعبدهللا دمحم صبٌح دمحم5201

2022-2023مرشحتربويعبدهللا دمحم عبدهللا دمحم خضر5202

2022-2023مرشحتربويعبدهللا دمحم عربى عبدالراضى5203



2022-2023مرشحتربويعبدهللا محمود السعٌد ابو العال دمحم موسى5204

2022-2023مرشحتربويعبدهللا هانى على عٌسى5205

2022-2023مرشحتربويعبدالمحسن دمحم عبدالعزٌز دمحم مصطفى فرج5206

2022-2023مرشحتربويعبدالمنعم حامد عبدالمنعم محمود عبود5207

2022-2023مرشحتربويعبدالمنعم حمدى عبدالمنعم حامد5208

2022-2023مرشحتربويعبدالمنعم محمود عبدهللا صباح5209

2022-2023مرشحتربويعبدالمولى نشأت عبدالمعطى ابراهٌم المزٌن5210

2022-2023مرشحتربويعبده امام عبده عبدالعزبز5211

2022-2023مرشحتربويعبٌر ابو الحسن سلٌم عجور5212

2022-2023مرشحتربويعبٌر خالد السٌد معتوق5213

2022-2023مرشحتربويعبٌر فوزى حسن شلش5214

2022-2023مرشحتربويعبٌر دمحم حسن السٌد دمحم شاهٌن5215

2022-2023مرشحتربويعبٌر معتز رشاد شعبان الطنطاوى الجمل5216

2022-2023مرشحتربويعبٌر نبٌل عبدالستار فرج5217

2022-2023مرشحتربويعثمان شرٌف عثمان السٌد الرمادى5218

2022-2023مرشحتربويعزت منصور ابراهٌم منصور حسن5219

2022-2023مرشحتربويعزه السٌد السٌد احمد على ٌوسف5220

2022-2023مرشحتربويعزٌزه هنادى محمود الشاعر5221

2022-2023مرشحتربويعصام رضوان عبدربه عبدالعزٌز5222

2022-2023مرشحتربويعصام عدلى حامد العوضى5223

2022-2023مرشحتربويعصمت حسن فتحى محمود5224

2022-2023مرشحتربويعطا رجب عبدالغنى ابراهٌم عنانى5225

2022-2023مرشحتربويعطٌه حافظ عطٌه حافظ5226

2022-2023مرشحتربويعفاف حسن عبدالفتاح حسن السٌسى5227

2022-2023مرشحتربويعفاف عماد الدٌن عٌد عبدالفتاح5228

2022-2023مرشحتربويعال بخٌت دمحم بخٌت5229

2022-2023مرشحتربويعال عثمان عبدالعزٌز الطاهر5230

2022-2023مرشحتربويعال عٌد عبدالعزٌز الكشكى5231

2022-2023مرشحتربويعال دمحم رمضان دمحم5232

2022-2023مرشحتربويعال دمحم عبدالستار ابراهٌم5233

2022-2023مرشحتربويعال محمود دمحم عبدالحلٌم5234

2022-2023مرشحتربويعالء السٌد دمحم السٌد احمد5235

2022-2023مرشحتربويعالء عبداللطٌف دمحم عبداللطٌف5236

2022-2023مرشحتربويعالء مرسى مرسى على البنا5237

2022-2023مرشحتربويعالءالدٌن دمحم على دمحم خلٌل5238

2022-2023مرشحتربويعلى ابراهٌم ابراهٌم مصطفى عبدالرازق5239

2022-2023مرشحتربويعلى احمد رسمى خلف5240

2022-2023مرشحتربويعلى الرفاعى احمد على محمود5241

2022-2023مرشحتربويعلى السٌد ابراهٌم حسٌن5242

2022-2023مرشحتربويعلى حسن حسن دمحم امٌن5243

2022-2023مرشحتربويعلى سعد على حبٌب5244

2022-2023مرشحتربويعلى شعبان ابراهٌم على ابوعوض5245

2022-2023مرشحتربويعلى عاطف على دمحم5246

2022-2023مرشحتربويعلى عبدالجٌد على احمد حسن5247

2022-2023مرشحتربويعلى عالء دمحم على5248

2022-2023مرشحتربويعلى دمحم على عبدهللا حسب هللا عماره5249

2022-2023مرشحتربويعلً مهدي فاٌد سعٌد5250

2022-2023مرشحتربويعلٌاء عبدالحمٌد ابراهٌم حبٌب5251

2022-2023مرشحتربويعلٌاء عٌد فتح هللا على سلٌم5252

2022-2023مرشحتربويعلٌاء فتحى على لبالى5253

2022-2023مرشحتربويعلٌاء متولى جوده على5254

2022-2023مرشحتربويعلٌاء دمحم على دمحم حامد5255



2022-2023مرشحتربويعلٌاء نصر دمحم حسٌن5256

2022-2023مرشحتربويعماد الدٌن ابراهٌم دمحم ابراهٌم االالوى5257

2022-2023مرشحتربويعماد رمضان اسماعٌل السٌد رزق5258

2022-2023مرشحتربويعماد ولٌد فهمى عبدالعلٌم على دبدوب5259

2022-2023مرشحتربويعمار فتحى كامل السٌد دمحم5260

2022-2023مرشحتربويعمر احمد دمحم عزت احمد حسن5261

2022-2023مرشحتربويعمر اسامه عمر منشاوى5262

2022-2023مرشحتربويعمر السٌد على سلطان حسانٌن5263

2022-2023مرشحتربويعمر حسام رجب دمحم بغدادى5264

2022-2023مرشحتربويعمر خالد زكى المغازى شعٌشع5265

2022-2023مرشحتربويعمر زكرٌا دمحم عباس مبارن5266

2022-2023مرشحتربويعمر سعٌد مسعود ٌوسف5267

2022-2023مرشحتربويعمر عالءالدٌن عبدالرحمن امٌن5268

2022-2023مرشحتربويعمر على فوزى بهنسى5269

2022-2023مرشحتربويعمر دمحم عمر احمد5270

2022-2023مرشحتربويعمر دمحم محروس عٌد5271

2022-2023مرشحتربويعمر دمحم دمحم الحنفى عوض5272

2022-2023مرشحتربويعمر مصطفى سعدى االمٌر5273

2022-2023مرشحتربويعمر هاشم خلف هللا خلٌفه5274

2022-2023مرشحتربويعمر هاشم عبدالصبور عبدالعاطى جبرٌل5275

2022-2023مرشحتربويعمر ٌوسف محمود دمحم حلبى5276

2022-2023مرشحتربويعمرو اتهم الشناوى خضرجى الشناوى5277

2022-2023مرشحتربويعمرو احمد رزق ناٌل5278

2022-2023مرشحتربويعمرو احمد فتحى الدسولى5279

2022-2023مرشحتربويعمرو احمد محمود دمحم5280

2022-2023مرشحتربويعمرو اشرف السعٌد عبدالحمٌد الغرٌب5281

2022-2023مرشحتربويعمرو حنفى محمود عمر5282

2022-2023مرشحتربويعمرو خالد عبدالحمٌد احمد5283

2022-2023مرشحتربويعمرو عصام على احمد الحوفى5284

2022-2023مرشحتربويعمرو كمال فوزى ابراهٌم الرفاعى5285

2022-2023مرشحتربويعمرو دمحم ٌوسف عمران5286

2022-2023مرشحتربويعنتر دمحم عنتر عبدالحلٌم هلل5287

2022-2023مرشحتربويعهد عبدالمادر دومه دمحم5288

2022-2023مرشحتربويعواطف مصطفى مرسى مصطفى عبدالسالم5289

2022-2023مرشحتربويعٌد رمضان عٌد راشد حسٌن5290

2022-2023مرشحتربويغاده عصام كامل عوض5291

2022-2023مرشحتربويغاده عماد بٌومً فرج ابولطٌفه5292

2022-2023مرشحتربويغاده فاٌد فؤاد على5293

2022-2023مرشحتربويغاده دمحم الدسولى عجوه5294

2022-2023مرشحتربويغدٌر دمحم سعد بدوى5295

2022-2023مرشحتربويغرام السعٌد على دمحم شراره5296

2022-2023مرشحتربويفاتن عاطف فتحً عبدالحمٌد5297

2022-2023مرشحتربويفادى الشحات فتحى دمحم لنبر5298

2022-2023مرشحتربويفارس ابراهٌم دمحم على متولى5299

2022-2023مرشحتربويفارس احمد عبدالنبى ابراهٌم خلٌل5300

2022-2023مرشحتربويفارس ربٌع دمحم حمٌدة5301

2022-2023مرشحتربويفارس مسعد مبرون عطٌه مبرون5302

2022-2023مرشحتربويفاروق اسماعٌل فاروق اسماعٌل5303

2022-2023مرشحتربويفاروق حمٌده مبرون حمٌده مشرف5304

2022-2023مرشحتربويفاضل ماجد دمحم عبدالمنعم الشحات5305

2022-2023مرشحتربويفاطمة خلٌفة محمود احمد5306

2022-2023مرشحتربويفاطمه ابراهٌم ابوالسعود ابراهٌم5307



2022-2023مرشحتربويفاطمه ابراهٌم حسن زنون5308

2022-2023مرشحتربويفاطمه ابراهٌم عبدالحى عبده شامه5309

2022-2023مرشحتربويفاطمه احمد عبدالمنعم السٌد5310

2022-2023مرشحتربويفاطمه احمد فتحى ٌوسف5311

2022-2023مرشحتربويفاطمه الزهراء ابراهٌم كمال احمد الشٌمى5312

2022-2023مرشحتربويفاطمه الزهراء دمحم عبدالفتاح سعٌد5313

2022-2023مرشحتربويفاطمه السٌد سلٌمان على خمٌس5314

2022-2023مرشحتربويفاطمه ثابت عبدالمجٌد عبدالمجٌد5315

2022-2023مرشحتربويفاطمه حسٌن عبدهللا حسٌن ٌونس5316

2022-2023مرشحتربويفاطمه راغب عبدالحى ابو رٌشه5317

2022-2023مرشحتربويفاطمه رجب حسن شحات5318

2022-2023مرشحتربويفاطمه رضوان السعٌد دمحم عبدهللا5319

2022-2023مرشحتربويفاطمه رمضان ابراهٌم على ابراهٌم عطٌه5320

2022-2023مرشحتربويفاطمه رمضان سعد رمضان طلبه5321

2022-2023مرشحتربويفاطمه رمضان مصطفى دمحم عبده5322

2022-2023مرشحتربويفاطمه سعٌد صالح عٌسى5323

2022-2023مرشحتربويفاطمه سعٌد فهٌم طلحه5324

2022-2023مرشحتربويفاطمه صفٌان مصطفى احمد5325

2022-2023مرشحتربويفاطمه عادل عبدالفتاح حسٌن5326

2022-2023مرشحتربويفاطمه عادل دمحم فهٌم5327

2022-2023مرشحتربويفاطمه عبدهللا عبدالرازق شحاته5328

2022-2023مرشحتربويفاطمه مؤمن صابر سلٌمان5329

2022-2023مرشحتربويفاطمه دمحم حسنى عبدالرحمن5330

2022-2023مرشحتربويفاطمه دمحم خلف ابراهٌم عبدالمنعم5331

2022-2023مرشحتربويفاطمه دمحم على عبدالسالم5332

2022-2023مرشحتربويفاطمه دمحم فتحً احمد5333

2022-2023مرشحتربويفاطمه دمحم محمود على عبدهللا5334

2022-2023مرشحتربويفاطمه محى الدٌن ناصف رحمه5335

2022-2023مرشحتربويفاطمه مدنى احمد مدنى5336

2022-2023مرشحتربويفاطمه مصطفى دمحم حسٌن خاكى5337

2022-2023مرشحتربويفاطمه ممدوح عبدالموجود عبده5338

2022-2023مرشحتربويفاطمه وائل عبدالفتاح واكب5339

2022-2023مرشحتربويفاٌزه سالمه دمحم عبدالحمٌد5340

2022-2023مرشحتربويفاٌزه عبدالعزٌز احمد مصطفً الوالدي5341

2022-2023مرشحتربويفاٌزه دمحم ربٌع خلٌل5342

2022-2023مرشحتربويفتح هللا حسٌنى عبداللطٌف الزرلانى5343

2022-2023مرشحتربويفتحى فرج فهمى دمحم ابراهٌم5344

2022-2023مرشحتربويفتحً ٌاسر فتحً سٌد5345

2022-2023مرشحتربويفتحٌة ابراهٌم السٌد دمحم احمد5346

2022-2023مرشحتربويفداء دمحم السٌد دمحم سالمه5347

2022-2023مرشحتربويفرح احمد دمحم احمد5348

2022-2023مرشحتربويفرح احمد دمحم جمعه احمد5349

2022-2023مرشحتربويفرح توفٌك صبحى توفٌك5350

2022-2023مرشحتربويفرح حسام الدٌن فاروق دمحم5351

2022-2023مرشحتربويفرح حمٌد حسٌن حسان حسن5352

2022-2023مرشحتربويفرح فتحى عبدالغفار ابراهٌم الخرزاتى5353

2022-2023مرشحتربويفرح مسعد رٌاض حامد5354

2022-2023مرشحتربويفرح ولٌم بخٌت مشرلى5355

2022-2023مرشحتربويفرحه سمٌر سٌد احمد حسن5356

2022-2023مرشحتربويفرحه عرفه دمحم ابراهٌم الدسولى5357

2022-2023مرشحتربويفردوس دمحم حامد مرسال5358

2022-2023مرشحتربويفلاير احمد دمحم الصغٌر عبدالرحمن5359



2022-2023مرشحتربويفلاير جمال مصطفى الحداد5360

2022-2023مرشحتربويفرٌده احمد ابراهٌم شحاته5361

2022-2023مرشحتربويفرٌده هشام فاروق عبدالنب5362ً

2022-2023مرشحتربويفرٌهان عبدالفتاح جابر الشناط5363

2022-2023مرشحتربويفوزى دمحم عبدالجٌد دمحم عبدالمادر5364

2022-2023مرشحتربويفوزٌه دمحم احمد عبدهللا موسى5365

2022-2023مرشحتربويفوزٌه مشحوت سعد المعداوى5366

2022-2023مرشحتربويلمر شرٌف دمحم حسن5367

2022-2023مرشحتربويكارولٌن كامل اسحاق امٌر5368

2022-2023مرشحتربويكاملٌا لطفى فتحى النجار5369

2022-2023مرشحتربويكرستٌنا بخٌت جاد هللا سعد5370

2022-2023مرشحتربويكرلس وجٌه هرمٌنا ابراهٌم5371

2022-2023مرشحتربويكرم نصر ابراهٌم عبدالفتاح عبدهللا5372

2022-2023مرشحتربويكرٌم احمد رأفت دمحم ابوالفضل احمد5373

2022-2023مرشحتربويكرٌم احمد عبدالفتاح زكً طنطاوي5374

2022-2023مرشحتربويكرٌم احمد هدٌه احمد5375

2022-2023مرشحتربويكرٌم اشرف سٌد عبدالوهاب5376

2022-2023مرشحتربويكرٌم التهامى عبدالرحمن ابراهٌم صبٌح5377

2022-2023مرشحتربويكرٌم حازم عبدالموجود سرور5378

2022-2023مرشحتربويكرٌم ماهر على عبدالحافظ على5379

2022-2023مرشحتربويكرٌم دمحم احمد منٌر مصطفى5380

2022-2023مرشحتربويكرٌم دمحم حسٌن ثعلب5381

2022-2023مرشحتربويكرٌم دمحم كامل السٌد عوده5382

2022-2023مرشحتربويكرٌم مدحت احمد سعٌد5383

2022-2023مرشحتربويكرٌم هانى دمحم الرفاعى5384

2022-2023مرشحتربويكرٌم ولٌد عبدالحمٌد جوده5385

2022-2023مرشحتربويكرٌم ٌسرى عبدهللا دمحم حجازى5386

2022-2023مرشحتربويكرٌمان رزق مرزوق أمٌن عبداللطٌف5387

2022-2023مرشحتربويكرٌمان عماد على شوشه5388

2022-2023مرشحتربويكرٌمة جمال علً حسٌن5389

2022-2023مرشحتربويكرٌمه عبدالمحسن حسنٌن مصطفى5390

2022-2023مرشحتربويكرٌمه عبدالنبى السٌد خمٌس5391

2022-2023مرشحتربويكرٌمه دمحم شولى السٌد5392

2022-2023مرشحتربويكمال دمحم كمال عبدالعلى عبدالحافظ5393

2022-2023مرشحتربويكٌرلس لمعى اسحك ابراهٌم مٌخائٌل5394

2022-2023مرشحتربويكٌرلس هانى رزق فرٌد صلٌب5395

2022-2023مرشحتربويكٌرمٌنا متً اسعد طنٌوس5396

2022-2023مرشحتربويلؤى اٌمن نصر الدٌن عٌسى5397

2022-2023مرشحتربويلبنى صبحً حسن ابراهٌم5398

2022-2023مرشحتربويلبنً هشام احمد دمحم5399

2022-2023مرشحتربويلطفى دمحم لطفى عبدالهادى5400

2022-2023مرشحتربويلمٌاء فولً عبدالعظٌم عل5401ً

2022-2023مرشحتربويلورٌس عادل رشدى عوض جرٌس5402

2022-2023مرشحتربويلٌدٌا سامح عبده نصر فلتس5403

2022-2023مرشحتربويلٌلى ابوالفتوح شعبان ابوالفتوح5404

2022-2023مرشحتربويلٌلً عصام السٌد عبدالمنعم5405

2022-2023مرشحتربويلٌلً محمود عبدالعزٌز محمود امبابى5406

2022-2023مرشحتربويلٌلى مسعد دمحم مسعد عبدربه5407

2022-2023مرشحتربويلٌنا دمحم علً عبدالمجٌد5408

2022-2023مرشحتربويمؤمن عاطف كمال دمحم5409

2022-2023مرشحتربويماذن ابراهٌم دمحم فرج احمد زغلول5410

2022-2023مرشحتربويمارى اسماعٌل مبارن سالم نصر5411



2022-2023مرشحتربويمارٌا نادر توما جرٌس5412

2022-2023مرشحتربويمارٌت رضا شحاته مترى5413

2022-2023مرشحتربويمارٌنا اسحك عشم منسى5414

2022-2023مرشحتربويمارٌنا جمٌل ودٌع عزٌز5415

2022-2023مرشحتربويمارٌنا جٌد ابوالخٌر حبٌب5416

2022-2023مرشحتربويمارٌنا طلعت سامى بخٌت5417

2022-2023مرشحتربويمارٌنا كامل صفوت عزٌز5418

2022-2023مرشحتربويمارٌنا محسن رشدى داود5419

2022-2023مرشحتربويمازن اسماعٌل راضى دمحم5420

2022-2023مرشحتربويمازن حاتم عاشور بدوى سلٌمان5421

2022-2023مرشحتربويمازن سعٌد سعٌد نصر على سراج5422

2022-2023مرشحتربويمازن فتحى مصطفى حموده ابو جبل5423

2022-2023مرشحتربويمازن دمحم خلٌفه محمود5424

2022-2023مرشحتربويمازن دمحم منصور شندى5425

2022-2023مرشحتربويمازن ٌسري فرج جبر5426

2022-2023مرشحتربويماهر سعد متولى دمحم متولى الحالج5427

2022-2023مرشحتربويماهر نعٌم احمد مبرون اسماعٌل شعله5428

2022-2023مرشحتربويماهٌتاب دمحم سعد على عزب5429

2022-2023مرشحتربويماٌسه فاٌز عبدالوهاب لاسم زلزوق5430

2022-2023مرشحتربويماٌكل جمال سامى جرجس5431

2022-2023مرشحتربويمجدي خالد فكري سلٌمان5432

2022-2023مرشحتربويدمحم ابراهٌم شعبان ابوالعال5433

2022-2023مرشحتربويدمحم ابراهٌم عبدالصمد عبدالحلٌم المبالوى5434

2022-2023مرشحتربويدمحم ابراهٌم عٌد الدسولى الفخرانى5435

2022-2023مرشحتربويدمحم ابراهٌم دمحم الصعٌدى5436

2022-2023مرشحتربويدمحم ابوبكر عوض دمحم5437

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد ابراهٌم البربرى5438

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد حسن ابوحمد5439

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد حسن احمد5440

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد رزق حسٌن5441

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد عبدالحمٌد احمد دمحم خالف5442

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد عبدالعزٌز ابراهٌم5443

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد عفٌفى دمحم لاسم5444

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد على دمحم5445

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد عوض الشحات دمحم العمده5446

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد فتوح عبدالجلٌل شحاته5447

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد فوزى هاشم دمحم5448

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد مصطفى صالح5449

2022-2023مرشحتربويدمحم احمد مندوه عسٌلى5450

2022-2023مرشحتربويدمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل دروٌش دمحم5451

2022-2023مرشحتربويدمحم اسماعٌل دمحم رشاد الرفاعى5452

2022-2023مرشحتربويدمحم اشرف صابر دمحم5453

2022-2023مرشحتربويدمحم اشرف لطب دمحم احمد زاٌد5454

2022-2023مرشحتربويدمحم اشرف دمحم السٌد عبدالفتاح5455

2022-2023مرشحتربويدمحم اشرف دمحم عبدالعال5456

2022-2023مرشحتربويدمحم الحسٌن عبدالحمٌد ابراهٌم سالمه5457

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد ابراهٌم حسٌن5458

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد ابراهٌم دمحم5459

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد السٌد الٌمنى مصطفى5460

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد فتحى السٌد عطٌه5461

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد دمحم صدٌك محمود5462

2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد مصطفى سلٌمان5463



2022-2023مرشحتربويدمحم السٌد هالل السٌد5464

2022-2023مرشحتربويدمحم المتولى بكر على المتولى5465

2022-2023مرشحتربويدمحم انور دمحم نجٌب5466

2022-2023مرشحتربويدمحم اٌمن االتربى دمحم ٌوسف5467

2022-2023مرشحتربويدمحم اٌمن رشاد حسن ابراهٌم5468

2022-2023مرشحتربويدمحم اٌهاب جاد دمحم5469

2022-2023مرشحتربويدمحم بدر دمحم ٌوسف5470

2022-2023مرشحتربويدمحم بهاء عبدالغنى الدفتار5471

2022-2023مرشحتربويدمحم جابر السٌد دمحم عٌد البنا5472

2022-2023مرشحتربويدمحم جابر سعد دمحم المغوارى5473

2022-2023مرشحتربويدمحم جاد سعد جاد احمد5474

2022-2023مرشحتربويدمحم جمال ابراهٌم دمحم5475

2022-2023مرشحتربويدمحم جمال صالح احمد5476

2022-2023مرشحتربويدمحم جمال عبدالنبى حسن احمد5477

2022-2023مرشحتربويدمحم حامد عاٌد مرزق5478

2022-2023مرشحتربويدمحم حسن حسنى حسن دمحم5479

2022-2023مرشحتربويدمحم حسن سلٌمان حسن5480

2022-2023مرشحتربويدمحم حسن عمار على دمحم5481

2022-2023مرشحتربويدمحم حلمى احمد على عٌد5482

2022-2023مرشحتربويدمحم حمدي زكً عل5483ً

2022-2023مرشحتربويدمحم حنفى الحنفى مرعى5484

2022-2023مرشحتربويدمحم خالد عبدالهادى معوض5485

2022-2023مرشحتربويدمحم خمٌس عوض هللا عبدالمنعم5486

2022-2023مرشحتربويدمحم خمٌس محرم عبدالمعطى لندٌل5487

2022-2023مرشحتربويدمحم ربٌع دمحم عبده5488

2022-2023مرشحتربويدمحم ربٌع دمحم متول5489ً

2022-2023مرشحتربويدمحم رجب سٌد احمد حبٌب5490

2022-2023مرشحتربويدمحم رجب دمحم خمٌس5491

2022-2023مرشحتربويدمحم رضا عبدالعاطى عبدالغنى5492

2022-2023مرشحتربويدمحم رضا عبدالفضٌل بسٌونى حماد5493

2022-2023مرشحتربويدمحم رضا عبدالموجود دمحم شبل5494

2022-2023مرشحتربويدمحم رضا على دمحم سلٌمان5495

2022-2023مرشحتربويدمحم رضوان سبع رضوان5496

2022-2023مرشحتربويدمحم رضوان علً مرس5497ً

2022-2023مرشحتربويدمحم رمضان شعبان فراج5498

2022-2023مرشحتربويدمحم رمضان عبدالفتاح العشري5499

2022-2023مرشحتربويدمحم سالم رمضان دمحم عبدالجواد5500

2022-2023مرشحتربويدمحم سالم دمحم سالم5501

2022-2023مرشحتربويدمحم سامى دمحم بالل5502

2022-2023مرشحتربويدمحم سامى معوض مرسى امام5503

2022-2023مرشحتربويدمحم سعد صالح على السٌد عبدالاله5504

2022-2023مرشحتربويدمحم سعد عبدهللا ابراهٌم حسن5505

2022-2023مرشحتربويدمحم سمٌر محمود حسن ربٌع5506

2022-2023مرشحتربويدمحم سٌد ابراهٌم حسٌن5507

2022-2023مرشحتربويدمحم سٌد احمد ابراهٌم سٌداحمد الدٌب5508

2022-2023مرشحتربويدمحم شادى احمد ابراهٌم الفخرانى5509

2022-2023مرشحتربويدمحم شحات سعٌد حسٌن على5510

2022-2023مرشحتربويدمحم شداد حسٌن شداد5511

2022-2023مرشحتربويدمحم شرٌف شعبان دمحم5512

2022-2023مرشحتربويدمحم شعبان علً الفم5513ً

2022-2023مرشحتربويدمحم شعبان دمحم فرٌد5514

2022-2023مرشحتربويدمحم شكرى دمحم دسولى5515



2022-2023مرشحتربويدمحم صبرى الشحات دمحم الحداد5516

2022-2023مرشحتربويدمحم صالح عبدالحمٌد حسن الحمراوى5517

2022-2023مرشحتربويدمحم ضٌف عبداللطٌف عبدالغنى على5518

2022-2023مرشحتربويدمحم طاٌل عبدالمهدى طاٌل5519

2022-2023مرشحتربويدمحم طه حامد عبدالعال جبرٌل5520

2022-2023مرشحتربويدمحم عادل دمحم طاهر سٌد سٌد5521

2022-2023مرشحتربويدمحم عاشور عطٌه دمحم5522

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالجلٌل دمحم السٌد5523

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالحمٌد جمال عبدالحمٌد5524

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالحمٌد عبدالعزٌز عبدالموى الفوال5525

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالحمٌد كمال ابو دنٌا5526

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالرحمن الدمحمى عبدالرحمن لندٌل5527

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالرحٌم احمد دمحم5528

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالرحٌم عبدالخالك حسن مرسى5529

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالسمٌع حٌدر حسن5530

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالناصر دمحم جمعه5531

2022-2023مرشحتربويدمحم عبدالنبى عبدالمحسن عبدالممصود5532

2022-2023مرشحتربويدمحم عبده حسٌن حسٌن5533

2022-2023مرشحتربويدمحم عبده رجب جمعه5534

2022-2023مرشحتربويدمحم عبده دمحم عبدالرحمن بركات5535

2022-2023مرشحتربويدمحم عبٌد عبداللطٌف عوض5536

2022-2023مرشحتربويدمحم عربى منصور سٌد5537

2022-2023مرشحتربويدمحم عز خلٌفه عبدالواحد5538

2022-2023مرشحتربويدمحم عالء الدٌن حامد سٌد احمد حموده5539

2022-2023مرشحتربويدمحم عالء الدٌن ٌوسف دمحم5540

2022-2023مرشحتربويدمحم عالء مبرون على البحراوى5541

2022-2023مرشحتربويدمحم عالء دمحم حسٌن زاٌد5542

2022-2023مرشحتربويدمحم على شعبان عطٌه عبدالرازق5543

2022-2023مرشحتربويدمحم على عبدهللا دمحم5544

2022-2023مرشحتربويدمحم على دمحم احمد5545

2022-2023مرشحتربويدمحم على دمحم على عامر5546

2022-2023مرشحتربويدمحم على دمحم على عٌد5547

2022-2023مرشحتربويدمحم عمرو احمد عٌد سند5548

2022-2023مرشحتربويدمحم عوض جمعه مبارز5549

2022-2023مرشحتربويدمحم عٌد حسن عبدالعظٌم الفخرانى5550

2022-2023مرشحتربويدمحم عٌد دمحم رمضان اسماعٌل5551

2022-2023مرشحتربويدمحم عٌد محمود عبدالمولى فراج5552

2022-2023مرشحتربويدمحم غرٌب جمعه محجوب5553

2022-2023مرشحتربويدمحم فؤاد فاروق امٌن فوده5554

2022-2023مرشحتربويدمحم فارس نصر ٌمانى5555

2022-2023مرشحتربويدمحم فرج غرٌب عبدالبال5556ً

2022-2023مرشحتربويدمحم فكرى شعبان سلٌمان الجناٌنى5557

2022-2023مرشحتربويدمحم فوزى شاذلى ابراهٌم5558

2022-2023مرشحتربويدمحم كامل عبدالعظٌم الزرلانى5559

2022-2023مرشحتربويدمحم كرم بدٌر حمٌده5560

2022-2023مرشحتربويدمحم لطفى حسن فرج5561

2022-2023مرشحتربويدمحم ماجد عبدالمجٌد على شعٌبه5562

2022-2023مرشحتربويدمحم ماهر عبدالعال عوض5563

2022-2023مرشحتربويدمحم مجدى دمحم امٌن ماهر5564

2022-2023مرشحتربويدمحم دمحم عبدالرازق محجوب5565

2022-2023مرشحتربويدمحم دمحم عبدالرحمن زٌد5566

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود عبدالحى شعبان5567



2022-2023مرشحتربويدمحم محمود عبدالمولى دمحم5568

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود على جبرٌل5569

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود عوض عبدالعزٌز5570

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود دمحم ابراهٌم صمر5571

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود دمحم سعد زٌد5572

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود دمحم شلبى5573

2022-2023مرشحتربويدمحم محمود ٌونس محمود5574

2022-2023مرشحتربويدمحم مسعد على ابراهٌم5575

2022-2023مرشحتربويدمحم مسعد فتح هللا على حسن5576

2022-2023مرشحتربويدمحم مصطفى خلٌل دمحم شطا5577

2022-2023مرشحتربويدمحم مصطفً عبدالسالم رجب5578

2022-2023مرشحتربويدمحم مصطفً دمحم احمد عبداللطٌف5579

2022-2023مرشحتربويدمحم مصطفى مصطفى مصطفى5580

2022-2023مرشحتربويدمحم ممدوح عبده سٌد5581

2022-2023مرشحتربويدمحم ممدوح دمحم ضٌاء الدٌن البواللى5582

2022-2023مرشحتربويدمحم منٌر احمد بهنسى الخراط5583

2022-2023مرشحتربويدمحم نادر عبدالعزٌز عبدالفتاح شعٌر5584

2022-2023مرشحتربويدمحم نبٌل سٌد احمد5585

2022-2023مرشحتربويدمحم نبٌل عبدالكرٌم عمر عفان5586

2022-2023مرشحتربويدمحم نجٌب  نجٌب عبده السٌد مملد5587

2022-2023مرشحتربويدمحم ٌاسر بدوى عبدالهادى طالٌه5588

2022-2023مرشحتربويدمحم ٌحٌى فراج السٌد5589

2022-2023مرشحتربويدمحم ٌسرى عبدالحكم سالم5590

2022-2023مرشحتربويدمحم ٌوسف دمحم ٌوسف السٌد الطوخى5591

2022-2023مرشحتربويدمحم ٌوسف موسى حسٌن5592

2022-2023مرشحتربويمحمود أشرف منصور عطٌه5593

2022-2023مرشحتربويمحمود احمد انور عبدالصمد خٌمر5594

2022-2023مرشحتربويمحمود احمد سعداوى مهدى5595

2022-2023مرشحتربويمحمود احمد على ابوسالم5596

2022-2023مرشحتربويمحمود احمد دمحم عبدالمنعم مصطفى جراده5597

2022-2023مرشحتربويمحمود احمد محمود احمد المتولى5598

2022-2023مرشحتربويمحمود اسماعٌل حسن ٌوسف5599

2022-2023مرشحتربويمحمود اسماعٌل ضٌف عبدهللا الشٌخ5600

2022-2023مرشحتربويمحمود اشرف محمود دمحم سلٌمان5601

2022-2023مرشحتربويمحمود حاتم محمود دمحم دمحم تمراز5602

2022-2023مرشحتربويمحمود حماده احمد عبدالحمٌد5603

2022-2023مرشحتربويمحمود حمدى دمحم شرف الدٌن5604

2022-2023مرشحتربويمحمود حمود صالح حمود ابو الرٌش5605

2022-2023مرشحتربويمحمود حنفى محمود دمحم5606

2022-2023مرشحتربويمحمود رضا جوده محمود بطحٌش5607

2022-2023مرشحتربويمحمود سامح محمود مصطف5608ً

2022-2023مرشحتربويمحمود سامً عبدالحسٌب منصور5609

2022-2023مرشحتربويمحمود سامى عبدهللا عبد ربه5610

2022-2023مرشحتربويمحمود سعد دمحم عبدة دمحم ابو حبسه5611

2022-2023مرشحتربويمحمود سعٌد عاطف شحاته5612

2022-2023مرشحتربويمحمود سلمى سالم دمحم حسٌن5613

2022-2023مرشحتربويمحمود سلٌمان عوض السٌد عماره5614

2022-2023مرشحتربويمحمود سٌد محمود سٌد5615

2022-2023مرشحتربويمحمود شعبان عنتر البربرى5616

2022-2023مرشحتربويمحمود شولى شعبان عبدالفتاح5617

2022-2023مرشحتربويمحمود صالح محمود محمود5618

2022-2023مرشحتربويمحمود صبحى عبدالمادر احمد حماد5619



2022-2023مرشحتربويمحمود طارق سعدالدٌن محى الدٌن5620

2022-2023مرشحتربويمحمود عبدالكرٌم دمحم مصطفى5621

2022-2023مرشحتربويمحمود عبدهللا دمحم دمحم عمر شرٌف5622

2022-2023مرشحتربويمحمود عبدالمحسن عبداللطٌف عبدالحفٌظ5623

2022-2023مرشحتربويمحمود عالم ٌونس عبدالواحد حمدان5624

2022-2023مرشحتربويمحمود على ابراهٌم ابوسرٌع5625

2022-2023مرشحتربويمحمود على محمود على عبدالممصود5626

2022-2023مرشحتربويمحمود عمر دمحم عبدالحمٌد سلٌمان5627

2022-2023مرشحتربويمحمود عوض جمعه مبارز5628

2022-2023مرشحتربويمحمود كامل احمد سنوسى5629

2022-2023مرشحتربويمحمود مجدى دمحم رمضان5630

2022-2023مرشحتربويمحمود محسن فاروق دمحم بكر5631

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم توفٌك عثمان دمحم5632

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم سعودى عبدالهادى5633

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم عبدالحمٌد عبدالحلٌم5634

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم فتحى عطٌه عسكر5635

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم محمود سٌد احمد5636

2022-2023مرشحتربويمحمود دمحم ٌوسف مهدى5637

2022-2023مرشحتربويمحمود محمود امٌن دمحم السٌسى5638

2022-2023مرشحتربويمحمود محمود على اسماعٌل منصور5639

2022-2023مرشحتربويمحمود مختار فؤاد فكرى5640

2022-2023مرشحتربويمحمود مرسى عبدالحمٌد مرسى5641

2022-2023مرشحتربويمحمود مسعد رمضان محمود دمحم5642

2022-2023مرشحتربويمحمود مصطفى ابراهٌم محمود عمرو5643

2022-2023مرشحتربويمحمود نبٌل سنوسى احمد5644

2022-2023مرشحتربويمحمود نبٌل دمحم على الساٌس5645

2022-2023مرشحتربويمحمود ٌاسر دمحم احمد5646

2022-2023مرشحتربويمحٌى الدٌن زكرٌا محى الدٌن على5647

2022-2023مرشحتربويمختار مصطفى مختار مرسى عٌاد5648

2022-2023مرشحتربويمرفت مجدى مصطفى خلٌفه5649

2022-2023مرشحتربويمرفت مسعد دمحم دمحم حجازى5650

2022-2023مرشحتربويمروان حموده واعر معتوق5651

2022-2023مرشحتربويمروان دمحم دمحم ابوالعزم5652

2022-2023مرشحتربويمروان محمود كمال محمود عمر5653

2022-2023مرشحتربويمروة اٌهاب دمحم دسول5654ً

2022-2023مرشحتربويمروة عبدالحمٌد احمد السٌد البشبٌشى5655

2022-2023مرشحتربويمروه اكرم صالح على السٌد5656

2022-2023مرشحتربويمروه دمحم العزب حسن احمد5657

2022-2023مرشحتربويمروه دمحم سعد الدٌن ٌوسف5658

2022-2023مرشحتربويمروه دمحم عبدالسالم حسٌن5659

2022-2023مرشحتربويمروه دمحم هوى دمحم5660

2022-2023مرشحتربويمروه ممدوح دمحم اسماعٌل5661

2022-2023مرشحتربويمروى دمحم ابراهٌم على عزام5662

2022-2023مرشحتربويمرٌم احمد نصر حامد على5663

2022-2023مرشحتربويمرٌم الحسٌنى سلٌم حمام5664

2022-2023مرشحتربويمرٌم السٌد ابراهٌم عبدهللا5665

2022-2023مرشحتربويمرٌم اٌمن دمحم عبدالفتاح جزر5666

2022-2023مرشحتربويمرٌم بالل ذكى سلٌمان5667

2022-2023مرشحتربويمرٌم جاد تواب انور5668

2022-2023مرشحتربويمرٌم جرجس مسرى جرجس5669

2022-2023مرشحتربويمرٌم جمال عبدالعزٌز عبدهللا شرالى5670

2022-2023مرشحتربويمرٌم حازم حسن سٌد احمد5671



2022-2023مرشحتربويمرٌم حمدى حامد احمد5672

2022-2023مرشحتربويمرٌم حمدي مساعد محمود5673

2022-2023مرشحتربويمرٌم خالد شولى عبدالمالن5674

2022-2023مرشحتربويمرٌم دسولى ابراهٌم عمران5675

2022-2023مرشحتربويمرٌم سمٌر ابراهٌم حامد5676

2022-2023مرشحتربويمرٌم شعبان دمحم عشرى5677

2022-2023مرشحتربويمرٌم طارق صابر فرٌد جندى5678

2022-2023مرشحتربويمرٌم عادل جمال عبدالغفور5679

2022-2023مرشحتربويمرٌم عادل شولى ٌوسف5680

2022-2023مرشحتربويمرٌم عبدالحكٌم عبدالغفور السٌد الهمشرى5681

2022-2023مرشحتربويمرٌم عبدالنبى رشاد على عوض5682

2022-2023مرشحتربويمرٌم عالء محمود مصطفى التٌال5683

2022-2023مرشحتربويمرٌم عماد محمود دمحم5684

2022-2023مرشحتربويمرٌم عمرو محجوب عبدالممصود5685

2022-2023مرشحتربويمرٌم فاٌز صادق امسان5686

2022-2023مرشحتربويمرٌم دمحم سٌد دمحم حسن5687

2022-2023مرشحتربويمرٌم دمحم عبداللطٌف محمود5688

2022-2023مرشحتربويمرٌم دمحم فرحات عل5689ً

2022-2023مرشحتربويمرٌم دمحم فوزى عبدالمجٌد5690

2022-2023مرشحتربويمرٌم محمود ابراهٌم دمحم احمد5691

2022-2023مرشحتربويمرٌم محمود عبدالفتاح ابراهٌم موسى5692

2022-2023مرشحتربويمرٌم محمود دمحم حسن الشوٌخى5693

2022-2023مرشحتربويمرٌم مخلص دمحم رمضان5694

2022-2023مرشحتربويمرٌم مدحت نبٌه شلبى نصرهللا5695

2022-2023مرشحتربويمرٌم معوض فتحى دمحم عبٌد5696

2022-2023مرشحتربويمرٌم ناصر سٌد عباس5697

2022-2023مرشحتربويمرٌم ناصر نزٌه مسٌحه5698

2022-2023مرشحتربويمرٌم نعٌم انطون نعٌم5699

2022-2023مرشحتربويمرٌم نوناى بطرس جرجس بطرس5700

2022-2023مرشحتربويمرٌم هاشم رمضان دمحم5701

2022-2023مرشحتربويمرٌم وائل سٌد عبدهللا5702

2022-2023مرشحتربويمرٌم وجٌه رشدى نصٌف ٌوسف5703

2022-2023مرشحتربويمرٌم وهب هللا حامد دنمل5704

2022-2023مرشحتربويمرٌم ٌاسر احمد عبدالحمٌد5705

2022-2023مرشحتربويمصرى سٌد خٌرى عبداللطٌف5706

2022-2023مرشحتربويمصطفى ابراهٌم عبدالسالم عطٌه5707

2022-2023مرشحتربويمصطفى احمد ٌونس على5708

2022-2023مرشحتربويمصطفى اسامه امٌن ابراهٌم سلٌمان5709

2022-2023مرشحتربويمصطفى اشرف حسن على5710

2022-2023مرشحتربويمصطفً اشرف محمود دمحم5711

2022-2023مرشحتربويمصطفى السعٌد حسن ابو العٌنٌن عبداللطٌف5712

2022-2023مرشحتربويمصطفى السٌد احمد السٌد5713

2022-2023مرشحتربويمصطفى تامر حامد لاسم عبدالسٌد عالم5714

2022-2023مرشحتربويمصطفً جمال طه منصور5715

2022-2023مرشحتربويمصطفى جمال عبدالعزٌز عبدالعاطى محروس5716

2022-2023مرشحتربويمصطفى حسن عطٌه عبدالمعز عطٌه5717

2022-2023مرشحتربويمصطفى حسٌن دمحم رشاد سلٌمان5718

2022-2023مرشحتربويمصطفى خالد حسن المرسى على5719

2022-2023مرشحتربويمصطفى خالد دمحم متولى فوده5720

2022-2023مرشحتربويمصطفى رضا السٌد عزازى النجار5721

2022-2023مرشحتربويمصطفى شعبان صالح ٌوسف مهنا5722

2022-2023مرشحتربويمصطفى شعبان مسعود عبدالنبى دمحم5723



2022-2023مرشحتربويمصطفى صالح دمحم ابراهٌم عبدالحافظ5724

2022-2023مرشحتربويمصطفى عادل عبدهللا السٌد5725

2022-2023مرشحتربويمصطفى على مصطفى الكشن5726

2022-2023مرشحتربويمصطفى عماد سعٌد دمحم عبدالفتاح5727

2022-2023مرشحتربويمصطفى فرج دمحم لاسم دمحم5728

2022-2023مرشحتربويمصطفى متولى الحنفى دمحم الحنفى5729

2022-2023مرشحتربويمصطفى دمحم السٌد دمحم عبدالرحٌم5730

2022-2023مرشحتربويمصطفى دمحم رجب وصٌفى ابو المعاطى5731

2022-2023مرشحتربويمصطفى دمحم عبدالرحمن زٌد5732

2022-2023مرشحتربويمصطفى محمود جوده عمر السٌد5733

2022-2023مرشحتربويمصطفى محمود محبوب بالل5734

2022-2023مرشحتربويمصطفً محمود دمحم شاكر5735

2022-2023مرشحتربويمصطفى هشام عبدالرحمن دمحم5736

2022-2023مرشحتربويمصطفى ولٌد مصطفى مصطفى النجار5737

2022-2023مرشحتربويمعاذ احمد شحاته عبدالرازق شحاته5738

2022-2023مرشحتربويمعاذ حسان السٌد حسٌن5739

2022-2023مرشحتربويمعاذ رجب جادالكرٌم محمود5740

2022-2023مرشحتربويمعاذ شرٌف عباس عبدالجواد5741

2022-2023مرشحتربويمعاذ مدحت رمضان حامد5742

2022-2023مرشحتربويمعتز حسن دمحم توفٌك5743

2022-2023مرشحتربويمغفره وحٌد صالح الدٌن احمد مصطفى5744

2022-2023مرشحتربويمكسٌموس اسعد صبحى خلٌل صلٌب5745

2022-2023مرشحتربويملن سامح توفٌك دمحم5746

2022-2023مرشحتربويملن سٌد عبدالسمٌع فرج عطوان5747

2022-2023مرشحتربويملن صالح صادق صالح5748

2022-2023مرشحتربويملن طاهر فاروق فهم5749ً

2022-2023مرشحتربويملن دمحم السٌد على دمحم نصر الدٌن5750

2022-2023مرشحتربويملن دمحم عبدالهادى عبدالغنى5751

2022-2023مرشحتربويملن دمحم نصر الدٌن دمحم احمد5752

2022-2023مرشحتربويملن محمود فرج صدٌك5753

2022-2023مرشحتربويملن ناصر صالح عبدالمنعم5754

2022-2023مرشحتربويملن ناصر عبدالموجود حمٌد5755

2022-2023مرشحتربويملن ولٌد دمحم عبدالمادر5756

2022-2023مرشحتربويمنار احمد ابراهٌم متولى رضوان5757

2022-2023مرشحتربويمنار السٌد هاشم السٌد5758

2022-2023مرشحتربويمنار جمعه سالم دمحم5759

2022-2023مرشحتربويمنار حسٌن عبدالسمٌع بٌومى5760

2022-2023مرشحتربويمنار حسٌن كمال حسن5761

2022-2023مرشحتربويمنار رجب شعبان خلٌل5762

2022-2023مرشحتربويمنار سمٌر على دمحم حمد5763

2022-2023مرشحتربويمنار صبحى احمد سعد عٌد5764

2022-2023مرشحتربويمنار طه فتح هللا طه5765

2022-2023مرشحتربويمنار عمرو رفاعى مبرون عبداللطٌف5766

2022-2023مرشحتربويمنار فتحً رمضان محمود5767

2022-2023مرشحتربويمنار كمال سٌد محمود5768

2022-2023مرشحتربويمنار دمحم صالح حشاد5769

2022-2023مرشحتربويمنار مصطفً عبادي عل5770ً

2022-2023مرشحتربويمنار مصطفى دمحم حنفى السٌد5771

2022-2023مرشحتربويمنار نصر ٌحٌى السٌد زوٌل5772

2022-2023مرشحتربويمنار وحٌد عبدالسالم دمحم5773

2022-2023مرشحتربويمنة ابراهٌم احمد دمحم عبدهللا5774

2022-2023مرشحتربويمنة هللا اسامه حمدى عبدالحمٌد اسماعٌل5775



2022-2023مرشحتربويمنة هللا اشرف احمد دمحم بطاح5776

2022-2023مرشحتربويمنة هللا حسن عبدالعزٌز حسن5777

2022-2023مرشحتربويمنة هللا صبرى جابر عبدالجواد5778

2022-2023مرشحتربويمنة هللا دمحم احمد دمحم غانم5779

2022-2023مرشحتربويمنة هللا دمحم دمحم عبدالداٌم5780

2022-2023مرشحتربويمنة هللا محمود عبدالعزٌز ابراهٌم لابٌل5781

2022-2023مرشحتربويمنة هللا مصطفى سالم حمدي5782

2022-2023مرشحتربويمنة هللا هشام بشٌر دمحم بكرى5783

2022-2023مرشحتربويمنة هللا وجٌه محمود حسنى5784

2022-2023مرشحتربويهللا ابراهٌم عطٌه ابوزٌنه منة5785

2022-2023مرشحتربويمنةهللا احمد شعبان سالمه5786

2022-2023مرشحتربويمنه احمد عبدالمجٌد حسن5787

2022-2023مرشحتربويمنه احمد دمحم حنف5788ً

2022-2023مرشحتربويمنه اشرف السٌد على حافظ5789

2022-2023مرشحتربويمنه هللا ابراهٌم عطا جمعه5790

2022-2023مرشحتربويمنه هللا ابراهٌم متولى ابراهٌم5791

2022-2023مرشحتربويمنه هللا ابراهٌم دمحم سلطان5792

2022-2023مرشحتربويمنه هللا ابراهٌم نبٌل ٌوسف بنات5793

2022-2023مرشحتربويمنه هللا احمد حسنً محمود حسانٌن5794

2022-2023مرشحتربويمنه هللا احمد دمحم النشرتى5795

2022-2023مرشحتربويمنه هللا احمد دمحم عبدالحمٌد5796

2022-2023مرشحتربويمنه هللا حنفى دمحم البربرى5797

2022-2023مرشحتربويمنه هللا سامح فاروق عبدالكرٌم5798

2022-2023مرشحتربويمنه هللا شرٌف احمد بكرى5799

2022-2023مرشحتربويمنه هللا شرٌف دمحم على شرٌف5800

2022-2023مرشحتربويمنه هللا شعبان رشاد كركٌت5801

2022-2023مرشحتربويمنه هللا صبرى فاٌد عباس سلٌمان5802

2022-2023مرشحتربويمنه هللا عبدالحمٌد دمحم عمار5803

2022-2023مرشحتربويمنه هللا عبدالرءوف دمحم عبدالعزٌز5804

2022-2023مرشحتربويمنه هللا عماد عبدالممصود الكفراوى5805

2022-2023مرشحتربويمنه هللا دمحم على دمحم5806

2022-2023مرشحتربويمنه هللا دمحم فتحى دمحم5807

2022-2023مرشحتربويمنه هللا دمحم محمود عبدالعال تمى5808

2022-2023مرشحتربويمنه هللا مصطفى عبدهللا عبدالحمٌد5809

2022-2023مرشحتربويمنه هللا وائل حسن على5810

2022-2023مرشحتربويمنه اٌمن بٌومى نوار5811

2022-2023مرشحتربويمنه اٌمن محمود على الكومى5812

2022-2023مرشحتربويمنه رؤف كمال محمود5813

2022-2023مرشحتربويمنه عادل فتحً عل5814ً

2022-2023مرشحتربويمنه عبدالباسط دمحم دمحم زغلول5815

2022-2023مرشحتربويمنه عبدالرحمن عبدالغفور السعدنى5816

2022-2023مرشحتربويمنه عبداللطٌف دمحم عترٌس عبداللطٌف5817

2022-2023مرشحتربويمنه عصام مصطفى عكر5818

2022-2023مرشحتربويمنه دمحم السٌد عبدالمعطى5819

2022-2023مرشحتربويمنه دمحم عبدالمجٌد عبدالصمد دمحم بحٌري5820

2022-2023مرشحتربويمنه محمود السٌد دمحم5821

2022-2023مرشحتربويمنه مسعد عبدالعظٌم مسعد دمحم نور الدٌن5822

2022-2023مرشحتربويمنه هشام دمحم على رفاعى السحماوى5823

2022-2023مرشحتربويمنه وائل السٌد عشماوى سالم ابو عمه5824

2022-2023مرشحتربويهللا اٌمن محمود دمحم رضوان منه5825

2022-2023مرشحتربويهللا تامر سامى عبدالرحمن على منه5826

2022-2023مرشحتربويهللا خالد عبدالحمٌد دمحم جراب منه5827



2022-2023مرشحتربويهللا رجب احمد عتمان منه5828

2022-2023مرشحتربويهللا طارق عبدالفتاح دمحم غنٌم منه5829

2022-2023مرشحتربويهللا عماد حمادتو محمود رمضان منه5830

2022-2023مرشحتربويمنى اٌمن ٌونس ٌونس عبدالعاطى5831

2022-2023مرشحتربويمنى اٌهاب عبدهللا مسعود5832

2022-2023مرشحتربويمنى خالد على السٌد5833

2022-2023مرشحتربويمنى رمضان محمود انور فوده5834

2022-2023مرشحتربويمنى عزت مرغنى سلٌمان5835

2022-2023مرشحتربويمنى غرٌب فاروق السٌد عبدالعال5836

2022-2023مرشحتربويمنى دمحم عوض الشحات5837

2022-2023مرشحتربويمنى دمحم فوزى سلٌمان5838

2022-2023مرشحتربويمنى دمحم كمال حنفى5839

2022-2023مرشحتربويمنى وحٌد احمد سلٌمان5840

2022-2023مرشحتربويمها احمد فتحى عبدالحك بٌصار5841

2022-2023مرشحتربويمها عادل حسنى على ابراهٌم5842

2022-2023مرشحتربويمها دمحم دمحم الشربٌنى دمحم البٌومى5843

2022-2023مرشحتربويمهاب امٌر اسحك بنٌامٌن5844

2022-2023مرشحتربويمهاب دمحم مصطفى احمد عبده5845

2022-2023مرشحتربويمهند عبدالمجٌد على سلٌم5846

2022-2023مرشحتربويموسى منصور موسى مسعود عسول5847

2022-2023مرشحتربويمونٌكا هانى سامى موسى عوض5848

2022-2023مرشحتربويمى ابراهٌم السعٌد محمود العبسى5849

2022-2023مرشحتربويمى احمد الشبراوى على5850

2022-2023مرشحتربويمى احمد عطا ابراهٌم عامر5851

2022-2023مرشحتربويمى احمد دمحم سنوسى5852

2022-2023مرشحتربويمً حمدي عبدالعاطً خلٌل5853

2022-2023مرشحتربويمى ربٌع حسنى صدٌك نصر الدٌن5854

2022-2023مرشحتربويمى رسمى حلمى رٌاض زهران5855

2022-2023مرشحتربويمً سٌد عبدالحمٌد جادالكرٌم5856

2022-2023مرشحتربويمى عبدالفتاح عبدالموجود عباس المكاوى5857

2022-2023مرشحتربويمً عبدهللا ابوبكر جبر ابوبكر5858

2022-2023مرشحتربويمى فوزى فوزى عبدالوهاب5859

2022-2023مرشحتربويمى مجدى زاٌد عبدالعزٌز5860

2022-2023مرشحتربويمى دمحم اسماعٌل ابراهٌم سالم5861

2022-2023مرشحتربويمى دمحم على احمد5862

2022-2023مرشحتربويمى دمحم هاشم الصعٌدى5863

2022-2023مرشحتربويمٌادة صالح صابر دٌاب عباس5864

2022-2023مرشحتربويمٌاده السٌد اسماعٌل عوض5865

2022-2023مرشحتربويمٌاده دمحم عربً خلٌل5866

2022-2023مرشحتربويمٌاده منتصر دمحم دمحم5867

2022-2023مرشحتربويمٌرنا اشرف دمحم متولى5868

2022-2023مرشحتربويمٌرنا جورج سامى عبده5869

2022-2023مرشحتربويمٌرنا هانى جرجس صلٌب5870

2022-2023مرشحتربويمٌرنا ٌاسر عبدالتواب ابراهٌم5871

2022-2023مرشحتربويمٌرهان حماده جمعه عبدالموي5872

2022-2023مرشحتربويمٌنا توما بشاره توما حبشى مٌخائٌل5873

2022-2023مرشحتربويمٌنا ثابت عطاهللا رزق عطاهللا5874

2022-2023مرشحتربويمٌنا رٌاض شاكر جندى5875

2022-2023مرشحتربوينادر اسماعٌل لطب ابراهٌم طبله5876

2022-2023مرشحتربوينادٌن طارق فهمى عوض فرج5877

2022-2023مرشحتربوينادٌن دمحم ابراهٌم دمحم عطٌه خلٌفه5878

2022-2023مرشحتربوينادٌن دمحم محمود رزق5879



2022-2023مرشحتربوينادٌه ابراهٌم صالح الدٌن موسى دمحم5880

2022-2023مرشحتربوينادٌه حامد دمحم السٌد5881

2022-2023مرشحتربوينادٌه خلف حلمى على5882

2022-2023مرشحتربوينادٌه رضا جابر خلٌل5883

2022-2023مرشحتربوينادٌه عبدالعزٌز فولى عبدالعزٌز5884

2022-2023مرشحتربوينادٌه عمرو محى احمد عل5885ً

2022-2023مرشحتربوينادٌه نادى عبدالمطلب فرغلى5886

2022-2023مرشحتربوينارٌمان خالد السٌد على5887

2022-2023مرشحتربويناصف ولٌد خمٌس دمحم5888

2022-2023مرشحتربوينانسى سعٌد سعد الجناٌنى5889

2022-2023مرشحتربوينانسى عبدالفتاح عبدالفتاح احمد زعلون5890

2022-2023مرشحتربوينانسى عصام احمد عبدالممصود5891

2022-2023مرشحتربوينانسى عمر احمد حسٌن احمد5892

2022-2023مرشحتربوينانسى دمحم عٌد اسماعٌل5893

2022-2023مرشحتربوينانسى هانى ابو المعاطى صالح5894

2022-2023مرشحتربوينبٌله دمحم بدر دمحم ناصر5895

2022-2023مرشحتربوينجالء احمد بسٌونً دمحم عباس5896

2022-2023مرشحتربوينجالء السٌد احمد صبح5897

2022-2023مرشحتربوينجالء جابر عبدالمجٌد مهدل5898ً

2022-2023مرشحتربوينجوى ابراهٌم حسن الدسولى الهاوى5899

2022-2023مرشحتربوينجوى حاتم سعد السٌد جاوٌش5900

2022-2023مرشحتربوينجوى رجب عبدالغنى حامد5901

2022-2023مرشحتربوينجوى صبرى عبدالموى علٌم5902

2022-2023مرشحتربويندا ابراهٌم عبدالفتاح غازى عمر5903

2022-2023مرشحتربويندا اسعد السٌد بٌومى ابوسوٌلم5904

2022-2023مرشحتربويندا النمر ابراهٌم محمود النمر5905

2022-2023مرشحتربويندا راغب دمحم راغب دمحم هنداوى5906

2022-2023مرشحتربويندا رمضان حسن المغربى5907

2022-2023مرشحتربويندا سعٌد مسعود زبٌب5908

2022-2023مرشحتربويندا سالمه دمحم الشهال5909ً

2022-2023مرشحتربويندا صبحى احمد نصر5910

2022-2023مرشحتربويندا عبدالناصر عبدالفتاح مصطفى5911

2022-2023مرشحتربويندا على محمود حمد5912

2022-2023مرشحتربويندا مصطفى السٌد الشامى5913

2022-2023مرشحتربويندا هشام رفعت السٌد الفخرانى5914

2022-2023مرشحتربويندا هشام دمحم عبدالفتاح5915

2022-2023مرشحتربويندى ابراهٌم خلف محمود5916

2022-2023مرشحتربويندى ابراهٌم دمحم لرنى5917

2022-2023مرشحتربويندى احمد سعٌد عبده خلٌل5918

2022-2023مرشحتربويندي احمد دمحم رضوان هارون5919

2022-2023مرشحتربويندى السٌد دمحم دمحم سالم5920

2022-2023مرشحتربويندى اٌهاب محمود عبدالفتاح حمٌده5921

2022-2023مرشحتربويندى بسٌونى السٌد دمحم مسلم5922

2022-2023مرشحتربويندى حامد دمحم دمحم سعد ابراهٌم5923

2022-2023مرشحتربويندي حسن فوزي دمحم5924

2022-2023مرشحتربويندى حسٌن سٌد سعد حسن5925

2022-2023مرشحتربويندى حماده محمود شحاته احمد5926

2022-2023مرشحتربويندى رائد فتحى طه محمود5927

2022-2023مرشحتربويندى رجب رشدى جاد5928

2022-2023مرشحتربويندى رضا عطٌه دمحم مغازى5929

2022-2023مرشحتربويندى رمضان عبداللطٌف العلوى5930

2022-2023مرشحتربويندى رمضان محمود البٌومى5931



2022-2023مرشحتربويندى سمٌر رضوان عبدالسالم5932

2022-2023مرشحتربويندى صالح عبدالمولى دمحم حسن5933

2022-2023مرشحتربويندى عبدالعلٌم عبدالعلٌم نصر5934

2022-2023مرشحتربويندى عبدالمنعم دمحم عوض5935

2022-2023مرشحتربويندى على شعبان حسٌن عٌسى5936

2022-2023مرشحتربويندى عماد السٌد عبدهللا5937

2022-2023مرشحتربويندى عماد امٌن دمحم خطاب5938

2022-2023مرشحتربويندى لطفى عبدالبالى عوض هللا ٌوسف5939

2022-2023مرشحتربويندى ماهر حسٌن ابراهٌم5940

2022-2023مرشحتربويندى مجدى رزق عبدالفتاح لشٌطه5941

2022-2023مرشحتربويندى دمحم احمد مهدى5942

2022-2023مرشحتربويندى دمحم ٌوسف حامد ابو ابراهٌم5943

2022-2023مرشحتربويندى محمود على عبدالعال5944

2022-2023مرشحتربويندى محى الدٌن عطٌه محى الدٌن5945

2022-2023مرشحتربويندى منتصر دمحم حسٌن5946

2022-2023مرشحتربويندى نصر سعٌد دمحم عبدالحمٌد5947

2022-2023مرشحتربويندى هشام حسن لٌشاوى دمحم5948

2022-2023مرشحتربويندى ٌحٌى عبدالفتاح عبدالمادر5949

2022-2023مرشحتربوينرمٌن ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم بهى الدٌن5950

2022-2023مرشحتربوينرمٌن جمال دمحم سعٌد5951

2022-2023مرشحتربوينرمٌن لطفى مجلع برتله5952

2022-2023مرشحتربوينرمٌن مجدى محمود ٌسرى توفٌك5953

2022-2023مرشحتربوينسرٌن ابراهٌم عبدهللا السٌد5954

2022-2023مرشحتربوينسرٌن السٌد دمحم سلٌمان دمحم5955

2022-2023مرشحتربوينسمه السٌد دمحم السٌد دمحم5956

2022-2023مرشحتربوينسمه اٌمن عبدالفتاح خالف5957

2022-2023مرشحتربوينسمه حسن دمحم ابراهٌم عبٌدو5958

2022-2023مرشحتربوينسمه خالد حسن امام مراد5959

2022-2023مرشحتربوينسمه شرٌف على الفوال5960

2022-2023مرشحتربوينسمه عبدالستار عبدالحافظ السٌد الرفاع5961ً

2022-2023مرشحتربوينسمه عمٌل عبدالعظٌم عبدالحمٌد5962

2022-2023مرشحتربوينسمه على على دمحم ابوعالم5963

2022-2023مرشحتربوينسمه دمحم فؤاد عمران5964

2022-2023مرشحتربوينسٌبه خالد دمحم عبدالمجٌد شاهٌن5965

2022-2023مرشحتربوينسٌبه عاطف عبدالعال عبدالعظٌم دمحم5966

2022-2023مرشحتربوينعمه عمر دمحم على العصلوجى5967

2022-2023مرشحتربوينعمه فتحى ابراهٌم ابراهٌم عبدالفتاح5968

2022-2023مرشحتربوينعٌمه احمد دمحم كامل5969

2022-2023مرشحتربوينغم دمحم مصطفى مصطفى عبدالمجٌد دروٌش5970

2022-2023مرشحتربوينفٌسه دمحم احمد دمحم حسب هللا عبده5971

2022-2023مرشحتربوينفٌسه دمحم عزت دمحم سرحان5972

2022-2023مرشحتربوينهال عبدالمنعم دمحم حسن5973

2022-2023مرشحتربوينهال على عبدالخالك سلٌمان5974

2022-2023مرشحتربوينهال محمود شاكر عثمان5975

2022-2023مرشحتربوينهى عصام عبدالحمٌد على موسى5976

2022-2023مرشحتربوينهى عصام على دمحم5977

2022-2023مرشحتربوينهٌر محمود احمد دمحم5978

2022-2023مرشحتربوينور امام سامى امام ابراهٌم5979

2022-2023مرشحتربوينور محسن دمحم حسٌن5980

2022-2023مرشحتربوينور مسعد دمحم على عبداللطٌف5981

2022-2023مرشحتربوينورا السٌد سعٌد عبدالرحمن عٌسى5982

2022-2023مرشحتربوينورا السٌد عوض حسٌن5983



2022-2023مرشحتربوينورا رجب السٌد بخٌت5984

2022-2023مرشحتربوينورا ٌاسر عبدالعزٌز جوده سٌف5985

2022-2023مرشحتربوينورالدٌن حسام عطٌه ابراهٌم دمحم الخنانى5986

2022-2023مرشحتربوينورهللا اسامه عبداللطٌف محمود السٌد5987

2022-2023مرشحتربوينورالهدي عالء ابراهٌم شعبان ابراهٌم5988

2022-2023مرشحتربوينوران اٌمن دمحم شوكت عبدالشافى دمحم5989

2022-2023مرشحتربوينوران عصام دمحم عبدالسالم حسن5990

2022-2023مرشحتربوينوران عماد الدٌن عبدالرحمن ٌونس لالا5991

2022-2023مرشحتربوينوره جمال حامد سلٌمان5992

2022-2023مرشحتربوينوره نبٌل دمحم حسٌن5993

2022-2023مرشحتربوينورهان احمد عبدالحمٌد رفاعى5994

2022-2023مرشحتربوينورهان احمد على عبدالعزٌز5995

2022-2023مرشحتربوينورهان اسعد علً اسماعٌل5996

2022-2023مرشحتربوينورهان السٌد دمحم السٌد5997

2022-2023مرشحتربوينورهان حسنى دمحم على5998

2022-2023مرشحتربوينورهان سامى فاروق احمد على5999

2022-2023مرشحتربوينورهان سعد صابر سعد شاهٌن6000

2022-2023مرشحتربوينورهان سٌد جالل حسنى6001

2022-2023مرشحتربوينورهان شعبان دمحم النادى دمحم6002

2022-2023مرشحتربوينورهان طارق احمد فرحات6003

2022-2023مرشحتربوينورهان عبدالعلٌم عبدالغفار السٌد6004

2022-2023مرشحتربوينورهان عصام دمحم بسطوٌسً الجزاٌري6005

2022-2023مرشحتربوينورهان فتحى دمحم محمود ابوالجود6006

2022-2023مرشحتربوينورهان كمال رٌان نصٌر6007

2022-2023مرشحتربوينورهان دمحم عبده دومه6008

2022-2023مرشحتربوينورهان دمحم كمال السٌد6009

2022-2023مرشحتربوينورهان محمود حسن عبدهللا6010

2022-2023مرشحتربوينورهان هانى جمعه دمحم ابراهٌم6011

2022-2023مرشحتربوينورهان هندى عبدالصمد محمود ابواحمد6012

2022-2023مرشحتربوينٌرمٌن ابراهٌم خلٌل ابراهٌم6013

2022-2023مرشحتربوينٌره احمد عوض سعد نوح6014

2022-2023مرشحتربوينٌره دمحم عبدهللا على حسن6015

2022-2023مرشحتربوينٌره هانى سامى عزٌز6016

2022-2023مرشحتربوينٌره ولٌد الشحات عبدالعاطى محمود6017

2022-2023مرشحتربويهاجر ابراهٌم حسن صالح6018

2022-2023مرشحتربويهاجر احمد عبدالمادر احمد امام6019

2022-2023مرشحتربويهاجر اسامه محمود ابراهٌم ٌونس6020

2022-2023مرشحتربويهاجر السعٌد خلٌل الزٌنى6021

2022-2023مرشحتربويهاجر انور حسن عبدالحكٌم6022

2022-2023مرشحتربويهاجر جمال عبدالحى عبدالعال فتوح6023

2022-2023مرشحتربويهاجر جمال دمحم البٌومى عبدالحمٌد6024

2022-2023مرشحتربويهاجر خالد احمد السٌد6025

2022-2023مرشحتربويهاجر سالم عبداللطٌف احمد سالم6026

2022-2023مرشحتربويهاجر سعد عبدالرازق السٌد شحاته6027

2022-2023مرشحتربويهاجر سٌد هاشم دمحم6028

2022-2023مرشحتربويهاجر طه الزٌن دمحمالسٌد6029

2022-2023مرشحتربويهاجر عبدالعال محمود ابراهٌم6030

2022-2023مرشحتربويهاجر عبدالعزٌز عباس الصباغ6031

2022-2023مرشحتربويهاجر عبدهللا سعٌد احمد6032

2022-2023مرشحتربويهاجر عالم توفٌك عالم6033

2022-2023مرشحتربويهاجر عماد عبدالباسط عبدالسمٌع6034

2022-2023مرشحتربويهاجر فولى عبدالنبى سالم6035



2022-2023مرشحتربويهاجر لطفى عبدالوهاب احمد6036

2022-2023مرشحتربويهاجر مجدى على مصطفى عماره6037

2022-2023مرشحتربويهاجر دمحم ابو الفتوح دمحم6038

2022-2023مرشحتربويهاجر دمحم توفٌك رٌاض6039

2022-2023مرشحتربويهاجر دمحم صابر نورالدٌن6040

2022-2023مرشحتربويهاجر دمحم عبدالوهاب بدٌر6041

2022-2023مرشحتربويهاجر دمحم مراد رمضان6042

2022-2023مرشحتربويهاجر ٌاسر دمحم دمحم الشرلاوى6043

2022-2023مرشحتربويهاله احمد دمحم الدبٌسى6044

2022-2023مرشحتربويهاله اشرف لطب دمحم6045

2022-2023مرشحتربويهاله الحارتى السعٌد الحارتى6046

2022-2023مرشحتربويهاٌدى احمد ابوالفتوح السٌد6047

2022-2023مرشحتربويهاٌدى عبدالرحمن عبدالعزٌز عبدهللا الدسولى6048

2022-2023مرشحتربويهاٌدى محمود عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد هٌكل6049

2022-2023مرشحتربويهبه الششتاوى الكردى ناصف6050

2022-2023مرشحتربويهبه ربٌع عبدالخالك عثمان6051

2022-2023مرشحتربويهبه صالح دمحم عبدالرؤف عبدربه6052

2022-2023مرشحتربويهبه على ابراهٌم دمحم على6053

2022-2023مرشحتربويهبه دمحم الدسولى امٌن6054

2022-2023مرشحتربويهبه دمحم عبدالمنعم العمروس6055ً

2022-2023مرشحتربويهبه ممدوح السٌد عامر6056

2022-2023مرشحتربويهدى احمد دمحم البراجه6057

2022-2023مرشحتربويهدى الطوخى السٌد الطوخى امام6058

2022-2023مرشحتربويهدى المذافى على على6059

2022-2023مرشحتربويهدى حافظ عبدالعال حافظ6060

2022-2023مرشحتربويهدى خالد فتحى الفمى6061

2022-2023مرشحتربويهدى عاطف ابوالغٌط عبدالحلٌم6062

2022-2023مرشحتربويهدى عبدالفتاح دمحم احمد6063

2022-2023مرشحتربويهدى عبدالمادر دمحم الحمار6064

2022-2023مرشحتربويهدى دمحم ابراهٌم بشادى6065

2022-2023مرشحتربويهدى دمحم احمد احمد الجمال6066

2022-2023مرشحتربويهدى دمحم عبده دمحم سالم6067

2022-2023مرشحتربويهدى محمود ابراهٌم على6068

2022-2023مرشحتربويهدى مكٌن عبدالمحسن حامد رزق6069

2022-2023مرشحتربويهدٌر احمد عزت احمد6070

2022-2023مرشحتربويهدٌر خمٌس عطٌه دمحم عطٌه6071

2022-2023مرشحتربويهدٌر سعٌد عبدالعظٌم دمحم6072

2022-2023مرشحتربويهدٌر صاوى سٌد صاوى6073

2022-2023مرشحتربويهدٌر ماهر دمحم احمد اسماعٌل6074

2022-2023مرشحتربويهدٌر محروس عبدالعزٌز الدمرداش6075

2022-2023مرشحتربويهدٌر ٌاسر سامى سعد الشهاوى6076

2022-2023مرشحتربويهشام عبدالحلٌم حسن عبدالحلٌم6077

2022-2023مرشحتربويهشام عبدهللا عبدالعاطى عبدهللا الحناوى6078

2022-2023مرشحتربويهشام عالء فتحى حسن6079

2022-2023مرشحتربويهشام دمحم سٌد احمد الٌزٌدى6080

2022-2023مرشحتربويهمس عمر فاروق دمحم6081

2022-2023مرشحتربويهمسه عبدالمنعم رجب عبدالمنعم متولى6082

2022-2023مرشحتربويهنا ابراهٌم عبدالمنعم على شلبى6083

2022-2023مرشحتربويهنا دمحم سالم امٌن دمحم الدق6084

2022-2023مرشحتربويهنا ناجى عبدالعزٌز الشافعى6085

2022-2023مرشحتربويهناء سلٌمان ابراهٌم خلف6086

2022-2023مرشحتربويهناء عبدالمنعم عبدالنبى على6087



2022-2023مرشحتربويهناء وائل بسٌونى السٌد على6088

2022-2023مرشحتربويهند سامى دمحم سعد جمعه6089

2022-2023مرشحتربويهند طالل عبدالفتاح عرفه6090

2022-2023مرشحتربويهند عبدالرحمن خلٌفه عثمان6091

2022-2023مرشحتربويهند مبرون مبرون دمحم عمر6092

2022-2023مرشحتربويهند ناصر محً الدٌن امام6093

2022-2023مرشحتربويهٌام عبدالباسط عبدالصمد عبدالواحد6094

2022-2023مرشحتربويهٌام عٌسى ابوطالب عٌسى6095

2022-2023مرشحتربويهٌثم عبدالفتاح بكر عبدالمنعم عبدالحافظ6096

2022-2023مرشحتربويورده صالح دمحم حافظ6097

2022-2023مرشحتربويوسام احمد عبدالتواب السٌد احمد6098

2022-2023مرشحتربويوسام وائل عبدالفتاح الفرماوى6099

2022-2023مرشحتربويوصال عبدالنبى عٌد سلٌمان6100

2022-2023مرشحتربويوصال دمحم عبدالسالم ٌوسف البوهى6101

2022-2023مرشحتربويوفاء اسماعٌل دمحم عبدالمادر على6102

2022-2023مرشحتربويوفاء حسٌن سالم حمٌده6103

2022-2023مرشحتربويوفاء عبده خضر عبده سلٌمه6104

2022-2023مرشحتربويوفاء محمود صابر دمحم الشافع6105ً

2022-2023مرشحتربويوالء احمد احمد دمحم عبدالهادى6106

2022-2023مرشحتربويوالء مصطفى احمد دمحم6107

2022-2023مرشحتربويولٌد صالح فتحً صادق6108

2022-2023مرشحتربويولٌد وائل بدر غرٌب صدٌك6109

2022-2023مرشحتربويولٌد وجٌه احمد ابوالمجد6110

2022-2023مرشحتربويٌؤنا موسى فخرى بولس6111

2022-2023مرشحتربويٌارا ابراهٌم اسماعٌل حسٌن حسانٌن6112

2022-2023مرشحتربويٌارا اسماعٌل سعد اسماعٌل6113

2022-2023مرشحتربويٌارا اسماعٌل عبدالسمٌع تركى6114

2022-2023مرشحتربويٌارا دسولى دمحم جاب هللا6115

2022-2023مرشحتربويٌارا كمال الدٌن محروس دمحم6116

2022-2023مرشحتربويٌارا دمحم عبدالرؤوف احمد6117

2022-2023مرشحتربويٌارا دمحم فتحى ابوشنب6118

2022-2023مرشحتربويٌارا محمود عنتر دمحم حماد6119

2022-2023مرشحتربويٌارا وحٌد دمحم نشأت اسماعٌل6120

2022-2023مرشحتربويٌاسر السٌد جمعه عٌد احمد6121

2022-2023مرشحتربويٌاسر ناصر عبدالمجٌد احمد6122

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن السٌد ابوسرٌع عبدالنبى احمد6123

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن تامر ابراهٌم عصام الدٌن خلٌفه6124

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن جمعه صالح عبدالعلٌم6125

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن حسن رشاد على6126

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن حسن عٌاد دمحم6127

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن سعٌد عبدالرؤف منصور6128

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن عامر عبدالبدٌع عبدالحكٌم نعٌم6129

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن عماد دمحم ابراهٌم6130

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن عوض دمحم عوض6131

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن غانم كمال محمود دٌاب6132

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن فهمى عبدالعزٌز السباعى6133

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن دمحم السٌد عبدالسالم6134

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن دمحم عبدالعزٌز محمود جد العٌله6135

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن دمحم عبدالوهاب عبدالوهاب مملد6136

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن دمحم على دمحم6137

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن دمحم فوزى احمد6138

2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن مصطفى دمحم دمحم الصعٌدى6139



2022-2023مرشحتربويٌاسمٌن نبٌل فرج دمحم المارٌة6140

2022-2023مرشحتربويٌاسٌن ربٌع عبدالستار جمعه6141

2022-2023مرشحتربويٌسرا عمرو دمحم نجٌب دمحم6142

2022-2023مرشحتربويٌسرب طلعت فتحى مصطفى6143

2022-2023مرشحتربويٌسى بمطر عطٌه بمطر6144

2022-2023مرشحتربويٌمنى باسم مراد السٌد النحاس6145

2022-2023مرشحتربويٌوحنا مخلص ناشد فهٌم6146

2022-2023مرشحتربويٌوسف ابراهٌم حسٌن ابراهٌم6147

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد رجب سالمه6148

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عبدالحمٌد عبدالفتاح6149

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عبدالحمٌد دمحم احمد6150

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عبدالصالح عبدالحمٌد السٌد6151

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عبدالعظٌم احمد على6152

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عبدالمعطى السٌد الصواف6153

2022-2023مرشحتربويٌوسف احمد عطٌه عبدالوهاب6154

2022-2023مرشحتربويٌوسف السٌد عبدالموجود ابو مسلم6155

2022-2023مرشحتربويٌوسف بدرالدٌن احمد توفٌك6156

2022-2023مرشحتربويٌوسف بدران جبر السٌد حسٌن6157

2022-2023مرشحتربويٌوسف طلعت سعد امٌن6158

2022-2023مرشحتربويٌوسف طلعت دمحم حسن6159

2022-2023مرشحتربويٌوسف عبدالناصر عبدالمعبود حسن6160

2022-2023مرشحتربويٌوسف عفٌفى صبحى عفٌفى6161

2022-2023مرشحتربويٌوسف على سٌد سلٌمان حسن6162

2022-2023مرشحتربويٌوسف على ٌوسف عبدالمحسن ٌوسف6163

2022-2023مرشحتربويٌوسف عماد سٌد حسن6164

2022-2023مرشحتربويٌوسف عمرو ٌسرى رجب6165

2022-2023مرشحتربويٌوسف فتحى لطب عبدالفضٌل6166

2022-2023مرشحتربويٌوسف دمحم عبدالرؤوف اسماعٌل6167

2022-2023مرشحتربويٌوسف دمحم عبدالوهاب عبدالمؤمن6168

2022-2023مرشحتربويٌوسف دمحم ٌوسف دمحم ابوعلٌان6169

2022-2023مرشحتربويٌوسف محمود السٌد سالم6170

2022-2023مرشحتربويٌوسف هانى عباس دمحم عٌسى6171

2022-2023مرشحتربويٌولٌانه وائل فؤاد ذكى حماٌه6172
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