
المحافظةتاريخ الميالداالسم
اسيوط04/07/1992اباتوب عبد المسيح فرج عبدهللا

اسيوط06/12/1999اباندوب لوندى وديع لوندى
المنيا09/01/1994ابانوب اشرف فوزي اسعد
المنيا01/11/1994ابانوب عدلي فؤاد جريس

اسيوط24/01/1999ابانوب عطا هللا مكارى غالى
اسيوط10/03/1994ابانوب وسيم حفني عبد المالك

اسيوط10/11/1994ابرام امين عياد كراس
المنيا17/10/1993ابرام ايمن سمعان سليمان

المنيا24/01/1991ابرام بباوى منير يوسف
اسيوط02/03/1992ابرام رضا ظريف فهيم

المنيا03/11/1992ابرام فايز ابراهيم يوسف
المنوفيه20/09/1983ابراهيم ابراهيم ابراهيم خاطر

كفر الشيخ14/10/1981ابراهيم ابراهيم عبد الغفار موسى
الدقهليه26/01/1982ابراهيم ابراهيم محمد مسعد شرف الدين

الدقهليه09/01/1998ابراهيم احمد ابراهيم احمد
الدقهليه03/01/1966ابراهيم احمد ابراهيم الجوهرى

الشرقيه31/01/1980ابراهيم احمد ابراهيم محمد
الدقهليه09/10/1995ابراهيم احمد السيد محمد ابراهيم

المنيا11/01/1994ابراهيم احمد عبد هللا ابراهيم
الشرقيه14/03/1972ابراهيم احمد عبدالفتاح ابراهيم
المنيا25/05/1996ابراهيم احمد عبدالمغني عبدهللا

المنيا09/06/1987ابراهيم احمد هاشم عبدالعليم
الفيوم01/01/1999ابراهيم اسماعيل احمد ابراهيم

الدقهليه15/02/1994ابراهيم الدسوقي عبدالمعطي عبدالمعطي
البحيره01/01/1991ابراهيم السيد ابراهيم عبدالعزيز السيد

الدقهليه01/01/1987ابراهيم السيد حامد محمد
الغربيه07/02/1963ابراهيم السيد على الدحليش

الدقهليه29/12/1966ابراهيم الشبرواي وهبه سليمان
قنا01/01/1996ابراهيم الضوي السمان محمد

البحيره01/01/1991ابراهيم جالل محمود حسين الفيشي
البحيره09/07/1988ابراهيم جمعه السيد رمضان

الشرقيه20/06/1990ابراهيم حسن ابوالسعود ابراهيم
سوهاج22/09/1995ابراهيم حسن عارف فواز

البحيره03/10/1989ابراهيم حسن على العجيمى

اسماء الذين لم يتسلموا عقودهم من االردن



المنيا24/11/1980ابراهيم حسن كامل حسن
المنوفيه25/07/1999ابراهيم حسن محمد معروف

المنيا07/11/1999ابراهيم حماده ابراهيم محمود
المنيا16/02/1978ابراهيم خطاب ابراهيم عبدالعال

اسيوط16/12/1978ابراهيم خلف الياس جرجس
المنيا29/08/1982ابراهيم خلف خولي طلب

الغربيه08/01/1981ابراهيم رمضان ابراهيم عبدالباقي
المنيا01/06/1989ابراهيم سالم موسى عبدهللا

البحيره01/01/2000ابراهيم سعيد عبدالغني ابراهيم
المنيا04/01/1995ابراهيم سيد احمد فتحي
اسيوط24/02/1988ابراهيم شحاته سيد علي

المنيا04/01/1995ابراهيم شحاته مختار عسقالني
الدقهليه08/10/1996ابراهيم صبحي اسماعيل اسماعيل

الدقهليه30/09/1993ابراهيم عادل ابراهيم زكي حسن
البحيره26/01/1989ابراهيم عادل احمد شطا داود

المنيا04/01/1994ابراهيم عاشور ابراهيم عبدالعزيز
الدقهليه18/01/1998ابراهيم عاطف متولى ابراهيم
الشرقيه10/01/1996ابراهيم عاطف مصطفى محمد

البحيره15/06/1998ابراهيم عبد المنعم ابراهيم اسماعيل
المنيا01/04/1994ابراهيم عبد المنعم عبد الغني شريف

اسيوط25/10/1999ابراهيم عبدالجواد ابراهيم عبده
سوهاج04/06/1989ابراهيم عبدالحميد سرور عبدالرحمن

قنا21/12/1994ابراهيم عبدالراضي ابراهيم رسالن
الشرقيه08/05/1980ابراهيم عبدالرحيم محمود عبدالحمن

اسيوط14/05/1977ابراهيم عبدالطاهر علي محمد
البحيره01/01/1987ابراهيم عبدالعليم ابوزينة الدد

البحيره06/11/1961ابراهيم عبدالاله عبد الحليم مسلم
الفيوم01/01/1987ابراهيم عبدهللا ابراهيم ابراهيم

الشرقيه23/09/1980ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم عبد الوهاب
الشرقيه29/08/1982ابراهيم عبده اطناس عبدالملك
البحيره02/10/1979ابراهيم عزمي محمد سليمان

الدقهليه30/08/1986ابراهيم علي البكري علي
كفر الشيخ18/12/1976ابراهيم علي عبد الحميد ابراهيم

المنيا08/10/1999ابراهيم عمر ابراهيم هاشم
الدقهليه26/01/1988ابراهيم عيد المنسي محمد

الشرقيه12/09/1993ابراهيم عيد عوده سالم عوده
الشرقيه01/01/1988ابراهيم عيسى ابراهيم سليمان
المنيا13/09/1977ابراهيم فتحي محمد عبد العال



كفر الشيخ17/05/1992ابراهيم فوزي عبد الحميد يحيى
البحيره26/12/1989ابراهيم فوزي فتحي ابوسمك

الشرقيه05/09/1976ابراهيم فؤاد محمد سليمان
البحيره16/05/1993ابراهيم متولي محمد متولي بصل

البحيره04/03/1994ابراهيم محمد احمد مدكور
البحيره02/01/1977ابراهيم محمد اسماعيل عبدهللا سفايه

كفر الشيخ11/03/1988ابراهيم محمد السيد ابراهيم
الدقهليه05/03/1971ابراهيم محمد العوضي احمد عيد

كفر الشيخ23/02/1970ابراهيم محمد تمام منصور
كفر الشيخ04/10/1978ابراهيم محمد عبد الرازق حموده

المنيا30/04/1977ابراهيم محمد عبدالرحمن احمد
الغربيه01/04/1993ابراهيم محمد عبدالغني العتابي

الفيوم17/02/1989ابراهيم محمد علي مهلهل
اسيوط12/01/1988ابراهيم محمد محمد احمد

الدقهليه15/01/1980ابراهيم محمد محمد الزهيري
الدقهليه13/04/1996ابراهيم محمد محمد شاهين على

المنيا23/06/1974ابراهيم محمد يوسف حسن
الدقهليه22/05/1988ابراهيم محمود االحمدي ابراهيم
المنيا17/05/1995ابراهيم نجاتي عبدالعال ابراهيم

البحيره15/11/1995ابراهيم وجيه احمد الحوفي
الشرقيه14/04/1993ابراهيم يوسف السيد حسين

المنيا12/10/1991ابرهيم حسن امير حسن
اسيوط13/01/1994ابو العال فاروق جالل حسن

كفر الشيخ03/05/1981ابو العنين امين ابو العنين سليم
الشرقيه14/09/1980ابو الغيط محمد عبد المجيد عبد العظيم

البحيره07/12/1997ابو المجد خالد اسماعيل ابراهيم جبر
اسيوط13/03/1988ابو المعاطي همام يوسف همام

المنيا20/05/1979ابو النور سعداوي عمار عبد الجواد
المنيا05/11/1992ابو بكر قاسم جمعه حسن
المنيا10/04/1994ابو بكر كمال كامل خليل

المنيا28/09/1989ابو خليل علي عبدالغني عبد الصمد
اسيوط03/10/1991ابوالحسن صالح ابوالليل عبدالحليم

سوهاج27/06/1994ابوالمجد سليمان علي صديق
اسيوط06/05/1988ابوالنصر رمضان عبدالحافظ حامد

المنيا01/10/1992ابوبكر ابراهيم عبود احمد
المنيا12/05/1984ابوبكر فتح هللا عبدهللا احمد

اسيوط17/11/1982ابوبكر محمد عبدالمنجى محمد
الدقهليه19/01/1975احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم



المنيا15/01/1990احمد ابراهيم احمد عبدالسالم
الشرقيه01/01/1986احمد ابراهيم احمد محمود حفناوي

البحيره02/06/1999احمد ابراهيم الدسوقي علي
المنيا01/01/1999احمد ابراهيم انور عبد الرشيد

الشرقيه16/09/1992احمد ابراهيم خطاب ابراهيم
المنيا20/03/1994احمد ابراهيم رجب شحاته

المنيا14/09/1986احمد ابراهيم صادق ابراهيم
كفر الشيخ10/09/1994احمد ابراهيم عبد الجواد يوسف
البحيره01/10/1990احمد ابراهيم عبدالسالم مبروك

الشرقيه26/02/1986احمد ابراهيم محمد ابراهيم
الدقهليه26/09/1989احمد ابراهيم محمد خضر

بنى سويف01/09/1992احمد ابوالسعود على حسن
الغربيه30/08/1999احمد ابوالمجد عبداللطيف عطيه هجرس

المنيا27/09/1984احمد اسماعيل ابراهيم محمد
القليوبيه22/07/1990احمد اسماعيل احمد جبر

الشرقيه23/09/1993احمد اسماعيل حسن علي
بنى سويف19/08/1986احمد اسماعيل علي اسماعيل

الغربيه09/01/1996احمد اشرف صبري حسن
كفر الشيخ20/02/1995احمد الرفاعي ذكري ابراهيم

الغربيه21/05/1984احمد السعيد محمد الشال
الشرقيه20/08/1984احمد السعيد محمد الصادق

الدقهليه05/11/1992احمد السعيد محمد عبدالهادي
الشرقيه01/01/1993احمد السيد طلبه عطيه

الغربيه01/07/1995احمد السيد عبد الباقي محمد  ابو عطيه
الشرقيه10/01/1990احمد السيد عبده ابراهيم

الشرقيه04/11/1976احمد السيد عمر سالم
الشرقيه01/10/1993احمد السيد محمد ابراهيم
القليوبيه28/07/1987احمد السيد محمد شفاعه

الشرقيه02/02/1982احمد الشبراوي محمد محمد
البحيره31/10/1991احمد الشحات احمد خطاب
الدقهليه23/06/1985احمد الشحات حسن احمد

الدقهليه01/01/1992احمد الشربيني عبدالعزيز محمد محمد
الدقهليه18/09/1988احمد الطنطاوي علي احمد

الدقهليه25/10/1994احمد المدني السيد سيد احمد
المنيا20/03/1989احمد امين عزوز عبدالعال
كفر الشيخ25/03/1999احمد انور السيد جاد فايد

كفر الشيخ24/05/1999احمد ايمن محمدزكي احمد
المنيا20/02/1992احمد بدر حكيم مهني



الدقهليه01/01/1984احمد برهام احمد حسين
المنيا23/11/1971احمد بسيوني محمد علي

الفيوم16/03/1987احمد بكرى عبد المقصود كفافى
الفيوم22/04/1991احمد بكري نصيب عبدالقوي

سوهاج07/01/1995احمد بهاء عبد الحميد نور الدين
بنى سويف01/01/1989احمد توفيق علي توفيق

الفيوم01/03/1999احمد تونى احمد تونى
المنيا07/07/1987احمد جابر احمد ياسين

بنى سويف07/08/1995احمد جابر حامد علي
سوهاج07/02/1993احمد جابر محمد عبدالموجود

كفر الشيخ26/09/1990احمد جالل محمد محمد امام
المنيا03/03/1981احمد جمال احمد جالل
المنيا15/02/1994احمد جمال احمد ذكى

الشرقيه15/06/1994احمد جمال احمد محمدابراهيم
البحيره18/08/1993احمد جمال الدين عوض الرومي

المنيا07/08/1999احمد جمال خليفه محمد
البحيره19/09/1993احمد جمال خليل مصطفى فايد

المنيا21/02/1996احمد جمال رجب حسن
بنى سويف10/04/1986احمد جمال سيد طه

المنيا11/12/1992احمد جمال عبد الرحمن محمد
البحيره10/01/1993احمد جمال محمد رمضان
المنيا07/02/1991احمد جمال محمد مبروك

المنيا14/06/1999احمد جمال نجم محمد
المنيا01/02/1994احمد جمعه قرنى السعدى

اسيوط24/01/1999احمد جملت خليل ثابت
الفيوم08/09/1993احمد جميل حافظ محمد

البحيره09/01/1993احمد جميل عبدالسالم سالمه
المنيا20/03/1994احمد جوده ابوغنيمه عبد الحفيظ

الفيوم03/03/1983احمد جوده سيف النصر جوده
الفيوم06/01/1989احمد حامد سالمه الزعفراني

كفر الشيخ20/01/1998احمد حسام الدين عوض احمد
المنيا05/07/1994احمد حسام راضي ليثي

المنيا01/02/1996احمد حسن ابراهيم حسن
اسيوط26/01/1969احمد حسن حامد علي

اسيوط22/01/1992احمد حسن حسين على
اسيوط23/05/1993احمد حسن عبد النعيم عبد ربه

المنيا09/03/1992احمد حسن عبدالمنعم حسن
الدقهليه19/01/1991احمد حسن محمد حسن ابراهيم



اسيوط05/02/1990احمد حسين خضر ابراهيم
المنيا24/01/1990احمد حسين صديق حسين

الفيوم12/06/1975احمد حسين عبدالجيد مهلهل
المنيا16/10/1977احمد حسين محمد حسين

الشرقيه01/08/1988احمد حسيني محمد محمود
البحيره20/06/1993احمد حلمي حسن عبدهللا

كفر الشيخ11/03/1997احمد حلمي عبدالوراث المغازي
الفيوم01/01/2000احمد حماد جابر عبدالباقي

سوهاج15/09/1999احمد حماد محمد سلطان
البحيره26/08/1991احمد حماده دياب خيرهللا

الدقهليه07/07/1997احمد حماده عبدالرحمن عبدالرحمن
المنيا28/07/1991احمد حمدي احمد هاشم

البحيره19/05/1991احمد حمدي السيد علي الرابط
الشرقيه15/12/1993احمد حمدي حسن احمد

اسيوط23/10/1999احمد حمدي عبد الباسط سالم
البحيره08/02/1999احمد حمدي ماهر علي سعد

البحيره02/01/1995احمد خالد ابراهيم قطب خضر
الفيوم05/04/1974احمد خطيب عبد العزيز خطيب

اسيوط14/11/1988احمد خلف سيد عبد الناصر
المنيا20/02/1982احمد خلف عارف احمد

المنيا21/03/1994احمد خميس احمد ابراهيم
المنيا01/05/1987احمد خميس علي محمد

المنيا26/10/1983احمد دسوقي محمد زيدان
بنى سويف14/11/1991احمد دهشورى محمود عبداللطيف

الغربيه06/12/1974احمد راضي احمد السيد
المنيا19/12/1990احمد راضي سيد عطيه

الدقهليه15/03/1994احمد ربيع ابراهيم طه عبدالمقصود
الفيوم06/04/1979احمد ربيع علي محمود

الوزارة12/07/1986احمد ربيع يوسف معوض
بنى سويف09/01/1992احمد رجائي عبد العظيم رمضان

المنيا03/05/1992احمد رجب احمد علي
المنيا11/07/1981احمد رجب حسن عبدالوهاب
المنيا10/02/1988احمد رجب رمضان مسعود

المنيا09/06/1983احمد رجب عبد العظيم عبد الباقي
الشرقيه20/03/1999احمد رجب فهمي احمد

المنيا09/09/1987احمد رزق عبدالعزيز عبدالحافظ
المنيا27/03/1993احمد رضا عبدالوهاب السيد

المنيا17/04/1996احمد رضا مصطفى عبد الجليل



المنيا10/03/1985احمد رفعت عبد السالم غريانى
الدقهليه10/02/1980احمد رمزي حمزه عبد الوهاب

الفيوم11/12/1983احمد رمضان حسن ابراهيم
اسيوط04/10/1991احمد رمضان سيد نصر

البحيره09/11/1998احمد رمضان عبد الجواد ابراهيم فتح هللا
البحيره04/01/1999احمد رمضان يوسف  ابراهيم منسى

الفيوم08/07/1995احمد روبي عبدالمعبود ابراهيم
البحيره02/08/1999احمد زايد ابو الفتوح السيد الحناوي

اسيوط28/10/1993احمد زغلول احمد مرسى
اسيوط07/10/1996احمد زناتي ريان عبدالمقصود

اسيوط20/11/1991احمد زيان عبدالعال سالمان
اسيوط25/04/1997احمد زيان علي عبد الجابر

المنيا17/05/1993احمد سالم صبره سالم
البحيره01/01/2000احمد سامي عبد العزيز عطيه سليمان

الدقهليه01/01/1996احمد سامي علي ابراهيم الزعفراني
المنيا08/11/1993احمد سعد احمد عليوه

البحيره15/06/1994احمد سعد رزق حسين الصعيدى
الوزارة14/05/1995احمد سعد عبدالجواد ابوالخير حسبو

البحيره18/02/1997احمد سعد فوزي عبدالجواد صالح
الشرقيه08/08/1982احمد سعيد احمد محمد

الفيوم24/03/1990احمد سلطان هاشم السيد
البحيره06/03/1990احمد سليمان سليمان ابراهيم سليمان

المنيا15/07/1987احمد سمير احمد حسن
الدقهليه24/05/1989احمد سمير محمد حامد

بنى سويف28/03/1987احمد سيد احمد راشد
اسيوط08/09/1992احمد سيد احمد محمد

اسيوط09/08/1999احمد سيد رمضان محمود
الفيوم23/07/1991احمد سيد سيد محمد

المنيا07/10/1994احمد سيد شحاته محمد
اسيوط01/05/1992احمد سيد عبد الحليم

اسيوط10/11/1993احمد سيد عبد العظيم محمود
بنى سويف14/02/1991احمد سيد عبد المعطي عبد الجواد

بنى سويف15/04/1984احمد سيد محمود عبدالجواد
اسيوط08/10/1990احمد سيد مرسي شبكه
كفر الشيخ12/07/1997احمد شاهد محمد فهيم

المنيا15/08/1987احمد شحاته عبدالرحيم عبدالغني
البحيره09/08/1998احمد شرف صادق عبدالعزيز الجالي

البحيره06/07/1994احمد شعبان احمد رجب سعد



بنى سويف12/02/1990احمد شعبان سيد علي
الفيوم10/05/1993احمد شعبان عبدالفضيل محمد

الشرقيه10/05/1992احمد شعبان محمد رزق
الفيوم19/02/1992احمد شعبان محمد علي

المنيا06/09/1987احمد شعبان مهران احمد
بنى سويف14/01/1984احمد شعبان يسن فرج
سوهاج09/03/1996احمد صابر احمد علي

الفيوم28/09/1993احمد صابر سلطان حميده
المنيا10/01/1994احمد صابر عبدالمنعم احمد
الوزارة01/05/1979احمد صالح محمود رضوان

البحيره12/10/1989احمد صبحى رمضان محمد جاد
كفر الشيخ01/09/1994احمد صبحى لطفي محمد عبده

المنوفيه11/01/1994احمد صبحي عبد الغني زيان
كفر الشيخ24/02/1998احمد صبحي عبد المعبود احمد مصطفى

المنيا01/11/1992احمد صبحي عبدهللا عبدالاله
الدقهليه10/01/1988احمد صبري محمد صديق

المنيا23/02/1986احمد صدقى زكى متولى
المنيا30/07/1992احمد صدقى عبدالحميد خليفه

الشرقيه22/04/1995احمد صالح احمد علي
المنيا04/09/1999احمد صالح جالل كمال

المنيا26/11/1989احمد صالح شلقامي خليفه
الدقهليه03/06/1999احمد صالح عطيه علي
اسيوط21/05/1989احمد صالح فراج احمد

الفيوم10/05/1999احمد صالح محمد بيومي
الفيوم01/09/1993احمد صالح محمد محمد

اسيوط09/02/1988احمد ضاحى مهدى عبدالمغيث
الفيوم10/02/1999احمد طلبه السيد تسيم

كفر الشيخ14/06/1999احمد طلبه محمد ابوالمكارم
كفر الشيخ12/01/1992احمد طه السيد محمد ابراهيم
الفيوم03/08/1990احمد طه عبد العزيز عوض

بنى سويف25/02/1993احمد طه محمد شعبان
الفيوم29/07/1992احمد عادل حموده رمضان

الفيوم13/03/1993احمد عادل محمد بدوى
المنيا14/09/1992احمد عاطف اسماعيل حسن

المنيا25/06/1986احمد عامر عبدالحفيظ يوسف
كفر الشيخ12/01/1982احمد عبد الباري احمد علي

الفيوم15/12/1992احمد عبد التواب جابر عبد الحفيظ
كفر الشيخ28/05/1995احمد عبد الجواد عبد العاطي بالي



الدقهليه15/03/1981احمد عبد الحافظ احمد محمد
االسكندريه01/01/1962احمد عبد الحافظ عبد الحميد الخويسكي

المنيا02/07/1983احمد عبد الحليم حسن ابراهيم
اسيوط31/03/1995احمد عبد الحميد عبد المنعم احمد

المنيا11/10/1983احمد عبد الحميد محمد عثمان
الدقهليه01/01/1994احمد عبد العظيم عطيه ابو العطا

بنى سويف17/11/1991احمد عبد العظيم معتمد محمد حسن
الوزارة26/06/1966احمد عبد الفتاح محمد احمد
اسيوط30/04/1984احمد عبد هللا عبدالعال محمد

المنيا28/12/1979احمد عبد هللا محمد عامر
الشرقيه15/12/1992احمد عبد المقصود احمد عبد العزيز
اسيوط15/08/1991احمد عبد المنعم ابو العال عبد الغفار

اسيوط03/03/1999احمد عبد الناصر محمد وهمان
اسيوط08/08/1983احمد عبد الهادي مطر حسن
سوهاج17/06/1995احمد عبد الواحد محمد السيد

الشرقيه02/05/1999احمد عبدالباسط بكرى محمد سالم
الفيوم15/06/1987احمد عبدالتواب احمد عوض هللا

بنى سويف28/11/1993احمد عبدالتواب بيومي محمد
الدقهليه12/03/1991احمد عبدالحفيظ محمد عبدالعزيز

اسيوط14/05/1992احمد عبدالحكيم احمد عبد العال
البحيره04/01/1998احمد عبدالحميد عبدالمنعم عطوان

البحيره16/08/1994احمد عبدالحميد فتحي عبدالحميد خليل
المنوفيه09/09/1984احمد عبدالسالم احمد السبع

المنيا28/12/1995احمد عبدالسالم موسى عبدالجيد
البحيره20/08/1988احمد عبدالشافى عبدالونيس عبدالرؤف

قنا09/06/1992احمد عبدالعاطي فتحي محمد
اسيوط01/01/1994احمد عبدالعزيز شحاته احمد

البحيره08/02/1990احمد عبدالعزيز عوض عبدالعليم غالى
الشرقيه09/10/1984احمد عبدالعزيز متولي غازي
الوزارة01/06/1981احمد عبدالعظيم السيد عوس

الفيوم02/06/1988احمد عبدالعليم صابر عبدالرحمن
الفيوم14/02/1991احمد عبدالعليم عوض منشاوي
الغربيه06/02/1990احمد عبدالفتاح حسن ابوشادي

الشرقيه29/08/1988احمد عبدالفتاح محمد عبدهللا
بنى سويف02/02/1995احمد عبدالفتاح محمدالشريف سيد
الدقهليه11/10/1993احمد عبدالقادر احمد يوسف بيلي

الفيوم25/04/1991احمد عبدالال احمد فراج
البحيره01/02/1998احمد عبداللطيف احمد محمد عبدالغني



الدقهليه05/04/1988احمد عبداللطيف محمد ابراهيم
البحيره11/03/1996احمد عبدهللا علي عمر

الفيوم01/01/1996احمد عبدهللا محمد يونس
المنيا25/07/1982احمد عبدالمجيد احمد علي

سوهاج07/01/1995احمد عبدالمحسن محمد عبدهللا
الغربيه17/05/1989احمد عبدالنبي احمد الشاذلي
اسيوط26/10/1986احمد عبدالنعيم سليمان محمد

كفر الشيخ16/08/1994احمد عبدالهادي رمضان على رزق
بنى سويف20/01/1991احمد عبيد عبد العظيم خليفه

سوهاج20/11/1978احمد عثمان رشوان علي
بنى سويف17/06/1994احمد عدلي احمد حبيب
المنيا30/09/1992احمد عزت محمود علي

المنيا04/04/1983احمد عزيز احمد علي
قنا19/03/1983احمد عسران ابو المجد عسران

البحيره05/02/1998احمد عسران محمد اسماعيل حسنين
المنيا10/06/1993احمد عصام احمد الكويس

المنيا03/03/1994احمد عصام يوسف ابراهيم
البحيره02/04/1994احمد عصمت عبد الرحيم عمر
كفر الشيخ28/09/1995احمد عطيه السعيد السحماوي

اسيوط29/04/1967احمد عطيه محمد ابراهيم
المنيا20/12/1992احمد على شرانى عبدالقادر

المنيا08/02/1986احمد علي احمد علي
الدقهليه28/04/1992احمد علي سيد احمد

المنيا10/12/1994احمد علي شحاته عبد الوهاب
الفيوم08/08/1978احمد علي صديق مطلوب

المنيا20/10/1999احمد علي عبد الحافظ مسعود
المنيا09/07/1987احمد علي عبد الحكيم محمد

الفيوم21/03/1998احمد علي عبد الغني عبد المقصود
المنيا11/12/1990احمد علي عبدالمحسن علي
الفيوم09/07/1997احمد علي علي محمود غانم

الشرقيه04/05/1989احمد علي متولي عامر
بنى سويف30/08/1992احمد علي محمد علي

المنيا21/02/1995احمد علي محمد محمد
البحيره26/01/1986احمد علي مصطفى قطب ابو جبل

اسيوط21/06/1983احمد عمران متولي مصطفى
المنيا13/03/1989احمد عنتر مستجاب محمد
الدقهليه01/03/1995احمد عوض حسني حسن

البحيره21/05/1995احمد عوض فرج عطيه



الدقهليه09/01/1998احمد عوف احمد عوف منصور
كفر الشيخ16/12/1985احمد غندور محمد ابو شاهين

الدقهليه13/04/1996احمد فايز عباس هالل
البحيره02/05/1999احمد فتح هللا عبد المنعم فتح هللا

الشرقيه09/05/1993احمد فتحي احمد احمد
الدقهليه16/01/1999احمد فتحي عبدالبديع على

بنى سويف21/07/1991احمد فتحي قرني مراد
المنيا08/12/1990احمد فتحي محمد سعد

الشرقيه01/12/1992احمد فتحي محمد محمد
البحيره11/10/1987احمد فتحي محمود شحاته
سوهاج15/06/1991احمد فراج امبابي رشوان

الوزارة15/06/1994احمد فرغل عبدالحميدعبد الرحيم حموده
اسيوط18/07/1984احمد فرغلي امين خليفه

البحيره24/08/1996احمد فكري عبد السالم احمد رفاعي
بنى سويف22/02/1982احمد فهمي علواني طه

البحيره07/07/1999احمد فؤاد ايوب عبدالحفيظ
الفيوم21/01/1990احمد قرنى خميس ابراهيم الشيخ فضل

المنيا14/02/1971احمد كامل ابراهيم محمد
اسيوط23/10/1995احمد كامل عبدالحكيم احمد
بنى سويف20/04/1991احمد كردي راضي وهيب

البحيره05/01/1992احمد كرم عبد المحسن حسن
الوزارة22/02/1986احمد كريم عبدالجيد طلبه

الفيوم01/04/1980احمد كمال احمد محمد
المنيا29/10/1994احمد كمال فراج فرحات

المنيا10/01/1989احمد كمال محمد عبد المجيد
كفر الشيخ25/08/1982احمد لبيب عبدالعزيز عاشور

كفر الشيخ29/08/1987احمد لطفي محمود جبريل
الشرقيه20/11/1995احمد متولي علي عبدالحق

البحيره13/08/1987احمد مجاهد عبد المنعم مجاهد
الفيوم19/07/1986احمد مجرب عبدالعزيز حسين
الفيوم14/09/1976احمد محروس ابراهيم السيد
البحيره02/01/1996احمد محروس جوده حسين

المنيا06/09/1994احمد محروس محمد علي
الدقهليه11/02/1999احمد محمد ابراهيم احمد

الدقهليه01/12/1993احمد محمد ابراهيم عبدالحميد الجوهري
الشرقيه22/11/1977احمد محمد ابو مسلم اسماعيل

قنا25/10/1972احمد محمد احمد اسماعيل
سوهاج18/06/1989احمد محمد احمد سالم



اسيوط13/12/1992احمد محمد احمد علي
الشرقيه17/04/1986احمد محمد احمد علي
الشرقيه16/12/1993احمد محمد احمد علي

كفر الشيخ01/02/1993احمد محمد احمد قريش
الدقهليه11/10/1990احمد محمد احمد محمد
المنيا11/03/1996احمد محمد احمد محمد
كفر الشيخ25/02/1974احمد محمد احمد محمد

الشرقيه20/12/1990احمد محمد السعيد محمد محمد
الشرقيه26/08/1992احمد محمد السيد احمد علي بدوي

الفيوم16/10/1987احمد محمد السيد على
الفيوم21/09/1986احمد محمد السيد محمد الجمل

البحيره24/01/1983احمد محمد السيد مصطفى
الشرقيه01/05/1993احمد محمد الشوادفي العسوى

االسكندريه24/01/1994احمد محمد توفيق احمد
المنيا25/05/1988احمد محمد جميل يوسف

الشرقيه21/05/1995احمد محمد حسام الدين السيد
البحيره01/04/1986احمد محمد حسن ابو عوف

البحيره28/09/1995احمد محمد حسن زيدان
بنى سويف21/07/1984احمد محمد حسن محمود
الفيوم01/02/1988احمد محمد حسين موسى

المنيا01/03/1987احمد محمد رشدي عبدالقادر
المنيا15/12/1990احمد محمد رمضان عبداللطيف

المنيا14/02/1994احمد محمد زكي محمد
البحيره20/02/1984احمد محمد سعيد محمد

الدقهليه01/02/1999احمد محمد سمير احمد البنا
الفيوم26/09/1995احمد محمد شعبان رجب

الدقهليه20/06/1996احمد محمد شوقي عوض هللا
بنى سويف15/12/1991احمد محمد صادق توفيق

الدقهليه07/01/1999احمد محمد طه عطيه سعيد
الدقهليه03/08/1998احمد محمد عبد الرحمن حسن

الدقهليه08/09/1994احمد محمد عبد هللا عزالدين
المنيا12/12/1993احمد محمد عبد النعيم احمد

البحيره23/03/1983احمد محمد عبد الواحد عطيه
الفيوم10/12/1999احمد محمد عبدالتواب معوض

البحيره14/08/1988احمد محمد عبدالحليم محمد الفقي
المنيا28/01/1982احمد محمد عبدالرازق محمد
الفيوم30/05/1990احمد محمد عبدالظاهر حميده

اسيوط16/04/1992احمد محمد عبدالفتاح على



الشرقيه03/01/1989احمد محمد عبدالمجيد عطيه
المنيا20/04/1973احمد محمد عبدالمعز احمد

البحيره01/05/1996احمد محمد عبدالمنعم عبده عبدالعزيز
الشرقيه28/03/1984احمد محمد عطيه الشافعي

الشرقيه12/06/1978احمد محمد عطيه حسن
المنيا11/02/1998احمد محمد على زبادى

المنيا12/09/1992احمد محمد علي عبداللطيف
الدقهليه03/01/1998احمد محمد علي منصور
الدقهليه01/01/1988احمد محمد فتحى عبدهللا
بنى سويف19/02/1998احمد محمد فتحي عطيه

الفيوم07/12/1993احمد محمد قرني رمضان
المنيا11/09/1985احمد محمد محمد جاد

بنى سويف04/02/1981احمد محمد محمد حسونه
الغربيه20/10/1983احمد محمد محمد طه

البحيره23/11/1967احمد محمد محمد عبدالباقي
المنيا19/08/1993احمد محمد محمد عبدالعظيم

الدقهليه28/01/1981احمد محمد محمد عثمان
الشرقيه01/02/1999احمد محمد محمد على جاد الحق

البحيره23/01/1999احمد محمد محمود احمد عيد
دمياط18/01/1989احمد محمد مرحوم سليمان
الشرقيه21/04/1982احمد محمد مصطفى محمد
المنيا15/12/1993احمد محمد هاشم ابو زيد

المنيا15/02/1995احمد محمد وداد محمد
الدقهليه29/10/1987احمد محمود ابراهيم ابراهيم
بنى سويف04/08/1987احمد محمود ابراهيم محمود
سوهاج08/04/1997احمد محمود احمد عبد العال

الدقهليه16/04/1995احمد محمود احمد محمود
بنى سويف04/06/1986احمد محمود احمد محمود

سوهاج17/12/1988احمد محمود خليل احمد
المنيا12/04/1994احمد محمود داخلي فرغل

المنيا20/10/1992احمد محمود عبدالمعز محمد
اسيوط01/10/1999احمد محمود علي محمود

البحيره14/05/1995احمد محمود محمد ابوغنيمة
المنوفيه25/09/1993احمد محمود محمد سلمان

قنا10/01/1993احمد محمود محمد عبدالرحمن
الدقهليه18/07/1985احمد محمود محمود عيد الشرقاوي

المنيا05/02/1992احمد محمود مفتاح عبد الجواد
الشرقيه27/09/1995احمد محمودالسيد سيداحمد ابراهيم



اسيوط27/05/1999احمد مختار عبدالحليم راغب
اسيوط10/10/1981احمد مرسى احمد عبدالرحمن

المنيا23/01/1999احمد مسلم هالل فتح الباب
الدقهليه20/05/1989احمد مصباح ابراهيم علي

اسيوط25/05/1989احمد مصطفى احمد عبد الحق
الفيوم09/10/1994احمد مصطفى سعيد ابو زيد

اسيوط08/09/1999احمد مصطفى عبدالحميد هاشم
الفيوم14/03/1986احمد مصطفى علي عبد الغني

المنيا15/10/1995احمد مصطفى كامل طلبه
الدقهليه26/05/1993احمد ممدوح احمد ابراهيم

الجيزه01/01/1997احمد ممدوح احمد محمد
الفيوم17/02/1987احمد ممدوح سعيد جابر

الشرقيه20/01/1993احمد منصور احمد الصادق
بنى سويف04/05/1994احمد منصور بكري علي
المنيا18/04/1993احمد مهدي محمد صابر
اسيوط15/10/1999احمد ناجح حامد محمد

المنيا03/03/1995احمد ناجح عبد العال امين
الدقهليه08/07/1993احمد نبيل فتحى عطيه محمد

اسيوط20/04/1986احمد نبيه احمد عبد القادر
المنيا25/09/1994احمد نجاح صدقي الدمرداش

اسيوط14/01/1999احمد نصار نبهان سلمان
المنيا14/07/1984احمد نصر عبد العظيم ابراهيم

اسيوط21/12/1999احمد هاني عمر محمد
البحيره18/11/1995احمد هندي محمد ابراهيم بدوي

دمياط25/10/1990احمد وسيم احمد محمد حسن
البحيره02/04/1999احمد ياسين احمد عبد العاطي صقر

بنى سويف26/12/1993احمد يحيى محمد احمد
البحيره01/06/1999احمد يوسف رشوان يوسف

الشرقيه22/06/1982احمد يوسف عزب يوسف
المنيا18/04/1990ادريس جمال خلف عبد النعيم
المنيا17/07/1996ادهم جمال شوقي عبدالناصر

اسيوط09/01/1998ادهم جمال عبدالحافظ اسماعيل
الدقهليه25/07/1979ادهم حامد عوض عطيه
المنيا21/06/1965ادهم عبد هللا طلبه محمد

المنيا10/10/1994ادهم عبدالسميع سعد فؤاد
البحيره22/10/1995ادهم عطيه عبدالحميد الشوري

المنيا26/06/1991ادهم عليوه محمد نجيب
المنيا27/10/1998ادهم كمال سالم يونس



المنيا15/12/1988ارماني وديع امين ميخائيل
اسيوط15/06/1999اسامة عبدالعال محمد عبدالقادر
الفيوم19/07/1983اسامه اسماعيل احمد اسماعيل

اسيوط24/07/1977اسامه برهام جيد حبشي
الدقهليه02/10/1978اسامه جمعه عبد الحميد احمد زناتي
ََ عبداللطيف سرحان اسيوط05/03/1987اسامه حسيَن

المنيا01/01/1993اسامه حماده محمد احمد
المنيا16/01/1982اسامه خلف اسماعيل محمد

اسيوط27/11/1994اسامه خلف علي محمد
بنى سويف19/10/1999اسامه رجب عبدالحكيم سيد

المنيا17/10/1993اسامه رمضان عبد الحميد محمد
الغربيه20/08/1971اسامه سعد السيد احمد محمد
المنيا25/10/1991اسامه شحاته ابراهيم جمعه
المنيا08/01/1991اسامه عدلي احمد عبدالكافى

الغربيه20/07/1987اسامه علي عبدالمجيد البربري
المنيا20/02/1991اسامه محمود حلمي محمد

المنيا29/04/1992اسامه مختار عبد المنعم عبد الرشيد
المنيا28/09/1986اسحق نبيل منير زكى

دمياط15/07/1985اسعد ابراهيم نورالدين محمد
سوهاج30/11/1971اسعد حسن محمود عبدهللا

سوهاج13/07/1971اسعد صديق السمان عبد النبي
الشرقيه03/10/1995اسالم السيد ابراهيم امام

اسيوط26/07/1997اسالم جابر عمران عبدالحافظ
بنى سويف27/06/1994اسالم حسين طلب معتوق

الوزارة01/01/1991اسالم حلمي محمود حربي
المنيا10/01/2000اسالم حماد شعبان محمد

المنيا04/12/1999اسالم خالد محمد عبد الظاهر
البحيره12/08/1993اسالم راضي محمود محمد جالل

البحيره24/01/1998اسالم شعبان عبد الجليل عبد المجيد
الفيوم01/01/1999اسالم شعبان محمد عبد الستار

البحيره02/01/1989اسالم طه جمعه طه
بنى سويف02/12/1999اسالم عادل ميهوب احمد ابوزيد
المنيا03/10/1989اسالم عبد الرحمن مبروك علي
المنيا09/11/1994اسالم عبد الفتاح حسني تهامي

الشرقيه10/08/1995اسالم عبدالبديع فرج حسن
اسيوط03/08/1994اسالم عنتر جاب هللا مبارك
المنيا15/10/1995اسالم فرج علي عبد السالم
الفيوم25/08/1999اسالم كريم عبدالجيد طلبه



البحيره09/10/1987اسالم مجد غازي مرشدي
البحيره21/01/1983اسالم محمد اسماعيل ابواحمد

كفر الشيخ21/05/1995اسالم محمد عبد الصمد ابوالعنين
الفيوم01/05/1999اسالم محمد عبدالحفيظ محمد

الشرقيه20/06/1989اسالم محمد عبدالسالم عبد الحميد
البحيره01/01/1999اسالم محمد عطاهللا نصر عطا هللا

المنيا03/01/1993اسالم مسلم علي خليل
المنيا10/04/1985اسالم معتمد محمد كامل
بنى سويف27/07/1994اسالم نادي رمضان سعد
المنيا25/04/1999اسالم نجاح عبدهللا محمد
المنيا14/07/1994اسالم هشام محمد محمود

البحيره30/12/1997اسالم يسري عبد العزيز ابراهيم فوده
اسيوط16/09/1980اسماعيل حسني حسين محمود

الشرقيه20/09/1994اسماعيل رافت اسماعيل محمود
البحيره31/12/1985اسماعيل رمضان اسماعيل الغريب

الدقهليه18/11/1986اسماعيل رمضان اسماعيل مصطفى
البحيره07/01/1970اسماعيل رمضان محمد الجوهري

البحيره09/06/1980اسماعيل عبدالغنى اسماعيل البدوى
اسيوط28/03/1999اسماعيل عجب سيدهم عبدالرازق عبدهللا

البحيره03/09/1981اسماعيل علي عبدالحميد ابراهيم
البحيره01/04/1987اسماعيل فريد ابوالخير هيكل
الشرقيه12/05/1972اسماعيل فوزى على ابراهيم
البحيره19/04/1999اسماعيل محمد حلمي بليحه

المنيا19/01/1987اشرف ابراهيم شلقامي حسين
المنيا01/10/1994اشرف ابراهيم شوقي عبد المجيد

المنيا08/11/1994اشرف ابراهيم على عبدالغنى
بنى سويف01/01/1996اشرف ابومليح طه محمد

الغربيه01/01/1983اشرف احمد عبد العال قطب
الدقهليه01/08/1980اشرف السعيد شحاته المتولي

الوزارة06/01/1983اشرف السيد ابراهيم حامد
الدقهليه21/01/1984اشرف السيد عبد المقصود ابراهيم

البحيره10/04/1975اشرف بسيونى محمد عيسى
المنيا24/01/1994اشرف جابر صادق عليوه

الشرقيه04/02/1983اشرف جمال عبد الرازق عبد الحميد
المنيا13/04/1985اشرف حسانين حسن مرزوق

المنيا04/10/1993اشرف حسين نصر الدين حسن
اسيوط14/05/1972اشرف زهري سناده محروس

المنوفيه20/02/1988اشرف سالم حسين سلمى



اسيوط09/05/1989اشرف سالمه احمد عبدهللا
المنيا03/09/1983اشرف سلطان رمضان حسن
اسيوط03/02/1993اشرف سمير سعدهللا راضي

المنيا02/10/1990اشرف ضاحي عبدالرازق مصطفى
اسيوط07/09/1990اشرف طه عبدالحميد عبده

المنيا30/09/1971اشرف عبد الحكيم محمد اسماعيل
اسيوط15/11/1994اشرف عبدهللا احمد عبدالعليم

المنيا11/01/1979اشرف عبدهللا علي مرسي
الدقهليه08/07/1972اشرف علي السيد يوسف

المنيا08/01/1999اشرف عويس عبد الكريم ابراهيم
اسيوط01/01/1992اشرف فوزي انور حسن

اسيوط25/03/1986اشرف محروس علي صالح
المنوفيه01/03/1981اشرف محمد ابراهيم البسطاويسى

الشرقيه01/01/1993اشرف محمد احمد علي
اسيوط30/07/1986اشرف محمد ثابت شحاته

المنيا23/08/1988اشرف محمد سالمه محمود
اسيوط08/02/1992اشرف محمد مصطفى علي

الشرقيه20/11/1995اشرف محمود احمد الشافعى
اسيوط26/07/1982اشرف وزير ثابت عبدالعال

المنيا03/01/1989اشرف يحيى محمد حافظ
الشرقيه16/01/1985اكرم محمد محمد عوض

اسيوط01/01/1992اكمل سعد حكيم جبرا
سوهاج05/01/1967االدهم عبدالضاهر صديق عبداللطيف

الدقهليه28/08/1973االمير محمد زكي احمد
سوهاج03/01/1993البدري بركات يونس احمد

سوهاج20/06/1988البدري عز خلف هللا عز الدين
سوهاج05/03/1993البرهان عبدالرحمن محمد محمد

الدقهليه01/01/1994الجرايحي الحسينى محمد محمد حسين
سوهاج20/09/1987الجشنوي خلف حمدي محمد

القليوبيه18/07/1994الجوهري محمد الجوهري شديد حديد
المنيا06/01/1994الحسن ربيعي احمد ابو زيد

المنيا27/09/1994الحسن علي عبد العزيز علي
المنيا22/02/1994الحسن محروس مدكور ميهوب
سوهاج03/01/1993الحسين السيد الجالس عبد العال

المنيا22/03/1978الحسينى محمد عبد التواب معوض
الدقهليه28/12/1978الحسيني جمال عبدالهادي علي

البحيره30/04/1988الحسيني حسني سعد حسن
الشرقيه17/04/1980الديداموني علي عطيه السيد



البحيره04/11/1976السادات حامد مهدي علي بلتاجي
الدقهليه12/01/1987السعيد ابراهيم محمد احمد

الدقهليه08/03/1990السعيد عادل السيد احمد
البحيره23/03/1991السعيد عبد الغني بدر العربي

الدقهليه22/09/1986السعيد يحى عبده اسماعيل
الغربيه30/10/1986السيــد  محمد سليمــــان حسن
الدقهليه07/04/1976السيد ابراهيم اسماعيل ابراهيم

الشرقيه14/01/1986السيد ابراهيم السيد احمد
الدقهليه15/10/1997السيد ابراهيم السيد احمد ابراهيم
البحيره18/06/1981السيد ابراهيم عبدالحميد بسيوني

البحيره30/12/1984السيد ابراهيم قطب ابو غنيمه
الدقهليه09/12/1989السيد ابراهيم محمد  عيد

الوزارة15/09/1993السيد ابراهيم محمد عبد الرازق
الوزارة05/01/1987السيد احمد ابراهيم حسن حسين

الدقهليه20/03/1983السيد احمد احمد جمعه
الشرقيه03/10/1982السيد احمد بكري يوسف

الدقهليه07/05/1987السيد احمد محمد عبد الفتاح
سوهاج24/08/1989السيد الديب شيخون احمد

الدقهليه01/01/1985السيد السيد عبد هللا عبدالرازق
البحيره01/03/1976السيد السيد علي سيد احمد حتحوت

البحيره23/01/1999السيد الشحات السيد علي العالم
الدقهليه01/03/1977السيد المتولي محمد المتولي

الغربيه03/01/1995السيد بكر احمد مصطفى سليم
المنوفيه01/05/1991السيد تزيه السيد حماده

الدقهليه08/02/1987السيد ثروت محمد عبد الجليل
سوهاج20/07/1992السيد جاد عبدالعال جاد

الغربيه15/03/1998السيد حسني السيد محمد عمر
الغربيه30/03/1969السيد حمدي السيد الحشري

الشرقيه11/01/1999السيد خالد السيد محمد
كفر الشيخ08/05/1995السيد رجب غازي احمد

الشرقيه12/08/1980السيد رمضان السيد ابراهيم
الشرقيه16/01/1994السيد رمضان محمد اسماعيل

الشرقيه13/12/1982السيد سعاده حسين سعاده
الشرقيه10/06/1987السيد سعيد محيسن جمعه

الشرقيه12/09/1985السيد سليمان احمد اسماعيل
الدقهليه01/09/1982السيد شحاته متولي عبدالهادي

البحيره30/04/1984السيد صبحي كامل  الشناوي
القليوبيه08/10/1996السيد صبري ابو العال سيد



البحيره04/09/1981السيد صالح عبدالونيس علواني
قنا18/06/1995السيد عادل احمد السيد

الدقهليه10/01/1987السيد عادل سالمه عبد العال
الدقهليه09/09/1998السيد عبد الحميد السيد عبد الحميد

الدقهليه19/04/1970السيد عبد اللطيف فرج على
المنوفيه01/06/1993السيد عبد المنعم محمود الطنوبي

الشرقيه16/08/1987السيد عبدالعاطي حسن منصور
المنوفيه11/04/1966السيد عبدالعاطي محمد عبدهللا
الشرقيه15/02/1969السيد عبدالعال حسن ابراهيم

كفر الشيخ06/04/1982السيد عبدالكريم السيد محمدعماره
الدقهليه01/06/1999السيد عزت السعيد عبد الرحيم

دمياط25/10/1988السيد عطيه رشاد السليلي
الشرقيه03/03/1991السيد عيد محمود عيد
الشرقيه10/05/1990السيد فتحى باز محمد

المنوفيه11/08/1990السيد فتحي السيد حسين
الدقهليه20/08/1999السيد فرج عكاشه علي

الشرقيه03/04/1984السيد فوزي فارس ابراهيم
الشرقيه25/07/1992السيد فؤاد محمد السيد

الدقهليه09/12/1999السيد كمال عبدالرازق محمد الديب
الشرقيه01/10/1991السيد متولى ابو الفتوح محمد

الدقهليه25/07/1981السيد محمد السعيد محمد زغلول
البحيره25/06/1988السيد محمد السيد السباعى خضير

الفيوم26/01/1988السيد محمد حسب النبي عبد هللا
الشرقيه07/04/1980السيد محمد حسن عويضه
الشرقيه01/01/1985السيد محمد حسين محمد

الشرقيه22/03/1994السيد محمد سليمان محمد سالم
البحيره27/09/1987السيد محمد عبد السالم ابراهيم
المنيا26/01/1968السيد محمد عبدالسالم حسأنين

الدقهليه01/01/1973السيد محمد عبدالسالم عبدالصمد
المنوفيه13/12/1977السيد محمد محمد الشحات

الفيوم04/01/1984السيد محمد محمد فتح الباب
الشرقيه07/08/1985السيد محمد نصر محمد

الشرقيه26/09/1991السيد محمود السيد خليل
الشرقيه24/06/1990السيد محمود عبدالقادر علي

الشرقيه17/11/1993السيد محمود محمد الصغير بدران
الشرقيه14/01/1990السيد منصور السيد ابراهيم

الدقهليه19/07/1993السيد موسى محمد السيد
الدقهليه11/01/2000السيد نصر علي عبدالحميد



الدقهليه31/07/1986السيد نمر السيد علي
البحيره23/04/1989السيد وحيد صبحي عطوان

الوزارة21/02/1994الشافعى فريد ابوالخير الهوارى
البحيره01/01/1993الشافعي نبوي الشافعي عبد الدايم بركات

الشرقيه12/10/1988الشبراوي السيد احمد رمضان
البحيره15/05/1988الشحات عبده عبد العاطي ابو سماحه
الشرقيه12/11/1980الشحات مهدي حسن اسماعيل الجمل

الدقهليه11/07/1994الشربينى عبد الهادى محمد  عبد الهادى
البحيره01/01/1992الشناوي شعبان السيد مخيمر

سوهاج18/01/1995الصدام السيد احمد محمود
المنيا08/05/1994الطاهر عوض رشدي سالم

الدقهليه10/01/1987القاسمى على السيد عبد الرحيم
الدقهليه04/10/1980المتولي محمد المتولي عوض

المنيا11/10/1999المهدي وحيد حنفي صابر
الدقهليه15/11/1994الهادي محمد الهادي عبد الحكيم

المنيا02/12/1978امام فولي حسين حماد
المنيا11/05/1983امبارك شحاته بشاره جرجس

الوزارة08/02/1971امجد فالح يعقوب موسى
المنيا10/11/1994امير جمال عبد الحميد خليفه
الشرقيه24/07/1993امير جمال مصطفى ابراهيم

المنيا28/10/1995امير سعد فرج ملك
المنيا01/08/1999امير عادل صبحي يسى

القليوبيه16/02/1999امير فتحي منصور محمد دسوقي
المنيا21/09/1987امير لمعى حنا جرجس

المنيا31/01/1995امين ابراهيم امين ابراهيم
الغربيه24/04/1977امين راضى محمد عبده

المنيا02/01/1978امين ضاحى امين ابو السعود
الفيوم11/06/1973امين محمد امين علي

اسيوط09/10/1994انطون شهدي نجيب جيد
الجيزه26/05/1984انور زكريا نجيب متى

المنوفيه18/01/1975انور سعيد انور عبد الواحد ابو سالم
المنيا03/04/1995انور عادل صادق حنين

الفيوم04/06/1971انور عبدالجواد سالم حماد
الشرقيه03/01/1996انور محمد محمد انور السواح

اسيوط03/10/1988اياد رمضان عثمان ابو العال
الدقهليه05/01/1985ايمن ابراهيم احمد متولي

المنيا03/11/1991ايمن احمد محمد محمد
الشرقيه01/12/1994ايمن السيد عبدالغفور محمد



الدقهليه20/02/1984ايمن المتولي السيد مرين
اسيوط17/10/1985ايمن بخيت فضل هللا يوسف

البحيره17/10/1996ايمن جابر صبحي مناع شعيب الديب
البحيره01/07/1980ايمن حامد فريز دخيل

المنيا01/01/1988ايمن دميان عزيز دميان
سوهاج16/05/1991ايمن رجب حسن عبد هللا

المنيا06/05/1998ايمن رمضان محمد عبد الغفار
المنوفيه20/03/1988ايمن سليم سالم عامر

اسيوط07/02/1995ايمن سمير زكريا قنديل
المنيا16/01/1984ايمن سيد محمد محمود

اسيوط09/01/1990ايمن صبره خلف حسانين
المنيا11/07/1980ايمن صالح محمد امام
المنيا26/03/1994ايمن عادل احمد محمد

المنيا15/09/1993ايمن عبد الرحيم ادهم محمد
اسيوط18/01/1980ايمن عبدالصبور محمود احمد
المنيا05/04/1994ايمن عبدالفتاح محمد عبد نعيم
اسيوط17/09/1995ايمن عبدالمالك مسعد جرجس
سوهاج16/01/1989ايمن على عبدالموجود محمد

المنيا26/12/1980ايمن كريم محمد عثمان
الشرقيه11/04/1986ايمن محمد احمد محمد

المنيا23/05/1991ايمن محمد حسن محمود
الفيوم15/11/1981ايمن محمد عوض هللا السيد

المنيا21/01/1992ايمن محمود علي حسين
اسيوط01/03/1994ايمن محمود محمد حسين
الفيوم17/04/1989ايمن موسى حسين احمد
المنيا08/01/1996ايمن ميالد يونان متري

الدقهليه11/03/1989ايمن نبيل صالح طلبه
المنيا29/01/2000ايمن وفدى كريم مرقص

اسيوط15/01/1977ايمن يعقوب عبدالمالك جندي
الدقهليه01/01/1975ايهاب جاد ابراهيم احمد
المنيا30/07/1988ايهاب سيف احمد سيف

الدقهليه16/01/1973ايهاب عبدالشافى محمد خليل
اسيوط26/10/1995ايهاب عبيد رسمي سليمان

المنوفيه19/05/1986ايهاب عيد السيد سالم
اسيوط10/11/1998ايهاب ممدوح مسعود سليم

اسيوط19/10/1995ايهاب ناصف انيس حكيم
البحيره20/06/1972أيمن محمد عبد العاطي هيكل

المنيا22/08/1988باسم ارميا لبيب سعد



اسيوط09/01/1991باسم جالل عيسى عمر
البحيره01/07/1994باسم جمال عبد الفتاح عبد المجيد

المنيا10/11/1993باسم رضا شحاته بوسف
اسوان18/07/1985باسم سيد علي محمود

اسيوط06/03/1993باسم سيدهم تاوضروس فهمي
المنيا15/05/1982باسم شلبي لبيب عبد هللا
اسيوط10/10/1994باسم مليكه ماكين مليكه

المنيا19/08/1992باسم منير فوزي عبد المالك
اسيوط09/09/1990باسم موريس فام امين

المنيا11/07/1993بانوب فوزي رسمي عياد
الدقهليه08/07/1995باهر جمعه عبده عطا

المنيا19/01/1994بباوي ثابت نجيب غالي
القليوبيه24/07/1983بحيري محمد محمدمحمد الجميل حمده

سوهاج10/11/1992بخيت خلف احمد دياب
المنيا20/08/1992بدر ابراهيم محمد محمد
المنيا05/12/1994بدر حسين محمد حسين

الشرقيه30/07/1998بدر سباعي محمد سباعي هندي
اسيوط05/01/1997برسوم ميالد نجيب عزيز

اسيوط12/04/1978بركات اسماعيل هالل حماد
المنيا10/10/1989بركات حسين محمد احمد

الدقهليه11/04/1967بري بري دياب البري
كفر الشيخ02/07/1986بسام احمد علي محمد رفاعي
سوهاج14/11/1994بسام السيد عبد الرحيم احمد

الدقهليه25/02/1989بسام بشير المعداوي عبد الفتاح
اسيوط01/04/1987بسام رأفت شفيق صليب

المنيا12/04/1997بسام رجب عبدالعظيم سيد
الدقهليه24/02/1985بسام رمضان اسماعيل مصطفى

اسيوط09/05/1987بسام رمضان فرغلي سالم
المنيا07/09/1991بسام زهران امير خيرهللا

الدقهليه01/04/1995بسام عرفات محمد محمود عاصي
المنيا18/06/1991بسام علي عباس محمد

المنيا03/10/1988بطرس اسحق طلبه عبدهللا
اسيوط20/11/1990بطرس ميخائيل جاب هللا سلوانس

البحيره01/05/1994بكر سعيد منصور سعد ابو بكر
كفر الشيخ10/01/1981بالل بيسوني بيسوني ابراهيم موسى

المنيا04/12/1989بالل جمال محمد احمد
المنيا07/09/1999بالل سيد حسن محمد

البحيره03/03/1993بالل محمد محمد بيوض



الغربيه20/10/1994بالل هالل عبد الباقي محمد  ابو عطيه
الشرقيه09/01/1994بهاء ابراهيم منصور محمد

اسيوط20/06/1985بهاء حسني عبد الحميد عبدالرحمن
المنوفيه23/07/1986بهاء سعيد الدسوقي العفيفي
سوهاج03/01/1999بهاء عبد ربه ابو الوفا علي

البحيره11/01/1994بهاء فيصل عبدالعزيز العوامي
سوهاج01/01/1985بهجت بطرس حشمت بطرس

المنيا10/09/1995بولس عبدالسيد ناجي سيد
المنيا01/05/1988بولس نبيل اسكندر عوض
اسيوط18/01/1988بيتر البرت يوسف مرزوق
اسيوط28/09/1991بيتر وديع سركيس جرس
اسيوط16/01/1993بيتر وظيف حكيم خميس

المنيا17/05/1992تادرس سامي فوزي عزيز
الوزارة12/10/1995تادرس عبد المسيح فهمي عزيز

الدقهليه19/01/1982تامر ابراهيم الباز علي
الغربيه24/11/1982تامر ابراهيم عبدهللا الطويل

الدقهليه02/01/1992تامر ابراهيم على محمد
الغربيه01/01/1984تامر احمد الجيوسي الشلبي

البحيره25/01/1986تامر الرفاعي محمد ايوب
الشرقيه19/11/1991تامر خالد محمد علي

الغربيه14/01/1984تامر راضى حامد حسن
المنيا03/10/1994تامر ربيع ابراهيم عبدالعزيز

الشرقيه29/08/1987تامر علي احمد محمد
المنوفيه25/12/1983تامر محمد عبدالعزيز موسى

البحيره15/11/1987تامر محمد عرفه شابون
المنيا03/04/1987تامر مختار محمد احمد

المنيا25/01/1982تايب ضيف هللا عبدالسالم رحيم
الفيوم01/12/1993تمام جمعه تمام احمد

المنيا25/10/1988تمام صالح سعد عبد العظيم
بنى سويف14/10/1990تواب محمود محمد اسماعيل

البحيره18/09/1999توفيق سعيد توفيق محمد
المنيا18/12/1987توفيق واصف توفيق حنا

المنيا11/06/1984تيسير محمد انور عبدالجواد
الوزارة25/01/1984ثروت ابراهيم عبد العزيز محمد

الشرقيه23/08/1981ثروت احمد مصطفى احمد
البحيره01/01/1992ثروت جمال عبد الفتاح عبد المجيد

سوهاج02/07/1990ثروت حداد ابواليزيد حسانين
الشرقيه27/02/1984ثروت محمد سالمه منصور



المنيا05/11/1995ثروت مكرم فايق شحاته
المنيا05/01/1991جاب هللا محمد جاب هللا ابراهيم

بنى سويف27/05/1977جابر تغيان بدران ثابت
المنيا21/05/1999جابر رضا متولي دسوقي

البحيره19/05/1984جابر عبد الحميد محمد علي الزوبى
المنيا30/12/1986جابر عثمان عيسى سيد

سوهاج23/01/1982جاد الكريم عبده الصادق الطيب
كفر الشيخ16/04/1976جبريل مصطفى عبدالمجيد حماد

المنيا12/08/1999جرجس امجد موسى حنا
سوهاج18/08/1994جرجس عبدالمالك جرجس حكيم

اسيوط24/10/1992جرجس ماهر جرجس شنوده
المنيا16/07/1989جرجس نبيل ابراهيم جيد

اسيوط15/01/1974جرجس هالل وهيب سالمه
المنيا02/07/1973جعفر عزوز حسين دسوقي

بنى سويف24/04/1980جعفر عفت طه حامد
الغربيه19/01/1971جالل محمد ابراهيم عامر

اسيوط01/09/1999جالل محمد احمد محمد
سوهاج03/08/1984جمال ابو الحمد حافظ محمد

الدقهليه30/07/1968جمال السيد صبحي علي
سوهاج03/11/1989جمال السيد على عثمان
كفر الشيخ07/01/1973جمال السيد محمد السيد

المنيا28/10/1993جمال جبر محمود حسين
المنيا13/07/1981جمال حسن خالد حسن

المنيا12/04/1976جمال راضي صالح محمود
الغربيه02/05/1984جمال رمضان خلف رمضان
اسيوط17/07/1999جمال شبيب عبدالحافظ احمد

الدقهليه08/08/1993جمال عادل منصور عبد الحميد
اسيوط10/02/1999جمال عبدالناصر احمد سيد

المنيا12/10/1995جمال عبدالناصر رمزي عبدالرحمن
القليوبيه02/12/1995جمال عبدالناصر عبدالحكيم عبدالفتاح

اسيوط20/08/1999جمال عبدالناصر مهنى حسين
اسيوط14/07/1968جمال عطيه عشما هللا جاد السيد

المنيا09/12/1992جمال على كامل على
اسيوط29/08/1983جمال عيد محروس سليمان
بنى سويف26/01/1987جمال فايزى رمضان خميس
المنيا27/06/1990جمال فتحى حسن عبدالغنى

اسيوط21/02/1983جمال محمد كامل محمد
اسيوط11/04/1975جمال محمود عبدالعال محمد



بنى سويف02/12/1988جمال مصطفى محمد عبد الوهاب
اسيوط03/02/1994جمال ناصر كامل حمود

المنيا02/04/1981جمعة فرغلي محمود محمد
البحيره20/07/1987جمعه ابراهيم عبدالحكيم محمد
المنيا07/10/1979جمعه اسماعيل احمد اسماعيل
الشرقيه28/04/1985جمعه السيد عبد الرحمن السيد

بنى سويف12/05/1977جمعه حسانين حسن جاد
المنيا02/11/1994جمعه حسين كمال السيد

المنيا01/02/1986جمعه خيري عبدالحكيم دياب
المنيا10/05/1962جمعه ربيعي محمد محمد

البحيره14/01/1997جمعه رجب عطيه عوض هللا
البحيره29/01/1981جمعه شعبان حافظ محمد يونس

المنيا18/09/1990جمعه صبحي دسوقي محمد
بنى سويف25/02/1984جمعه صالح احمد محمد

بنى سويف12/10/1982جمعه صالح حجاج عبد الحليم
بنى سويف24/10/1995جمعه عادل جمعه عبد الحميد
الفيوم31/01/1989جمعه عاشور عبدالنبي علي

الفيوم01/06/1989جمعه عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن
المنيا20/01/1999جمعه عطا عبد العزيز حسن

المنيا06/12/1988جمعه علي محمد علي
المنيا28/08/1988جمعه متولي زكي عبد السالم

البحيره12/05/1980جمعه محمد خليفه نعيم
بنى سويف25/07/1982جمعه محمد شعبان طه السيد
بنى سويف17/08/1991جمعه محمد عبدالسالم ابوزيد

الدقهليه01/09/1992جمعه محمدمحمد الدسوقي عبد الرحمن
الشرقيه29/05/1993جمعه مصيلحي شريف يوسف

المنيا26/12/1996جمعه ممدوح جمعه صغير
المنيا20/07/1989جمعه نورالدين صالح محمود
المنيا15/01/1979جميل غني عبدالقادر ابو العال

المنيا07/10/1978جميل كمال خليل حنا
المنيا11/12/1986جميل موريس نجيب عبد النور
الشرقيه02/04/1976جوده فتحي مهدي عبدالهادي

البحيره20/07/1983جوده محمد محمد حسن السعدني
المنيا01/12/1989جوزيف فرح اسحق ايليا
اسيوط18/03/1987جيد طرزي جبران صالح

الشرقيه01/10/1988حاتم ابراهيم عبدهللا اسماعيل
سوهاج01/04/1995حاتم جمال علي حامد

اسيوط19/12/1990حاتم خلف محمود جالل



المنيا29/09/1994حاتم عبد المنعم محمد طلبه
الشرقيه01/05/1991حازم احمد ابراهيم احمد

المنيا25/08/1986حازم السيد محمد علي
سوهاج30/11/1986حازم رمضان رضوان السيد
الدقهليه07/05/1984حازم سمير رمضان يوسف

الغربيه03/10/1995حازم عباده راشد محمد عاشور
المنيا12/01/1996حازم عدلى محمد احمد

الشرقيه08/01/1988حازم عصام سالمه اسماعيل
الدقهليه11/05/1972حازم محمود راشد السيد

البحيره30/09/1999حامد ابراهيم احمد ابراهيم خنيزي
البحيره30/01/1993حامد حمدي حسن احمد عاشور

الوزارة20/04/1994حامد رمضان طه محمد
سوهاج09/11/1995حامد شكري محمد محمود

اسيوط01/06/1995حامد عبدالناصر حامد احمد
الدقهليه14/07/1985حامد عثمان عبد السالم ابراهيم

دمياط21/01/1986حامد عطيه شلبي عاشور
الشرقيه15/01/1976حامد محمد السيد عبدهللا

الشرقيه28/01/1985حامد محمد عبدالهادي محمد
اسيوط02/05/1983حامد محمود محمد محمود

البحيره01/06/1992حامد محمود محمود ابو احمد
الدقهليه02/06/1992حامد معوض عبالرحمن محمد
المنيا24/09/1990حبيب جورجي حبيب جورجي

الدقهليه25/10/1985حبيب عبد هللا حبيب عبدهللا
المنيا08/10/1981حجاج محمد عبد العزيز مبارك

الدقهليه12/04/1990حجاج نجاح فهيم عبد العزيو
بنى سويف01/06/1994حجازى عبدالوهاب فرحان جمعه

الغربيه09/12/1987حسام الشحات بسيونى شعله
كفر الشيخ03/01/1995حسام جمال السيد احمد فارس
كفر الشيخ25/07/1993حسام جميل غازي ابوشعيشع

الدقهليه12/08/1994حسام حسن الحسيني حسن السمرى
سوهاج21/01/1999حسام حسن عزالدين محمد
اسيوط20/03/1994حسام حمزه حمدي مرسي
المنيا07/06/1999حسام حنفي محمود محمد

سوهاج19/12/1987حسام خليفه رمضان ابراهيم
اسيوط12/02/1993حسام زين العابدين الطيب محمد

المنيا01/03/1997حسام صفوت شربيني وهبى
اسيوط10/08/1982حسام عبدهللا عمر عبدالفتاح

البحيره09/02/1991حسام عبدالمنعم سعد بكر



البحيره01/03/1994حسام عطيه السيد حسام الدين
المنيا14/08/1999حسام عيد رشدي عبدالعليم

المنيا17/03/1997حسام محمد محمد محمد
سوهاج11/10/1993حسام نايف السيد عيسى

اسيوط29/10/1975حسانين احمد حسانين محمد
اسيوط06/09/1995حسانين محمد عبد الرازق حسانين

اسيوط08/04/1984حسن احمد احمد ابوسعيد
سوهاج01/01/1992حسن احمد احمد العارف
الدقهليه06/01/1998حسن احمد حسن ابراهيم

الشرقيه10/09/1997حسن احمد حسن خاطر
المنيا09/01/1983حسن احمد عبدهللا عبد الرحمن

الشرقيه31/05/1990حسن السيد محمد محمد
الشرقيه18/03/1998حسن جاد عبدالحميد جاد

البحيره01/01/1998حسن جمال حسن منصور عيد
المنيا10/03/1991حسن جمال يوسف حبيب

المنيا29/11/1992حسن حافظ حسن السيد
الشرقيه01/02/1976حسن حسن محمد محمود
المنيا18/03/1994حسن حسني سعد ابراهيم

الشرقيه22/10/1984حسن حميد علي حميد
الفيوم25/09/1999حسن دسوقى عبدهللا عبدالفتاح
البحيره08/09/1999حسن راشد حسن علي عشيبه

المنيا15/11/1993حسن رضا حسن محمد
اسيوط21/01/1979حسن رمضان محمد محمد

البحيره01/01/1994حسن سعيد محمد حسن الخولي
الدقهليه15/01/1991حسن سمير ابراهيم منصورالحنفي

اسيوط21/03/1997حسن سيد بيومي سطوحي
المنيا05/05/1991حسن سيد حسن محمد

المنيا25/11/1993حسن شعبان محمد عبد الظاهر عثمان
سوهاج27/07/1982حسن شيخون حسن علي
اسيوط15/12/1989حسن عايد حسن عبدالاله

سوهاج12/06/1974حسن عبدالاله سليمان محمد
اسيوط20/02/1976حسن عبدالاله شحاته على
اسيوط26/08/1990حسن عطيه فرغلي حسن

اسيوط10/03/1992حسن على احمد حسن
المنيا09/12/1994حسن علي حسن احمد
اسيوط08/11/1985حسن علي حسن محمد

اسيوط30/10/1997حسن علي عبد الرؤف عبد اللطيف
سوهاج22/05/1995حسن علي محمود علي



الدقهليه25/12/1984حسن فاروق ابراهيم حسن
اسيوط28/08/1993حسن فتحي حسن عبد الرحمن
كفر الشيخ07/01/1997حسن كمال محمد محمد عامر
اسيوط10/10/1991حسن لمعي عبدالحميد جمعه

اسيوط25/09/1996حسن محمد احمد محمد
كفر الشيخ16/10/1986حسن محمد حسن ابراهيم
الفيوم14/01/1974حسن محمد حسن رمضان
الغربيه05/05/1986حسن محمود ابراهيم علي

المنيا14/08/1985حسن مفتاح علي احمد
المنيا15/11/1995حسن منصور علي عبداللطيف

المنيا02/09/1990حسن ناصر طلبه طه
البحيره05/10/1995حسن نزيه خليل حسن زبادي
الفيوم21/11/1986حسن نوفل عبد الحفيظ حسن
الشرقيه20/06/1998حسن وحيد موسى ابو ساطي

اسيوط13/12/1988حسن يونس محمد احمد
بنى سويف17/08/1976حسنى خليفه محمد سيد

البحيره21/04/1982حسنى عبدالعاطى السيد العادلى
اسيوط03/01/1983حسنى فراج ثاتب احمد

البحيره21/02/1970حسني صابر عبدالمجيد حمد
اسيوط26/01/1965حسني عبد المعطي عبد الرسول حسن

البحيره09/10/1986حسين حسان احمد الفقى
البحيره27/10/1990حسين رمضان محمد الحاوي
الشرقيه09/06/1976حسين سليمان احمد سليمان

المنيا20/04/1999حسين سمير حسن عبدالحليم
البحيره17/10/1999حسين شحات مرشدي حسين مرشدي

سوهاج03/01/1995حسين شعبان محمد حسانين
اسيوط20/12/1993حسين صابر عبدالغنى حسين

المنيا04/11/1999حسين عبد الرحمن فضل درياق
البحيره07/12/1999حسين عبد السالم حسين الصيعيدي

قنا02/01/1994حسين عبد هللا محمد امين
الدقهليه10/07/1996حسين عبدالمنعم احمد مصطفى

اسيوط20/06/1999حسين عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالجيد
اسيوط20/05/1990حسين عربي علي احمد

كفر الشيخ13/01/1985حسين عزت حامد عبدالحميد
المنيا10/01/1970حسين على كامل موسى

المنيا15/09/1994حسين عيد ابو شليته حسين
المنيا11/07/1993حسين فرغل توفيق علي

الشرقيه09/02/1986حسين محمد عبدالجواد عماره



اسيوط07/04/1999حسين محمد عبدالسالم صديق
المنيا11/01/1995حسين محمد عبدهللا احمد
اسيوط18/08/1991حسين محمد عمر محمد

المنيا20/06/1994حسين محمود حسن حسين
الدقهليه18/01/1984حسين نصر هللا حسين حسان

المنيا10/01/1995حسين ونيس قطب حسن
الشرقيه19/03/1993حسينى صبح حسن سليمان

المنيا08/09/1996حسيني رمضان حسين شارف
الشرقيه06/06/1993حسيني عبده علي محمود

كفر الشيخ26/11/1975حلمي السيد محمد الشتاوي
الوزارة10/03/1992حلمي مسلم عبدالحميد عبدهللا

الدقهليه01/11/1999حماد جاد محمد المتولي
اسيوط02/01/1985حماد عبدالمالك حماد احمد
سوهاج15/06/1995حماد فوزي حماد اسماعيل

المنيا01/10/1987حمادة احمد عبدالحليم محمد
المنيا16/10/1989حمادة ربيعى عبد المالك صغير

المنيا24/09/1978حمادة صابر سعيد ابو زيد
المنيا28/06/1986حمادة صديق حسب هللا محمد

سوهاج04/06/1986حمادة على عبدالعال محمد
المنيا09/12/1979حماده  فؤاد عبدالرحمن جادالرب

اسيوط09/05/1979حماده ابراهيم خالف اسماعيل
كفر الشيخ01/01/1993حماده ابو الفرج مختار ابو الفرج

بنى سويف01/02/1994حماده احمد عبدالصمد السيد
الشرقيه02/11/1993حماده احمد عبدالقادر علي
المنيا12/10/1996حماده احمد محمد برديسي
المنيا23/06/1999حماده اسماعيل امين تغيان

كفر الشيخ09/04/1989حماده اسماعيل سالم عبده هيكل
الدقهليه22/08/1987حماده اشرف عوض علي

البحيره02/01/1976حماده السيد عبداللطيف اللقانى
الشرقيه12/10/1986حماده السيد محمد خليل

الغربيه08/01/1986حماده العيسوي محمد سيد احمد
المنيا19/12/1994حماده ثابت محمد محمد

المنيا31/07/1999حماده جمال شمس الدين محمد
المنيا02/02/1984حماده حسن عبدالسالم عبدهللا

كفر الشيخ19/11/1989حماده حسن محمد هنوا
المنيا19/11/1992حماده حمدان عبدالعظيم محمود
المنيا06/01/1995حماده حنفى عبدالرازق حسين
المنيا22/10/1993حماده خلف هلباوي عبد الغني



الفيوم12/01/1983حماده رجب محمود عبد العاطي
المنيا14/11/1976حماده رفعت عبد المنعم حسن

بنى سويف25/01/1988حماده رمضان رجب سيد
بنى سويف04/01/1993حماده رمضان عبد العظيم عبد اللطيف

سوهاج04/05/1987حماده سالم ابو المعارف عباس
اسيوط20/06/1993حماده سامح عبده دياب

اسيوط18/02/1999حماده سيد ثابت احمد
المنيا09/12/1984حماده صافي امين خلف هللا
الدقهليه10/10/1978حماده صالح عثمان محمد

الشرقيه28/03/1982حماده صبري حسين محمد رزق
الدقهليه04/01/1985حماده طلبه المتولي المتولي طعيمه

المنيا26/11/1994حماده عاشور صادق السيد
الوزارة26/12/1994حماده عبد هللا زكي السيد

بنى سويف24/12/1986حماده عبدالحليم عبدالعظيم محمد
اسيوط06/08/1988حماده عبدالعال احمد قاسم

الشرقيه17/01/1988حماده عدلي حسن السيد
اسيوط22/09/1973حماده عزمي عبدالظاهر محمود
البحيره02/01/1991حماده عوض عبد الحميد عزب

الدقهليه10/04/1982حماده فريد ابراهيم حافظ
المنيا12/04/1984حماده كامل عزوز حسين

الشرقيه02/09/1981حماده محمد ابوهاشم متولي
بنى سويف08/02/1999حماده محمد البكري كامل مرزوق

المنيا03/03/1998حماده محمد جميل محمد
المنيا01/11/1993حماده محمد حسن احمد

المنيا16/10/1998حماده محمد رمضان شلقامي
اسيوط25/10/1984حماده محمد عزتلي محمد

البحيره02/03/1983حماده محمد غازي حسن حميده
الغربيه18/04/1994حماده محمد يادم المصري رحيم

الشرقيه09/10/1995حماده محمود السيد منصور
اسيوط19/03/1985حماده محمود عبداللطيف جادهللا
اسيوط07/03/1991حماده محمود عبدهللا عبدالجواد

الفيوم01/01/1985حماده مليح محمد عالم
الفيوم25/08/1986حماده نبيل عبدالسالم عبدالسميع

المنيا05/03/1994حماده نجيب محمد سيد
الدقهليه13/03/1999حماده نصر جمعه نصر سالم

المنيا20/06/1983حماده نصر عبدالمجيد محمود
المنيا11/12/1994حماده يونس عوض جبر
المنيا01/06/1987حمد محمد سليمان محمد



اسيوط20/01/1988حمدان عيسى محمد عبدالحافظ
المنيا02/10/1983حمدان محمود محمد على

سوهاج27/09/1987حمدناه عبدالرحيم حماد جوده
اسيوط01/11/1999حمدى احمد محمد عبدالرازق

البحيره02/11/1961حمدى السيد احمد الشاعر
الدقهليه01/01/1999حمدى رمضان عمر فاضل

المنيا15/08/1991حمدى صابر محمد على
البحيره22/02/1986حمدي ابراهيم احمد احمد منصور

كفر الشيخ30/10/1999حمدي احمد عبدالفتاح السعيد
الدقهليه16/02/1983حمدي السيد غازي غازي

المنيا15/01/1973حمدي دكروري محمود حسين
المنيا02/05/1996حمدي راضي عبدالوهاب محمد

المنيا14/01/1982حمدي شافعي حامد شافعي
الشرقيه25/05/1986حمدي صالح محمد رمضان

اسيوط17/10/1999حمدي عبدالعظيم علي محمود
سوهاج01/02/1996حمدي عالم قاسم احمد

الغربيه12/06/1993حمدي عماد حمدي عبد المنعم مناع
الشرقيه23/04/1970حمدي يحيى محمد موسى عيد

الوزارة23/02/1999حمزه شاهر عوض عبد الشفوق سليم
سوهاج02/08/1987حموده فتحي عبد العال علي

الشرقيه23/09/1987حموده فؤاد علي مصطفى
البحيره14/03/1999حميده احمد محمد عبد الفتاح

اسيوط08/11/1987حنا بولس اسكندر بخيت
المنيا20/06/1999حنا جرجس حنا يوسف

المنيا07/03/1984حنا عطيه حنا عبد المالك
سوهاج07/02/1996حنا نعيم بطرس حلقه

الدقهليه19/03/1968حنفي محمد طنطاوي محمد
اسيوط06/11/1977حنفي محمود محمد علي

المنيا25/01/1992حيدر عيد عبد النبي عبد الرازق
البحيره10/02/1995خالد  سعيد فتحي محمد عطيه

دمياط07/12/1982خالد احمد علي حماد
المنوفيه18/05/1986خالد احمد محمد الشيخ

البحيره24/01/1979خالد احمدعبدالعاطي محمد الشيخ على
الشرقيه22/08/1987خالد جاب هللا السيد عبد الحي

سوهاج09/06/1994خالد جاد هللا حمدي الراوي
المنيا21/03/1990خالد جمال عبد الحكيم حسانين

بنى سويف03/01/1991خالد جمال عبدالعظيم علي
اسيوط17/03/1995خالد جمعه مصطفى راشد



المنيا01/04/1992خالد حسب هللا حسن خالد
اسيوط20/10/1992خالد حسني انس احمد

المنيا07/04/1989خالد حسين عبدالقادر عبدالمعبود
كفر الشيخ14/08/1999خالد حسين محي ابراهيم

المنيا14/05/1986خالد خلف احمد محمد
المنيا11/09/1991خالد راضي توفيق سليمان

المنيا11/06/1968خالد رجب عبدالحميد رشوان
المنيا17/06/1987خالد رشاد كامل عطا

الدقهليه04/08/1994خالد رضا حسين نصر العرابي
اسيوط20/05/1978خالد رفعت محمد ثابت

المنيا15/08/1996خالد رمضان كامل عبد الغني
بنى سويف23/10/1990خالد سليم سالم عايد

االسكندريه22/07/1969خالد سمير حسن روضان
اسيوط04/03/1999خالد سيد عامر شحاته

المنيا22/02/1987خالد سيد عبدالحكيم خليفه
المنيا17/07/1996خالد سيد عبدهللا احمد

المنيا04/06/1991خالد صالح حسن احمد
المنيا01/01/1996خالد ضاحي فراج فرج

البحيره17/04/1975خالد عبد المولى سيد احمد ابو ادريس
اسيوط27/01/1999خالد عبد الناصر حلمى عمر

الدقهليه18/06/1965خالد عبدالحميد اسماعيل على
المنيا05/06/1978خالد عبدهللا ابراهيم احمد

الشرقيه25/11/1978خالد عبدهللا موسى عبدالعزيز
الغربيه14/02/1995خالد عبدالمولي محمد العجوري

الشرقيه08/11/1988خالد عزالدين حلمي علي
كفر الشيخ17/09/1999خالد علي السعيد عبدالنبي
المنيا08/12/1993خالد علي صبره عبدالعال

المنيا01/11/1999خالد عمر خالد مهنى
المنيا07/11/1984خالد عيد احمد علي

البحيره16/12/1986خالد عيد محمد خطاب
الفيوم10/09/1979خالد فضل عبدالفضيل قويدر

المنيا16/11/1992خالد قاسم جمعه شمروخ
البحيره01/11/1977خالد محمد عبدالمجيد ابوحي

المنيا06/08/1983خالد محمد فتح الباب حسن
البحيره29/03/1976خالد محمد مصطفى ابو ورده

المنيا14/09/1987خالد محمود اسماعيل عبدالجيد
المنيا05/08/1991خالد مساعد عبد الونيس عبد السالم

الفيوم02/02/1976خالد ممدوح حلمي محمود



البحيره29/05/1999خالد ممدوح عبد الغني محمد صقر
الوزارة22/05/1982خالد مندور عبد الستار تال

المنيا01/08/1976خالد هنداوي علي محمد
سوهاج19/04/1983خالد يونس السيد فرغل

المنيا20/12/1988خضر منصور نبيل مهنى
البحيره11/06/1984خفاجه محمد عبدالفتاح ابراهيم

سوهاج06/02/1970خلف ابو المجد محمد علي
اسيوط08/06/1988خلف احمد عبد المجيد قليعي

سوهاج01/12/1991خلف الطيب خلف عبد الرحمن
المنيا19/01/1989خلف ربيعي عبد العظيم خليفه

المنيا24/12/1978خلف زكي حبيب سعد
المنيا21/06/1971خلف عبد هللا علي حسين

المنيا22/06/1982خلف عزيز واقيم قالده
المنيا08/04/1994خلف عصمت عبدالمنعم عبدالمقصود

اسيوط26/09/1966خلف فارس عبدالمالك عوض
المنيا14/04/1972خلف محمد على عبدالعال

المنيا08/10/1986خليفه سعد احمد عليوه
قنا21/08/1986خليفه عبد السالم غاصي احمد

المنيا23/08/1968خليفه عبد الكريم ابو زيد مصطفى
المنيا16/08/1983خليل ابراهيم عبد العظيم حسن

المنيا19/10/1977خليل ابراهيم عبدهللا حسن
المنيا17/09/1984خليل يحيى خليل ابو زيد

الفيوم13/11/1974خميس احمد حميس سعيد
البحيره03/07/1999خميس احمد خميس شوشان
البحيره26/05/1982خميس جالل حامد السعدني
اسيوط17/09/1992خميس جمعه سد احمد سيد

الفيوم26/12/1988خميس سعد خميس سعد
البحيره01/12/1983خير السيد عبد الجليل السيد
المنيا17/11/1999خيري حسن سيد ابو اليزيد
البحيره03/06/1973خيري سعيد عبدهللا ابوشبك
بنى سويف20/07/1985خيري سليمان محمد احمد

الغربيه14/01/1982خيري عبدالجابر عليوه احمد ابوالنجا
المنيا30/09/1994خيري محمد خيري مهني

اسيوط02/02/1987دسوقى على امين على
المنيا28/01/1989دسوقي حجازي دسوقي سيد

المنيا24/01/1999دسوقي محمود ابو العينين ابراهيم
اسيوط03/05/1982دياب كامل عبد الرحيم دياب

المنيا23/07/1997ديفيد فرنسيس سالمه ابراهيم



الشرقيه08/05/1986رءوف عبد الحميد محمد السيد
سوهاج01/05/1999راشد خلف ابوالحسن السيد

البحيره16/12/1985راضى محمد عبدالمجيد عبدالسميع
سوهاج04/02/1986راضي السبع شحات محمد

بنى سويف20/03/1992راضي عبدهللا عبدهللا رمضان
المنيا07/02/1988راضي عيد محمد محمد

الدقهليه03/02/1986راضي محمد عبد الجواد علي
المنيا19/04/1984رافت اسحق حلمي غطاس

المنيا04/02/1982رافت علي خليل محمد
الدقهليه05/04/1998رافت محمود الشحات رمضان

المنيا03/01/1992رافت مكرم زيد محمد
اسيوط10/02/1999رافت يسرى حسين على

الغربيه01/01/1988رامى التهامى ابراهيم رجب
الدقهليه19/01/1991رامى عبدالمنعم ابراهيم الزنقرانى
الدقهليه17/01/1994رامي الحسيني مصطفى مصطفى

كفر الشيخ13/02/1995رامي السعيد محمود عفيفي
البحيره20/04/1994رامي جمال عبدالجواد ابراهيم
المنيا05/10/1998رامي جمال محمد عبد اللطيف

المنيا08/03/1999رامي حنا سعيد حنا
الدقهليه01/06/1989رامي فاروق ابراهيم حسن

الشرقيه05/01/1999رامي محمد رمضان حسن محمد
المنيا27/10/1999رامي محمد عيد عثمان

البحيره07/11/1987رامي محمود محمد عبدهللا
اسيوط01/05/1994رائد عجايبي عبد هللا توما

كفر الشيخ02/02/1986رأفت السيد محمد شمعه
اسيوط13/07/1999رأفت حشمت خلف لويز

الغربيه15/01/1991رأفت عبد العزيز علي شتيه
المنيا28/09/1983ربيع احمد نصر محمد

كفر الشيخ18/05/1977ربيع السعيد اسماعيل عبد هللا
المنوفيه16/05/1983ربيع السيد ربيع االزعر

بنى سويف24/09/1979ربيع امين جمعة طلبة
الدقهليه25/05/1980ربيع حامد عبدالمعطى مراسى

اسيوط09/06/1980ربيع حسانين على حسانين
المنيا30/11/1988ربيع حسين زغبى حسين
المنيا24/03/1992ربيع رجب شلقامي فؤاد

المنيا19/05/1993ربيع رجب عبدالغفار محمد
الفيوم24/05/1982ربيع رشاد محمد حسين

الدقهليه02/03/1991ربيع سويلم عبد اللطيف بنداري



المنيا02/10/1993ربيع شعبان قاسم محمد
المنيا05/09/1992ربيع صدقي عيد احمد

المنيا27/05/1988ربيع عبد الغني محمد عبد الحكيم
المنيا18/04/1994ربيع عبد النبي يونس عبد السالم

المنيا09/10/1990ربيع عبدالقادر احمد اسماعيل
المنيا19/03/1978ربيع فاروق السيد علي
المنيا02/12/1992ربيع فايز سالم سليمان

المنيا26/10/1980ربيع كامل مصطفى عبدالجابر
المنيا19/12/1988ربيع محبوب ابراهيم محمد

الفيوم21/01/1985ربيع محمد حسانين الكيالني
المنيا17/03/1976ربيع محمد شعبان عبد الجواد
البحيره01/03/1988ربيع محمد عبد الرحمن رجب
اسيوط13/02/1991ربيع محمد عبد الفهيم محمد

بنى سويف15/04/1974ربيع محمود احمد دياب
المنيا24/07/1977ربيعى عيد اسماعيل عبدالمنعم

المنيا06/09/1991ربيعي جابر كامل جابر
المنيا25/01/1994ربيعي ماهر خالف محمد
المنيا16/07/1994ربيعي محمد احمد مهدى

اسيوط09/06/1986رجب احمد ثابت هاشم
البحيره01/01/1988رجب احمد رجب احمد صالح ابو عمر

بنى سويف28/10/1971رجب احمد علي محمد
اسيوط10/02/1973رجب احمد محمد اسماعيل

الغربيه01/04/1993رجب الوردانى عبدالنبى ابراهيم
المنيا07/06/1987رجب باشا عثمان عبد البر

اسيوط06/02/1981رجب ثابت ابو سته عبدالسميع
بنى سويف03/09/1987رجب جابر عبد هللا عبد المقصود

الوزارة23/03/1986رجب حسن مبارك محمد
اسيوط15/12/1997رجب حسنى عبدالبديع سيد

البحيره04/08/1999رجب حسين رجب خطاب
البحيره13/01/1969رجب دسوقي عطيه مجاهد

المنيا19/02/1991رجب ربيع عثمان محمد
الفيوم05/09/1980رجب ربيع عجمي محمد

المنيا02/01/1992رجب رضوان كمال محمد
الفيوم01/07/1990رجب رمضان رجب ابراهيم

المنيا01/02/1993رجب رمضان فايز عبدهللا
بنى سويف12/01/1971رجب زيان محمد مصطفى

المنيا11/05/1988رجب سعد احمد عليوه
المنيا27/03/1987رجب سعيد امين احمد



اسيوط25/10/1999رجب عبد الحميد سيد محمد
المنيا09/08/1976رجب عبدالحافظ عبده كمال الدين

البحيره22/03/1988رجب عبدالستار ابراهيم علي
المنيا15/06/1979رجب عبدهللا محمد محمد

المنيا21/04/1991رجب عبدالنبى يونس عبدالسالم
بنى سويف09/06/1983رجب عبدالواحد عبدالفتاح درويش

سوهاج01/03/1998رجب عبود عبدالرحمن محمد
المنيا11/02/1996رجب علي عيد علي

الفيوم10/02/1983رجب عيد معوض محمد
المنيا10/01/1969رجب فولي محمد رمضان
اسيوط04/03/1989رجب كمال حسن مرسي
المنيا02/04/1980رجب كمال كامل خليفه

الشرقيه28/09/1989رجب محمد ا لسيد سالم
المنيا14/05/1984رجب محمد ابراهيم عبد النبي

المنيا06/01/1994رجب محمد شعبان محمد
الفيوم04/09/1988رجب محمد كامل عبدالجواد

الفيوم15/06/1978رجب محمد محمد عطيه
المنيا19/03/1989رجب محمود ريشه عيسى

المنيا07/08/1974رجب محمود عبدالمجيد عطية
الوزارة15/08/1976رجب مرزوق صديق مصطفى

الفيوم05/04/1985رجب ناجى تمام ناصر
المنيا02/09/1989رجب نظام مناع عيد

الفيوم30/12/1981رزق سيد علي عبداللطيف
كفر الشيخ21/03/1988رزق شكري رزق حجاج

البحيره15/01/1986رزق عبد الرؤف بسيوني خليل
سوهاج12/01/1986رزق كامل سمعان خليل
المنيا20/02/1989رضا ابراهيم صادق عبد
المنيا20/12/1970رضا ابراهيم علي علي

المنيا15/07/1984رضا احمد زيدان قناوي
كفر الشيخ16/07/1984رضا احمد على حسنين على

المنيا09/05/1975رضا احمد قاسم فرجاني
الشرقيه20/09/1988رضا احمد محمد احمد

المنيا05/06/1995رضا احمد محمد حسين
البحيره10/07/1976رضا احمد محمد عبد الفتاح السعدني

المنيا02/05/1991رضا احمد محمد قطب
المنيا24/01/1980رضا احمد محمود احمد

الشرقيه12/01/1982رضا اسماعيل عبد العال محمد
الدقهليه21/01/1990رضا السباعي رمضان محمد



البحيره01/04/1980رضا السيد ابراهيم ابوعيش
كفر الشيخ03/05/1981رضا امين ابو العنين سليم

البحيره16/09/1987رضا امين عبد القوي السيد
الشرقيه10/07/1979رضا انور حسن حسين

المنيا06/01/1991رضا بحيري محمد موسى
المنيا19/11/1990رضا جمعه ابراهيم عبدالعظيم

كفر الشيخ02/06/1978رضا حجازي خضر القصبي
المنيا11/09/1999رضا حلمي سنوسي علي

كفر الشيخ20/12/1996رضا رمضان عبدالوهاب السيدابراهيم
البحيره12/10/1985رضا زكريا السيد حسن

الوزارة15/05/1993رضا سامي علي دسوقي
المنيا21/06/1984رضا شعبان جميل محمود
المنيا25/09/1984رضا صافي محمد عوض
المنيا16/03/1979رضا صالح ابراهيم محمد

كفر الشيخ27/06/1987رضا عبد الباسط جبريل ابراهيم حجازي
الدقهليه12/05/1974رضا عبد الفتاح ابراهيم حبيب

الغربيه01/10/1991رضا عبد المعطي علي السيد ابراهيم
الغربيه06/10/1984رضا عبدالتواب غانم القزاز
المنيا22/08/1971رضا عبدالقادر احمد محمد

المنيا21/02/1975رضا عبدهللا عبدالصمد سيد احمد
المنيا18/11/1993رضا عبدالوهاب عبدالرحمن نوح

المنيا02/06/1971رضا علي احمد عثمان
المنيا10/10/1977رضا علي محمد عبدالمجيد

المنيا22/01/1998رضا علي محمود كامل
المنيا02/09/1992رضا عمر محمد خليفه

المنيا03/02/1989رضا عيد احمد محمد
الدقهليه06/02/1982رضا عيد جاد هللا السيد

المنيا24/11/1968رضا عيد عبدالجابر مخلوف
المنيا29/07/1981رضا غطاس عزيز فرج
المنيا10/05/1993رضا فتحي توفيق جابر

البحيره11/10/1992رضا فوزي عبدالقادر رزق
الدقهليه10/01/1989رضا كمال اسماعيل محمد

الدقهليه17/06/1990رضا محمد علي علي
المنيا08/03/1994رضا محمد عيسى عبدالعال

المنيا08/01/1995رضا محمد محمد ابراهيم
البحيره20/06/1976رضا محمد محمد صوفان

المنيا12/12/1992رضا مصطفى عبدالحكيم عبدالظاهر
البحيره25/04/1983رضا ناجي تهامي محمد صقر



كفر الشيخ10/10/1985رضوان حمدي محمد رضوان
اسيوط10/06/1997رضوان شعبان عثمان عبدالرحيم

المنيا11/01/1985رضوان فراج لنقط ميكائيل
المنيا09/01/1984رفاعي سليم عبد الرازق

الدقهليه20/01/1997رفعت السيد موسى ابوالعزم
سوهاج07/06/1979رفعت عبد الحميد ابراهيم حامد

كفر الشيخ11/07/1983رفعت عبد اللطيف ابراهيم محمد
الوزارة04/01/1984رفعت فتحي عبد الحميد محمد

اسيوط18/10/1978رفعت فرغلي زايد محمد
الشرقيه22/02/1986رفعت نجاح عبداللطيف نجم

الغربيه11/10/1967رفعت يوسف عبدالسالم المغازي
المنيا27/09/1999رفيع رمضان دياب كامل

البحيره04/08/1988رفيق عبد الكريم ابوسيف  عثمان خميس
البحيره29/12/1984رفيق عبده عبدالرحمن زهران

المنيا24/09/1994رفيق عزيز نصيف جرجاوي
المنيا12/07/1989رماني ابراهيم عزيز حنين

المنيا11/06/1990رمزى عجيب رمزى يوسف
اسيوط21/05/1969رمسيس  رمزى حبيب ميخائيل
البحيره18/09/1989رمضان ابراهيم رمضان خليل

الشرقيه24/02/1996رمضان احمد رمضان احمد
المنيا15/02/1986رمضان اسماعيل مختار رياض

الشرقيه20/01/1973رمضان السيد سليمان احمد
البحيره22/11/1978رمضان السيد عبد الباعث زقزوق

المنيا16/05/1998رمضان اميز محمد حسن
المنيا02/02/1997رمضان بديع علي احمد

الدقهليه04/01/1981رمضان جوده السيد متولي
المنيا22/05/1995رمضان حسني عبدالعزيز مبارك

سوهاج02/10/1969رمضان حمدون محمد احمد
كفر الشيخ07/01/1992رمضان حمدى السيد محمد القبالوى

الفيوم01/01/1998رمضان خلف عبدهللا رمضان عبدالعال
الفيوم11/11/1974رمضان راضي محمد عبد الفتاح

البحيره15/05/1987رمضان رجب بيومي حسن رمضان
المنيا05/01/1972رمضان رشدى رمضان احمد

المنيا11/04/1978رمضان زكرى محمد عبدالفتاح
المنيا02/08/1982رمضان زكريا عبد الفتاح ابراهيم

الدقهليه24/12/1976رمضان سعد العلومي السيد
البحيره01/04/1995رمضان سعيد حامد رجب

الفيوم06/08/1986رمضان صادق محمد عبد المجيد



المنيا20/01/1999رمضان صالح حسن عباس
اسيوط15/05/1986رمضان صالح رياض عبدالواحد

الدقهليه01/11/1983رمضان صالح عباس سالم
الفيوم06/03/1987رمضان عبد العليم محمد محمد

المنيا04/03/1971رمضان عبدالظاهر عبدالمحسن عبدالسالم
البحيره19/07/1986رمضان عرفه عبدالسالم صالح

الغربيه01/01/1986رمضان علي رمضان شلبي
دمياط06/10/1986رمضان فتحي ابراهيم خضر

اسيوط03/05/1994رمضان فوزى حسين على
البحيره19/06/1988رمضان فؤاد محمد ابو خطاب

بنى سويف19/02/1966رمضان قرني عوام محمد
المنيا09/08/1989رمضان مبروك عبد المغنى نصار

الفيوم05/10/1991رمضان محمد احمد محمد
بنى سويف15/04/1990رمضان محمد احمد محمد

الدقهليه03/07/1978رمضان محمد السعيد سليمان
سوهاج13/07/1987رمضان محمد حمدان محمد
الفيوم04/01/1990رمضان محمد رمضان امين

البحيره06/04/1988رمضان محمد عبدالرازق عبدالسميع
المنيا20/04/1993رمضان محمد عبدالكريم بركات

الشرقيه01/08/1968رمضان محمد عبده السيد
الشرقيه10/11/1973رمضان محمد محمد عمره

المنيا05/04/1993رمضان محمود محي كيالني
المنيا15/02/1995رمضان مصطفى شلقامي جاد

المنيا07/06/1992رمضان مطاوع علي علي
الفيوم15/03/1980رمضان معوض رمضان عبدالجواد

الفيوم28/06/1988رمضان نعيم عبدالعظيم عباس
الفيوم10/01/1990رمضان يونس متولى عبدالحليم

المنيا09/12/1985رومانى فوزى السيد جرجس
اسيوط15/04/1999روماني رفيق شفيق سعد

اسيوط04/05/1986روماني سعيد صخى حزين
اسيوط13/11/1994روماني عادل وديع يوسف
اسيوط05/02/1994روماني ميالد نجيب عزيز
اسيوط15/08/1997روماني نادي سيد مرقس

المنيا20/07/1991روماني ناشد بربري عبدالمالك
سوهاج03/04/1980رياض محمد زيدان مطاوع
المنيا27/09/1994ريمون اثمرت ابراهيم عبيد

المنيا01/12/1994ريمون ثابت يونان اقالديوس
الغربيه27/07/1999ريمون شكرى سامي شفيق منصور



اسيوط01/04/1987زاينهم زهري عبد الحكيم علي
اسيوط30/05/1982زغلول عبد النعيم علي سيد

اسيوط04/05/1980زغلول عبدالسالم مصطفى حسين
اسيوط28/10/1989زكريا درويش عبدالمجيد سليمان

اسيوط30/10/1998زكريا روماني داود روفائيل
الدقهليه15/09/1992زكريا صبري عبد الحليم محمد

البحيره06/01/1985زكريا عبد الرازق ابو اليزيد عطيه
كفر الشيخ01/06/1984زكريا علي كمال محمد ابو سماعيل

بنى سويف06/09/1993زكريا فتحي سعيد عبد اللطيف
بنى سويف30/10/1984زكي احمد زكي مرسي

المنيا04/04/1984زكي عبدالشهيد زكي عبدالشهيد
البحيره28/03/1979زكي محمد زكي محمد هيكل
البحيره13/07/1976زكي نظيم ابراهيم القويعي

اسيوط17/07/1976زناتي ابو الغيط عبد الرحيم حسن
الدقهليه02/04/1998زياد السيد عوض محمد عوض

اسيوط07/11/1999زياد تقاوى عثمان فرغلى
اسيوط20/12/1987زيان صالح علي محمد

الدقهليه17/06/1990سالم السيد سالمه مصطفى
المنيا15/08/1991سالم بالل صالح محمود

الدقهليه24/08/1989سالم علي يونس علي شعبان
سوهاج29/11/1994سالم نصر الدين بديع محمد

الغربيه27/09/1993سامح السيد محمد عبدالسالم
المنيا11/11/1980سامح جارحي محمد سيد

اسيوط21/03/1982سامح راضى هندو حبشته
اسيوط04/01/1992سامح رزق ناشد جندي

الفيوم16/02/1991سامح سعيد رياض ابوزيد
سوهاج10/07/1990سامح صبحي جيد فرج

المنيا27/08/1986سامح عادل فايز جرجس
الدقهليه02/01/1971سامح عبد الرازق محمد السيد
البحيره06/12/1987سامح عبد السالم ناجى سعيد

البحيره19/06/1984سامح عبدالمنعم رمضان حافظ
المنيا23/03/1994سامح عوض شحاته السيد
اسيوط15/08/1987سامح مجدي بدراوي جيد
الشرقيه24/08/1999سامح محمد برهام جمعه

البحيره09/05/1983سامح محمد رمضان يوسف عمار
الفيوم07/12/1986سامح محمد علي رزق

الفيوم12/01/1990سامح محمد غانم عبدالجليل
المنيا18/11/1986سامح محمد فارس ابو زيد



اسيوط30/01/1993سامح محمد محمد غريب
البحيره09/01/1989سامح محمود محمد ابراهيم سالم

سوهاج16/01/1984سامح مرسي عبدالحميد عثمان
اسيوط27/05/1989سامح نادي حسن ابو شاهين

اسيوط29/09/1979سامر محمد عبدالقادر عبدالهادي
اسيوط13/12/1994سامر محمد همام محمد

البحيره20/12/1986سامى حمزه قطب الطالميسى
المنيا23/03/1983سامى عيد محمد عبدالظاهر

المنيا04/11/1976سامي احمد علي احمد
البحيره03/07/1990سامي رجب محمود حسن سعيد

المنيا28/05/1970سامي شحاته شعبان محسن
الدقهليه27/01/1972سامي شعبان محمد عطيه

الغربيه08/12/1984سامي علي الورداني عبدهللا راشد
الشرقيه13/12/1979سامي محمد ابراهيم عبدالوهاب

المنيا08/11/1994سامي محمد توفيق السيد
البحيره02/06/1983سامي محمد فرج ابراهيم

البحيره03/06/1979سامي مسعود لطيف عوض
كفر الشيخ14/09/1985سامي يحيى اسماعيل الشاعر

الغربيه12/05/1990ساهر عادل عبد المقصود ابراهيم
اسيوط15/07/1987سرحان حسان خليفه ابراهيم

البحيره25/11/1995سعد احمد سعد خطاب
البحيره20/05/1973سعد خليل محمد علي سيف

كفر الشيخ04/10/1977سعد عبد المجيد حافظ محمد خليفه
بنى سويف21/12/1975سعد عبدالصبار عبدالحليم محمد

اسيوط11/12/1976سعد فرغلى ابراهيم محمود
المنيا07/05/1990سعد كمال مرشد روفائيل

اسيوط01/02/1976سعد محمد احمد حماد
الشرقيه22/02/1989سعد محمد شحاته يوسف

كفر الشيخ08/10/1991سعد مصطفى رمضان عبدالجواد
البحيره07/09/1990سعد يونس عبدالغني غازي جاب هللا

المنيا04/11/1986سعداوى شحاته سالمه قاعود
قنا03/09/1977سعدون مغازي يونس احمد
الدقهليه08/02/1986سعود يوسف السيد يوسف
المنيا18/03/1999سعودى رفعت رزق ذكرى
المنيا21/04/1994سعودي طلعت كامل محمد

الفيوم08/02/1993سعودي منصور عبدالعزيز عالق
اسيوط02/05/1960سعيد احمد جمعه عمار

كفر الشيخ13/03/1982سعيد احمد سيد احمد



الفيوم28/11/1985سعيد احمد عبد الرازق يوسف
الشرقيه14/10/1979سعيد احمد محمد احمد علي

الشرقيه20/09/1994سعيد جمال على عبد المعطى
البحيره15/08/1993سعيد حامد عبدالحميد عبد هللا مسلم

الشرقيه05/01/1987سعيد حسن سالم سالم محمد
المنيا09/02/1991سعيد حسني محمد نعمان

الفيوم11/01/1987سعيد حمدي محمد عبدالوهاب
المنيا11/01/1990سعيد خلف سعيد جابر
المنيا05/03/1993سعيد خيري حنا حبيب
المنيا24/12/1987سعيد سمير فايز علي

كفر الشيخ12/09/1968سعيد عبدالجواد السعيد حسن
البحيره22/03/1977سعيد عبداللطيف عبدالحليم طاهر

المنيا28/09/1989سعيد فادي موريس يوسف
المنيا27/10/1978سعيد فايز سعد عبد الحميد

المنيا07/03/1997سعيد كامل محمد محمد
الشرقيه07/04/1991سعيد متولي ابراهيم محمد
الفيوم06/01/1983سعيد محفوظ محفوظ احمد

البحيره09/03/1999سعيد محمد رجب على الوكيل
الشرقيه06/05/1960سعيد محمد عبدالعظيم على
اسيوط07/01/1987سعيد مسعود رزق مسعود
الشرقيه08/01/1985سعيد مصطفى السيد محمد

الفيوم04/12/1982سعيد يوسف عبدالجواد عبداللطيف
المنيا01/03/1988سالمه حسن مراد حسن

المنوفيه06/08/1977سالمه شحاته حسن حسن محمد
سوهاج15/11/1970سالمه كامل رشدان منصور

كفر الشيخ10/12/1978سالمه يونس عبدالعزيز رزق
اسيوط21/04/1993سلمان حسين عبد العزيز دردير

الشرقيه15/09/1994سليم اشرف السيد علي
الشرقيه03/01/1994سليمان ابراهيم حسيني سليمان

الشرقيه08/01/1983سليمان احمد بكر يوسف
الشرقيه01/01/1987سليمان حمدان عبدالعزيز صالح

الدقهليه07/04/1978سليمان زيدان فهيم محمد
كفر الشيخ28/09/1967سمير السيد عبده ابو شمعه
دمياط27/07/1980سمير السيد محمد الباروجي
الشرقيه12/06/1992سمير حسن محمودي سالمه

اسيوط14/08/1980سمير ريان نعمان علي
الغربيه24/09/1987سمير شعبان البيلي حميدة

المنيا07/03/1987سمير شكري قليني عبدالمسيح



البحيره05/08/1976سمير صبري الصاوي حمد
المنيا14/12/1980سمير صبري عبدالحميد احمد

اسيوط12/10/1984سمير عبده ظاهر شحاته
الدقهليه20/01/1993سمير علي صابر ذكري السيد

المنيا31/10/1992سمير فريد يوسف حنا
الدقهليه01/10/1993سمير محمد فكري بيومي محمد
الغربيه09/09/1975سند ابراهيم سند ابراهيم شلبي

الشرقيه02/01/1990سند توفيق سند محمد
المنيا01/02/1990سنوسي احمد سنوسي احمد

بنى سويف12/01/1993سيد احمد سيد سنوسي
المنيا14/07/1991سيد احمد سيد محمد

المنوفيه23/02/1980سيد احمد عبد الرازق قطب القرعه
الفيوم30/10/1985سيد احمد عبدالظاهر عبدالسميع

الفيوم09/10/1978سيد احمد محمود احمد
بنى سويف04/12/1983سيد جابر محمد بركات

اسيوط13/07/1989سيد جالل محمود عبدالحافظ
اسيوط12/04/1974سيد حسين احمد حسين

بنى سويف09/10/1979سيد خليفة حامد على
الفيوم20/01/1990سيد دسوقي محمد احمد

اسيوط27/12/1977سيد رمضان محمود فولي
المنيا12/05/1992سيد سمير سيد احمد

اسيوط07/06/1975سيد طه على عبدالعال
اسيوط11/06/1973سيد عامر شحاته عبد الحليم

المنيا15/06/1987سيد عبد الظاهر عبدالحكيم عبدالظاهر
بنى سويف14/07/1990سيد عبد العزيز محمد مسعود
الفيوم01/08/1976سيد عبدالحليم محمد صاوي

الفيوم19/09/1974سيد عبدهللا سيد عبدالمقصود
اسيوط18/07/1972سيد عبدالمجيد علي عبدالعال

بنى سويف05/08/1976سيد عزوز شاكر حسين
المنيا09/09/1981سيد عمار عبد الهادي عمار

الفيوم18/09/1981سيد فاروق محمد توفيق
المنيا03/03/1983سيد فتح هللا سيد حسين
المنيا27/10/1982سيد فولى مسعود محمد

اسيوط09/09/1991سيد كمال سيد محمد
المنيا03/06/1982سيد لبيب الداخلى همام
الفيوم09/08/1986سيد محمد احمد عطوه

اسيوط31/08/1985سيد محمد صبره سويلم
الوزارة16/01/1982سيد محمد عبدالمنعم ابوالعال



اسيوط27/12/1983سيد محمود احمد محمد
اسيوط15/08/1966سيد محمود سيد طنطاوي
اسيوط06/08/1986سيد محمود محمد عيسى

اسيوط17/10/1990سيف الدين محمد عمر اسماعيل
المنوفيه20/07/1986سيف السيد ابوالعزم ابوسعده

الشرقيه05/05/1990شادى عبد المعطى جعفر مرسى
المنيا20/05/1992شادي صالح عياد حليم
المنيا04/01/1999شادي محمد خلف احمد

البحيره01/10/1995شاكر فوزي محمد ابراهيم
الدقهليه09/01/1989شاكر متولي السيد محمد

الشرقيه15/09/1983شاكر مصطفى سليمان سلمان
البحيره21/03/1987شحات علي شحاته عبدالعاطي
المنيا02/11/1959شحات محفوظ حسانين شحات

المنيا30/10/1985شحاته حسن محمد شافعى
اسيوط12/01/1993شحاته خلف شنوده جبره
الدقهليه22/08/1988شحاته شحاته هاشم جالل

الدقهليه18/01/1998شحاته عبد الرحمن شحاته عبد اللطيف
سوهاج01/09/1994شحاته مختار اسماعيل عمر

الشرقيه21/08/1989شحته عبد الهادى محمد السيد
الشرقيه04/09/1992شحته محمد يوسف محمد

الدقهليه07/01/1989شرف جمال الدمرداش معاطي شرف
اسيوط09/08/1999شريف اشرف ابراهيم عبد العليم

المنيا05/03/1992شريف جمال فتحي عبد العظيم
البحيره20/02/1985شريف حلمي فتحي حسين
كفر الشيخ08/01/1988شريف سمير علي غازي

بنى سويف20/04/1978شريف سيد احمد محمد علي
المنيا19/12/1995شريف شاهين حسب هللا فؤاد

الشرقيه10/02/1979شريف شكرى حنا ابراهيم
المنيا10/10/1994شريف عادل محمد فكري

المنيا12/07/1982شريف عطيه احمد محمود
الوزارة09/01/1994شريف علي سيد حسين

الغربيه01/05/1974شريف عماد محمد شهاوي
المنيا10/08/1995شريف عيد محمد احمد

المنيا11/01/1992شريف عيسى يوسف مسعود
البحيره19/02/1983شريف محمد عبد المقصود محمد العيص

الشرقيه19/01/1983شريف محمد عبد المنعم عبد الوهاب
كفر الشيخ10/01/1988شريف محمد محمد عبدالرحمن شرف

البحيره03/04/1994شريف محمود احمد عيد بدوي



بنى سويف07/06/1993شعبان احمد احمد محمود
المنيا16/03/1991شعبان احمد بشريده عبدالعال
بنى سويف02/04/1988شعبان احمد سنوسي سعداوي

المنيا24/12/1981شعبان احمد كمال السوداني
اسيوط20/07/1979شعبان ثابت علي حسن

المنيا15/08/1995شعبان جميل سيف عبدالجواد
المنيا09/02/1979شعبان حسني عيدي سليمان

سوهاج03/02/1994شعبان رجب السيد همام
الوزارة15/02/1990شعبان رجب سعد حسن

الفيوم09/11/1979شعبان رجب عزت ابو المجد
البحيره30/01/1986شعبان رضا ابراهيم عبد الفتاح غالي

بنى سويف25/09/1977شعبان رمضان ثابت جمعه
المنيا01/01/1980شعبان شحاته خلف حافظ
اسيوط12/11/1983شعبان صالح محمد عمرو

المنيا20/12/1996شعبان عاشور راضى محمد
البحيره19/04/1971شعبان عبد الجواد عبدالحميد القرى

سوهاج25/02/1991شعبان عبدالصبور حماده احمد
اسيوط27/07/1989شعبان عبده دياب محمد

المنيا20/01/1996شعبان عدلي وفقي عبد االمام
المنيا15/08/1988شعبان فتحي عبدالحفيظ فضل هللا

المنيا20/02/1993شعبان محمد ربيع عبده
الشرقيه01/09/1983شعبان محمد رشدى عزازى
المنيا23/03/1991شعبان محمود على عبد هللا

المنيا21/11/1999شعبان مخلوف عيد عيد
البحيره02/10/1999شعبان مصطفى عبدالمولى عبدالحميد شهاوي

المنيا30/12/1980شعبان نجاح هاشم محمد
المنيا03/01/1996شعبان نظام مناع عيد

المنيا22/11/1976شعراوي صالح عبدالقادر محمد
كفر الشيخ06/07/1984شلبي يوسف علي غنيم ريشة

المنيا01/09/1994شنوده سمير جابر جرجاوي
اسيوط06/05/1999شنوده فرج عياد وهبه

اسيوط21/04/1990شهاب احمد محمد احمد
المنيا15/03/1988صابر امين خميس سعيد
الدقهليه06/12/1974صابر توفيق علي محمد
المنيا01/07/1995صابر رزق احمد محمد

البحيره14/07/1987صابر سعد مبارك سلومه
المنيا11/01/1995صابر شعبان صابر محمد

المنيا21/01/1981صابر صالح سيد عمر



المنيا19/05/1974صابر عبدالحميد محمد فتح الباب
اسيوط14/08/1985صابر عبدالمهيمن محروس عبدالباقي

اسيوط05/09/1993صابر عطيه كامل عطا
الفيوم12/10/1984صابر محمد صابر عبد الرحمن

الجيزه05/11/1986صابر نادى فتحى الفولى
الغربيه08/06/1983صالح السيد احمد عبدالحافظ

المنيا17/12/1974صالح حسن عباس احمد
المنيا16/01/1993صالح حسن عبد الرحمن محمد
المنيا03/04/1983صالح سليم عبدهللا عبدالحميد
المنيا09/06/1986صالح صالحين محمد سليمان

الدقهليه11/10/1992صالح عبدهللا صالح هالل
اسيوط16/07/1978صالح فهمي امين حسانين
الشرقيه16/02/1984صبحى حمدان محمد السيد
المنيا05/05/1975صبحى مختار محمد خليفه

البحيره01/09/1987صبحي ابو زيد اسماعيل ابو زيد
الغربيه23/08/1981صبحي العيسوي محمد سيد احمد

كفر الشيخ01/09/1994صبحي رجب محمد شعيشع
المنيا04/08/1994صبحي سعداوي عطيه عبوده

المنيا08/11/1974صبحي صدقي محمد نصير
البحيره01/06/1981صبحي صالح اسماعيل النجار

البحيره28/08/1970صبحي مصطفى عبد المنعم حسب
الدقهليه25/03/1999صبرى ابراهيم المتولى ابراهيم

الشرقيه25/10/1996صبري ابراهيم ابراهيم علي
الدقهليه06/10/1993صبري اسعد صبري جمعه
المنيا29/07/1975صبري راضي علي حسن

البحيره01/06/1992صبري رضا سعد ابو شهبه
الدقهليه18/09/1985صبري صبري عبد الحميد الحسيني

الشرقيه30/04/1974صبري عبدالفتاح اسماعيل محمد
كفر الشيخ22/12/1973صبري عبدالاله احمد ناصر
اسيوط03/04/1985صدام فرغلي حسين سقاو
المنيا16/06/1999صدقي سعيد محمد محمد

سوهاج26/07/1993صفوت ابو السعود عبدالعظيم همام
بنى سويف14/02/1991صفوت احمد عباس عثمان

اسيوط17/08/1968صفوت محمود سيد طنطاوي
اسيوط15/07/1990صالح ابراهيم خليفه ابراهيم

الشرقيه11/08/1974صالح ابو العيون عبد العزيز محمد
المنيا04/04/1986صالح احمد فضل عبد الغني

الفيوم13/09/1966صالح اسماعيل عبد الرازق اسماعيل



الشرقيه01/10/1988صالح اسماعيل فريد عبد الجواد
البحيره14/01/1985صالح الدين سعيد فراج حبيب
الدقهليه18/12/1979صالح السيد ابراهيم محمد بكر

الدقهليه07/02/1983صالح السيد محمد سعيد
الدقهليه01/01/1986صالح ثروت احمد علي
المنيا12/10/1994صالح جمال محمد كامل

قنا20/06/1995صالح حمدان محمد عبدالقادر
الدقهليه31/05/1972صالح حمدي ناصف عطوه

كفر الشيخ01/01/1999صالح شريف صالح عبدالرحمن ابراهيم
المنيا30/11/1960صالح شعبان محمد فتح الباب

البحيره01/01/1979صالح عبدالحميد محمود المنشاوي
البحيره10/09/1983صالح عثمان ابراهيم الشيخ

المنيا15/09/1982صالح مجدي سعيد فوزي
المنيا06/12/1977صالح محمد عبد العزيز عبد الرحمن

الشرقيه17/10/1976صالح محمد متولى على
المنيا23/05/1992صالح محمد محمد علي

المنيا10/03/1994صالح محمود محمد ابراهيم
اسيوط02/11/1981صالح مصطفى حسن خليفه

الشرقيه21/11/1978صالح مصطفى سعيد سعد
الشرقيه28/03/1983صالح مكاوي عبد العال مكاوي
المنيا02/04/1994صالح ناصف محى الدين حسن

المنيا04/10/1991صليب حنا يوسف خليل
المنيا10/01/1994صموئيل شهير شاكر عبد هللا
اسيوط18/12/1988صموئيل فاخر صموئيل مقار

المنيا09/09/1999صموئيل قزمان دياب نعيم
سوهاج16/11/1965ضاحي ابو الحمد عبد المبدي احمد

المنيا30/07/1988ضاحي احمد حسن عبد العزيز
اسيوط02/10/1982ضاحي احمد محمد عارف
المنيا24/02/1976ضاحي حسن خضر محمد
المنيا26/01/1975ضاحي خلف كامل محمد
المنيا08/12/1986ضاحي سعد احمد عليوه

اسيوط04/10/1999ضاحي كامل عبد الكريم علي
المنيا05/04/1999ضياء دردير محمد دردير

اسيوط22/07/1999ضياء سيد عبدالهادى محمد
اسيوط10/10/1984ضيف ظريف عبدالحافظ علي

المنيا01/01/1987طارق احمد علي السيد
الوزارة10/12/1982طارق احمد فهمى محمد

الفيوم29/12/1985طارق اسماعيل احمد اسماعيل



الدقهليه25/06/1994طارق السيد محمد علي
اسيوط21/06/1986طارق جالل عيسى عمر

المنيا27/08/1987طارق خلف شحاته مرسي
الغربيه13/09/1990طارق رضا بريك عماره

الدقهليه27/03/1993طارق رفعت سعد عبدالعال
اسيوط18/03/1986طارق زين عبد العليم حفناوي

المنيا23/06/1994طارق سالم فتحي محمد
الدقهليه22/02/1990طارق سعد توفيق يوسف

الدقهليه08/12/1994طارق شعبان محمد البدراوي
المنيا01/04/1986طارق ضاحي خلف محمد

الدقهليه11/12/1994طارق عبد الباسط خليل عبده السعداوي
سوهاج01/06/1991طارق عبدة محمد العربي

المنيا09/12/1992طارق عزت عبدالغني عبدالعزيز
المنيا10/01/1996طارق علي كامل علي

المنيا05/06/1996طارق عوض ابو سمره عوض
المنيا18/06/1994طارق محمد حيدر عبد الجواد

الشرقيه28/10/1989طارق محمد مدحت محمد الشبرواي
الدقهليه22/02/1984طاهر ابراهيم الدسوقي ابراهيم
الدقهليه05/01/1995طاهر ابو زيد عبد هللا علي عمد
المنيا13/11/1994طاهر خليل عبدالمنعم حسانين

الدقهليه22/12/1970طاهر علي جمعه محمد
المنيا01/03/1987طاهر محمد سعد فهيم

المنيا17/12/1993طلب فولي محمد محمد
البحيره25/09/1985طلبه السيد طلبه السبكي
المنيا14/03/1954طلعت روحي احمد علي

اسيوط25/11/1980طلعت سيد محمد شرقاوي
اسيوط12/01/1973طلعت عبدالرحمن حسن محمد
كفر الشيخ20/03/1993طلعت على اسماعيل النخالوى

اسيوط06/12/1976طلعت وجيه جاد السيد
اسيوط14/01/1987طه احمد نجيب ابراهيم
الفيوم10/12/1984طه السيد محمد ابراهيم

المنيا13/11/1993طه حسن عبدالحكيم حسن
المنيا20/09/1992طه خليل خلف محمد

الفيوم07/01/1994طه رجب حميده السيد
المنيا25/03/1977طه سيد قاسم ابراهيم

كفر الشيخ04/11/1999طه شاكر عبدالرحيم علي
المنيا01/01/1990طه شحات محمد محمد

المنيا10/08/1990طه صالح اسماعيل عرفات



الفيوم25/06/1995طه عبد الرحيم احمد عبد التواب
المنيا03/01/1988طه عبدالرحيم محمد عبدالحميد

المنيا08/11/1990طه فتحي عايد علي
الفيوم01/05/1999طه فتحي عبدالتواب عبدالمعبود

اسيوط20/10/1994طه محمد حسن عثمان
المنيا15/11/1978طه محمد شعبان عبد الجواد

المنيا09/08/1983طه محمد عبدالحكيم حسن
بنى سويف18/11/1986طه مختار سيد محمد

المنيا18/04/1992طه مخيمر محمد حسن
المنيا06/04/1995طه مزاحم رشدي محمد

المنيا08/11/1995طهير محمد طهير ابراهيم
الدقهليه10/09/1994ظريف جبر عبده عبد الخالق جرابه

المنيا11/06/1991عابد فايز شحاته ابالى
اسيوط30/10/1974عادل ابراهيم مسعود موسى

الشرقيه16/11/1988عادل السيد بكرى مرسى
المنيا05/09/1976عادل السيد عبد القادر احمد
الفيوم10/10/1989عادل ربيع محمد عبدالغني

المنيا30/03/1985عادل رتيب حكيم سليمان
الدقهليه23/01/1982عادل سعد حسن عبدالموجود

دمياط29/08/1959عادل عبد الكريم حامد ابو كريمه
المنيا19/08/1970عادل عبدالمنعم محمد ابراهيم
سوهاج08/03/1969عادل عزمي لوس تاوضروس

البحيره02/09/1985عادل محمد سعد محمد
البحيره29/09/1991عادل محمد محمد دميس

المنيا10/10/1984عادل وجيه عياد عبدالشهيد
سوهاج20/02/1978عاشور حامد اسماعيل عبدالنعيم

المنيا01/09/1988عاشور عيد كامل محمد علي
اسيوط08/08/1993عاصم حسن احمد عبد الحافظ

الغربيه26/06/1972عاطف ابراهيم عبد النبي مصطفى الغنام
الوزارة11/11/1979عاطف ابوضيف ابراهيم حسن

المنيا01/01/1999عاطف احمد محمد احمد
سوهاج29/01/1994عاطف الضبع محمد محمد
اسيوط25/12/1983عاطف سمير سيحه سالمه

اسيوط15/03/1969عاطف شوقي جاد السيد حنا
الدقهليه04/04/1995عاطف عادل محمد عوض

المنيا14/06/1978عاطف عبد الحميد عبد السالم عبد الفتاح
المنيا21/01/1969عاطف عبداللطيف عبدالواحد سعيد

اسيوط15/12/1986عاطف عجايبي مهني ميخائيل



المنيا08/09/1977عاطف عدلي عبدالعظيم محمد
سوهاج18/03/1995عاطف علي احمد عبدالرحمن
البحيره01/04/1988عاطف عوض شعبان مسعود

المنيا13/11/1994عاطف عيسى تميم موسى
البحيره28/05/1971عاطف محمد احمد ابو الحارث

الشرقيه01/02/1990عاطف محمد عبد الحميد عيسى
بنى سويف08/02/1977عاطف محمد علي محمد
المنيا27/11/1973عاطف محمد كامل احمد

المنيا01/03/1978عاطف محمد يوسف حسن
سوهاج01/12/1991عاطف مصطفى مصطفى ابراهيم

البحيره27/08/1988عامر رجب عبدالزين بسيونى سليمان
البحيره24/11/1978عامر عبد المولى عامر عبد المولى

سوهاج18/06/1999عامر عطيه جاد السيد
قنا25/01/1989عامر عمر لبيب عبد هللا
المنيا13/05/1999عامر فتحي خلف احمد

المنيا01/11/1995عامر محمد عبدالمنصف عبدالقادر
سوهاج13/12/1995عامر محمد محمود محمد

البحيره14/02/1998عباده السيد علي بليحه
البحيره09/06/1991عباده مسعود محمد محمد الجبالي

سوهاج27/11/1985عباس حمايه محمد حفني
اسيوط17/06/1999عباس رمضان عباس سليمان

الدقهليه09/07/1986عباس طاهر عباس احمد
بنى سويف03/06/1972عبد  الحميد عبد الفضيل عبد المطلب عطوه

الدقهليه07/01/1982عبد الباسط سامح الصباحي محمد
المنيا02/11/1999عبد الباسط عبد العظيم حسين عبد العظيم

الفيوم11/06/1967عبد التواب احمد محمود عبدالباقي
المنيا19/11/1980عبد التواب سميح توفيق عبد التواب

الفيوم07/04/1986عبد التواب عيد يوسف منجود
اسيوط27/06/1984عبد الجابر حسن عبد العال محمد

الدقهليه25/08/1997عبد الجليل احمد اسماعيل احمد النورى
اسيوط15/02/1970عبد الجواد مبروك حسانين منصور

المنيا24/11/1980عبد الحافظ محمد عبد الحافظ مبروك
المنيا07/03/1996عبد الحفيظ خالد خلف عبد الحفيظ
المنيا01/10/1994عبد الحكم منازع عبد الحكم شويل

المنيا28/08/1993عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد عبد الجواد
المنيا02/01/1986عبد الحميد حسن عبد الحميد عبد اللطيف

المنيا30/08/1992عبد الحميد حسن عبدالحميد محمد
الغربيه27/05/1993عبد الحميد عبدهللا محمد فراج



اسيوط11/03/1987عبد الحميد محمد عبد الرحمن علي
كفر الشيخ11/01/1996عبد الحميد محمد عبدالحميد حسن التراس
اسيوط14/12/1995عبد الحميد مطراوي عبد الحميد عبد العال

الدقهليه15/01/1995عبد الحي ناصر عبد الحي الطنطاوي
سوهاج07/12/1987عبد الخالق شوقي حسين احمد

البحيره26/11/1986عبد الرازق فتحي محمدي علي االصبح
المنوفيه24/01/1980عبد الرازق محمد عبد الرازق ابو خليل

كفر الشيخ15/05/1982عبد الرازق محمد علي اسماعيل
المنيا23/11/1996عبد الرازق ناصر عبد الرازق محمد
سوهاج02/03/1995عبد الرافع عبد المريد محمود محمد

الوزارة19/02/1994عبد الرحمن ابراهيم عريان عمر
المنيا05/08/1999عبد الرحمن احمد ابو الذهب محمد

اسيوط19/10/1972عبد الرحمن سعد محمد اسماعيل
المنيا13/12/1987عبد الرحمن عبد القادر شمس عبد القادر

الشرقيه01/03/1999عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسين محمد
الشرقيه24/05/1970عبد الرحمن يوسف محمد عمران

اسيوط20/12/1980عبد الرحيم داخلي صافي ادم
قنا05/05/1980عبد الرحيم عبد الحفيظ احمد رسالن
اسيوط20/12/1983عبد الرحيم عبد العاطي حزين فراج

اسيوط25/11/1976عبد الرحيم معروف عبد الرحيم فراج
المنيا17/01/1992عبد الرزاق سعد عبد الرزاق محمود
المنيا08/05/1989عبد الرزاق فتحي عبد الفتاح شلبي

سوهاج25/09/1989عبد الرزاق مرزوق ابراهيم عبد الرحمن
سوهاج15/08/1992عبد الرسول محمود عبد الرسول محمود

المنوفيه06/10/1975عبد الستار عبد المنعم عبد الستار سيد احمد
البحيره01/09/1999عبد السميع ممدوح عبد السميع عيسى

الدقهليه19/01/1978عبد الصمد السيد صابر ابراهيم
اسيوط09/09/1989عبد العال صالح رشدي سيد

البحيره01/04/1998عبد العزيز خميس عبد العزيز محمد سعيد
المنيا29/11/1992عبد العزيز رجب عبد العزيز علي

الغربيه01/06/1993عبد العزيز عبد العزيز محمد الساعي
كفر الشيخ05/08/1976عبد العزيز عبد العظيم حماد جمعه

الدقهليه26/10/1982عبد العزيز علي عبد العزيز سليمان
البحيره30/01/1995عبد العزيز فوزي كمال عطا هللا

اسيوط08/04/1984عبد العظيم عبد المنعم عبد ربه احمد
المنيا30/03/1994عبد العظيم ناصر عبد العظيم عبود
المنوفيه23/04/1980عبد الغني صبحي عبد الغني زيان

كفر الشيخ21/08/1988عبد الغني عبده محمد عبده



البحيره02/01/1999عبد الغني عطيه عبد الفتاح عطيه
الغربيه08/09/1987عبد الغني فتوح سيد احمدعميره
المنيا24/08/1992عبد الغني محمد رمضان مسعود
الفيوم01/02/1992عبد الغني محمد محمد عبد الغني

الدقهليه02/01/1992عبد الفتاح سليمان عبد الفتاح سليمان
كفر الشيخ26/11/1969عبد الفتاح عبدهللا التونسي ابراهيم

اسيوط07/08/1984عبد الفتاح فتحي عبد العظيم محمود
البحيره22/02/1984عبد الفتاح محمد عبد الفتاح سليمان حموده

المنيا09/02/1993عبد الكريم عامر عبد الكريم محمد
كفر الشيخ08/02/1993عبد الكريم يوسف عبدالكريم محمد

المنيا15/01/1992عبد الاله رجب عبد الفتاح عبد الغني
اسيوط06/11/1999عبد الاله عاطف عبد هللا موسى
كفر الشيخ04/01/1983عبد اللطيف الشمات سعيد محمد

اسيوط25/04/1988عبد اللطيف صالح عبد اللطيف عباس
الدقهليه09/04/1996عبد اللطيف محمود عبد اللطيف صادق

كفر الشيخ30/09/1986عبد هللا ابراهيم احمد شلبي الصباغ
المنيا23/05/1999عبد هللا اسامه محمد حسن
المنيا02/10/1992عبد هللا جمال شحاته علي

البحيره25/04/1989عبد هللا سعيد ابراهيم بدر حماد
المنيا17/05/1999عبد هللا شاذلي رمضان احمد

اسيوط14/07/1986عبد هللا عادل حمزه محمد
المنيا11/12/1975عبد هللا عبد الحفيظ خلف عبد الحفيظ

الدقهليه12/05/1969عبد هللا عبد هللا محمد العرابي
البحيره17/08/1996عبد هللا عبد المنعم محمد البنا
الوزارة20/02/1988عبد هللا عمر عبد الجيد جابر

بنى سويف01/04/1994عبد هللا مبروك علي عبد الباقي
كفر الشيخ28/03/1995عبد هللا محمد عبد هللا محمد جعفر
البحيره20/01/1999عبد هللا محمد عبدهللا علي عبد هللا
المنيا26/06/1990عبد هللا محمود عبد هللا عبد الجليل

الفيوم20/07/1998عبد هللا ناصر ابو بكر محمد
الدقهليه13/06/1994عبد المحسن سامى يس شلبى

المنيا15/06/1994عبد المسيح سمير وهيب عطيه
سوهاج11/11/1995عبد المطلب مطاوع عثمان محمود

اسيوط28/08/1999عبد المعطي جمال راشد سيد
المنيا05/05/1993عبد المغني محمد راضي علي

البحيره21/12/1965عبد المنعم عبد العزيز عبد هللا مسلم
اسيوط08/05/1993عبد المنعم فاروق امين سيف

اسيوط14/02/1987عبد المؤمن لطفى شاكر عبد الحكيم



المنيا12/06/1993عبد الناصر حسين ابو زيد عبد الناصر
البحيره17/08/1983عبد الناصر صبحي ابراهيم عثمان

المنيا24/02/1982عبد النبي ابراهيم عبد هللا علي
سوهاج26/12/1993عبد النبي كمال محمد نور الدين

المنيا01/11/1997عبد الهادي خلف محمود عبد العزيز
الشرقيه06/03/1996عبد الهادي محمد خليل عبد الهادي

المنيا22/01/1990عبد الواحد رجب عبد العزيز عبد الواحد
اسيوط21/07/1983عبد الوارث زيان عبد الوارث مهنى

بنى سويف19/02/1990عبد ونيس عبد الباقي ابراهيم عبد الونيس
اسيوط01/04/1994عبدالبارى محمود عبدالبارى محمد

المنيا01/08/1983عبدالباسط نتعى احمد منصور
الفيوم09/08/1991عبدالتواب شعبان عبدالغفار احمد

المنيا07/06/1994عبدالتواب فارس محمد محمد
الفيوم03/12/1992عبدالتواب ممدوح عبدالتواب شعبان

اسيوط30/12/1978عبدالجابر عطيه خلف محمد
الدقهليه26/05/1990عبدالجليل السيد عبدالجليل المرسي
المنيا04/01/1982عبدالجواد محمد عبدالوهاب محمد

البحيره15/05/1999عبدالجواد مصطفى رزق عطيه القصبي
الشرقيه04/03/1975عبدالحكيم عوض احمد محمد
الشرقيه01/09/1991عبدالحليم منسي حلمي فرج

الشرقيه14/01/1981عبدالحليم يوسف سالم خضر
كفر الشيخ11/04/1986عبدالحميد حامد عبدالحميد مغازى
سوهاج07/04/1999عبدالحميد حفني عبدالحميد السيد

اسيوط01/01/2000عبدالحميد سيد مصطفى عبدالحميد
اسيوط16/08/1977عبدالحميد لمعي سعيد صليب

الدقهليه24/02/1993عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد
قنا07/08/1990عبدالراضي ابوبكر علي محمد

الدقهليه21/02/1989عبدالرحمن توفيق محمد توفيق علي الجود
بنى سويف23/06/1997عبدالرحمن حمدي محمد احمد
بنى سويف21/03/1993عبدالرحمن خميس رجب جابر
المنيا05/10/1989عبدالرحمن سيد عبدهللا احمد

المنيا18/02/1993عبدالرحمن صالح شلقامي محمد
الغربيه21/10/1987عبدالرحمن طلعت شعبان على

سوهاج08/04/1988عبدالرحمن عبدالجواد عبدالرحمن حسين
اسيوط16/06/1983عبدالرحمن عبدالعال ابراهيم عبدالمجيد
الغربيه01/01/1987عبدالرحمن عبدالهادي السعيد المسلمي

الفيوم24/09/1972عبدالرحمن علي جاد هللا عبدالمجيد
بنى سويف07/12/1994عبدالرحمن علي عبدالفتاح محمود



الفيوم22/11/1992عبدالرحمن عويس عيد ابراهيم
المنيا01/12/1999عبدالرحمن فراج عبدهللا احمد

المنيا07/02/1982عبدالرحمن قاسم السيد اسماعيل
المنيا27/06/1994عبدالرحمن ماهر مصطفى نصر

الدقهليه09/06/1968عبدالرحمن محمد اسماعيل احمد
اسيوط21/05/1996عبدالرحمن محمد صادق همام

الشرقيه21/06/1990عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جاد
بنى سويف18/01/1994عبدالرحمن محمد محمد سعدجوده

المنيا01/10/1999عبدالرحمن محمد مرعي دياب
المنيا03/09/1991عبدالرحمن ناجح وفقي جميل

اسيوط08/06/1994عبدالرحمن يسري عبدالرحمن عيسى
اسيوط20/05/1975عبدالرحيم احمد عبدالنعيم هديه

الفيوم01/01/1999عبدالرحيم اسماعيل عبدالرحيم احمد
المنيا01/01/2000عبدالرحيم ربيع عبدالرحيم محمد

اسيوط16/01/1993عبدالرحيم سالم صالح احمد
اسيوط26/03/1988عبدالرزاق عطوه عبدالسالم عبدهللا

الشرقيه13/01/1993عبدالرؤوف السيد عبدالرؤوف حسن
كفر الشيخ15/06/1994عبدالستار العشماوي ابراهيم العشماوي
الشرقيه14/09/1991عبدالسالم عبدالقادر السيد حسن سعاده
الشرقيه12/05/1974عبدالسالم كمال عبدالرحمن عبدالسالم

الشرقيه23/02/1986عبدالسالم محمد عوض منصور
بنى سويف05/09/1981عبدالسالم يونس عبدالسالم عبداللطيف
الدقهليه10/10/1977عبدالعاطي عبدالعاطي خليل الششتاوي

الدقهليه05/10/1959عبدالعاطي عطيه حسن علي
اسيوط02/06/1985عبدالعال حسن محمود محمد

كفر الشيخ01/01/1993عبدالعزيز ابوشعيشع بدير السيد
بنى سويف01/02/1989عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز احمد

البحيره14/01/1991عبدالعزيز صبحي عبدالعزيز على
البحيره02/07/1985عبدالعزيز علي غازي ابراهيم عمار

البحيره07/09/1980عبدالعزيز كامل منصور محمد عباسى
المنوفيه30/08/1994عبدالعزيز وهبه عمر طبلوها

الفيوم01/05/1956عبدالعظيم عبدالستار سيف النصر ابراهيم
المنيا09/03/1999عبدالعظيم فتحي عبدالرازق دويدر

المنيا10/01/1991عبدالعليم شحاته خلف حافظ
البحيره27/01/1984عبدالعليم محمد علي محمود حماد

اسيوط04/02/1984عبدالغني محمد عبدالمالك قاسم
الدقهليه16/04/1987عبدالفتاح ابراهيم عبده علي

الدقهليه20/12/1986عبدالفتاح السعيد محمد ابراهيم



بنى سويف08/01/1993عبدالفتاح خميس عبدالفتاح علي
الشرقيه28/01/1991عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح الشربينى

الشرقيه02/06/1978عبدالفتاح عبدالرحمن احمد حسن
المنيا29/09/1986عبدالقادر رجب سليمان عبدالقادر

البحيره27/01/1975عبدالقادر نجاح عبدالقادر عمار
اسيوط27/10/1968عبدالكريم احمد محمود تمام

الشرقيه25/01/1990عبدالكريم سيد على عبدالرحمن
الشرقيه04/06/1991عبدالكريم صالح عبدالكريم محمد
اسيوط29/04/1992عبدالاله عبدالحميد محمود احمد

الشرقيه20/10/1990عبداللطيف العيسوي الخزرجي محمد
المنيا01/01/1988عبداللطيف رشدي فهمي مهدي

المنيا24/08/1988عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد
الشرقيه05/01/1989عبدهللا ابراهيم حسن ابراهيم

البحيره24/11/1989عبدهللا ابراهيم محمدحسن منيسي
كفر الشيخ01/07/1993عبدهللا الشحات عبداللطيف محمد

المنيا26/05/1991عبدهللا حجازي سليم محمد
سوهاج19/09/1978عبدهللا حسانين رشوان حسانين

البحيره25/02/1989عبدهللا حكيم عبدالقوي سالم
البحيره01/01/1999عبدهللا حميده ربيع ختال

الدقهليه01/01/1993عبدهللا خالد ابراهيم معوض
المنيا16/09/1990عبدهللا رضا بخيت الطيب

المنيا09/03/1987عبدهللا سعد كامل احمد
المنيا02/10/1991عبدهللا سعيد عبدهللا توفيق

الفيوم28/03/1994عبدهللا سيد السيد عبد الفتاح
المنوفيه10/06/1990عبدهللا شعبان عابد عمران
كفر الشيخ20/09/1981عبدهللا صالح عبدهللا سالم

الشرقيه03/06/1995عبدهللا عبدالسالم احمد محمد
البحيره25/04/1999عبدهللا عبدربه عبدالعاطي عبدهللا

الوزارة19/03/1988عبدهللا فوزى عبدهللا عبدالفتاح
كفر الشيخ20/04/1994عبدهللا كريم عبدهللا عبدالغفار

المنيا20/08/1989عبدهللا كمال تميم موسى
بنى سويف08/01/1999عبدهللا مجدى مرعى محمد
الوزارة17/07/1992عبدهللا محمد السيد بدران

اسيوط01/11/1989عبدهللا محمد عبدالرحمن ابو النجا
المنيا15/02/1999عبدهللا ناجح عبدالمهدى علي

اسيوط21/08/1999عبدهللا نصر محمد نصر
اسيوط21/11/1991عبدالمالك سعد عبدالمالك حنا

بنى سويف19/12/1994عبدالمالك مجلع حنا فهمي



الدقهليه06/07/1973عبدالمنعم احمد محمود عبدهللا
الشرقيه18/09/1960عبدالمنعم السيد اسماعيل عميش

الشرقيه07/03/1990عبدالمنعم خالد عبدالمنعم عبدالحميد
كفر الشيخ13/01/1980عبدالمنعم صالح عيسى هيكل

الشرقيه20/07/1983عبدالمنعم محمد محمد حسانين
المنيا06/07/1969عبدالناصر عبدالفتاح عبداللطيف مفتاح

الشرقيه01/10/1992عبدالناصر ممدوح محمد البدرى
اسيوط10/11/1989عبدالنبي عبدالقوي محمد محمد

الغربيه28/05/1968عبدالهادي توفيق عبدالهادي متولي
بنى سويف01/04/1989عبدالهادي جابر مهدي عبدالغلي

اسيوط21/07/1980عبدالهادي عبدالبر محمد عبدالهادي
المنيا11/12/1970عبدالوهاب على عثمان عبد اللطيف

الشرقيه15/09/1975عبده ابراهيم رمضان سالم
الدقهليه27/01/1991عبده ابوالعز ابوالعز مجاهد
كفر الشيخ12/05/1988عبده احمد عطيه سيد احمد

المنوفيه02/11/1980عبده السيد عبدالوهاب الفيومي
البحيره11/05/1979عبده حلمي عبد اللطيف القاضي
قنا16/12/1985عبده سعد الدين ابو المجد دياب

اسيوط31/01/1999عبده سمير عبد الولى راغب
الدقهليه25/03/1994عبده عبد اللطيف حسن محمد فاضل

المنيا13/03/1994عبده علي عبد الحي عبد المولى
الدقهليه25/11/1993عبده محمد طه عبد القادر اسماعيل

الشرقيه10/01/1991عبده محمد عبده عبده سعفان
الدقهليه31/07/1971عبده محمد مقبل حسن

المنيا04/06/1988عبوده شعبان جالل مهنة
الشرقيه01/05/1994عثمان احمد عثمان سعيد

الشرقيه01/01/1988عثمان خالد على خالد
الدقهليه08/08/1993عثمان سالم عثمان عبدالحميد

المنيا30/06/1974عثمان محمد احمد محمد
المنيا03/03/1986عثمان محمد عبد الرحمن محمد

اسيوط04/10/1994عجايبي فايز ويصا بقطر
المنيا10/02/1990عدنان عبدالعزيز احمد دكروري

الدقهليه27/10/1984عرفات الهندى ابراهيم ابراهيم عجيزه
المنيا30/10/1978عرفات علي توفيق بكير

المنيا27/01/1974عرفات فتحي ابوسته عبدهللا
المنيا02/12/1980عرفات محمد على عبدالغنى

المنيا18/06/1993عرفة عبد الجواد مبروك عبد الجواد
اسيوط02/09/1980عرفه احمد عطيه سعد



الشرقيه17/12/1992عرفه رمضان عبد الوهاب محمود
المنيا02/02/1990عرفه زكى جمعه على

المنيا24/09/1986عرفه شعبان فهمي احمد
الغربيه19/09/1985عرفه عبد الجواد عرفه سعيد

المنيا18/08/1983عرفه محمد السيد عبد الفضيل
المنيا25/10/1990عرفه محمود خليفه محمد

اسيوط10/01/1979عزام يونس محمد احمد
سوهاج17/09/1978عزت ابوالمجد محمد فراج
المنيا15/04/1999عزت ربيع عبدالحميد حكيم
البحيره01/12/1976عزت شحاته رجب هللا علي
الغربيه18/05/1975عزت صادق احمد الحبشي

الدقهليه22/01/1989عزت عادل عزت السعيد
الدقهليه06/03/1977عزت محمد رشاد محمد

كفر الشيخ23/10/1970عزت محمد يوسف عبدالخالق
الفيوم18/07/1976عزمي معوض رزق عبد النبي

البحيره03/04/1976عزوز حسن محمد قابيل
سوهاج01/01/1989عشري عاطف السيد عبد العال

اسيوط29/01/1993عصام احمد حامد محمد
المنيا26/03/1985عصام احمد عبد العليم علي

البحيره26/09/1987عصام الدين ابراهيم عبدالمحسن
الدقهليه19/06/1972عصام السيد عبده السيد

سوهاج20/03/1985عصام السيد محمد بباوي
اسيوط12/03/1990عصام جمال شكري يسن محمد

المنيا16/05/1986عصام جمال علي محمد
كفر الشيخ09/10/1993عصام جمعه مصطفى مصطفى

المنيا28/09/1985عصام حامد سيد محمد
الدقهليه25/03/1975عصام رمضان بسيونى احمد

المنيا16/02/1995عصام سمير ابراهيم حنين
اسيوط03/05/1994عصام سمير عبد المسيح بشاى

البحيره13/10/1986عصام عبد المنعم عبد المعتمد متولي
المنيا11/02/1982عصام علي حسن قاسم

الدقهليه17/05/1977عصام عوض عبد العال يوسف
اسوان24/10/1981عصام محمد عبدالباقى محمد
البحيره01/01/1998عصام محمود الصاوي عزيز

المنيا08/06/1986عصام مختار كمال علي
المنيا20/01/1987عصام موسى حشمت نجيب

الدقهليه05/09/1979عصام هاني احمد عوض
الشرقيه14/07/1964عطا احمد مرسي سعيد



البحيره25/05/1999عطوه السيد عوض عطوه خميس
الشرقيه07/11/1979عطيه ابراهيم عطيه ابراهيم

الدقهليه02/09/1992عطيه احمد احمد عطيه
الدقهليه02/12/1977عطيه السيد عطيه مصطفى

المنيا15/11/1988عطيه حمدي شعبان كامل
المنيا24/08/1994عطيه سالم سعد عطيه

البحيره11/01/1989عطيه علي عطيه عطيه صومع
البحيره01/01/1988عطيه كفوري عطيه كفوري
الوزارة26/12/1993عطيه محمد عطيه اسماعيل
سوهاج26/05/1999عالء ابو السعود احمد باشا
الدقهليه01/06/1976عالء احمد ابراهيم محمود

البحيره27/10/1983عالء احمد سالم عطيه
اسيوط15/12/1994عالء احمد فرغلي احمد

المنيا17/10/1989عالء احمد محمد عبدالعنعم
المنيا10/10/1988عالء احمد محمد نادر

البحيره16/02/1999عالء اشرف سعيد ابوزيد العمروسي
كفر الشيخ07/12/1976عالء الدين عبده محمد صقر

الفيوم05/03/1995عالء الدين عويس محمد فريد
المنيا10/06/1999عالء السيد نظير عطيه

اسيوط26/03/1985عالء ثابت طه عبد الموجود
المنيا01/10/1995عالء جمال عبدالحكم على

الفيوم17/01/1995عالء جمال عبدالسالم عبدالسميع
المنيا12/06/1987عالء جمعه طلب جالل
المنيا29/11/1992عالء حامد حكيم خليل
اسيوط20/08/1999عالء حامد سيف احمد

المنيا21/07/1980عالء حسانين ابراهيم حسن
قنا05/02/1985عالء حمدي حسين عبادي
المنيا03/07/1999عالء ربيع عبدالحميد احمد
الشرقيه03/03/1983عالء سليمان سليمان علي

اسيوط05/02/2000عالء سمير فتحي الحميد
المنيا15/10/1986عالء سيد صابر عبدهللا

المنيا08/10/1994عالء شحاته محمد دردير
الوزارة17/03/1981عالء صبري حسن احمد
المنيا24/09/1988عالء صقر صدقي راغب
الشرقيه14/07/1977عالء صالح توفيق احمد

المنيا13/11/1983عالء ضرغام عبد الهادي عبد الحكيم
المنيا15/01/1986عالء طه عبدالجيد عبدالاله
البحيره19/05/1991عالء عادل علي ابو مندور



البحيره01/10/1984عالء عبد الستار قاسم سيف النصر
قنا02/02/1983عالء عبد الفتاح علي احمد

اسيوط02/08/1995عالء علي محمد حسن
بنى سويف13/10/1990عالء عيد سيد احمد

المنيا24/09/1982عالء فايز عبدالحكيم عبدالمولى
الفيوم10/05/1992عالء فرج علي فرج

اسيوط03/07/1983عالء فولي مصطفى فزاع
اسيوط23/02/1982عالء لطفي شاكر مسعد

المنيا04/12/1993عالء محمد ابراهيم محمد
المنيا01/07/1994عالء محمد ابراهيم محمد

الوزارة24/01/1986عالء محمد ايوب حسن
الفيوم29/05/1988عالء محمد جمعه زايد

المنيا20/01/1987عالء محمد سعد ابراهيم
المنيا06/06/1989عالء محمد عبد الحميد عبد الوهاب

الشرقيه30/09/1987عالء محمد عبد الرحمن يوسف
المنيا09/05/1977عالء محمد عبدالسميع ابو زيد

المنوفيه20/02/1988عالء محمد عبدهللا شتيوي
اسوان20/01/1987عالء محمد محمود عبدالغني
اسيوط24/02/1988عالء محمود عبد العال سالم

البحيره27/06/1988عالء محمود عبد الفتاح فرحات
الغربيه03/09/1986عالء مسعد عبد هللا الحناوي
الشرقيه24/02/1992عالء ممدوح محمد محمود

الفيوم20/09/1989عالء منصور عبد العزيز عالق
البحيره03/01/1978عالء مهدي محمد شومان

المنيا10/10/1994عالء ميشيل نبيل بسطا
اسيوط04/01/1993عالء نجاح محمد مرسي

اسيوط15/10/1987عالءالدين جمال محمد عبدالحافظ
سوهاج30/03/1993عالم احمد انس مرسي

سوهاج18/07/1995عالم ثابت علي عبد الرحمن
الدقهليه15/08/1991على ابوزيد السيد على

المنيا03/09/1995على احمد سليمان حسين
الوزارة21/04/1999على ايمن عبدالرحيم حسين
بنى سويف19/04/1981على حسن عبد اللهى مرسى

اسيوط04/08/1986على حسن على عبدالعال
الشرقيه01/12/1985على خالد على خالد
الغربيه29/01/1994على دراز بدر دراز

اسيوط05/03/1995على راشد محمد خميس
اسيوط06/08/1991على صابر محمد على



البحيره03/01/1992على عطيه على محمد رضوان
المنيا06/10/1989على فتحى كامل ابراهيم
اسيوط02/07/1980على محمد ابو زيد هالل

اسيوط12/01/1989على محمد عبدالرؤف محمد
المنيا25/02/1994على محمد على محمد

الفيوم29/11/1985على محمد محمود ابو العال
اسيوط03/01/1986على محمد محمود حسن

الدقهليه20/12/1991على محمود منصور عمر
اسيوط17/04/1984على ممدوح سيد عبدالرحمن

الدقهليه03/10/1975علي ابراهيم عبدالستار ابراهيم
الشرقيه07/08/1985علي ابراهيم علي سليمان

االسكندريه18/01/1985علي ابراهيم علي محمد
المنيا06/11/1989علي ابوالخير عبدالرازق عبدالعزيز

الشرقيه15/05/1995علي احمد سيد احمد محمد عبد الرحمن
الفيوم24/01/1989علي احمد عبد الموجود ابو حامد

المنيا09/01/1993علي احمد نجاتي احمد
الدقهليه03/01/1982علي اسالم البدراوي الحسيني

الوزارة27/08/1974علي اسماعيل محمد عبدالفضيل
الدقهليه25/03/1970علي البيلي يوسف احمد

الشرقيه01/12/1983علي السيد علي السيد
الشرقيه07/05/1992علي السيد علي حسن االمام

المنيا14/04/1990علي السيد محمد السيد
البحيره04/10/1986علي بسيوني عبد القادر ابو شامه

بنى سويف06/04/1994علي تمام سيد علي
كفر الشيخ08/01/1985علي جالل ابو الوفا علي

سوهاج07/02/1992علي جمال احمد محمد
الفيوم09/02/1996علي جمعه زكي عبد الجيد

اسيوط10/02/1994علي جمعه عبد الحميد ابو زيد
اسيوط26/01/1978علي حسن شاكر محمد حسن

االسكندريه02/04/1978علي حسن شلقامي عبد الرزاق
المنيا01/11/1978علي حسن علي حسن

المنيا26/06/1994علي حسن علي عبد الظاهر
المنيا02/07/1979علي حسن محمد حسن

اسيوط03/02/1980علي حسني محفوظ حسن
الشرقيه01/01/1995علي حسين حسن علي

المنيا30/09/1986علي حسين نظير عبد السالم
الشرقيه02/09/1977علي حسيني ابراهيم خليل

المنيا26/08/1970علي خالد علي اسماعيل



المنيا10/06/1994علي خلف محمد عبداللطيف
المنيا29/03/1983علي ربيع ابراهيم امين
الفيوم01/02/1990علي رجب احمد ابوالعال

كفر الشيخ08/06/1988علي رجب محمد عبد المقصود خطاب
اسيوط31/07/1969علي رزق خيرهللا خميس

كفر الشيخ20/07/1984علي رزق علي محمود
اسيوط25/01/1998علي رشوان علي دياب

المنيا20/11/1991علي رضا علي عبدالعظيم
الفيوم05/01/1988علي رمضان صالح عبد المنعم

البحيره04/01/1999علي رمضان علي محمود عبد الغفار
المنيا11/07/1981علي زكي محمد زيدان

المنيا18/03/1999علي زين احمد عبد الحكيم
سوهاج15/08/1991علي زين العابدين محمد عبدالعاطي

الشرقيه18/11/1986علي سرور علي محمد
المنوفيه12/01/1985علي شاهين علي الحبشي

المنيا20/01/1981علي صافي محمد عبدالمنعم
كفر الشيخ02/01/1992علي صبحي علي علي غالي

البحيره07/03/1999علي صبري علي اسماعيل رزق
المنيا22/08/1982علي صدقي زكي متولي
بنى سويف16/07/1991علي عادل فهمي محمد

كفر الشيخ17/04/1989علي عباس بيومي بيومي الشرقاوي
الفيوم10/04/1997علي عبد الجواد محمد علي
الدقهليه01/01/1987علي عبد هللا محمد المتولي
اسيوط18/09/1984علي عبد النعيم حزين فراج
المنيا20/11/1975علي عبدالرازق علي صبره

بنى سويف07/08/1978علي عبدالصالحين احمد عبدالصمد
المنيا25/12/1973علي عبدالوهاب بركات عبدالوهاب

البحيره20/01/1991علي عزت ابراهيم المسيرى
دمياط05/01/1986علي علي حسن الماحي
المنيا15/01/1988علي عمر مرسي احمد

المنيا11/07/1991علي عنتر رمضان عبدالرجمن
المنيا26/11/1983علي عوض رشاد صالح
المنيا20/06/1995علي فخري سامي مهدي

المنيا02/09/1999علي فراج عبد السالم علي
الوزارة27/10/1981علي فرج علي ابراهيم

كفر الشيخ22/09/1979علي فوزي رياض علي بطاح
اسيوط06/01/1998علي كرم عباس علي

البحيره01/09/1990علي لطفي عبد الحميد مطراوي عبد السميع



المنيا21/12/1994علي ماهر فايز سعد
بنى سويف22/03/1990علي مبروك عبدالحميد عبدالفتاح

الدقهليه15/09/1991علي محبوب عطيه عبد النبي
كفر الشيخ15/12/1990علي محمد احمد مندور

الشرقيه22/01/1974علي محمد اسماعيل ابراهيم
اسيوط28/09/1994علي محمد امين عبد الصبور

المنيا09/05/1995علي محمد حلمي محمد
بنى سويف22/11/1985علي محمد داود احمد

الشرقيه02/01/1995علي محمد سليمان محمد
بنى سويف08/08/1985علي محمد سيد علي

المنيا19/08/1991علي محمد شلقامي محمد
اسيوط04/09/1993علي محمد عبدهللا علي
المنيا07/04/1981علي محمد علي ابراهيم

الشرقيه24/09/1998علي محمد علي السيد
اسيوط04/03/1999علي محمد علي جبر

سوهاج19/05/1992علي محمد علي عبدالغني
البحيره17/01/1994علي محمد علي علي راشد

الشرقيه07/12/1998علي محمد علي محمد
الدقهليه20/01/1990علي محمود علي عبد المجيد

الشرقيه05/04/1999علي مصطفى اسماعيل مصطفى
المنيا03/11/1995علي مصطفى علي احمد
اسيوط02/01/1994علي مصطفى محمد سيد

المنيا17/12/1991علي مصطفى مهران سيد
المنيا21/03/1998علي هاني عاطف على

الوزارة06/04/1984علي يوسف جمعة يوسف
دمياط11/10/1987عماد ابراهيم يوسف السيد

الدقهليه01/10/1999عماد اسامه المتولي محمد المتولي
المنيا22/03/1982عماد اسحق جاب هللا اسحق

الغربيه17/03/1978عماد العطافى كمال حسين
الدقهليه23/09/1972عماد المرسي المهدي ابراهيم
الدقهليه24/09/1981عماد انيس عبدالعزيز ابراهيم

القليوبيه23/12/1982عماد بشاره شكري نسيم
المنيا09/06/1979عماد بيل بطرس خليل

الفيوم11/01/1987عماد حامد عبد السالم ابراهيم
اسيوط06/03/1999عماد حمدي ذكي محمد

الدقهليه07/03/1982عماد رمضان عبد الواحد سيد احمد
القليوبيه08/10/1977عماد سيد عواد محمد عطوه

بنى سويف01/01/1989عماد شعبان سعد عواد



سوهاج03/05/1996عماد صابر ابوالمجد برعي
الفيوم09/09/1985عماد صبحي غالي اسكندر

بنى سويف22/03/1986عماد صالح عبد الحفيظ محمد
المنيا06/01/1991عماد عادل راغب جرجس

الشرقيه23/02/1992عماد عادل عبدهللا عبدالحميد
البحيره11/03/1995عماد عاطف حمدي رزق

الدقهليه01/12/1996عماد عبدالحليم الشحات عبدالحليم
البحيره08/04/1989عماد عبدالحليم عوض فضل هللا

الفيوم30/06/1992عماد علي علي فراج
اسيوط30/10/1993عماد فرح عياد وهبه

المنيا09/01/1982عماد فريد اسحق فرج هللا
اسيوط26/10/1978عماد فوزي شحاته عطيه

المنيا18/04/1987عماد لطفي وهيب عبيد
المنيا07/01/1985عماد لويس اديب يوسف

الشرقيه17/09/1994عماد محمد الشبراوي احمدسكر
البحيره17/01/1983عماد محمد محمد علي النقيب

المنيا18/11/1995عماد مسعد فهمي غطاس
المنيا01/06/1999عمار لطفي جمعه محمد

المنيا02/07/1991عمار محمد علي احمد
البحيره09/01/1994عمار محمود عبدالعظيم محمود صباح

الدقهليه06/09/1994عمار ياسر محمد ابوالغيط صادق
المنيا03/04/1986عمده شريف هاشم علوان

اسيوط09/12/1999عمر احمد محمد عبدالمعتمد
المنيا01/01/1992عمر احمد موسى ابوالليل
الشرقيه01/01/1982عمر اسماعيل عيد السيد
المنيا27/03/1996عمر جمعه صديق حسن

الفيوم15/09/1977عمر حامد سالمه زعفراني
بنى سويف18/04/1996عمر حسن حسن ابراهيم

المنيا13/01/1989عمر حسن مصطفى محمد
المنيا07/07/1993عمر حمدي حماد محمد

الفيوم11/01/1986عمر رجب عبدالسالم رزق
المنيا09/10/1989عمر سيد خلف محمد

المنيا14/06/1990عمر صالح فايز صادق
المنيا13/05/1999عمر عبد هللا ذكرى سيد

المنوفيه30/10/1983عمر عبد هللا رشاد محمد
المنيا07/01/1991عمر عبد الموجود ابو القاسم محمد

اسيوط31/08/1997عمر عبدالحارث عمر محمد
المنيا15/12/1990عمر عبدهللا محمد ابراهيم



المنيا13/03/1996عمر عرفه علي محمد
بنى سويف11/05/1990عمر عصام عمر قرني

المنيا01/04/1999عمر علي عبد العظيم ريدي
اسيوط23/07/1992عمر فتحي حسن عبد الرحمن
المنيا08/09/1990عمر فوزى حفظى عبدالمالك

المنيا01/09/1994عمر مجدى راضى عبدالرحمن
المنيا04/07/1999عمر محمد ابوالدهب محمد
المنيا01/01/1992عمر محمد احمد مصطفى

المنيا02/03/1992عمر محمد فرحات علي
الشرقيه01/12/1985عمر محمد محمد عمر

كفر الشيخ20/10/1993عمر محمد مندور ابو شعيشع
اسيوط28/07/1999عمر محمود محمد محمد
الدقهليه10/03/1991عمر محمود هالل متولى

اسيوط11/08/1992عمر هارون حسني هارون
اسيوط15/04/1985عمران مخيمر ثابت محمد

البحيره07/07/1996عمرو ابراهيم انور عبد الجواد صالح
البحيره16/09/1990عمرو ابراهيم عبد الجواد عليوه
الدقهليه01/07/1993عمرو احمد ابراهيم بدوي حسن

الفيوم01/01/1987عمرو احمد مصطفى احمد
الدقهليه06/01/1991عمرو انور عبد النبي الشوادفي

اسيوط31/10/1992عمرو جمال محمد فواز
الدقهليه05/02/1985عمرو جمعه عبدالرازق زرد

المنيا01/10/1996عمرو دياب غانم دياب
بنى سويف18/09/1989عمرو سعيد عبدالغنى غيطان
القليوبيه02/08/1988عمرو سمير مغاوري محمد

المنيا10/09/1985عمرو صابر رزق علي
اسيوط14/01/1996عمرو صبحي رمضان احمد

البحيره16/01/1994عمرو صبحي محمد عيد خطاب
الدقهليه04/08/1989عمرو عبدالغفار عبدالعزيز حسن

اسيوط02/08/1993عمرو عريان محمود سالمان
البحيره18/08/1994عمرو عصام بكر عبد السالم ابو بكر

الدقهليه06/04/1988عمرو عطيه شعبان مهنى
الغربيه22/04/1989عمرو عالء محمد االلفى محمد

الفيوم15/10/1994عمرو عويس عبد العليم عبد القادر
الشرقيه05/07/1989عمرو فتحى منصور مصطفى
البحيره10/01/1985عمرو محمد محمود الحريف

الفيوم16/10/1985عمرو محمد محمود علي
المنيا30/05/1991عمرو محمد منير عبد العليم



الفيوم15/08/1988عمرو محمود احمد محمود
اسيوط13/07/1987عمرو مصطفى عبد هللا مصطفى

المنيا15/12/1992عمرو منير حسن عيد
بنى سويف08/08/1990عمرو ياسين عبدالقادر مبروك

قنا01/11/1957عنتر حسين احمد حسين العجوز
البحيره27/10/1994عنتر سوسو احمد دميس

الدقهليه23/05/1995عوض احمد عبدالرحمن محمدصالح
البحيره15/11/1991عوض اسماعيل طلبه علي السبكي

الشرقيه15/09/1999عوض حشمت عوض السيد
البحيره08/04/1993عوض حمدي على ابراهيم
المنيا12/01/1985عوض خلف محمود حسن

الفيوم12/05/1993عوض صالح عبدالعزيز حسين
البحيره28/01/1971عوض عبد الحميد علي وافي
الدقهليه20/10/1982عوض عوض السيد محمود

اسيوط11/05/1992عيد احمد غلمي علي
الشرقيه31/01/1974عيد الشحات محمد عبدالعال
البحيره20/11/1993عيد امين حسن علي الطويل
البحيره12/08/1981عيد جابر عبد المجيد خضر

المنيا11/01/1983عيد حمد محمد يوسف
المنيا11/05/1982عيد رجب علي خليفه

الفيوم17/02/1968عيد رمضان رجب عبدالهادي
المنيا06/12/1994عيد رمضان عبد هللا ابراهيم
المنيا31/08/1993عيد سعيد شحاته علي عمر

الفيوم23/07/1985عيد سيد علي سيد
المنيا01/05/1986عيد شحاته خليل ابراهيم
سوهاج30/10/1995عيد صالح شفيقي قاسم

المنيا25/12/1968عيد عبدالرحمن ياسين رفاعي
المنيا11/04/1982عيد عبدهللا بشريده عبدالعال

المنيا17/08/1986عيد عرفه محمد على
بنى سويف16/10/1986عيد على محمود على

المنيا11/05/1972عيد علي ضاحي محمد
الجيزه27/02/1983عيد فتحي احمد البهواش

المنيا07/01/1985عيد محروس عبدالرحيم عبدالجيد
اسيوط05/01/1994عيد محمد عبد الحميد مرسي

سوهاج23/10/1977عيد محمد علي ابراهيم
المنيا06/08/1985عيد محمود علي عبدهللا

المنيا15/04/1988عيد نصر زكي بسطا
المنيا02/10/1991عيسى سمير قليني عبدالمالك



الدقهليه13/02/1986عيسى عرفات عبدربه عرفات
سوهاج10/06/1991عيسى مهران هاشم مهران

المنيا03/11/1983عيسى نصيف ساويرس سليمان
كفر الشيخ20/12/1973غازي محمد رمضان ابراهيم

سوهاج10/01/1997غالب رمضان احمد قاسم
سوهاج29/03/1982غانم رواش وردانى مرسى

اسيوط01/10/1983غسان صموئيل اسكندر بخيت
المنيا02/11/1993غطاس صبحى ثابت مرزوق

اسيوط18/02/1973غندي هارون عون هللا بيومي
اسيوط12/08/1992غيط راوى عبد النعيم احمد

المنيا10/08/1999فادى جمال صالح طه
المنيا04/10/1997فادي خليل سعدهللا مخائيل

البحيره15/01/1995فادي محمد صبحي عبد الحميد عالم
البحيره25/06/1999فارس سعيد عبد العزيز الجالي

الشرقيه04/04/1999فارس عبد الرؤف السيد حسن على
اسيوط23/08/1999فارس عبيد محمود سيد

الدقهليه20/10/1999فارس عرفات محمد خطاب
البحيره22/08/1999فارس فرحات عبدالعظيم ابوالحديد فراج

الشرقيه22/10/1990فارس محمد السيد محمد متولي
الدقهليه19/04/1999فارس محمد حسن طه محمد

البحيره21/03/1999فارس محمد عنتر رمضان
سوهاج22/03/1999فارس محمود محمد عمران

اسيوط14/10/1999فارس ناجح جاد عبدهللا
الغربيه14/10/1998فاروق عبد النبي فاروق السيد علي

البحيره16/01/1994فايز خميس جمعه سالم
المنيا15/02/1999فايز رمضان فايز عبد الوهاب

البحيره28/12/1968فايز محمد علي البنا
البحيره15/07/1985فايز معوض مجلي ابو سيف الباظي

كفر الشيخ22/03/1986فتحى شحاته محمد عبدالعزيز
الشرقيه19/07/1987فتحى عبدالعظيم راشد حسن

البحيره02/05/1980فتحي السيد السيد محمد سالم
المنيا06/09/1970فتحي السيد علي السيد

المنيا11/01/1994فتحي رضا فتحي عبدالشافي
البحيره09/10/1999فتحي رمضان محمد ابو المجد

اسيوط19/07/1981فتحي سعد منصور سعد
الدقهليه16/04/1977فتحي علي عبدالسالم عيسى شعيب
كفر الشيخ20/08/1990فتحي فتحي عبدالرحمن عبدالعاطي

الشرقيه01/10/1972فتحي محمد علي احمد ياسين



البحيره04/08/1999فتحي مسعود عبد السميع عبد القوي الجالي
البحيره21/10/1999فتحي مصطفى ابو العنين احمد السيد

المنيا20/04/1989فراج حامد احمد ابوسمره
المنيا01/01/1991فراج خميس مرعي سيف

كفر الشيخ16/04/1990فرج السعيد السيد السيد الجنزوري
البحيره11/01/1992فرج اللة عبدالمنعم فتح اللة اسماعيل

اسيوط21/11/1982فرج هللا جادهللا نصر هللا مسعود
المنيا03/02/1990فرج بكرى عطيه عمار
الفيوم28/09/1980فرج حموده كامل محمد

المنيا03/06/1970فرج خليفه حسين مجذوب
الفيوم07/06/1985فرج عبدالمعطي محمود محمد

اسيوط07/11/1994فرج نادي فرج مجلي
المنيا30/07/1985فرجاني رجب احمد قاسم

اسيوط10/01/1993فرح واصف موسى واصف
الدقهليه02/12/1987فرحات فرحات احمد الشيشتاوي
اسيوط20/10/1982فريد شوقى ابو اليمين شاروبيم

المنيا03/11/1981فضل عبدالمعبود عباده عبدالمعبود
الدقهليه21/02/1988فكرى عبدالرحمن محمد السيد
اسيوط04/10/1986فكرى فكرى ارمانيوس مسعود

المنيا21/09/1989فهد اسماعيل عبدالغفار عبدالوهاب
اسيوط25/07/1999فهمي فتحي فهمي سليم

الشرقيه28/09/1975فوزى عبد الحميد حسن حسانين
سوهاج11/10/1984فوزي احمد السيد عبد الرحمن

اسيوط31/07/1993فوزي سيد عبد الحافظ سالم
الدقهليه01/01/1983فؤاد توكل السيد العربي

البحيره03/01/1999فؤاد حماده فؤاد السيد مبروك
المنيا27/12/1986فؤاد عيد فؤاد جرجس

سوهاج08/09/1985فيصل احمد محمود علي
المنيا19/01/1983فيصل فرغل عبدالرحيم حسن

المنيا18/06/1989قزمان سيف النصر حكيم عبدالشهيد
المنيا04/06/1991قزمان عيد ابراهيم جرجس

المنيا10/04/1994قطب كمال خليفه زهران
البحيره20/01/1988قطب محمد قطب الشهاوى

الدقهليه09/04/1994كارم محمود محمد محمد ابراهيم
المنيا01/02/1995كاظم محمد شقراني نعمان

الدقهليه04/05/1988كامل احمد كامل طه
المنيا05/05/1998كامل خالد كامل شافعي

سوهاج08/01/1993كامل شعبان كامل سليمان



المنيا15/12/1991كامل صالح كامل عبد الصمد
اسيوط14/02/1985كامل على احمد حسن

الشرقيه01/04/1992كامل محمد عبد العظيم محمد
المنيا11/01/1990كامل محمد كامل حسن

المنيا04/01/1999كامل ممدوح كمال كامل
كفر الشيخ30/09/1992كامل نوري كامل ابوالعينين
البحيره15/04/1987كرم ابراهيم فؤاد عبدالواحد

الدقهليه01/01/1989كرم عوض عبداللطيف سيد احمد
سوهاج11/11/1987كرم ناجي سمور شنوده
المنيا25/05/1989كرم نادى جاد استمالك

كفر الشيخ28/09/1991كريم ابراهيم عطيه الحصاوى
المنيا02/10/1998كريم حاتم عبدالونيس فرجاني

االسكندريه01/01/1995كريم رجب شعبان ابراهيم
اسيوط09/05/1999كريم عاشور حمدان عاشور

المنيا09/09/1998كريم علي شتيوي احمد
المنيا05/02/1966كريم عمر محمد علوى

المنيا03/05/1990كريم محمد عبد القادر ابو الليل
المنيا26/05/1991كريم يسري احمد سعد

اسيوط25/09/1984كمال عبدالمسيح عبدالمالك غالى
اسيوط14/08/1993كمال كامل احمد عمار

اسيوط21/06/1977كمال كامل عبد المالك مقار
اسيوط18/08/1992كمال مسعود رزق مسعود

المنيا03/09/1994كيرلس جرجس جولي صادق
المنيا20/07/1994كيرلس سمير بشرى قليني

اسيوط29/07/1998كيرلس عبدالمسيح حنين عبدالمسيح
المنيا01/06/1999كيرلس عماد نادي عياد

اسيوط22/05/1999كيرلس عيد قلدس عبدالمسيح
اسيوط12/02/1998كيرلس مرشد حنا رومان
المنيا11/06/1995كيرلس ممدوح فؤاد خليل

المنيا15/04/1999كيرلس ممدوح معوض راشد
المنيا06/07/1997كيرلس ميخائيل عطيه غالي
بنى سويف24/11/1979لطفي ربيع عبدالعاطي حسن

سوهاج15/04/1965لطفي محمد احمد الراوي
المنيا21/04/1997ماجد جمال قليني عطاهلل
المنيا10/10/1989ماجد حبيب شحاته حنا

اسيوط12/06/1994ماجد شحاته رزق وهبى
اسيوط01/12/1981ماجد كمال وكيد صليب
المنيا07/03/1995ماجد مقبل عطا سمعان



اسيوط27/01/1992ماجد نصحي عبود سليمان
المنيا17/07/1995ماركو بباوي عياد اسكندر

بنى سويف20/09/1999ماضي عبد القادر ماضي عمران
كفر الشيخ06/01/1995مالك محمد مسعود الدسوقي

الدقهليه17/01/1989ماهر السباعي رجب احمد
البحيره01/01/1987ماهر حصافي عبد الرحمن عبد الواحد

المنيا23/09/1985ماهر رزق عبدالعزيز عبدالحافظ
بنى سويف02/11/1970ماهر عبد الحميد احمد ابو القاسم

كفر الشيخ24/01/1983ماهر علي السيد المنياوي
المنيا20/02/1986ماهر كمال كامل عبيد

بنى سويف20/08/1992ماهر نبيل ماهر ميخائيل
الدقهليه01/01/1990مايز عبد الباقي علي عبد الباقي

المنيا14/08/1997مايكل عطا مالك عبدالمالك
اسيوط05/01/1994مايكل مرزوق سعد ابراهيم

المنيا10/02/1997مايكل موسى عبدالمسيح موسى
المنيا05/01/1999مايكل يونان فؤاد يونان

المنيا11/07/1988مبروك المصري جابر موسى
بنى سويف27/02/1982مبروك عبدالعظيم خلف عبدالرازق

اسوان09/12/1988مبروك عبدهللا مبروك محمد
الشرقيه24/12/1991متولى السيد السبد على

البحيره28/07/1971متولي جمعه متولي محمد
الدقهليه30/05/1968متولي متولي اسماعيل المتولي

اسيوط01/02/1991مجاهد محمد احمد علي
المنيا20/01/1986مجدي احمد محمد صالح

الشرقيه25/09/1994مجدي السيد محمد عبدالفتاح الجزار
سوهاج06/01/1979مجدي جاد الكريم فهمي بعبول
اسيوط07/10/1969مجدي عبيد عبدالمتجلى فرج

اسيوط22/06/1976مجدي محمد قطب محمد
الشرقيه07/05/1975مجدي نصر عبد المالك تومه

المنيا11/12/1991مجدي وهيب حنا شحاته
بنى سويف15/09/1999محارب عواد محارب سلطان

المنيا28/04/1982محب شحاته زكى يوسف
الشرقيه08/07/1975محجوب متولى متولى رفاعى
كفر الشيخ22/06/1995محروس انور ابو المجد احمد
بنى سويف05/01/1994محروس رمضان محمد محمد

الشرقيه14/02/1994محروس عبدالهادي محروس اسماعيل
المنيا17/11/1979محسب عبدالعزيز عبدالرشيد عبدالناصر

كفر الشيخ13/03/1976محسن احمد طلحه على الزيات



الوزارة25/08/1992محسن احمد عبدالستار احمد
الدقهليه09/08/1974محسن السيد عبدالرازق محمد

الفيوم18/09/1995محسن جمعه قرنى عبدهللا
المنيا19/08/1993محسن سليمان فايز سليمان

البحيره03/11/1982محسن علي علي البحيري
المنيا08/05/1977محسن محمد فهيم قاسم

اسيوط19/02/1985محسن يوسف يعقوب بانوب
البحيره09/01/1999محمد ابراهم علي السيد

المنوفيه01/11/1980محمد ابراهيم احمد ابراهيم
كفر الشيخ15/09/1993محمد ابراهيم احمد احمد خير هللا

الدقهليه10/09/1994محمد ابراهيم احمد السيد
الشرقيه16/01/1992محمد ابراهيم احمد غازى

كفر الشيخ03/08/1988محمد ابراهيم الدسوقي ابراهيم
الغربيه10/03/1998محمد ابراهيم الدسوقي حبيب

المنيا01/08/1993محمد ابراهيم السيد محمد
الشرقيه02/02/1980محمد ابراهيم الشبراوي مصطفى

الشرقيه23/06/1996محمد ابراهيم بنداري محمد
اسيوط12/01/1989محمد ابراهيم حسن حسين
الشرقيه18/06/1968محمد ابراهيم حسن محمد

المنيا12/02/1979محمد ابراهيم خليل علي
الدقهليه03/10/1999محمد ابراهيم رشا امبابي سرور
الدقهليه01/03/1998محمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم
بنى سويف05/12/1983محمد ابراهيم عبدالعظيم دسوقى

البحيره22/03/1994محمد ابراهيم عبدالمجيد الخمارى
الدقهليه21/11/1987محمد ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم

الدقهليه17/03/1996محمد ابراهيم على السيد
الشرقيه05/08/1976محمد ابراهيم علي محمد

الغربيه24/05/1996محمد ابراهيم كمال ابراهيم حراز
كفر الشيخ10/01/1987محمد ابراهيم محمد حامد

المنيا01/11/1991محمد ابراهيم محمد عبدهللا
المنيا02/10/1986محمد ابراهيم محمد مصطفى

المنيا05/11/1999محمد ابراهيم محمود حسب هللا
كفر الشيخ20/01/1985محمد ابو  شعيشع بدير السيد

الوزارة31/03/1975محمد ابو العنين ابو الحارث علي
سوهاج14/12/1988محمد ابوالحمد السيد احمد

الدقهليه01/01/1992محمد ابوالعز عبدالدايم سند
الدقهليه22/03/1992محمد ابوالعنين عبدالواحد الطنطاوي

الغربيه12/11/1996محمد ابواليزيد ابراهيم عبدالعزيز



اسيوط20/05/1999محمد احمد ابراهيم صالح
الغربيه20/12/1982محمد احمد احمد حسن جابر
الشرقيه03/09/1998محمد احمد احمد عبدالرحيم

الدقهليه23/02/1992محمد احمد احمد على ابوالنجا
اسيوط18/12/1994محمد احمد احمد محمد

الدقهليه12/08/1985محمد احمد البسطامي ابراهيم
البحيره09/10/1994محمد احمد السعيد الحيوي

الدقهليه05/01/1994محمد احمد السيد احمد ابراهيم
الدقهليه28/06/1989محمد احمد السيد السيد محمد
الفيوم12/02/1976محمد احمد السيد عبد اللطيف

الدقهليه11/01/1986محمد احمد السيداحمد البشالوى
كفر الشيخ10/04/1979محمد احمد المرسي احمد الديب

الفيوم25/08/1999محمد احمد امين احمد
البحيره11/07/1993محمد احمد توفيق الطودي
بنى سويف23/10/1995محمد احمد توفيق جاب هللا

المنيا15/09/1995محمد احمد حسانين سيد
اسيوط29/04/1970محمد احمد حسانين محمد

الشرقيه07/05/1987محمد احمد حسن منصور سعاده
الشرقيه20/07/1998محمد احمد حسين محمد حسين

سوهاج30/09/1990محمد احمد خلف احمد
بنى سويف10/12/1991محمد احمد سعداوي محمد

الشرقيه22/03/1984محمد احمد ضيف هللا عمرو
الدقهليه11/01/1979محمد احمد عبد الحميد طعيمه
الشرقيه20/01/1982محمد احمد عبد الحميد محمود
المنيا11/11/1994محمد احمد عبد الصبور احمد
المنيا20/03/1993محمد احمد عبد العزيز محمد
الشرقيه01/04/1986محمد احمد عبد العظيم احمد
الفيوم12/05/1986محمد احمد عبدالباقي محمد

الفيوم19/08/1988محمد احمد عبدالحميد معوض
بنى سويف06/05/1977محمد احمد عبدالعال احمد

المنيا07/02/1991محمد احمد عبدالعظيم محمد
الدقهليه04/01/1986محمد احمد عثمان محمد
سوهاج03/10/1996محمد احمد عطيه احمد
اسيوط31/10/1981محمد احمد علي خليفة

الفيوم10/10/1992محمد احمد علي عبدالمجيد
اسيوط09/08/1990محمد احمد علي محمد

المنيا30/06/1990محمد احمد غانم طه
الشرقيه08/07/1993محمد احمد فريد على



الدقهليه28/02/1993محمد احمد فؤاد المهدي محمد
المنوفيه18/12/1984محمد احمد قطب خليفة

اسيوط10/09/1994محمد احمد كمال الدين محمد صديق
االسماعيليه01/01/1985محمد احمد محمد احمد

البحيره24/10/1999محمد احمد محمد اسماعيل خضر
الفيوم19/12/1987محمد احمد محمد السنهابي

المنيا05/01/1991محمد احمد محمد خليل
البحيره23/09/1990محمد احمد محمد سعد
المنيا20/01/1983محمد احمد محمد طلب

المنيا20/03/1993محمد احمد محمد عبد العزيز
المنيا11/01/1994محمد احمد محمد عبد الغني

البحيره01/01/1995محمد احمد محمد مبارك
اسيوط14/08/1995محمد احمد محمود احمد

الغربيه29/09/1985محمد احمد محمود الحسنى
كفر الشيخ03/01/1978محمد احمد محمود السيد

كفر الشيخ10/05/1986محمد احمد محمود عبدالعال
الشرقيه09/01/1993محمد احمد محمود محمد
المنيا03/12/1985محمد احمد نجاتي احمد
الشرقيه06/09/1990محمد اخمد محمد خلف

المنيا28/10/1991محمد اسلمان شحاته عبد القادر
البحيره07/07/1976محمد اسماعيل حسن علي اسماعيل

الشرقيه23/12/1985محمد اسماعيل عبدالجليل ابراهيم
الدقهليه12/12/1980محمد اسماعيل عبدالقادر اسماعيل

الشرقيه02/08/1978محمد اسماعيل عبدهللا عبدالقادر
المنيا21/12/1972محمد اسماعيل محمد السيد

البحيره08/08/1982محمد اسماعيل مرسي شعبان
المنيا01/10/1991محمد اشرف حسن توفيق

المنوفيه01/09/1999محمد اشرف محمود الغرابلي
المنيا10/05/1996محمد البيشي محمد سنوسي
دمياط06/01/1982محمد التهامي ابراهيم شعبان
الدقهليه07/01/1989محمد الدالى اسماعيل مهنى

كفر الشيخ28/02/1974محمد السعيد محمود السيسي
الدقهليه28/12/1978محمد السنوسي ابو العنين الجوهري

الدقهليه22/08/1990محمد السيد ابو الفضل علي
سوهاج03/01/1997محمد السيد ابو اليزيد عمران

المنيا20/04/1973محمد السيد احمد السيد
الدقهليه16/06/1977محمد السيد احمد حسن
الفيوم26/12/1972محمد السيد احمد محمد



الشرقيه05/07/1999محمد السيد الحسيني حسين محمد
البحيره01/01/1985محمد السيد السيد عيسى

كفر الشيخ04/02/1999محمد السيد بكر ابراهيم اسماعيل
الدقهليه10/06/1998محمد السيد رشاد محمود
القليوبيه07/05/1980محمد السيد زهران بدوي

البحيره12/12/1992محمد السيد سعد محمد عبد الكريم
الغربيه14/04/1982محمد السيد سليمان سليمان
الدقهليه07/06/1991محمد السيد سيد احمد مقبل

المنيا30/01/1993محمد السيد عباده عبدالرحيم
البحيره21/07/1992محمد السيد عبد الرؤف حجازي

الدقهليه17/12/1985محمد السيد عبدالحميد عامر
الدقهليه01/01/1998محمد السيد عبدالعاطي خليل البقري

الدقهليه01/08/1990محمد السيد عبدالعزيز عبدالجواد
الفيوم17/06/1991محمد السيد عبدالغنى عبدالمقصود

كفر الشيخ01/07/1982محمد السيد عزب معروف
الشرقيه07/11/1975محمد السيد علي حسن

سوهاج14/05/1988محمد السيد عمر شيمي
البحيره11/06/1986محمد السيد فتح هللا عماره
الشرقيه10/01/1987محمد السيد متولي عطيه

الشرقيه10/01/1994محمد السيد محمد البرعي
سوهاج03/05/1999محمد السيد محمد الدمرداش محمود

الشرقيه26/12/1974محمد السيد محمد السيد احمد
الدقهليه14/07/1985محمد السيد محمد عبد الحميد السيد

الشرقيه07/02/1999محمد السيد محمد عبدالعاطي
الدقهليه22/11/1981محمد السيد محمد علي

الشرقيه19/08/1998محمد السيد محمد ياسر السيد
الشرقيه01/10/1991محمد الشحات احمد السيد

الدقهليه11/10/1991محمد الشحات سعد علي يونس هالل
الشرقيه07/11/1973محمد الشحات عبدالواحد شحاته

كفر الشيخ23/09/1991محمد الشحات مبروك مبروك عبدهللا
البحيره03/05/1998محمد الشحات محمود سعد احمد سعد

المنوفيه06/08/1973محمد العرابي امام اسماعيل
المنيا17/12/1994محمد القوضي عبد اللطيف القوضي

كفر الشيخ04/04/1994محمد المغازي عبدالمنعم المغازي
الدقهليه02/04/1995محمد امام رجب رزق

المنيا10/05/1988محمد امبيشى عيسى عبدهللا
الدقهليه17/02/1975محمد امين سالم علي

المنيا10/01/1983محمد امين محمد محمد



اسيوط15/05/1999محمد انور ريان حامد
الفيوم12/03/1989محمد انور عبدالعظيم عبدالمهيمن

البحيره30/06/1991محمد انيس عبد هللا حسن رزق
كفر الشيخ12/09/1981محمد انيس عبداللطيف عيسى

الشرقيه18/07/1984محمد باز عبدالوهاب محمد
كفر الشيخ25/03/1989محمد بدير رشاد مامون

الدقهليه28/09/1989محمد بدير زغلول يوسف
البحيره02/01/1993محمد بسيوني عبد المجيد عبد العاطي

المنوفيه18/10/1993محمد بسيوني علي ابو العال
الشرقيه01/01/1990محمد بشير السيد العدل

كفر الشيخ04/01/1989محمد بشير محمد عبدالرحمن
الدقهليه17/12/1989محمد بكر عبدالسالم الطنطاوي
المنيا14/07/1989محمد بكري عبد اللطيف محمد

الفيوم15/11/1992محمد بكري فرج طلبه
الفيوم03/01/1999محمد توبه ابراهيم صميده
الدقهليه08/01/1993محمد توفيق حسين توفيق

الدقهليه28/03/1972محمد توفيق زكي حسن
الدقهليه19/02/1992محمد ثروت بحيرى على بحيرى

الشرقيه12/03/1995محمد ثروت محمد عبدالعزيز
البحيره04/05/1999محمد ثعلب عبدالسالم احمد ثعلب

القليوبيه21/01/1973محمد جابر محمد محمد نصر
الوزارة12/01/1993محمد جابر محمود عوض

المنيا17/02/1987محمد جابر نصر عبد المقصود
المنيا08/07/1991محمد جبر محمود حسين

الشرقيه12/12/1993محمد جرير احمد خليل
الوزارة22/03/1986محمد جالل ابراهيم صالح

الشرقيه20/04/1989محمد جمال احمد محمد
الشرقيه09/04/1984محمد جمال حبشي علي

بنى سويف20/11/1996محمد جمال سيد عبدالغني
الغربيه27/04/1987محمد جمال عبد العال قاسم

المنيا21/07/1991محمد جمال عبد المحسن راغب
الوزارة10/11/1995محمد جمال عبدالفتاح يوسف

الشرقيه15/09/1992محمد جمال محمد حسن فرحات
الشرقيه01/10/1999محمد جمال محمد عبد الحليم
اسيوط10/01/1999محمد جمال مصطفى عبد هللا

البحيره07/11/1987محمد جمعه السيد الفوال
المنيا09/12/1984محمد جمعه جمال احمد
الدقهليه30/03/1986محمد جمعه رزق محمد



البحيره17/09/1994محمد جمعه سعد كامل زغلول
بنى سويف22/02/1986محمد جمعه علي محمد

البحيره11/11/1987محمد جمعه علي محمد ابو النور
البحيره04/05/1998محمد جميل محمد عثمان

البحيره17/04/1995محمد جوده حامد فرج
اسيوط08/12/1990محمد حامد شحاته مهنى

المنيا01/12/1995محمد حامد عبد المؤمن محمد
البحيره25/10/1984محمد حامد عبداللطيف عبيده

الشرقيه19/06/1972محمد حامد عوض حامد
المنيا15/01/1980محمد حجازي محمود حسن

المنيا15/09/1999محمد حسانين عبدالمحسن حسانين
المنيا01/11/1988محمد حسن ابراهيم عبد الصمد

الشرقيه07/04/1977محمد حسن سعد الدين علي عامر
المنيا31/01/1987محمد حسن عبد العليم محمود
المنيا06/01/1986محمد حسن عبدالحكيم حسين

الشرقيه12/11/1980محمد حسن عبدالعال حسن
الشرقيه08/06/1981محمد حسن عبدالهادي حسن

الفيوم17/10/1992محمد حسن عشري عيد
اسيوط04/09/1979محمد حسن محمد خميس
الفيوم25/09/1999محمد حسنى رمضان على

الدقهليه07/12/1980محمد حسني السيد الشربيني
البحيره10/01/1995محمد حسني حسن شلتون
البحيره20/06/1989محمد حسني رجب السعدي

الوزارة27/12/1999محمد حسني سالم المتولي علي
المنيا24/06/1989محمد حسني سيد سالم

المنيا09/09/1987محمد حسني شعبان عبدالباقي
المنيا01/09/1995محمد حسين امين عبد الوهاب

الفيوم10/09/1999محمد حسين حسن حماد
المنيا02/01/1983محمد حسين حسين ابراهيم

المنيا01/03/1987محمد حسين عبدالرازق حسين
المنيا25/08/1988محمد حسين عبدالعظيم الجندي

الشرقيه15/10/1996محمد حسين علي حسن
كفر الشيخ02/03/1976محمد حسين علي حسين

البحيره01/10/1987محمد حسين محمد حسين ابوخليفه
المنيا24/08/1981محمد حسين محمد عبدالحافظ

اسيوط28/10/1989محمد حسين محمد عبدهللا
اسيوط08/01/1983محمد حلمي رشيد عبد الحميد

المنيا29/01/1996محمد حماده شعبان حسن



اسيوط21/03/1973محمد حمدى جابر ابو زيد
الغربيه27/03/1990محمد حمدى عبدالسالم السيد

الفيوم10/04/1999محمد حمدى محمد احمد
الدقهليه15/11/1990محمد حمدي جاب هللا محمد جاد الحق

المنيا02/01/1990محمد حمدي جمال ابراهيم
بنى سويف13/10/1997محمد حمدي خلف جابر

المنيا22/03/1995محمد حمدي عبد الكريم عثمان
المنيا11/10/1994محمد حمدي عبد المجيد عبد المجيد

المنيا13/04/1984محمد حمدي محمد محمد سلطان
البحيره25/01/1994محمد حمدي محمود عبد المجيد

المنيا30/09/1987محمد حمزواي نجيب محمد
المنيا02/04/1991محمد حنفي محمود خميس

كفر الشيخ27/06/1996محمد خالد محمد بهنسي رزق
اسيوط02/07/1988محمد خالف محمد علي
المنيا20/04/1991محمد خلف حسن محمد

الفيوم03/07/1994محمد خلف شعبان خليفه
المنيا10/10/1994محمد خلف صالح علي

اسيوط20/04/1994محمد خلف فرغلي حسين
المنيا29/06/1999محمد خليفه زيدان علي
المنيا03/04/1999محمد خليل ابراهيم امين

سوهاج15/02/1982محمد خيامي ناصر محمد
البحيره22/09/1987محمد خير محمد فرج خير هللا

المنيا10/09/1988محمد دكرورى عبدالحميد حسانين
المنيا01/08/1993محمد راشد محمد عبدهللا

الشرقيه27/10/1978محمد ربيع اسماعيل محمد
المنيا21/04/1999محمد ربيع دسوقي احمد
المنيا01/01/1991محمد ربيع رشدى محمد

المنيا03/11/1987محمد ربيع صغير عبدالجواد
الفيوم01/10/1988محمد ربيع عبدالحميد عبداللطيف

الفيوم21/01/1993محمد ربيع عبدالرحيم عبوده
المنيا30/12/1997محمد ربيع محمد علي

الفيوم15/04/1999محمد ربيع محمود مامون
المنيا07/01/1997محمد ربيعي احمد ابو زيد

بنى سويف04/11/1992محمد رجب ابراهيم عبد الحميد
المنيا28/11/1981محمد رجب احمد سيد

الشرقيه20/10/1993محمد رجب الديداموني محمود محمد
المنيا08/08/1982محمد رجب عبد الباقي يمني
المنيا02/09/1983محمد رجب عبد البصير زيد



المنيا03/01/1992محمد رجب عبدالمنعم احمد
الشرقيه21/04/1981محمد رجب محمد عبد العال

بنى سويف23/09/1996محمد رجب محمود محمد
الغربيه20/11/1986محمد رزق خميس حسونه
الشرقيه19/05/1986محمد رشاد ابراهيم حسن

البحيره16/04/1987محمد رشاد عبد الدايم الحصاوى
الشرقيه29/01/1969محمد رشاد عبدالفتاح محمد

سوهاج21/08/1985محمد رشدي عبدالحميد ابراهيم
البحيره25/01/1997محمد رضا السيد محمود منصور

المنيا04/09/1995محمد رضا رجب احمد
البحيره20/01/1993محمد رضا رزق شعبان مراد
المنيا17/09/1994محمد رضا عبد الحكيم احمد
البحيره01/06/1993محمد رضا عبدالمنعم حسن
المنيا10/05/1970محمد رضوان احمد رضوان

المنيا24/10/1989محمد رضوان طه رضوان
المنيا10/11/1993محمد رفاعي حسن محمد

الشرقيه18/04/1992محمد رفعت اسماعيل علي
كفر الشيخ05/12/1995محمد رفعت ذكريا عبده

البحيره01/12/1994محمد رفعت غازي عبدالغني غازي
الدقهليه05/07/1980محمد رمضان احمد عبدالجليل

البحيره05/01/1999محمد رمضان اسماعيل مرسي شعبان
المنيا14/06/1999محمد رمضان رجب يوسف

المنيا21/02/1991محمد رمضان عبد الحميد عرفات
الدقهليه03/07/1987محمد رمضان عبدالكريم المرسي زايد

المنيا16/11/1993محمد رمضان فهيم علي
الفيوم20/04/1999محمد رمضان كامل محمود

الفيوم05/01/1999محمد رمضان محمد عشري
الدقهليه02/03/1994محمد رمضان هالل ابوزيد

البحيره09/10/1999محمد زاهر محمد عطيه صومع
اسيوط17/05/1999محمد زيان علي عبد الجابر

المنيا02/05/1998محمد زين شحاته حسن
الدقهليه27/01/1992محمد سالم حسن محمد

البحيره01/01/1998محمد سامي محمد علواني
الفيوم12/10/1993محمد سروجي سنوسي رستم

اسيوط01/03/1986محمد سعد ابراهيم محمد
الدقهليه26/10/1995محمد سعد السيد عبده السيد الصعيدي

اسيوط29/12/1986محمد سعد ثابت عبده
الشرقيه01/02/1990محمد سعد جاد عبد الرازق



اسيوط27/08/1999محمد سعد جالل محمد
المنيا04/12/1998محمد سعد حسين توني
بنى سويف07/06/1995محمد سعد عباس محمد

كفر الشيخ09/09/1989محمد سعد عبدالرؤف عمار
الدقهليه20/11/1994محمد سعد علي الغريب

المنيا07/01/1974محمد سعد علي سليم
الدقهليه02/09/1995محمد سعد عوض ابراهيم

البحيره03/01/1993محمد سعد عوض عبد العاطي
البحيره01/09/1999محمد سعد فايز حمد

كفر الشيخ20/03/1995محمد سعد مسعود مصطفى الديباوى
الغربيه25/05/1988محمد سعد همام الشامي

البحيره03/07/1981محمد سعيد عبدهللا ابوشبك
الشرقيه03/01/1991محمد سعيد عبده محمد علي

البحيره25/11/1993محمد سعيد محمد حسن البرجاتي
البحيره01/02/1983محمد سعيد محمد صالح
الشرقيه19/03/1995محمد سعيد محمد محمد

بنى سويف14/01/2000محمد سليمان شعيب عبد العظيم
بنى سويف06/04/1979محمد سمير حسن حسن

المنيا12/11/1991محمد سمير كامل على
الفيوم07/02/1995محمد سويري احمد دسوقي

الفيوم21/12/1974محمد سيد احمد حسين
اسيوط01/11/1996محمد سيد احمد محمود
الفيوم20/07/1999محمد سيد حلمي محمد

اسيوط01/07/1991محمد سيد رفاعي محمد
الفيوم10/01/2000محمد سيد روبي احمد

اسيوط27/09/1986محمد سيد سيد عبيد
بنى سويف18/02/1991محمد سيد شاكر مطيريد

اسيوط24/04/1999محمد سيد عبداللطيف احمد
البحيره19/11/1989محمد سيد علي راضي علي
اسيوط24/09/1975محمد سيد علي عبدالرحيم

اسيوط07/08/1992محمد سيد محمد سيد
المنيا07/03/1988محمد سيد نجيب عبد اللطيف

المنيا23/10/1990محمد شحات محمد قطب
المنيا10/08/1988محمد شحات محمد محمد

المنيا08/09/1986محمد شحاته ابراهيم عبد الحفيظ
المنيا01/01/1993محمد شحاته جمعه درويش

الدقهليه16/10/1979محمد شحاته رزق الشلفه
اسيوط27/03/1996محمد شحاته عبدالدايم محفوظ



الغربيه20/06/1983محمد شحاته محمد احمد
الوزارة02/10/1992محمد شحاته محمد حموده

بنى سويف22/02/1999محمد شحاته محمد عبد العزيز
الفيوم27/05/1979محمد شريف محمد ابوالحسن

البحيره07/06/1999محمد شعبان  شعبان مصطفى السيد عقيله
سوهاج26/11/1985محمد شعبان احمد حسانين

المنيا26/04/1995محمد شعبان حسن خالد
القليوبيه18/04/1985محمد شعبان رمضان عبدالجواد

قنا09/01/1992محمد شعبان سعد محمد
الدقهليه20/07/1995محمد شعبان شحاته بدر الدين
البحيره03/07/1979محمد شعبان عبدالحميد الغنام

بنى سويف15/08/1993محمد شعبان عبدالوهاب عبدالسالم
اسيوط16/05/1971محمد شعبان عبده محمد
المنيا09/10/1994محمد شعبان فوزي احمد

بنى سويف21/07/1986محمد شعبان محمد عبد الرسول
بنى سويف01/08/1995محمد شعبان محمد عبد العزيز

كفر الشيخ22/01/1989محمد شعبان يونس السيد صقر
اسيوط17/07/1993محمد شمس  الدين احمد عبد الحافظ

الشرقيه24/11/1990محمد شوقي عبده محمد
المنيا08/12/1996محمد صابر احمد محمد

المنيا31/10/1993محمد صابر عبد الحميد عبد الباقي
المنيا22/02/1979محمد صابر عبدالوهاب محمد

المنيا08/01/1993محمد صابر محمد بديني
اسيوط15/02/1981محمد صالح ابو الليل عبد الحليم

اسيوط12/04/1983محمد صالح زناتي احمد
الشرقيه19/12/1981محمد صالح عبد العال حسن

اسيوط05/03/1985محمد صالح محمد عمر
الشرقيه24/06/1987محمد صالح محمد محمود
المنيا27/07/1975محمد صبحى محمد محمد
بنى سويف28/06/1987محمد صبحى مفتاح محمد
المنيا18/11/1995محمد صبحي صادق حسن

الدقهليه25/02/1991محمد صبحي لطفي ابراهيم
الشرقيه12/01/1986محمد صبحي محمد علي سالمه

المنيا06/12/1994محمد صبري فاروق صبره
اسيوط01/02/1999محمد صغير عبد الدايم موسى
الشرقيه01/01/1995محمد صقر احمد صقر قنديل

كفر الشيخ10/04/1973محمد صالح الباز الباز
البحيره01/01/1991محمد صالح السعيد محمد



المنيا20/05/1984محمد صالح رمضان خلف
المنيا25/05/1999محمد صالح سليمان صالح

الشرقيه10/01/1998محمد صالح سيدابراهيم عبدالفتاح
الفيوم01/12/1993محمد صالح عبدالرحمن عبدالواحد

الشرقيه03/01/1999محمد صالح عبدالعزيز احمد منصور
المنيا07/10/1989محمد صالح عبدالعظيم صاوى

الشرقيه06/06/1992محمد صالح محمد اسماعيل
البحيره14/03/1995محمد صالح محمد عبد الدايم

البحيره17/05/1996محمد صالح يوسف رزق حجاج
الدقهليه14/04/1990محمد طلعت نبيه طلبه المرسي

الفيوم15/07/1999محمد عادل سيد صادق
اسيوط04/12/1993محمد عادل صادق صديق

الفيوم07/08/1984محمد عادل عبد التواب توفيق
الفيوم25/05/1986محمد عادل محمد السيد

سوهاج04/01/1994محمد عارف عدلي محمد
المنيا20/06/1988محمد عاشور جالل عبد الموجود

المنيا12/10/1994محمد عاشور رجب محمود
المنيا10/01/1999محمد عاطف ابراهيم ابوالحسن

المنيا11/09/1999محمد عاطف على محمد
المنوفيه16/04/1998محمد عاطف علي صالح

البحيره30/09/1998محمد عاطف محمد بليحه
المنيا20/06/1985محمد عاطف محمد خليفه

اسيوط30/09/1990محمد عبالعظيم مصطفى محمد
اسيوط10/08/1996محمد عبد التواب عبد الحليم ابوالليل

المنيا11/11/1994محمد عبد الجواد عبد الرشيد عبد الجواد
كفر الشيخ05/02/1994محمد عبد الحميد توفيق منسى
المنيا30/10/1993محمد عبد الحميد حامد موسى

الدقهليه13/12/1959محمد عبد الحميد عبد المنعم شومان
الدقهليه01/10/1996محمد عبد الحميد عبدالفتاح

كفر الشيخ25/09/1994محمد عبد الرازق مرسى مهدى
سوهاج02/05/1999محمد عبد الراضي احمد محمود

الشرقيه22/02/1983محمد عبد الرحمن سالمه منصور
المنيا18/11/1990محمد عبد الرشيد عبدالرحمن طلبه

سوهاج08/05/1998محمد عبد الشكور صابر علي
البحيره03/07/1999محمد عبد العليم محمد حمزه

المنيا17/04/1991محمد عبد الغني عبد الرحيم عبد الغني
المنيا26/10/1994محمد عبد الفتاح حسين حسن

بنى سويف19/10/1995محمد عبد الفتاح فيصل عبد المولى



المنيا24/01/1985محمد عبد القادر احمد عبد القادر
الدقهليه08/08/1994محمد عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
المنيا01/10/1994محمد عبد اللطيف علي عبد اللطيف
اسيوط21/01/1976محمد عبد هللا عبدالعاطى خضارى
الفيوم14/06/1980محمد عبد هللا محمد محمد عطيه

البحيره17/07/1989محمد عبد هللا محمود عبد هللا الجسمي
البحيره18/08/1993محمد عبد المجيد الشحات عالم

المنيا16/09/1996محمد عبد المغنى رجب عزام
المنوفيه09/08/1989محمد عبد المنعم جابر يونس

المنيا10/01/1992محمد عبد الناصر محمد محمود
المنيا01/01/1998محمد عبد الناصر محمد مهنى
سوهاج08/06/1995محمد عبد الواحد محمد احمد

البحيره26/06/1989محمد عبد الوهاب عبيد قلقيله
البحيره06/03/1972محمد عبد ربه زيدان محمود

المنيا07/01/1992محمد عبد ربه محمد حماد
اسيوط18/07/1986محمد عبداالمام احمد اسماعيل
كفر الشيخ07/01/1983محمد عبدالجواد ابوالوفا على

المنيا07/11/1993محمد عبدالحافظ ناجي عبدالحافظ
المنيا14/07/1996محمد عبدالحليم رشيد مهنى

الفيوم16/02/1990محمد عبدالحليم قاسم جاد
الشرقيه26/11/1987محمد عبدالحميد السيد علي اسماعيل

الدقهليه12/10/1989محمد عبدالحميد محمد السيد
بنى سويف28/11/1983محمد عبدالحميد محمد جمعه

الدقهليه01/09/1988محمد عبدالدايم منصور حجازي
الدقهليه21/05/1975محمد عبدالرازق محمد الديب
المنيا15/09/1995محمد عبدالراضي ثابت راشد

المنيا16/08/1977محمد عبدالرحمن عبداللطيف ابراهيم
اسيوط20/06/1987محمد عبدالرحمن على عبدالرحمن

اسيوط21/02/1987محمد عبدالرزاق  سعيد
المنيا14/01/1999محمد عبدالستار حسيب محمد

بنى سويف15/01/1989محمد عبدالستار سيد حماد
البحيره15/01/1983محمد عبدالسالم حسين الصعيدي

بنى سويف14/12/1991محمد عبدالسميع فرج محمد
المنيا29/10/1984محمد عبدالصبور عبدالنظير علي

البحيره21/09/1999محمد عبدالعاطى خميس فتياني
البحيره02/04/1999محمد عبدالعاطي محمد عبدالمجيد زياده

الشرقيه06/12/1994محمد عبدالعال السيد عبدالعال
اسيوط13/07/1991محمد عبدالعال عبدالرحمن صبره



الشرقيه04/06/1999محمد عبدالعال محمد خيري سالمه
الوزارة13/08/1987محمد عبدالعزيز السيد احمد
المنيا15/03/1980محمد عبدالعزيز محمد ليسي
المنيا08/08/1979محمد عبدالعزيز محمد محمد
الشرقيه24/10/1979محمد عبدالعظيم السيد محمد

الفيوم25/02/1991محمد عبدالعظيم عبدالوهاب قاسم
بنى سويف06/07/1967محمد عبدالغنى محمد رجب

الشرقيه31/01/1971محمد عبدالفتاح محمد ابوالحسن
بنى سويف09/04/1995محمد عبدالقادر ابوخليل عبدالحميد

الدقهليه29/07/1970محمد عبدالقادر محمد السيد
المنوفيه11/02/1989محمد عبدالقوى حسب موسى

الدقهليه06/12/1977محمد عبداللطيف محمود حسن
البحيره12/06/1994محمد عبدهللا جميل السيد دويدار

المنيا09/03/1991محمد عبدهللا خميس محمد
المنيا12/02/1977محمد عبدهللا عبدالوهاب محمد

الشرقيه27/10/1991محمد عبدهللا محمد عبدهللا
المنيا16/09/1999محمد عبدهللا محمد عبدهللا
الفيوم26/12/1984محمد عبدهللا محمود محمد

اسيوط03/10/1998محمد عبدالمحسن ابراهيم مصطفى
الفيوم09/09/1977محمد عبدالمعتمد شعبان عبدالفتاح

القليوبيه15/09/1992محمد عبدالمنعم حامد ابراهيم
الغربيه19/03/1989محمد عبدالمنعم عبدالفتاح ذكي

الدقهليه07/09/1987محمد عبدالناصر حسين عبدالعزيز الغيطاني
اسيوط13/07/1987محمد عبدالنبى ابوجبل عثمان

البحيره29/07/1991محمد عبدربه عبدالمجيد شرف
الدقهليه24/08/1963محمد عبده حمدان احمد

البحيره10/04/1989محمد عبده خالد احمد
البحيره01/03/1994محمد عبده طلبه عبد الواحد الطوبلي

كفر الشيخ29/03/1992محمد عبده مصطفى مصطفى غنيم
المنوفيه06/10/1982محمد عبدو سليم سليمان

المنيا02/11/1992محمد عثمان السيد عبد العال
المنيا20/03/1994محمد عثمان عباده عبد المعبود

الدقهليه01/01/1994محمد عثمان عبدالملك الباز
الشرقيه15/10/1993محمد عثمان محمد عبدالسالم

المنيا01/01/1982محمد عدلي عبدالحميد اسماعيل
الدقهليه17/09/1992محمد عزت محمد حسين
الفيوم27/06/1999محمد عزيز علي خميس

الشرقيه22/10/1985محمد عصام حمدى محمد



الوزارة12/11/1982محمد عصام سالمه اسماعيل
الشرقيه24/11/1992محمد عصام كامل خميس
الشرقيه26/05/1987محمد عطيه ابراهيم عمر

البحيره10/07/1990محمد عالء انور محمود االبحر
البحيره24/07/1999محمد على ابو النجاه على الطباخ

اسيوط08/12/1980محمد على مصطفى على
البحيره07/07/1987محمد علي ابراهيم درويش

الشرقيه24/01/1989محمد علي ابراهيم عبد العزيز
كفر الشيخ13/02/1976محمد علي ابراهيم عبدهللا
كفر الشيخ24/02/1965محمد علي ابراهيم عمار

البحيره26/01/1989محمد علي ابراهيم محمد الشبريسى
المنيا01/01/1980محمد علي احمد علي

الدقهليه09/08/1974محمد علي احمد محمد الشنبابي
الشرقيه16/08/1983محمد علي احمد منصور

سوهاج25/09/1993محمد علي السيد هاشم
الشرقيه01/05/1992محمد علي الشوادفي علي

بنى سويف19/11/1990محمد علي حسين ضيف
الفيوم09/01/1993محمد علي خليل ابراهيم
البحيره14/02/1990محمد علي رمضان علي

اسيوط14/09/1992محمد علي سيد علي
البحيره02/04/1989محمد علي شعبان عبدالغني
الفيوم20/04/1994محمد علي عبدالحليم طلبه

الفيوم16/07/1995محمد علي عبدالغني عبد المقصود
اسيوط08/10/1994محمد علي عبدهللا علي

المنيا01/11/1989محمد علي عبدالنعيم حسن
كفر الشيخ01/04/1999محمد علي محمد عرفه

المنيا12/10/1992محمد علي مصطفى عثمان
الشرقيه17/12/1971محمد علي يوسف محمد سويلم
الشرقيه09/05/1999محمد عماد محمد محمد ابراهيم

اسيوط11/05/1985محمد عمر تمام علوان
البحيره22/05/1988محمد عمر ياسين خضر

اسيوط14/06/1989محمد عمران حسين عمران
المنيا13/06/1982محمد عمران عبدالعظيم عبدالجواد

الدقهليه14/10/1986محمد عوض عبدالقادر منصور
بنى سويف01/04/1987محمد عوض عبدهللا عبداللطيف

المنيا29/09/1988محمد عيد ابراهيم علواني
اسيوط22/08/1996محمد عيد ابو حسيبه محمد
الدقهليه15/11/1992محمد عيد السعيد الشرنوبي



اسيوط15/08/1999محمد عيد باشا احمد
بنى سويف08/01/1995محمد عيد جبالي طه

المنيا12/12/1988محمد عيد رمضان ابراهيم
الشرقيه05/03/1987محمد عيد سيف النصر محمد

البحيره10/07/1990محمد عيد عبد الرحمن جاد هللا
الغربيه01/05/1994محمد عيسى خميس حسونه

بنى سويف09/01/1987محمد فارس سعداوي عبداللطيف
اسيوط22/04/1999محمد فاروق ثابت فرغلي

المنيا02/05/1992محمد فاروق سعد حسن
المنيا15/11/1977محمد فاروق عالم عبد الحميد

المنيا13/11/1980محمد فايز سعيد الحينى
الدقهليه17/02/1987محمد فايز علي شبانه
المنيا30/08/1999محمد فايز محمد احمد

سوهاج15/02/1989محمد فتحي ابوالوفا محمد
سوهاج09/06/1986محمد فتحي ابواليزيد حسانين

الدقهليه03/01/1990محمد فتحي حلمي محمد العجمي
الفيوم04/02/1977محمد فتحي روبي عبدالعال

الشرقيه22/09/1994محمد فتحي محمد عبدالهادي
المنيا29/09/1991محمد فتحي محمد كامل
اسيوط02/04/1992محمد فتحي هالل حمزه

المنيا01/11/1994محمد فراج عطيه مهدي
سوهاج15/04/1993محمد فرج زيدان محمد

الفيوم29/09/1973محمد فرخات عثمان محمود
اسيوط08/09/1994محمد فضل عباس عبد اللطيف
البحيره15/04/1992محمد فكرى عوض محمد رخا
المنيا21/02/1994محمد فكري محمد عبدالعزيز

سوهاج21/05/1977محمد فهمي محمد احمد
المنيا27/08/1988محمد فهمي محمد خليفه
الدقهليه05/09/1977محمد فوزى على ابراهيم

اسيوط13/02/1990محمد فوزى غانم عبد الرحيم
اسيوط25/12/1986محمد فوزي احمد محمد

اسيوط14/03/1988محمد فوزي غليوب مصلوح
الغربيه13/03/1989محمد فؤاد السيد عوكل

المنيا09/09/1993محمد قاسم محمد محمود
المنيا27/03/1996محمد قاعود عبد العظيم عبد العزيز

بنى سويف06/01/1968محمد قرني احمد محمد
الفيوم09/10/1989محمد قطب محمد عبد المولى

الدقهليه10/01/1984محمد كمال السيد محمد



البحيره04/11/1997محمد كمال عبد الجليل عبد المقصود
المنيا19/05/1970محمد كمال محمد محمد حسن

الشرقيه01/01/1999محمد كمال محمود ابراهيم
اسيوط19/09/1990محمد كمال مهني حافظ

المنيا26/09/1995محمد لطفي عزوز حسين
سوهاج20/11/1993محمد لطفي محمد احمد

المنيا03/04/1995محمد لولى كامل عبد الرازق
المنيا19/07/1992محمد مبروك محمود توني
المنيا12/04/1990محمد مبروك محمود خليفه

الدقهليه13/08/1985محمد متولى على حسن
الدقهليه01/04/1992محمد متولي سيد احمد متولي طريف

الشرقيه20/08/1992محمد متولي عبدالرؤف مصطفى محمد
بنى سويف07/05/1982محمد متولي محمد صقر

الغربيه25/01/1989محمد مجدي غباشي حنيش
المنيا08/01/1999محمد مجدي كريم عبدالعال

الشرقيه10/12/1994محمد مجدي محمد محمد
الشرقيه01/01/1995محمد محسن الشوادفي احمد
البحيره08/03/1997محمد محمد ابوالفتوح حسن

كفر الشيخ18/02/1993محمد محمد احمد المغازي
بنى سويف05/10/1990محمد محمد احمد على
المنيا18/07/1995محمد محمد احمد علي

الشرقيه19/08/1996محمد محمد جابر محمد
الشرقيه04/03/1982محمد محمد سليمان حسن

كفر الشيخ05/08/1993محمد محمد عبد الجواد على الفاضلى
كفر الشيخ08/11/1973محمد محمد عبد الحميد الورداني

الشرقيه09/03/1991محمد محمد عبدالقادر عطيه
كفر الشيخ10/10/1976محمد محمد عبدالهادي عثمان

الدقهليه06/11/1974محمد محمد علي دويدار
البحيره09/06/1993محمد محمد علي سعد

الشرقيه20/09/1994محمد محمد عوض هللا السيد
الدقهليه29/01/1978محمد محمد محمود محمد

كفر الشيخ24/09/1991محمد محمود ابراهيم الطنطاوي
الشرقيه12/10/1993محمد محمود ابراهيم محمود
الدقهليه05/10/1988محمد محمود ابومسلم محمد

المنيا08/10/1984محمد محمود احمد جابر
اسيوط09/11/1993محمد محمود احمد محمود
المنيا01/12/1992محمد محمود احمد محمود

الدقهليه01/09/1993محمد محمود السعيدالشريعي عبدهللا



بنى سويف07/08/1994محمد محمود باهي محمود
المنيا01/01/1991محمد محمود جمعه عبدالرحمن

الفيوم09/01/1992محمد محمود حسن يونس
بنى سويف01/09/1973محمد محمود سعد علي

المنيا30/09/1994محمد محمود شحاته احمد
القليوبيه06/12/1989محمد محمود عبد الصبور علي

اسيوط25/12/1999محمد محمود عبدالحفيظ علي
المنيا04/09/1985محمد محمود عبدالعظيم بيومي
البحيره19/11/1991محمد محمود عبدالوهاب سنجر
الدقهليه24/09/1983محمد محمود عبدالوهاب مراد

الدقهليه11/03/1986محمد محمود عوض الباز
الدقهليه23/07/1981محمد محمود محمد ابراهيم

اسيوط18/01/2000محمد محمود محمد احمد
الشرقيه02/06/1995محمد محمود محمد عبد الرحمن

اسيوط10/09/1993محمد محمود محمد محمود
البحيره01/04/1997محمد محمود محمد منصور

البحيره08/11/1991محمد محمود محمد هندى
سوهاج22/08/1987محمد مختار لبيب ادم

المنيا24/04/1999محمد مختار ناجح ابو الليل
المنيا28/01/1989محمد مختار نعمان محمد

بنى سويف07/12/1986محمد مخلوف عبدالقادر ابراهيم
الدقهليه24/08/1986محمد مدحت عبدالفتاح عبدالرحمن عليوه

البحيره15/07/1995محمد مرضى عوض محمدرضا
كفر الشيخ01/02/1994محمد مسعد صبحي المرسي

الغربيه01/08/1995محمد مسعد محمد معروف
المنيا23/01/1986محمد مشرف محمد عبدالحميد
بنى سويف31/08/1982محمد مصطفى احمد عبدالغفار

الغربيه25/02/1989محمد مصطفى احمد فرج
المنيا14/12/1989محمد مصطفى خالف محمد

الشرقيه10/03/1988محمد مصطفى شحاته محمد المغيني
اسيوط15/11/1995محمد مصطفى عبد التواب محمد

الفيوم05/10/1992محمد مصطفى عبد الغني على
المنيا11/01/1992محمد مصطفى عبد ربه محمد

الدقهليه01/03/1983محمد مصطفى عبدالجليل محمد
المنيا28/11/1983محمد مصطفى عبدهللا مصطفى

الدقهليه19/06/1998محمد مصطفى محمد الصغير
المنيا13/01/1986محمد مصطفى محمد امين حافظ

القليوبيه01/01/1986محمد مصطفى محمود سيد



المنيا05/02/1989محمد مطاوع امين ابراهيم
بنى سويف04/08/1985محمد معوض احمد معوض

المنيا16/04/1985محمد مفتاح عبدالجواد مفتاح
اسيوط31/07/1994محمد ممدوح ابوالغيظ حسن

الشرقيه05/01/1990محمد ممدوح عبدالسالم محمد
الدقهليه01/03/1991محمد منصور عبدالرحمن عبدالرحمن

الشرقيه25/08/1998محمد منصور محمد محمد
الشرقيه11/11/1995محمد منصور مرسي موسى
الغربيه20/03/1961محمد منير البسيونى ابراهيم

البحيره16/10/1986محمد مهدي عبد اللطيف عبد الغني
المنيا05/02/1986محمد مهنى اديب السعدي
المنيا14/09/1994محمد موسى تميم موسى
الدقهليه06/06/1988محمد موسى عبده عبده

بنى سويف09/01/1987محمد نادى فرج احمد فرج
المنيا19/08/1988محمد نادي شافعي مبروك

الوزارة09/08/1982محمد نادي علي علي
الشرقيه01/05/1994محمد ناصر عبدالوهاب عبدالهادي

المنيا06/02/1994محمد ناصر محمد عطا
الوزارة18/06/1990محمد نبيل عبد الحميد محمود

المنوفيه01/09/1995محمد نبيل محمد غراب
المنيا09/04/1993محمد نجاح احمد عبدالموجود

الدقهليه01/02/1995محمد نجاح عبده البنداري عيسى
دمياط15/06/1995محمد نشأت عوض جمعه
البحيره01/01/1994محمد نعيم عبد الحميد بدر

المنيا27/08/1988محمد نور صالح محمد
بنى سويف15/07/1987محمد نورالدين حمدان السيد

سوهاج14/01/1991محمد هاشم السيد عمران
الدقهليه09/01/1992محمد هالل رجب هالل

الدقهليه03/10/1984محمد هالل عبدالعاطي هالل
اسيوط13/05/1992محمد هالل نجيب مرسي
الدقهليه01/01/1987محمد وجيه طه ابراهيم

الدقهليه10/09/1978محمد ياسين طه ابراهيم
المنيا18/02/1988محمد يحيى علي حسن

المنيا17/08/1997محمد يسري فرج هللا قاسم
المنيا01/01/1987محمد يوسف ايوب عتريس

البحيره28/04/1997محمد يوسف بسيومي يوسف كحيل
الدقهليه05/03/1985محمد يوسف عبدالوهاب محمد
البحيره20/10/1995محمود ابراهيم اسماعيل حسين



الشرقيه11/11/1999محمود ابراهيم حسن كليب
الدقهليه17/06/1986محمود ابراهيم عبد الرازق المرسي

الشرقيه26/12/1989محمود ابراهيم عبد العزيز محمد
الشرقيه27/07/1992محمود ابراهيم عبدالمجيد عبدهللا

البحيره10/01/1976محمود ابراهيم محمد ادريس
الوزارة14/07/1984محمود ابراهيم محمد سالم

البحيره23/01/1989محمود ابراهيم محمود خليل
البحيره01/01/1992محمود ابو العال زكي بدر

المنيا10/01/1978محمود ابو الفتوح على محمد محمد
المنيا20/12/1994محمود ابواليسر محمد عبدالرحمن

المنيا03/01/1981محمود احمد ابراهيم احمد كريم
البحيره15/05/1992محمود احمد ابراهيم علي

الدقهليه10/03/1983محمود احمد ابراهيم محمد
الشرقيه18/09/1999محمود احمد الشبراوى غنيم

اسيوط20/07/1992محمود احمد ثابت هاشم
المنيا31/08/1959محمود احمد دكروري السيد

الدقهليه11/01/1992محمود احمد زينهم الدمرداش
المنيا09/08/1999محمود احمد صالح عبد الرازق

االسماعيليه29/01/1989محمود احمد عبد السالم منيع
الفيوم27/08/1994محمود احمد عبدالسالم احمد

الفيوم01/01/1986محمود احمد عبدالمعبود عبدالغفار
الدقهليه06/08/1987محمود احمد محمد احمد
البحيره10/12/1991محمود احمد محمد حسن

المنيا08/08/1995محمود احمد محمد عبدالمنعم
اسيوط20/11/1993محمود احمد محمد محمد

المنيا11/07/1993محمود اسماعيل عبد الشافي عبد الغني
الغربيه25/11/1992محمود اسماعيل محمد بسيونى شعله

الدقهليه27/08/1991محمود السيد عبد الحميد سالم
كفر الشيخ28/06/1987محمود السيد عبدالصمد سعد

الفيوم02/01/1991محمود السيد علي السيد
الشرقيه11/02/1974محمود الشبراوى محمد عيسوى مصطفى

اسيوط30/07/1988محمود امين محمود محمد
الشرقيه03/10/1996محمود باز محمود توفيق
الدقهليه14/09/1986محمود توفيق ذكى حسن

السويس06/04/1994محمود توفيق محمود احمد
الشرقيه10/01/1994محمود جمال اسماعيل مرسى

الفيوم01/01/1988محمود جمال السيد احمد
اسيوط20/11/1993محمود جمال عطيه احمد



بنى سويف13/07/1992محمود جمعه عبد ربه حسانين
المنيا22/06/1994محمود جمعه محمد عبد

الغربيه27/03/1958محمود جمعه محمود مصطفى
البحيره03/10/1987محمود حامد فريز  دخيل

الغربيه24/11/1984محمود حسب هللا محمد حاجين
الشرقيه09/01/1992محمود حسن احمد محمد حرب

بنى سويف20/02/1986محمود حسن حسين حسن
البحيره19/12/1993محمود حسن نصار احمد نصار

القليوبيه04/01/1993محمود حسين احمد صالح
اسيوط29/12/1998محمود حسين محمد سيد
المنيا01/08/1999محمود حماده محمد فراج
الدقهليه13/07/1985محمود حمدان حسن احمد

الفيوم01/01/1994محمود حمدى عبد العزيز على
المنيا10/08/1991محمود حمدي فرج خالد

اسيوط15/02/1999محمود خالد عبدالوهاب عبداللطيف
المنيا15/12/1988محمود خلف احمد موسى
اسيوط04/01/1995محمود خلف توفيق ذكي

الفيوم10/01/2000محمود خلف عبدالمعبود مرسي
البحيره01/01/1991محمود خميس احمدعلي الفالح

البحيره09/09/1989محمود خميس عبد الحميد ابو اسماعيل
الدقهليه22/03/1990محمود رافت الشحات رمضان

الدقهليه03/06/1989محمود رأفت عزب عبدهللا
المنيا11/01/1993محمود ربيع عبدهللا عثمان

المنيا14/11/1999محمود رجب محمد زاهر
الدقهليه10/01/1989محمود رجب محمود محمد

الغربيه01/01/1994محمود رزق محمد عبد المنعم
البحيره18/03/1984محمود رشاد الصافى عيد

المنيا17/12/1989محمود رضا ابوالليل مصلوح
اسيوط29/04/1993محمود رمضان احمد احمد

الشرقيه26/12/1971محمود رمضان جمعه حسن
بنى سويف24/08/1989محمود رمضان خليفه اسماعيل

البحيره01/02/1993محمود رمضان سعد محمود سعد
الدقهليه11/12/1981محمود رمضان صالح ابراهيم

بنى سويف28/11/1987محمود رمضان محمد جمعه مصطفى
البحيره30/05/1994محمود زكريا محمود نوفل
المنيا11/01/1981محمود زينهم بدر موسى
المنيا23/11/1968محمود سالم محمد سالم

الدقهليه23/08/1983محمود سامى السيد حامد



الدقهليه01/09/1993محمود سامي محمد علي عفيفي
البحيره22/02/1998محمود سعيد حسن الرابط

البحيره19/10/1986محمود سعيد حسن المسيري
القليوبيه04/08/1990محمود سعيد رمضان الشحات
المنيا19/07/1989محمود سليمان عباس يوسف

الفيوم06/01/1987محمود سمير السيد محمود
المنيا20/02/1986محمود سنوسي شلقامي الهم

الفيوم04/10/1993محمود سيد جابر مرزوق
بنى سويف28/12/1974محمود سيد سنوسي ابراهيم

المنيا23/02/1992محمود سيد شالبي علي
المنيا04/06/1995محمود سيد عبد العظيم محمد

بنى سويف02/01/1999محمود سيد عبدالحميد سليمان
بنى سويف12/02/1987محمود شعبان ابراهيم محمد

بنى سويف09/04/1990محمود شمس الدين محمد جاد
الشرقيه03/07/1989محمود شوقي محمد محمود

الفيوم25/09/1999محمود صابر سيد عويس
قنا29/03/1985محمود صابر محمد دردير

اسيوط01/01/1969محمود صالح ابو الليل عبدالحليم
كفر الشيخ01/01/1993محمود صالح عبدهللا سالم ابراهيم

المنيا22/10/1978محمود صالح محمود ابراهيم
المنيا01/11/1991محمود صفوت ثابت مهنى

المنيا18/04/1983محمود صالح امين عبدالعظيم
الوزارة03/10/1990محمود صالح عطيع عبداللطيف
البحيره31/10/1991محمود عادل رمضان عبدالجواد

اسيوط04/12/1999محمود عادل سيد محمد
اسيوط08/01/1987محمود عادل علي محمود

المنيا01/04/1989محمود عباس عبدالمقصود احمد
البحيره01/06/1992محمود عبد الحكم عبد القادر سعد

الغربيه28/06/1988محمود عبد الحميد عبد الفتاح حسين
الدقهليه11/08/1990محمود عبد الحميد مبروك حسان

اسيوط04/05/1991محمود عبد العزيز حسن عبد السيد
سوهاج16/01/1992محمود عبد الغني السيد ابراهيم

الوزارة15/03/1979محمود عبد الغني عبد المطلب يطيقه
اسيوط22/10/1987محمود عبد الكريم خليفه جاد الكريم

المنيا27/09/1987محمود عبد هللا سيد محمد
الفيوم01/01/1986محمود عبد هللا محمد علي

البحيره28/01/1993محمود عبد النبي عبد الرؤف عبد الحميد
اسيوط29/07/1990محمود عبد النبي محمد محمد



اسيوط27/05/1985محمود عبدالباسط احمد جالل
الفيوم13/10/1994محمود عبدالتواب عبدالجيد علي

الشرقيه21/10/1970محمود عبدالحافظ احمد محمد
المنوفيه14/04/1986محمود عبدالرازق عبدالسالم حموده

الشرقيه27/05/1976محمود عبدالرحمن محمود محمد
اسيوط18/02/1988محمود عبدالرحيم محمد عيد

المنيا27/07/1986محمود عبدالستار عبدالنبي جمعة
المنوفيه05/10/1985محمود عبدالسالم احمد السبع
الدقهليه05/05/1985محمود عبدالسالم السيد بدران
المنيا28/05/1991محمود عبدالسميع احمد خليفه

البحيره07/02/1976محمود عبدالعزيز منصور موسى حسنين
الفيوم14/11/1978محمود عبدالفتاح محمد معتوق

كفر الشيخ10/08/1993محمود عبدالقادر عبدالفتاح عبدالقادرخضر
الشرقيه25/04/1986محمود عبداللطيف رشاد موسى

الشرقيه31/10/1982محمود عبدالمنتصر محمد غباغبي
المنيا07/11/1995محمود عبدالمنعم عبدالمحسن عبده

البحيره26/04/1993محمود عبدالناصر فريج شلطم
الفيوم21/02/1976محمود عبدالهادي محمود عبدهللا
الدقهليه16/04/1962محمود عبدالواجد العدل الشربيني

المنيا28/10/1995محمود عبدالوارث محمد محمد
قنا19/10/1986محمود عبده ابوالفضل احمد

المنيا06/10/1993محمود عزمي عبد علي
بنى سويف01/11/1985محمود عصام عبدهللا ابو سريع

الشرقيه15/04/1990محمود عطيه ابراهيم عطيه
المنيا04/04/1979محمود علي احمد عبد العزيز

اسيوط18/04/1971محمود علي احمد علي
سوهاج14/11/1999محمود علي توفيق علي

بنى سويف01/09/1994محمود علي حلفاية حسين
اسيوط21/10/1999محمود علي عبد الرحيم مصطفى

الشرقيه16/01/1995محمود علي محمد عبدالرحمن
الفيوم18/12/1984محمود علي محمد عبدالسميع

الفيوم09/09/1999محمود علي محمد عويس
سوهاج13/11/1980محمود علي محمد محمد

المنيا28/11/1989محمود علي يوسف حسن
اسيوط15/09/1991محمود عنتر عبد الرحيم حسن

بنى سويف02/08/1992محمود عويس عبدالحليم شفيق
اسيوط29/01/1986محمود عيد سيد خليفه

الدقهليه11/02/1985محمود غالي حسن الشابورى



المنيا07/04/1985محمود غرياني محمد محمود
الفيوم10/07/1993محمود فارس السيد احمد
الجيزه01/07/1974محمود فتحي احمد عيسى
المنيا01/10/1987محمود فتحي احمد محمد

المنيا28/06/1991محمود فتحي رشدي احمد
سوهاج09/03/1980محمود فتحي سرحان محمد
اسيوط05/05/1991محمود فراج سليمان فراج
اسيوط11/08/1994محمود فراج عطيه جماع
البحيره05/05/1984محمود فكري سعد حامد

المنيا31/05/1999محمود فيض ابو اليمين محمد
الفيوم20/09/1986محمود قرنى عبدالتواب ابراهيم

المنيا12/02/1984محمود قياتي محمود حامد
المنيا19/05/1988محمود ماهر عبد هللا عبد اللطيف

الفيوم29/03/1994محمود مبروك بكري امين
البحيره21/04/1991محمود محروس رجب علي الحناوي

الشرقيه10/01/1994محمود محمد ابو المعاطي محمد
الدقهليه21/01/1990محمود محمد احمد عبدالسالم

الشرقيه09/11/1995محمود محمد السيد حسن
الدقهليه15/04/1990محمود محمد السيد محمد

الدقهليه01/01/1993محمود محمد السيد يوسف
الشرقيه25/06/1984محمود محمد الصغير امين ابراهيم

اسيوط07/01/1996محمود محمد جمعه سويفي
الفيوم05/01/1998محمود محمد حجاج فوزى

الفيوم01/07/1999محمود محمد حماد زايط
بنى سويف01/10/1994محمود محمد رجب جمعه

المنيا10/05/1999محمود محمد شحاته عبد الرحيم
دمياط02/07/1992محمود محمد شوقي عرفات

اسيوط02/04/1990محمود محمد عبد الحميد مبروك
المنيا27/12/1994محمود محمد عبد الحميد محمود
كفر الشيخ01/11/1995محمود محمد عبد العزيز حسنين

الشرقيه16/01/1984محمود محمد عبد الفتاح محمود احمد
اسيوط25/03/1995محمود محمد عبدالحميد طلبه

المنيا19/11/1992محمود محمد عبدالرحمن حسين
المنيا30/10/1991محمود محمد عبدالعزيز احمد
الفيوم02/02/1991محمود محمد عبدالنبى جمعه

البحيره13/08/1995محمود محمد عطيه حسين غالي
بنى سويف29/02/1988محمود محمد على محمد
البحيره20/12/1979محمود محمد علي قنديل



الفيوم09/04/1984محمود محمد عيد السيد
المنيا22/01/1999محمود محمد فتحي عراقي

الشرقيه05/01/1991محمود محمد محمد سليم علي
الدقهليه20/11/1993محمود محمد محمد عبد المنعم سليمان

اسيوط09/02/1993محمود محمد محمد عمر
اسيوط07/02/1987محمود محمد محمد فراج

المنيا08/01/1999محمود محمد محمود جمعه
المنيا07/11/1987محمود محمد مدكور ميهوب

اسيوط08/10/1994محمود محمد مطر محمد
المنيا15/07/1992محمود محمد نجيب هاشم

البحيره17/03/1985محمود محمود كامل الشيخ
المنيا12/04/1993محمود مخلوف عبد النعيم عبد الدايم

المنيا08/08/1999محمود مكرم عبد الصمد مسعود
الفيوم14/12/1987محمود مليح محمد عالم

البحيره22/11/1998محمود هاني رجب ابراهيم عبدالغني
المنيا10/10/1992محمود يحيى عبدالصبور عيسى
الشرقيه14/10/1995محمود يسري بسطويسي متولي

المنيا11/07/1977محى الدين زكريا محمد على
المنيا10/12/1992محي عزمي شرقاوي عبدةالحكيم

سوهاج19/09/1978مختار احمد جاد الكريم احمد
المنيا01/01/1990مختار احمد يوسف محمد

المنيا02/03/1994مختار حامد عبدهللا عوض
الوزارة09/01/1980مختار عبد العظيم محمد موسى

الفيوم22/02/1979مختار مصباح محمود محمد
الشرقيه22/07/1980مدحت السيد ابراهيم عبدالمنعم

الدقهليه05/08/1986مدحت ثروت علي ابراهيم
المنيا03/09/1999مدحت خالد محمد محمود

الدقهليه01/09/1986مدحت رضوان عبد الحميد عبد هللا
الفيوم21/11/1987مدحت زيدان على على عبد الكريم

اسيوط07/03/1981مدحت سيد عالم رسالن
الشرقيه01/02/1994مدحت شحته محمد خليل

اسيوط25/11/1991مدحت صالح عبدالرحمن صالح
البحيره13/04/1980مدحت عبد المطلب عيسى مسلم

اسيوط06/09/1999مدحت عبدالرسول عبدالسالم صديق
المنيا08/05/1994مدحت عبدالصمد عبدالغني حمد

سوهاج20/08/1977مدحت عطا مسعود مرجان
الشرقيه23/05/1966مدحت فتحي حامد ابو زيد
اسيوط22/05/1999مدحت فخرى رشدى حنا



الشرقيه07/04/1975مدحت محمد عبدالفتاح على
الشرقيه12/12/1994مدحت محمد محمد الصادق

المنيا25/11/1990مدحت ممدوح شحاته عبدالرحيم
المنيا05/06/1975مراد عيد جابر مينا

المنيا03/03/1979مرايف علي محمد احمد
المنيا19/05/1978مرزوق رزق مرزوق زكي
الفيوم13/01/1992مرسي احمد مرسي محمود

البحيره06/01/1985مرضى عبدالرؤوف عبدالحميد عبدالنبى
المنيا13/09/1973مرعي زكريا عبد الفتاح ابراهيم

الفيوم25/09/1989مروان احمد رجب خليفه
اسيوط15/04/1998مروان سعد زغلول عبدالحميد
المنيا17/06/1990مساعد رجب اسماعيل مساعد

البحيره16/01/1993مستور ابراهيم عبد الصادق ابو العينين
الدقهليه26/02/1976مسعد حسين احمد صالح
البحيره08/07/1988مسعد سامي علي عبعوب

البحيره03/12/1986مسعد عبد العزيز محمد عبدهللا
كفر الشيخ25/02/1995مسعد هاني عبد العاطي عوض خليفه

الفيوم01/01/1975مسعود حميده عياد احمد
المنيا06/01/1992مسعود خلف عوض مسعود

المنيا26/03/1977مسعود شوقي محمود عبد الحكيم
بنى سويف09/11/1984مسعود عبد عبد القادر جمعه

المنيا02/01/1991مسعود عيد مسعود محمد
بنى سويف09/10/1990مسلم جمعه كامل عبد النبي

الشرقيه14/12/1986مصباح السيد عبدالحليم اسماعيل
الشرقيه01/02/1992مصباح صالح محمد سويلم

المنيا19/07/1997مصطفى ابراهيم شحاته عبد العزيز
المنيا03/10/1993مصطفى ابراهيم محمد محمد
الدقهليه28/12/1983مصطفى ابو بكر عطيه محمد

المنيا20/05/1979مصطفى ابو سريع مصطفى عبد هللا
المنيا19/11/1999مصطفى ابو شادى محمد خلف

البحيره15/03/1991مصطفى احمد احمد محمد عباس
كفر الشيخ03/12/1988مصطفى احمد رجب محمد

بنى سويف23/02/1993مصطفى احمد عبد الرحمن امين
المنيا11/02/1991مصطفى احمد غالب احمد

بنى سويف05/09/1994مصطفى احمد محمد حسين
الفيوم20/03/1995مصطفى احمد محمد شعبان

سوهاج01/01/1995مصطفى اسماعيل جاد الكريم اسماعيل
الدقهليه26/08/1987مصطفى امين عبدالرحمن عبدالسالم



سوهاج24/01/1999مصطفى انور عبدالتواب همام
اسيوط19/03/1999مصطفى بحيري عبدهللا حسن
سوهاج09/05/1970مصطفى بخيت على حسانين

المنيا09/12/1994مصطفى بدر عبد القادر عبد المحسن
اسيوط29/08/1996مصطفى بدر محمود عبد اللطيف

بنى سويف25/08/1987مصطفى بركات احمد محمد
المنيا13/09/1990مصطفى ثابت سقطه ابو العال

الفيوم01/07/1999مصطفى جابر ابراهيم عبدالعظيم حسن
بنى سويف05/06/1993مصطفى جابر سرور سيد

المنيا17/07/1988مصطفى جمال حلمى عبدالقادر
البحيره02/10/1999مصطفى جمال محمد بليحه

سوهاج29/03/1993مصطفى حسين شحاته علي
اسيوط30/07/1992مصطفى حمدي عبد الاله ابو العال

قنا09/01/1990مصطفى خالد بادي علي
المنيا01/01/1999مصطفى خلف عبد هللا لبراهيم

المنيا13/04/1992مصطفى ربيع رياض جمعه
الفيوم20/10/1988مصطفى رجب احمد حسين

المنيا18/03/1984مصطفى رجب عبدالنبي عبد الحكم
المنيا20/11/1990مصطفى رجب محمود مصباح
بنى سويف04/02/1985مصطفى رمضان زكي حسين

الفيوم07/12/1994مصطفى روبى محمد عيد
اسيوط25/10/1984مصطفى سامي عبدالكريم عبدربه

اسيوط02/10/1992مصطفى سعد عبدالعال سالمان
المنوفيه11/10/1993مصطفى سعيد سعد حبيب
بنى سويف07/07/1993مصطفى سمير زكي محمد

المنيا17/08/1995مصطفى سيد ابراهيم عبدالرحيم
اسيوط27/06/1999مصطفى شحاته مصطفى طلب

المنيا22/02/1987مصطفى صابر جميل محمد
المنيا15/02/1991مصطفى صابر طنطاوي عبدالحليم

اسيوط14/09/1999مصطفى صالح رميح احمد
اسيوط20/09/1990مصطفى صالح سيد علي

المنيا14/06/1984مصطفى عامر عبدالحفيظ يوسف
البحيره24/02/1990مصطفى عبد التواب محمد السعيد
المنيا04/12/1972مصطفى عبد الرحمن شفيق حسن

المنيا23/08/1994مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
الوزارة20/10/1983مصطفى عبد الفتاح محمد احمد

الدقهليه22/07/1986مصطفى عبد القادر محمد خميس
اسيوط03/04/1986مصطفى عبد الوكيل محمد ابراهيم



اسيوط13/06/1993مصطفى عبدالحكيم صالح احمد
اسيوط01/12/1984مصطفى عبدالعال علي عبدالعال

بنى سويف11/07/1992مصطفى عبدهللا فرج هريدى
اسيوط11/08/1976مصطفى عبدالمجيد علي عبدالغني

المنوفيه15/05/1983مصطفى عبده عماره السيد
المنيا20/05/1999مصطفى عزات عزوز سيد
السويس10/06/1994مصطفى عزت احمد كامل

اسيوط15/10/1977مصطفى عطيه مصطفى السيد
الفيوم15/02/1989مصطفى عويس عالم عبدالسالم

الفيوم01/01/1994مصطفى عيد عبدالفتاح محمد
سوهاج16/06/1991مصطفى فايز عبدالجابر عبداللطيف
اسيوط08/08/1993مصطفى فتحي محروس عبد الحكيم

اسيوط20/02/1974مصطفى كامل احمد عامر
المنيا05/08/1983مصطفى ماهر احمد حسان

المنيا24/05/1998مصطفى محجوب عبدالهادي محمد
اسيوط16/05/1995مصطفى محروس محمد احمد
الدقهليه08/04/1962مصطفى محفوظ علي ابراهيم
المنيا21/05/1997مصطفى محمد ابراهيم احمد

البحيره02/10/1998مصطفى محمد احمد المغربى زغلول
اسيوط15/05/1975مصطفى محمد حامد حسانين
اسيوط27/04/1993مصطفى محمد حسن عثمان
المنيا03/09/1992مصطفى محمد حسن محمد

اسيوط04/12/1979مصطفى محمد حسنين جادهللا
الشرقيه03/05/1990مصطفى محمد حسين السيد مصطفى

المنيا25/01/1999مصطفى محمد ربيع محمد
البحيره11/01/1999مصطفى محمد سعد سعد بالل

اسيوط24/01/1999مصطفى محمد سعيد حسن
اسيوط17/11/1985مصطفى محمد عامر عبدالقادر

المنيا05/11/1986مصطفى محمد عبدالحافظ مبروك
سوهاج01/11/1993مصطفى محمد عبدالحق احمد

اسيوط02/10/1996مصطفى محمد عبدالراضى سليم
الدقهليه23/01/1991مصطفى محمد عبدالستار شبل
الغربيه14/09/1962مصطفى محمد عبدالعظيم غنيم

الفيوم02/08/1990مصطفى محمد عبدالمولى محمد
كفر الشيخ04/01/1987مصطفى محمود السيد بدير فصاده

اسيوط17/08/1992مصطفى محمود حسن ابراهيم
اسيوط15/05/1993مصطفى محمود عبدالعاطي محمود

اسيوط11/09/1981مصطفى محمود محمد غانم



المنيا19/08/1989مصطفى محمود محمد محمد
المنيا03/12/1997مصطفى مرزوق بكر محمد

الغربيه16/02/1986مصطفى نصر مصطفى داود
المنيا17/01/1993مصطفى هاشم علي كامل

البحيره23/09/1991مصطفى ياسر سعد سليمان ابوزيد
الفيوم15/03/1995مصطفي فتحي الصايم احمد

الغربيه17/04/1974مطاوع السعيد محمد منصور
الشرقيه11/10/1985معتز باهلل محمد الشبراوى احمد
الوزارة20/07/1993معتز محمد شوقي فريد ابراهيم

المنيا04/01/1988معتز مختار جارحي ابراهيم
المنيا16/01/1969معتصم ابراهيم السيد عبد العليم

اسيوط26/02/1968معتمد نصر سليمان نصر
الفيوم25/01/1981معروف فرج كامل عبد المقصود
الفيوم27/09/1978معوض صالح محمد عبد الفتاح

اسيوط09/02/1995مقار جرجس مقار جبره
المنيا14/03/1992مكارى حلبى نجدى رزق هللا

المنيا01/08/1998مكاري مجدي ذكي تاوضروس
اسيوط25/07/1994مالك بخيت شنوده خليل
المنيا07/05/1992مالك عزمي نمر شاكر
المنيا28/01/1987مالك فرج زكي يوسف

اسيوط08/05/1989مالك مجدى شاكر بشاى
المنيا29/10/1994مالك نصحي يوسف جرجس

سوهاج23/10/1978ممدوح العريان عبد العال سليمان
الفيوم01/09/1977ممدوح جمعه طلبه علي

اسيوط20/02/1985ممدوح حسين احمد سالم
المنيا15/12/1999ممدوح شعبان محمد هريدي

المنيا07/10/1997ممدوح عبدالجواد عبدالهادي عبدالجواد
المنيا08/10/1980ممدوح عبدالحميد محجوب صاوى
الدقهليه16/11/1983ممدوح علي شحاته الشربيني نمره

الفيوم15/05/1984ممدوح عيد مجلي محمود
المنيا20/06/1977ممدوح قياتي عثمان عباس

اسيوط17/05/1983ممدوح محمد سيد معتمد
البحيره09/07/1967ممدوح محمد محمد علي الدين

المنيا06/05/1991مناع كامل باهر مناع
المنيا13/01/1992منتصر جمال فايز ابوسمره

اسيوط17/08/1991منتصر جمال محمد حسن
المنيا22/07/1984منتصر عبدالحميد عبدالعاطى حسين

اسيوط23/08/1969منتصر محمد عبدالعزيز نعمان



المنيا16/12/1991منتصر محمد محمد عبدهللا
المنيا01/05/1994منتصر ممدوح عيد محمد

المنيا23/02/1982مندي كامل خليل داود
الدقهليه20/10/1999منصور احمد منصور محمد
الدقهليه11/07/1995منصور السيد سعد منصور

الدقهليه13/02/1989منصور صابر ابو العطا موسى
البحيره03/12/1990منصور عادل منصور دياب دقماق
الشرقيه16/06/1978منصور عبدالرحمن محمد سالمه

سوهاج26/01/1995منصور علي عبدالعال علي
الغربيه04/04/1977منصور عيسى محمد ناصر

الدقهليه06/01/1986منصور محمد الشحات منصور البيلي
الشرقيه12/02/1980منصور محمد محمد توفيق حسين

الشرقيه10/01/1989منير محمد عبد المنعم محمد
المنيا28/11/1991مهدي ناصر سعد عبد الغني

سوهاج11/01/1992مهران محمد عبدالحميد محمد
الدقهليه15/12/1988موسى فاضل المتولي ابراهيم

المنيا10/01/1992مومن محمود علي قطب
اسيوط11/03/1991موهوب خاف موهوب سعد
المنيا10/08/1988مؤمن رمضان خلف محمد

المنيا12/07/1988مؤمن سعد صالح احمد
المنيا16/11/1996مؤمن عنتر حلمي مهني

المنيا10/09/1990مؤمن محروس على احمد
المنيا16/06/1991مؤمن محمد صادق خلف
المنيا20/11/1993ميخائيل نسيم كمال مينا

اسيوط15/03/1988ميسره علي احمد عثمان
المنيا03/01/1977ميالد اخنوخ اسكندر موسى

المنيا01/02/1994ميالد عاطف فوزي اسعد
المنيا01/09/1996ميالد عاطف محروس رزق هللا

المنيا01/02/1989ميالد عيد نابليون اسحق
المنيا09/10/1982ميالد ماهر عياد ابراهيم
المنيا04/02/1984ميالد نصحى فرح غالى
المنيا21/07/1984ميالد نمر زكي موسى

المنيا30/09/1989مينا اسحق حلمي غطاس
المنيا25/09/1987مينا اسحق شحاته جرجس

المنيا09/04/1994مينا بحر راشد توفيق
المنيا27/09/1993مينا جميل فارس ابراهيم
اسيوط10/01/1995مينا حسنى وهيب قلدس
اسيوط02/03/1993مينا رفعت شفيق عزيز



المنيا08/05/1995مينا زهير حمدي صالح
المنيا12/03/1986مينا صبحى يوسف نصر
المنيا10/11/1992مينا عاطف حنا جرجس

المنيا03/05/1994مينا عاطف سامي ارمانيوس
المنيا02/06/1983مينا عطيه بولس عبدالمالك

المنيا22/12/1989مينا فرج نبيه شاكر
المنيا01/11/1994مينا مالك سليمان حنين

المنيا04/04/1988مينا منير سعد يوسف
المنيا29/08/1990مينا ميخائيل ثابت ميخائيل

المنيا04/05/1989مينا نصحي زكي حبيب
اسيوط14/03/1984ناجح عبد المنعم علي مليجي

المنيا09/11/1977ناجح محمد محمود هاشم
الشرقيه11/04/1993ناجي ابراهيم محمد ابراهيم

المنيا06/09/1968ناجي عبدهللا محمود عيد
المنيا22/03/1981ناجي عبدالهادي ابو زيد عبد الهادي
البحيره23/02/1999ناجي محمد ابراهيم اسماعيل خير هللا

الدقهليه26/10/1987نادر انور محمد عوض
اسيوط19/11/1995نادر سعيد انور غالى
اسيوط01/08/1997نادر صابر فايز عطيه

الدقهليه20/08/1977نادر محمود عبد الفتاح وهبه
المنيا11/01/1982نادى ارميا لبيب سعد

المنيا03/01/1986نادي احمد خضر حسين
بنى سويف20/03/1988نادي احمد سعداوي محمد
بنى سويف04/08/1994نادي شعبان امام محمود

الوزارة02/06/1954نادي علي احمد ريس
المنيا21/11/1991ناصر ابراهيم عبد الحميد عبد الجواد

المنيا27/09/1979ناصر ابراهيم نجيب نصر
اسيوط20/03/1994ناصر شحاته مناع على

المنيا22/02/1986ناصر شعبان عبد هللا نصر
المنيا23/02/1987ناصر عبد العزيز عبد اللطيف احمد

سوهاج21/02/1981ناصر عبدالعزيز السيد احمد
بنى سويف17/11/1973ناصر عبدالوهاب علي غريب
الوزارة19/12/1970ناصر عبده اسماعيل البهيني

المنيا18/03/1978ناصر فائق هالل روفائيل
المنيا26/01/1971ناصر محمد ابو بكر جبر
الشرقيه14/06/1987ناصر منير السيد ابراهيم
كفر الشيخ09/03/1987ناصف فرج ناصف علي

سوهاج14/07/1994نبيل افليد وقيم بولس



سوهاج01/01/1996نبيل حسن عبدالراضي حسين
بنى سويف11/01/1991نبيل خليل جيد شحاته

البحيره13/04/1994نبيل رضا محمد عبدالعال
كفر الشيخ18/10/1988نبيل سامي الششتاوي السيد
الغربيه03/08/1973نبيل عبدالحكيم احمد ابراهيم

المنيا29/11/1994نبيل عزيز اسكندر سعيد
بنى سويف10/10/1982نبيل فكري ابراهيم بخيت

المنيا01/10/1999نبيل كريم علي معوض
اسيوط21/05/1999نبيل ميالد نصيف عزتلي
اسيوط08/12/1999نجاتى كميل بطرس خليل

اسيوط23/12/1992نجاح محمد سنوسي زيدان
المنيا10/03/1992نجيب عزيز نجيب رزق

المنيا12/05/1988نزيه ثابت فؤاد صادق نزيهه
الغربيه25/02/1983نزيه حامد عبد الشافي عليم
المنيا13/02/1988نزيه علي عبد الخالق علي

اسيوط10/12/1997نصر الدين عطيه نصر الدين عبد المعز
دمياط28/02/1987نصر جاد نصر جاد

الدقهليه07/10/1986نصر حسن الجرايحي محمد عبده
بنى سويف11/04/1975نصر سمير جاد السيد خليل

الدقهليه02/03/1974نصر شوقي البيلى حسن
الدقهليه11/10/1998نصر طاهر رجب احمد

كفر الشيخ14/02/1981نصر عبدالرزاق احمد المالح
الشرقيه15/09/1995نصر عبدالسالم مصطفى ابراهيم

البحيره05/07/1992نصر عثمان  محمد محمود عثمان
البحيره23/07/1974نصر فتحى ابراهيم مدكور

كفر الشيخ05/10/1989نصر محمد علي محمد عازي
اسيوط10/09/1973نصر محمد منصور احمد
الدقهليه01/01/1994نصير محمد نصير مقيدم

المنيا11/10/1962نعمان عبد العظيم عبد الظاهر عبد الرحمن
البحيره16/10/1977نعيم جمعه سالم الرومي
الدقهليه15/05/1970نمري رجب احمد محمد

المنيا13/11/1982نور محمد عبدالتواب صالح الدين
الوزارة06/02/1979هاتي شحاته سعيد بشاي

البحيره06/06/1999هادي رجب حمدي علي السوداني
سوهاج21/01/1999هادي رياض نجيب السمان

سوهاج02/11/1992هاشم ابراهيم ابوالوفا عبد اللطيف
قنا01/01/1991هاشم علي عمار احمد

بنى سويف21/10/1989هاشم محمد شحاته عبد النبي



المنيا01/06/1992هاشم محمد عبد الكريم محمد
سوهاج07/08/1995هانى ابوالمكارم رمضان على

اسيوط01/01/1979هانى جميل ملكى فرحات
الشرقيه15/05/1986هانى على  سليم سليم ابراهيم
اسيوط01/07/1988هانى عويضه توفيق عويضه

المنيا03/07/1985هانى عيد زكى جيد
المنيا04/12/1996هانى فرج صادق رزق

بنى سويف12/05/1995هانى فوزى حسانين عيد
الدقهليه03/09/1989هانى منصور السيد محمود

المنيا25/04/1987هاني جبرائيل ابوزيد موسى
اسيوط19/06/1983هاني جالل حمزه سليمان

سوهاج10/02/1993هاني جالل مواس ابو الحسن
المنيا16/08/1987هاني خلف فهمي فيلبس

المنوفيه24/09/1980هاني رجب ابراهيم عيسى
الفيوم06/04/1993هاني رجب محمد عبد الفتاح

المنيا09/01/1985هاني رمضان عبدالوهاب حسن
المنيا01/03/1994هاني زاهي اسحق وهبه

المنيا29/07/1989هاني سعيد طلعت زايد
اسيوط06/11/1977هاني سيدهم تاوضروس فهمي
الدقهليه15/06/1986هاني طارق محمد السيد الحنفي

الوزارة27/07/1985هاني عبدالحميد احمد يوسف القصبي
المنيا27/03/1986هاني عدلي جرجس حنا

الشرقيه29/04/1995هاني علي محمد احمد
سوهاج06/08/1993هاني علي محمد عثمان

الدقهليه01/01/1985هاني عوض عبده احمد بسيوني
المنيا02/01/1989هاني فتحي امين جمعه

المنيا05/06/1975هاني فتحي كامل عبد الغني
اسيوط11/05/1993هاني كساب علي حسن

اسيوط05/09/1994هاني ماهر جاب هللا خليل
الدقهليه16/04/1981هاني محمد احمد محرم سالمه

الدقهليه18/03/1975هاني محمد السيد خميس
المنوفيه10/11/1980هاني محمد السيد شريف

الشرقيه04/02/1975هاني محمد حامد مصطفى
الوزارة02/08/1983هاني محمد حسن سليمان
المنيا11/03/1981هاني محمد حسن شلكامي

المنيا29/06/1979هاني محمد حسن محمد
البحيره22/03/1978هاني محمد عبد المقصود خليل
الشرقيه24/03/1983هاني محمد عثمان عبدالرازق



بنى سويف23/04/1995هاني محمد محمود حسين
المنيا24/07/1990هاني مخلوف عبد النبي عبد الجيد

الدقهليه11/01/1979هاني مسعد الشربيني محمد عبد الجليل
اسيوط11/02/1991هاني موسى عبد الفضيل محمد

اسيوط07/04/1984هاني ناجح اسحق رزق
المنيا19/03/1995هاني نبيل شحاته غالي

الجيزه05/06/1980هاني يحي محمد ابوالعال
الوزارة27/06/1988هاني يوسف ممتثل يوسف

المنيا01/05/1980هايم احمد انور احمد
المنيا24/03/1986هدية سمير محمد احمد

المنيا05/05/1984هريدي محمد الشلقامي محجوب
الدقهليه01/03/1999هشام احمد السيد عوض عبده

الدقهليه20/10/1991هشام احمد عبدالكريم احمد
الدقهليه03/01/1996هشام الراعي محمد علي

اسيوط20/07/1994هشام بدري راتب هالل
المنيا26/08/1984هشام جمال جالل دسوقي

البحيره08/07/1985هشام حسن ابراهيم عبد الفتاح بيوض
اسيوط12/11/1989هشام حسني عبدالحميد عبدالرحمن

الفيوم08/06/1999هشام حمدي محمد عبدالعال
البحيره02/01/1995هشام سامي عبد القادر رزق

البحيره29/01/1989هشام سوسو احمد دميس
المنيا16/05/1999هشام سيد عبدالستار عبدالمتجلي

المنيا08/08/1994هشام عبد الحميد علي محمد
اسيوط20/10/1999هشام عبد الظاهر ناجي سيد

اسيوط01/08/1996هشام عبد الناصر احمد حسن
سوهاج09/11/1983هشام عبدالكريم حسنين صالح

المنيا05/12/1993هشام علي مندى علي
اسيوط14/10/1996هشام فيصل علي ابراهيم

اسيوط15/12/1999هشام كمال عبدالموجود احمد
بنى سويف05/10/1990هشام لطفي رمضان بدران
كفر الشيخ11/06/1989هشام محمد محمد منصور
المنيا05/03/1999هشام محمود كامل السيد

اسيوط02/02/1991هشام ممدوح محمود حسانين
كفر الشيخ16/02/1981هالل جميل عبدالعزيز صقر

المنيا03/05/1981هالل صالح عبدالرحيم خليفه
المنيا09/02/1989هالل عيد محمد على

المنيا21/09/1989هالل فتحى سعد مجاهد
المنيا27/06/1977هالل فرج محمد عبدالحكيم



البحيره08/01/1978هالل موسى محمد الشرقاوي
الفيوم01/08/1999همام عاطف نصر سعيد

بنى سويف09/07/1992هنداوي سليمان علي سليمان
المنيا10/06/1990هنى علي يوسف حبيب

المنيا08/03/1986هني عبدالحميد ابراهيم رمضان
المنيا01/11/1992هني يونان مكسيموس ميخائيل

اسيوط01/03/1996هواري عارف صالح عبدالفضيل
البحيره10/02/1989هيثم احمد احمد عبد الرحمن

اسيوط03/05/1992هيثم احمد جمعه حماد
المنيا12/03/1995هيثم احمد شوربجي عبدالحي

المنيا26/11/1990هيثم بدوي عبدالعزيز محمد
الشرقيه18/12/1994هيثم ثروت حسن سالم

الشرقيه21/02/1987هيثم حلمى ابراهيم محمد
الشرقيه24/12/1979هيثم رمضان عبدالنبي عبدالهادي

بنى سويف19/05/1997هيثم صبحي محمد علي
سوهاج20/12/1993هيثم عوض عبد المبدي هنداوي

البحيره12/01/1994هيثم كمال عبيد سليمان
قنا02/10/1986هيسم محمد شمروخ محمد
المنيا09/10/1977واصف يوسف فهيم خليل
الغربيه15/05/1990وائل ابراهيم عيد دعيس

البحيره27/02/1994وائل احمد حسن ابو ركبه
الوزارة02/02/1989وائل اشعيا فريد صليب

البحيره17/04/1988وائل حسين احمد حسبو
الوزارة03/12/1983وائل رجب اسماعيل محمد
سوهاج01/12/1994وائل رجب شعبان خلف هللا

المنيا01/10/1986وائل زغلول عبيد غطاس
البحيره12/06/1987وائل عبد العاطي عبد هللا عبد السالم

المنيا01/09/1999وائل عبد الوارث عبد الرحيم ضيف هللا
المنيا30/03/1985وائل علي ثابت دردير

اسيوط10/10/1983وائل فاروق كامل احمد
اسيوط14/09/1987وائل قريش ابراهيم احمد
كفر الشيخ18/06/1987وائل كرم يحيى مصطفى
بنى سويف13/03/1994وائل مجدي فايق توفيق
اسيوط30/03/1986وائل محمد احمد محمد

المنيا10/12/1999وائل مرزوق ذكي عبد الواحد
الدقهليه16/09/1996وجدي رزق احمد عطيه

الدقهليه05/04/1969وجيه احمد علي احمد
الشرقيه31/12/1967وجيه صابر ابراهيم باز



الشرقيه16/05/1990وحيد سامي محمود ابراهيم
اسيوط25/02/1975وحيد غالب رستم احمد

الفيوم30/11/1983وحيد محمد حلبي عبدهللا
الشرقيه19/01/1986وحيد محمد منصور مبارك

اسيوط07/01/1995وحيد نصيف انيس حكيم
الدقهليه10/01/1994وحيدعرفه محمود احمد احمد

اسيوط09/09/1966وفدي ابراهيم شحاته بخيت
الفيوم19/11/1991وفقي رجب وفقي عبدالعال

الغربيه16/01/1978وفىء طلعت بسطامي ابوعقيله
كفر الشيخ12/07/1986والء علي ابراهيم رزق

المنيا22/02/1969ولسن موسى  حنا
اسيوط02/02/1987وليد احمد على ابوالعال

الدقهليه16/11/1974وليد السيد عبد السالم السيد
البحيره21/10/1976وليد السيد علي محمد رحيم

اسيوط30/12/1991وليد تامر وهبه بسطا
اسيوط23/04/1999وليد جاد المولى عبدالرؤف بكر

الوزارة21/12/1987وليد حماده احمد خالف
اسيوط04/07/1986وليد حمدي ابوالعال عمار

سوهاج20/09/1981وليد رفعت علي احمد
البحيره15/08/1985وليد سعيد ابراهيم عبد القوي

الفيوم01/02/1988وليد شحاته عبدالحميد جاب هللا
الشرقيه26/11/1984وليد شعبان محمد يوسف

اسيوط24/01/1999وليد ضيف هللا عبدالحليم راغب
المنيا29/07/1993وليد عاطف محمد عبدالرازق

المنيا08/08/1979وليد عبد هللا محمد عبدهللا
اسيوط01/01/1995وليد عبد النبي جويد فارس
المنيا13/03/1978وليد عبدالحميد محمد محمد
المنيا17/06/1979وليد عبدالرشيد خليل محمد

المنيا25/05/1989وليد عبدالعظيم دسوقي عبدالعظيم
الفيوم15/02/1992وليد على جمعه مرزوق

كفر الشيخ06/01/1976وليد على عبدهللا سعد
البحيره15/08/1981وليد علي عرجاوي سعيد

اسيوط01/10/1991وليد فرغلي علي عبد النبي
كفر الشيخ27/09/1988وليد فوزي عبد اللطيف جبر

سوهاج16/07/1995وليد فيصل محمد احمد
الجيزه20/09/1982وليد محمد رضا ابويكر الحاج

الدقهليه08/09/1975وليد محمد سمير عوض عوض
بنى سويف25/05/1985وليد محمد شحاته شعبان



الشرقيه04/02/1990وليد محمد محمد عتيي
الشرقيه27/07/1993وليد محمود محمد صديق

اسيوط03/01/1987وليد يونس عبد اللطيف يونس
الدقهليه05/08/1993وهبه البسيوني وهبه البسيوني
الفيوم09/06/1995ياسر ابراهيم عبد التواب فرج

كفر الشيخ12/10/1977ياسر احمد هالل هالل
اسيوط27/07/1986ياسر امين شاكر دوس

كفر الشيخ21/11/1981ياسر امين متولي عبد العزيز
اسيوط22/01/1992ياسر حامد سيف احمد

سوهاج02/03/1993ياسر حمدي ابو المعارف عباس
بنى سويف17/04/1983ياسر دهشوري محمود عبداللطيف

سوهاج21/04/1992ياسر رضوان محمد رضوان
المنيا13/09/1977ياسر رمضان عبدالرازق عبدالحليم

اسيوط12/07/1988ياسر زين العابدين الطيب محمد
بنى سويف18/05/1985ياسر سعداوي محمود محمد

المنيا23/10/1983ياسر سعيد عتريس محمد
اسيوط09/01/1984ياسر شكرهللا شحاته اسرائيل

اسيوط28/10/1992ياسر عادل نظير جندى
الدقهليه16/11/1987ياسر عبد هللا حبيب عبدهللا

المنيا01/01/1996ياسر عبدالفتاح سالم منازع
اسيوط08/06/1991ياسر عبدالموجود على محمود

الشرقيه20/09/1997ياسر عبده محمد عبده احمد رشوان
الدقهليه25/09/1988ياسر علي السيد علي الستاموني

بنى سويف06/10/1989ياسر عواد محارب سلطان
الفيوم27/02/1989ياسر فرج عبدالمتولي فرج

المنيا23/12/1996ياسر محمد احمد جمعه
اسيوط01/09/1980ياسر محمد حامد احمد

المنيا08/11/1979ياسر محمد حسين عبداللطيف
المنيا16/09/1979ياسر محمد رمضان مرسي

الدقهليه28/01/1982ياسر محمد عفيفي سيداحمد
المنيا08/07/1984ياسر معوض صالح محمود
اسيوط14/09/1988ياسر ناجح محمد عبد الغني

سوهاج06/02/1996ياسين تهامى حسب كريم
الدقهليه03/07/1985ياسين عبد الواحد السيد عبد الواحد

المنيا10/01/1995ياسين محمد احمد محمد
سوهاج04/10/1968ياسين محمد عبد الرحيم موسى
الدقهليه01/09/1994ياسين محمد على حجازى زناد

اسيوط06/11/1994يحى جمال اسماعيل سنوسي



المنيا13/02/1988يحي صالح شلقامي محمد
المنيا18/06/1995يحيى اشعيا نعيم صادق

البحيره03/01/1988يحيى حسن حسن محمد خضر
البحيره26/11/1994يحيى زكريا رجب عمر

المنيا01/04/1994يحيى مصطفى عبد اللطيف محمد
المنيا01/01/1996يحيى نصر صدقي جاد

اسيوط17/12/1979يسري علي سيد مصطفى
المنيا10/03/1999يسطس عماد عادل مسعد

المنيا27/12/1994يسن السيد محمد السيد
المنيا27/10/1975يوسف ابراهيم يوسف جوهر

الفيوم09/08/1993يوسف حسين عبدالمجيد السيد
سوهاج01/10/1992يوسف سعيد جبر رسن

المنيا28/10/1993يوسف صبرى نعيم صموئيل
البحيره09/04/1994يوسف عبد الهادي حامد ابو سيف الباظي

القليوبيه10/08/1984يوسف عطيه مصطفى السيد عطيه
اسيوط02/02/1986يوسف غالي خريف عنتر

اسيوط24/03/1993يوسف فلمون عازر خليفه
اسيوط17/07/1988يوسف كنزي رشدي هرمينا
اسيوط05/01/1992يوسف لمعي تفيد عبدالشهيد

الشرقيه22/10/1991يوسف محمد يوسف حسن حماده
البحيره25/03/1999يوسف مصطفى محمد يوسف

الفيوم02/02/1993يوسف مفتاح يوسف اسماعيل
الدقهليه23/07/1999يوسف ممتاز سامي محمود السيد

المنيا17/08/1994يوسف نمر حليم مقار
البحيره04/01/1995يوسف يوسف محمد يوسف دويس

المنيا02/09/1969يونان عدلى بحر متى


