
الرقم القومياالسمالرقم

30209300207767َٕرْاٌ رياح شٕلٙ يذًذ1

30209140203336عاصى عادل فؤاد ٕٚسف2

30112030202144شرٔق كرو صانخ دس3ٍٛ

30110010217495عثذ انردًٍ عًرٔ سعٛذ4

30110010217495عثذ انردًٍ عًرٔ سعٛذ5

30110010217495عثذ انردًٍ عًرٔ سعٛذ6

30203200200902ْاَٛا سايخ انسٛذ يرس7ٗ

30208280201949آٚح دًذٖ عطا دس8ٍُٛ

30203140200843َٓال كًال َجٛة عهٗ يذًٕد9

30205020200222فرح يذًٕد سايٙ عٕض عثذانذهٛى تس10َٕٙٛ

30301068800581يهك عًاد اتراْٛى11

30103030200304سٓٛهح دساو انذٍٚ يذًذ يذًٕد عثذ انرد12ًٍ

30206180201442يٛار يذًذ رجائ13ٙ

30206030200804ْذٚر يذًٕد يذًذ يذًذ انسٛذ14

30107230203648سارِ خانذ عثذ انًٕجٕد اتٕ انذس15ٍ

30211050200049جاَا عثذ انذًٛذ يذًذ16

17Ziad ahmed hafez mohamed30109300203732

30209120201507غذٚر جًال عثذانًعثٕد يذًذ18

30112250201661دٍُٛ يذًذ كًال عثذ انفراح19

30201240201046اٚح اسايح ادًذ يذًذ دجاز20٘

30106060200103يٛار إسًاعٛم دسٍ يصطف21ٗ

30204060200105يراو رجة سعذ22٘

30205010202952عًرٔ اتراْٛى عًرٔ عثذ انذًٛذ23

30106038800822رَٛى عهٕ٘ دايذ عهٕ٘ انصاف24ٙ

30110010211489يرٚى أدًذ يذًٕد خهٛم25

10:30 الى 9:00 من الساعة 1اللجنة 
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30207220200629سارج يذًذ عٕاد يذًذ دس26ٍٛ

30109090201227يُٗ عثذ انذًٛذ عثذ انسرار عثذ انسالو عثذانال27ِ

30302010200521َغى يذًذ دسُٗ عثذ انسًٛع اتٕ انفرٕح28

30106200201202يرٚى يذًذ يذًذ إتراْٛى تركاخ29

30207110202081رٔٚذا عثذ انذهٛى يذًٕد عثذ انذهٛى30

30110180200406رٚى عًر اتراْٛى يذًذ31

30110180200406رٚى عًر اتراْٛى يذًذ32

30112160201549َذ٘ فرج عثذ انفراح ادًذ انجْٕر33٘

30208060202448رٔاٌ يذًذ عثذ انًُعى يذًذ ساليح34

30207120202233يذًذ خانذ عثذ اهلل35

30211170200646يرٚى سعٛذ دسٍٛ ادًذ36

30106100202163يرٚى يذًذ عرفح إتراْٛى إتراْٛى37

30204260201823رٔاٌ ادًذ يذًذ38

30206150202967شرٔق أدًذ عثذ انغُٙ َٕٚس39

30208180200201يرٚى ادًذ فؤاد40

30206140201822دثٛثح يذًذ يذًذ يذًذ إسًاعٛم41

30205201501496َثٛم فٕز٘ ادًذ انسعذا42٘ٔ

30106280200244جٓاد يذًذ كايم يذًذ43

30201020202629َٕر يصطفٗ سانى يصطفٗ عثذ رت44ّ



30011110200621َادٚح انسٛذ عادل يصطفٗ اسًاعٛم1

30207010208236عثذانردًٍ عًاد فٕز٘ يرٕنٙ يٕصه2ٗ

30109031800117يًذٔح عطٛح سانى انذٚة3

30205028801047َٓٗ يذًذ سعٛذ عثذ انسالو4

30302140202119زٚاد يذًذ انسٛذ اتٕ انُٕر5

30112070201787اًٚاٌ يذًذ اتٕ انذًذ يذًٕد يذًذ6

30206220201386يٕدج أشرف ثاتد سعذ7

30208241202687يرٚى سرداٌ عه8ٙ

30203120201126ايٛرِ ادًذ يرس9ٙ

30111250200251يذًذ عالء زكرٚا ادًذ يذًذ ٚذ10ٙٛ

30203160202508جٕد٘ عصاو يذًذ11

30207270201219يذًٕد يذًذ يذًٕد عثذ انسالو ادًذ12

30205070201114زٚاد يذًذ يذًٕد يذًذ عثذانهطٛف13

30212090200579يذًذ دًذ٘ انسٛذ14

30206020200083َذٖ اشرف جٕدج دسٍٛ عثذ انرد15ًٍ

30111110202327جًاَح ٔنٛذ يذًذ16

30112060200367َٕر ضٛاءانذٍٚ عثذانسرار17

30302140200361يرٚى أًٍٚ عثذ انًذسٍ دسٍ دس18ٍٛ

30109101503549ردًّ عالء سعٛذ انخٕٛط19ٙ

30207010205849رٚٓاو ْشاو ادًذ اتراْٛى لاسى20

30204200202944رٔدُٚا يذًذ عثذ اهلل اتراْٛى يسهى21

30111070202841ْذٚر يذًذ دس22ٍٛ

30204140200386ٚاسًٍٛ رتٛع فرج انسٛذ عثذانْٕاب23

30205020200737عًر عثذ انذًٛذ يذًذ24

30204260201823رٔاٌ ادًذ يذًذ25

30208140202082اياَٗ عثذاهلل اتراْٛى26

12:30 الى 11:00 من الساعة 2اللجنة 
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30207160202805ًُٚٙ صذلٙ يذًذ َصر27

30109140201738يذًٕد يذًذ تركاخ يذًذ28

30207100201486ًُٚٙ اًٍٚ يذًذ انسٛذ عثذ انعال29

30107161802429يٛرَا أشرف ذٕفٛك ُْذ30٘

30301010208771يذًذ ٔائم فرذٗ يذًذ31

30109010206827سٓٛهّ شاكر ادًذ يذًذ شاكر32

30201220202224َذ٘ عهٙ أدًذ عثذانكرٚى يذًذ33

30107160200754يصطفٗ عالءانذٍٚ عثذانرد34ًٍ

30111240201586شًس يذًذ دسٍٛ أيٍٛ أتراْٛى35

30206130201565ْاجر ْاَٙ يذًذ اتراْٛى انسٛذ36

30303010202342َٕراٌ اتراْٛى ادًذ يذًذ عثذاهلل37

30110210200708اٚح عالء َٕر انذٍٚ يذًٕد يذًذ38

30112280200244َذٖ عالء عثذ انهطٛف يذًذ عثذ انًُعى سهٛى39

30301170201889دانٛا يذًٕد سهًٛاٌ فراج40

30107160200654يصطفٗ عالءانذٍٚ عثذانرد41ًٍ

3030110201599عثذ انردًٍ عهٗ سًٛر انسٛذ42


