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ابراھيم محمد محمد عبدالحميد817531 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١

احمد ابراھيم محمد محمد عشرى5510 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢

احمد السيد ابراھيم عياد شتا17230 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣

احمد رضا على عبدالعزيز9105 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤

احمد رفعت عبدالجليل عبده الرازقى9554 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥

احمد طه محمد على سليمان6893 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦

احمد عاطف السيد16599 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧

احمد عبده احمد العواد814186 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨

احمد قاسم محمد شلبى11101 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩

احمد مجدى كمال عبدالقادر مكرم810814 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠

احمد محمد حسن ابو عبده3027 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١

احمد محمد صادق سليمان عبدالعال11017 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢

احمد محمد مطصفى ابو سمره818221 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣

احمد محمود متولى عيسى825157 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤

احمد معتز ابراھيم السعيد20612 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٥

احمد ممدوح كمال محمد سعد10249 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٦

احمد نبيل احمد عبدالرحمن882265 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٧

اسراء ابو الع8 محمد ابو الغار حسين8231 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٨

اس8م عبدالمنعم محمد محمد مرجان26023 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٩

اس8م على السيد سليم17085 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٠

اس8م محمود يوسف81718 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢١

اس8م ھشام احمد اسماعيل جوده84516 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٢

اسماء شريف درويش محمد9916170 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٣

اشرف ايمن مختار محمد كريم الدين23596 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٤

اشرف صابر حسن احمد عبد>88417 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٥

ا<ء قدرى محمد مصطفى ابو ريع883849 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٦

ا<ء محمد ابو المجد احمد رفاعى824130 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٧

ا<ء يوسف عبده مسعد ابو ورده14077 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٨

المعتز با? طارق محمد السيد الجناينى15818 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٢٩

امنيه جمال عبدالناصر محمود امين7862 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٠

امنيه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن9356 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣١

امنيه على محمد احمد بلبوله1241 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٢

اميره السيد محمد مصطفى ب8ل5658 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٣

اميره عبدالرحمن ابراھيم الشخيبى22601 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٤

ايمان رمضان السيد فھمى غربيه2743 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٥

ايمن ابراھيم احمد الدسوقى81294 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٦

ايمن السيد عبدالحى الدسوقى10133 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٧

ايه على ابراھيم السيد عبدالعزيز82416 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٨

ايه محمد احمد محمد ابراھيم22017 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٣٩

ايه محمد نجيب عبدالس8م محمود9923544 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٠

بسنت ھشام سعد احمد س8مه87363 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤١

تقى حسن كامل حسن28365 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٢

جوزيف نبيل شفيق حنى19061 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٣

حسام محمد حسن محمد مصطفى9918675 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٤

حسام محمد مصطفى موسي88824 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٥
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خالد ابراھيم محمد س8مه88844 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٦

خالد محمد محمد النوتى84522 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٧

خالد محمد محى الدين احمد مختار24602 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٨

دنيا ص8ح الدين الحسينى محمد13004 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٤٩

ديان وليم عياد الجندى16184 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٠

دينا احمد السيد حمد17287 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥١

رانيا السيد مصطفى محمد999322 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٢

رضوى ابراھيم عبد> النب8وى923545 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٣

رضوى السيد سالم القصيفى15386 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٤

رنا احمد السيد عبد>88843 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٥

ريم رافت محمود محمد812601 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٦

ساره عبدالعليم عبدالراضى12119 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٧

ساره محمد مسعد شھاب20035 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٨

سالى نبيل عارف16574 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٥٩

سلمى السيد على ابو الخير818205 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٠

سلمى عادل طه الكيكى16168 الساعة ٠١ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦١

سلمى فوزى محمود اسماعيل999341 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٢

سيف عادل عباس محمود ع8م28364 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٣

شادى حسن يوسف مصطفى82277 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٤

شاھندا عادل محمد السيد شلبى9544 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٥

شروق كامل محمد خليل كشك15815 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٦

شھد ابراھيم حسن الجداوى17780 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٧

شيماء فضل > فتحى مصطفى24036 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٨

عبدالرحمن محمد كمال821215 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٦٩

عبير عصام الدين على شراره18582 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٠

ع8 عبدالمنعم السعيد الخريبى14079 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧١

ع8 وجدى مرسى سلطان13005 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٢

على اشرف حسن شطا20094 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٣

عمرو عبدالمنعم السعيد الخريبى14078 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٤

عمرو على جبر شع8ن8455 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٥

غاده محمد احمد احمد ريان815696 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٦

فكرى فتحى زكى رمسيس819588 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٧

كريم جمال رجب محمود المح8وى2649 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٨

كريم محمد زكريا ابو زياده82864 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٧٩

كريم مصطفى جابر محمود18924 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٠

لنا طارق حسن عيد عمار15132 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨١

مارى جوده جاد اندراوس89417 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٢

محمد الدسوقى محمد رزق819589 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٣

محمد الوكيل محمد القط4938 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٤

محمد جمال عبدالناصر فھمى المصرى5825 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٥

محمد حازم محمد على سليمان7967 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٦

محمد حسام محمد جمال الدين الغنام83722 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٧

محمد رزق محمد السعيد القطان17776 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٨

محمد سليمان محمود سليمان821045 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٨٩

محمد طلعت جبر احمد فياض82404 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٠
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محمد عادل طه الكيكى87231 الساعة ٠٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩١

محمد عبدالحى عبدالرحيم خميس23180 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٢

محمد عبدالرحمن ابراھيم22599 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٣

محمد عبده محمد حسن الشربينى1972 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٤

محمد عصام مصطفى عبدالفتاح15813 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٥

محمد على محمد عبدالمجيد83635 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٦

محمد محمد قاسم سليم16171 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٧

محمد محمود ابراھيم على ابو طالب17210 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٨

محمد محمود عبدالرحمن منتصر88725 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد٩٩

محمد مسعد محمد مسعد العزبى12404 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٠

محمد مصطفى احمد فراج85581 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠١

محمد مصطفى يحيى عبده999327 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٢

محمد ناصر السيد البسيونى8232 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٣

محمد يحيى حامد منسى18989 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٤

محمود السيد عبدالحميد محمد الشاذلى18011 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٥

محمود ع8ء عبدالرازق ابو الع8242408 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٦

محمود محمد اسماعيل82264 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٧

محمود محمد عباس السيد صالح10306 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٨

محمود محمد محمود احمد توفيق25225 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٠٩

مريم مجدى السيد محمد ابراھيم سليمان99277 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٠

مصطفى ابراھيم سعيد ابراھيم محسن12016 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١١

مصطفى مجدى يوسف على91936 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٢

معتز عصام الدين محمد السعيد16166 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٣

معتز محمد السيد حسن10560 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٤

منه > اسامه كامل محمد فتيح13164 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٥

منه > اشرف ج8ل12122 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٦

منه > زكريا ابراھيم القصيض17740 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٧

منى زكريا الددمونى القطب20605 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٨

منى عباس فتحى محمد عبد>8238 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١١٩

مھا مصطفى محمد سالم15791 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٠

مى على عبده عبد> حرات18005 الساعة ٠٣ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢١

مى ماھر السيد عبدالقادر82244 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٢

مينا اسامه ناشد جاد السيد11201 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٣

مينا اسحق ثابت معوض16196 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٤

مينا موريس راتب8989 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٥

مينا نصرى نعيم رشدى88624 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٦

ندى جمال عبدالعليم مصطفى88812 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٧

ندى متولى اسماعيل فھمى88800 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٨

ندى مسعد مسعد محمد رزق87110 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٢٩

نھال عابد ابراھيم قامش88261 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٠

نھى جمال عبدالعليم88811 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣١

نھى رؤوف فؤاد ابراھيم فايد14074 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٢

نھى محمد على ابراھيم البحراوى5345 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٣

نھى محمد مصطفى عبدالحميد حسين12525 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٤

نورا حسام الدين السيد احمد شرباص25392 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٥
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نوران السيد محمد السيد العواد823202 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٦

نورھان طارق سعد اسماعيل الطلحانى88653 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٧

نورھان محمد على مسعد الوصيف14076 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٨

نيفين السيد محمد شبانه16167 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٣٩

ھاجر السيد حامد على النجار18148 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤٠

ھاجر عبدالعليم عبدالراضى12118 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤١

ھاله محمد محمود28107 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤٢

ھبه > حمد بنو عثمان821217 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤٣

ھديل محمد على محمد999340 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤٤

ياسر محمد محمد محمد الضوينى88621 الساعة ٠٩ صباح٠٩/٠٤/٢٠١٦مقبولبورسعيد١٤٥


