
 السيد عبدالفتاح1
ى
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29201221400733السيد هان

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29505251402691محمد جمال عىل أحمد االزهرى2

ي3
 
ي محمد شوق

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29507241400111إيهاب مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29306011406875محمود رمضان محمد ابراهيم محمد4

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29511041400556اسالم محمد السيد بغدادى5

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29902091401412احمد محمد منير6

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28901011726031محمد سيد أحمد عبد الفتاح سيد أحمد7

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29103101403371عصام فرج مصطفى سالمه8

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29408181400437عبد العزيز فتحي عبدالعزيز محمود9

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29601160103275ابوبكر ابراهيم عمر ابراهيم10

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29603091400257عبدالوهاب محمد السيد محمد السيد11

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28709141401691محمد أحمد محمد متولي12

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29309011411231أحمد محمد عبدالرشيد ابراهيم13

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29509041400438أحمد محمد أحمد حامد14

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29412201400452محمد حمد عبد المنعم حميد15

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29911151401912محمد طارق عابدين محمد16

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29704211401351احمد نبيل توفيق محمد17

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28912011404353محمود جميل منصور ربعه18

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29012101402131نادر عبدالرحمن عبدالحميد عفيفى19

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29507231402671اسالم سعيد حسن حسن عاشور20

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29705241400495هشام عىلي عبدالمحسن عىلي21

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29510011413916احمد عبدالغنى سعد عبدالخالق22

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29401011401477محمد عبد الرحمن عبد الفتاح23

ى خطاب24 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29504011402094عبدهللا احمد حسير

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29503011402659مالك طلعت شكرى جرجس25

ف عبدالعزيز محمد داود26 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29909161402653محمد اشر

 محمود ابو الخير27
ى
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30109251402775محمود فرجان

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29709201404553مسعود عيد سيد احمد28

ى29 ي اسماعيل محمود احمد حسير
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29409191400075مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29804131401117طه أحمد طه السيد عىلي يوسف30

ف غريب صالح غريب31 محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28908051402755أشر

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28810241403332محمد عىلي عبدالرحمن جاد32

ي جمال محمد عبد العزيز33
ى
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29401251402276هان

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29305171400192جالل طه جالل السيد34

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29412011406918أحمد إبراهيم عبد المعىط محمد حسن الحلنى35

ي زاهي36
ى عفيفى ي ابو العنير محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29710011406196طارق ناجى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28910071401458محمد محمد رضا رمضان إبراهيم سالم37

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28706141400733مصطفى السيد عىل محمد38

المركز

ب والرصف الصح بالقليوبية  كة مياة الشر شر

ية والتدريب  قطاع الموارد البشر

 محطة المنشية  1لجنة رقم    (فنى كهرباء  )تخصصات   (صرف - مياة  )كشف بميعاد االمتحان لوظيفة فنى تشغيل رابع 

مكان االختبارمعاد االختبار الرقم القومىسم إلام



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29803131401854أحمد محمد محمد حسب هللا39

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29409291400056سامح سعيد محمد عبد السالم40

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29408011409936احمد حمدان سليمان سليمان41

ى42  حسنير
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28812171403375مصطفى جمال مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29106291401238طلعت محمد عىل عبدالفتاح43

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29304011402338وائل محمد اسماعيل السيد44

ي45
ى
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29401061400579محمد أيه هللا محمد الكيالن

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29111211401155سامح جمال محمد عبد العزيز46

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29305011402598احمد ماهر جوده محمد47

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29408011400335إسالم محمد السيد عبد السالم مشتهري سته48

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29007111402691محمد اسماعيل سالم اسماعيل البنا49

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29401141400235احمد ايهاب انور محمد عمر50

ي عبدالمجيد51 محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29601301401496كريم محمد العرنى

ي محمد عبدالرحمن52
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29709271401092محمد مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29601011401352محمد فرحات طه محمود53

 السيد أبو شافعي54
ى محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29209211401091إبراهيم حسير

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29302011400138سامح السيد طه محمود55

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29503221400331محمد سعد السيد السيد56

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29109071401597محمد جمال محمد النبوى موىس57

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29805031400918محمد طه عبد السميع يوسف عبد الحميد58

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30007051400517محمد سعيد حامد رجب59

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29305051402655عالء سالم صابر سالم محمد عيد60

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29005051401892محمد منير عليوه احمد الجبال61

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29212011402093محمدمتول عبدالواحد محمدعبدالننى62

ي سعيد عبد الرحمن محمد63
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29605041402651مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29203011409676محمد فوزى محمد ابوزيد64

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29601111402119محمد محمد راشد سلطان65

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29803131400718محمد احمد صابر شحاتة66

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29107151405132مصطفى محمود رجب احمد67

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28804231400653احمد جمعه عبد التواب عىل حبيش68

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29704211401156احمد سمير عبدالحميد احمد69

ي جوهري70
 
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29509161400717احمد عبد المفيد العراق

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28912191400636محمد شفيق محمد احمد71

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29002231400852احمد عبد الفتاح شعبان عبد الحليم الفيوىم72

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29808041400176محمد عبد هللا السيد محمد73

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29501121400039فتوح محمد أبو الفتوح محمد سالمة74

ي عبد الرحمن حسن75 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29206101400618محمد ناجى

ى الصياد76 ف حسير محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29510151400156احمد اشر

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29508261402095محمد طارق العرنى محمد77

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29105231400899محمد بغدادى محمد بغدادى78

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29110011410714عليوه عبد الحكيم عليوه عبد المعىطي79

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29610011420437محمود مسعد مكي عبد السميع80



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29601011431294خالد مسعد محمد يسن سمري81

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30101291401614خالد رفعت عابدين مصطفى82

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29407011403478عمرو ايمن السيد البدوى83

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28812071400697احمد محمد مصطفى خليفه84

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29508251400094عمر السيد محمد مختار85

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29209151402793احمد فايق سالم عبدهللا86

ي أحمد87
 
ي محمد عبد الباق

 
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29910111400119محمد عبد الباق

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29402271400799محمد عبد الحكيم عليوه88

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29608031400993محمد مخيمر أبوزيد محمد89

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29202051401337محمد معوض محمد السيد90

 محمد91
 
محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28901021403779احمد محمد دسوق

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28912271400751احمد سمير فؤاد عبد الحليم92

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29910191400459احمد حمادة عبدالمعبود سالم93

ي النواوي94
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29507061401179أحمد سيد محمد مصطفى

ي رمضان95
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28808301402271احمد محمد عبدالهادي عفيفى

ي عىل96
ي جمال الحسينى

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29105011406438مصطفى

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28805211401994جمال كرم محمد محمد97

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29308021400096محمود ممدوح ابراهيم السيد98

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29901071401657احمد محسن فتوح محمد السيد99

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28710101402633محمد ابراهيم حلىم عبداللطيف100

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29204241401239مينا فريد فوزى عزيز101

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29312051701535محمد عبد هللا محمد نصار102

ى103 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28902271401638محمد عبد الحميد جمعه حسير

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29908261400058احمد نارص عبدالهادى محمد104

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29911071400419احمد سامح السعيد الغريب105



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29105211401091ابراهيم محمد ابراهيم احمد106

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29803071400659ربيع مجدى موىس ابو زيد الباجورى107

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29306121402174محمود احمد نور الدين احمد السطيحة108

ى محمد109 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29704041400753محمد همام امير

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29411201400294محمد رمضان رشدي شحان110

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29506182100536محمود ايمن السيد عبدالجواد111

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29710211400095راىمي رافت حسن السيد112

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29410011405455احمد خالد فريد الطوجى113

اوي عزب114 محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29110101401552محمد عاطف الشيى

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29410011404971محمد احمد عبدالواحد إمام115

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29608011403112إيهاب احمد محمد محمود116

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30311231400974محمد طه ابراهيم عامر صبيح عىل117

ى118 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29901011419093أحمد محمد عبد الحفيظ أمير

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29907310100239عمر ابراهيم عمر ابراهيم119

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29506281401297محمد سعيد محمد عثمان120

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29402071401715محمد صالح عبدالعزيز محمود سعيد121

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29102101401771محمود عزت محمدي طه122

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29506151402496محمد جمال السيد محمد دروة123

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29102161401796كريم محمد عبدالحميد سعد الدين124

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29603241401699عبدهللا عاطف محمد ابراهيم125

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28901111400914رمضان محمد نجيب عبدالواحد سباىع ناصف126

ي محمد127 ي طارق العرنى محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29210011409273العرنى

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30106241401798اسالم عادل عبد الحميد بيوىم محمد سعد128

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29710201702794أحمد عبد الهادى عىل حسن129

ي عبدالعزيز130
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29409251401556احمد محمد حسينى

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29309201404673أحمد عبدالعظيم عىلي الشحات131

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28912301400432سالمه محمد أحمد هاشم132

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29008091400812اسالم ابراهيم حامد محمد عامر133

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29209111400496محمد عادل محمد مرىسي حجازي134

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29210011419775احمد محمد اسماعيل معوض135

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29804271400714أحمد محمد فتحي سيد136

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29408291400319محمود السيد ابراهيم سيداحمد137

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها30006011408292محمد جمال محمد أحمد138



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29304291400157عمر عزالدين عبدالفتاح محمود139

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29512101402452محمد عيد موىس غريب140

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28808231401558محمد محمود سالم محمود141

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها29011031400831محمود محمد سعيد السيد محمود سيد142

محطة المنشية2023/02/12مدينة بنها28810201401299عىلي عماد عىلي عثمان143

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29309011413099نادر محسن إبراهيم إبراهيم عىلي144

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29412051402311ماهر محمد ماهر نارص145

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29208101403776مينا جرجس عوض سليمان146

ي ابراهيم147
محطة المنشية2023/02/12مركز بنها30004110101376محمد احمد طه السيد عفيفى

ى148 محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29202221401272مصطفى حامد عبد هللا حسانير

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها29212291400414عبد العزيز رجب غديرى طه149

محطة المنشية2023/02/12مركز بنها28801101407011ابراهيم سعد إبراهيم احمد150

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29007081403612أحمد عبدالباسط أحمد عطا كتكوت151

ي عبد الرحمن راشد152 محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29706141400834عبد الرحمن يحنر

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29504301400915ايمن سعيد ابراهيم محمد153

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29212011402077سالم سعيد صابر سالم154

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29612251400738مختار منير محمد مصطفى155

ي محمد زين العابدين عبد المعبود156
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29503111402273مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29902151401778عمار بالل عبد الدايم هاشم السيد157

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29907051401152عالء عني  عبد الفتاح أحمد سليمان158

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29205251402736جورج نبيل وهيب فانوس159

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29711211400075احمد انور فهىم فرج160

ي محجوب161
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29702231401257أحمد مديح عبد العليم مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29307061401439احمد جمال رحيل خليفه162

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28907011407111اسالم احمد السيد سليمان163

كه164 محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29603031402374احمد محمود عبدالسالم شر

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29104221400576احمد مجدي صالح صالح165

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29107151405094ايهاب عصام عىلي سليم عىلي166

ي يوسف محمد يوسف167
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29206071402131حنفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28709241400659عماد الدين عبد الدايم عبد الجليل محمد168

ف رمضان امام نرص169 محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29811201700997عمار أشر

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28809201402611عمرو رزق ابوزيد محمد170

ى ابراهيم محمود171 محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29809171400077عمرو بحير

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28810011412693ايهاب جمال محمد عالم172

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29401011421354محمد عبدهللا عيد محمدي173

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28908151405336محمد طه محمد داود174

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29802071400351محمد مسعد مكي عبد السميع175

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29910131400379محمود فتحي مغاوري عامر176

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29603091402632محمود محمد محمود طعيمه احمد177

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29409161401531ابراهيم سمير السيد الديب178

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29406161401591أبانوب شحاتة فؤاد شحاتة179

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29001151402394عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم180



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29709091402678احمد جمعه عبدالقادر عبدالعال181

ى بسيس دالي182 محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29704251402252احمد رضا حسير

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29310011409731ايمن عماد احمد عبدالرحمن العسال183

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها2981001420274مصطفى محمود محمد الهادي184

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29509251401798محمد عىل احمد محمد185

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29602161401217محمد محمود احمد السيد186

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29512241400034محمود احمد السيد احمد فضل هللا187

ي عىلي188
ف مصطفى ي اشر

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29506301400136مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29709071400113محمد احمد طلعت عىل189

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28908091402677محمد محمد عبدالمولي محمد الحداد190

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28702031401194غريب محمد محمد عمر شوالي191

ي192
 
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29703151400931احمد محمد جوده دسوق

ي مهدي محمد193
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29701011427151مهدي عفيفى

 مصطفى194
ى
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29303061402375عبدالفتاح رضوان كيالن

ى السيسي195  السيد ابراهيم حسانير
ى
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28910011411012هان

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28703281400556احمد شعبان عواض شعبان196

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29401081402373محمد احمد جوده ابراهيم197

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29112011404679هشام عبدالعزيز عبدالمجيد198

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29804251400475محمد عرفه عبد العليم199

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29512061401512محمد ساىمي محروس عبد الفتاح200

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29008091401657محمد حمدي حسن ابراهيم محمد عىلي201

ى202 ى محمد حسانير محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29005291400699محمد حسانير

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29605201403535سعد صالح سعد مصطفى203

 احمد احمد204
ى
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28911011707252إبراهيم عبدالشاق

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29201151402156سعيد عبدالعظيم محمد عبدالعزيز205

يف عماد عبدالفضيل عبدالعظيم206 محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29110011708659شر

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29208011414094عبدالرحمن محمد طنطاوي غنيىمي207

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28901091404233عبدالفتاح اسماعيل عبدالرحمن متول208

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29206221402231هيثم محمد حسن محمد209

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28910011410512عىل محمد عىل احمد الديب210

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29901031400631مالك مجدى شكيس عبد السيد211

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29011281401859محمد صالح رشاد مهدى212

ي213
ي عبد المهيمن مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29208311400737مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29510041400479محمود عثمان عثمان ابراهيم214

ي بندارى سليم215
ي عبد الستار عفيفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29609281401312عفيفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها30001011423818محمد صابر احمد عبد الفتاح216

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28810171400811فتحي فاروق سليم محمد217

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29101191401239حسام السيد حسن احمد218

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29304241400253محمود صالح قطب راجح219

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29512101402959عىلي طه جالل السيد220

ي221
 
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29307191401554اسالم محمد ابراهيم الدسوق

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29709271400151احمد عبدالرحمن احمد الجندي222



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29412011406497احمد ابراهيم اسماعيل محمد نعيم223

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29911181400414حمادة عصام محمد عبد الجواد عبد اللطيف224

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29302011406519اسالم سمير ابراهيم محمد225

ي226
 عىل محمد مصطفى

ى
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29602031400197سمير هان

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29605181400399احمد صالح عبدالحميد السيد مؤمن227

ي محمد عىلي ابراهيم الصياد228 محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29705211400776محمد عرنى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29309181400099محمد محمد السيد السيد229

ي عبد العاطي عبد الرحمن230
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29509131400674أحمد لطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29502031400974محمد يسن السيد يسن231

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29811041401696محمد أيمن فتح عبدالعظيم متول232

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29406211400655منصور رفعت منصور احمد233

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29001301401413طارق مجدي جوده عىل234

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29501121401752احمد مسعد محمد يسن سمرى235

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29103111402496جمعه عبد الحميد محمد متول236

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29510011714177محمد يوسف محمد يوسف بدوي237

ي عمر محمد امام هاشم238
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29809011409698مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها30004191401255مجدى السيد محمد محمد عامر239

ي240
 
ي دسوق

 
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29004021401352مجدي جابر محمد دسوق

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29003121400993محمود عادل احمد محمد عمارة241

ي السيد صالح الدين السيد242
ى
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29212071401754هان

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها30203171400298انور مجاهد انور مجاهد نورالدين243



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29505151401078احمد طه عبدالعزيز بيوىمي244

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها30008191402591أحمد صالح عبدالرحمن أحمد245

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29910011400731مجدى عبدالمحسن عبدالمقصود عبدالفتاح246

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29711261400092احمد جمال جمعه عبد الفتاح247

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29604101402454عمرو عابدين صبح السيد جودة248

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29809011403151فادي شفيق ايراهيم قزمان249

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29512011401775بهاء ابراهيم عرفه خميس250

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29808091401637إبراهيم محمد الصابر إبراهيم محمد المشتهرى251

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29409091400655ابراهيم عبد العظيم محمد عبد العزيز252

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29208011410595اسالم سالم حمدى محمد253

ي254
 
محطة المنشية2023/02/13مركز بنها28809011419193راىم عبدهللا عبدالمقصود عبدهللا المرق

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29709011403016سعيد زكي سعيد زكي255

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29002151402455محمود عبد القادر ابراهيم عمارة256

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29708101401016مصطفى محمد احمد حسن257

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29001241401311يحنر عىل الشاىم عىل258

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29711101401211عبدالتواب طارق عبدالتواب اسماعيل عىل259

محطة المنشية2023/02/13مركز بنها29807251401276حامد محمد حامد محمد عامر260

ى عبد الفتاح صالح261 ى حسانير محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29704011400031أحمد حسانير

ي262
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29809161401733عبد هللا أحمد سيد مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29602101400815احمد السيد السيد إبراهيم263

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29202021402193كريم امير ابراهيم عبدهللا264

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29412181402054احمد زك عبد الرشيد احمد265

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها30007131401735احمد محمود صالح محمد266

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29602161400997محمد عادل محمد البيوىمي حمدي267

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29010061400839محمد عبدالعال محمد عبدالعال268

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28908080104453محمد عصام محمد عبدهللا269

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29902201401758محمد مجدى بيوىم عيس270

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29106011407236محمد محي طه محمود271

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28810011406138محمد مسعود عبدالفتاح احمد فايد272

ي273
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29101111401012محمود صالح محمود عفيفى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29908151405232مصطفى صالح ابراهيم عبدالعظيم محمد274

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها2921114101297نوار غنيىم نوار غنيىم275

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28709061400898هشام عبد الرحمن السيد محمد القرش276

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29703241400077عبدالعزيز عبد الحليم محمود عبد الحليم277

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29308151400039محمد حمدى حسن حسن278

ي السيد حموده279
 
ي عمر دسوق

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29103071402498مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29703251402515عمرو محمد عبد النافع محمد بدري280

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29403031401611محمد بكر صادق خاطر281

ي282
 
ي محمد شوق

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29903111401453محمود مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29402101401197محمود عبدالعزيز موىسي موىسي283

ي عبدالمعىطي ابراهيم الديب284 ي صيى
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29010011708131مصطفى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29201011416378سالم مجدى سالم عىل285



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29609201400116أسامة محمد صالح إبراهيم286

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29508121402516محمود جالل عبداللطيف محمد287

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29908281400178محمود محمد محمود محمد288

ي أبوعىلي ابراهيم289 محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29506011406891احمد خير

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29409241401914احمد صبح سيداحمدسيداحمد290

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29410011400411احمد عىل محمود السيد اسماعيل291

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28801141400973احمد محمود محمد محمود دياب292

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29101211401591اسالم عاطف عبد الغفار احمد293

ي294
 
ي محمد عراق محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28908011407339السيد عرنى

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29106181402158ايمن مهدي فؤاد محمد295

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29007091402193بهاء الدين محمد ابراهيم قابيل296

ى محمد297 محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29211051400755عالء عصام بحير

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها28812271400578محمد السيد عبدالدايم هاشم298

محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29303151302159محمد خالد احمد شحاته299

ي الصاوي الحايس300
محطة المنشية2023/02/13مدينة بنها29410231400276محمود مسعد مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28909061401176نجيب محفوظ أبوالفتوح عبد الهادى301

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29209011406217هشام مجدى عبد الغفار عبد الرحمن302

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29508241401513مصطفى محمد محمود محمد303

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29702141400278عبدالمنعم جاد عبدالمنعم ابراهيم304

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29507241400456سعيد عزت محمد شافعي305

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28802011403713بيوىم عبد التواب سيداحمد بيوىم قرطام306

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29507281400891أحمد محمد عبدالخالق يوسف عوض307

ى الدمرداش308 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29104211403097السيد مسعد أمير

ي محمود محمد309
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29502101401078امير محمود حنفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها30302131402172سمير مجدى أحمد أحمد عمر310

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29010201402292عىلي ابوزيد عىلي محمد311

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28903201402978عمرو محمد عبدالونيس عبدالسالم محمد312

ف حسن محمد313 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29905111401294فتحي اشر

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29709011411698محمد رمضان عبدالفتاح ذكي قنديل314

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29003011407194محمود السيد عويس السيد315

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29206260102695ابراهيم احمد عبدالحليم حسن صالح316

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29108241402911احمد امام رشدي امام317

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29611201402032احمد محمد عبد السميع محمد318

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29501011407399السيد ممدوح السيد حسن319

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28902251400953حسن ابراهيم عبد المطلب ابراهيم320

ى السيد حسن عبدالطيف321 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29103011406176حسير

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28907221403836سمير السيد دياب السيد322

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29702201402895سمير محمد سعيد طلبه عامر323

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29003011406759سيف متول سيف محمد324

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29103071401572شفيق نارص شفيق مختار325

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها30001101400558عبدهللا طارق عبدالقادر ابراهيم326

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها30202051400638عمرو خالد عبدالوكيل جودة حسن327
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محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29403011405850محمد عبدالفتاح جمال عبدالحميد328

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29107201405139محمد عىلي صبحي عىلي النجدي329

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29808191401634محمد مجدي عبد الفتاح احمد عبدهللا330

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28709261401716محمد محمد عىل حسن صومع331

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29111031401777محمد محمدى احمد ابراهيم332

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29502501403191محمد منير توفيق محمد333

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29307021400294محمود جمال محمود الصاوى334

ي بيوىمي محمود335
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29909151404097محمود راضى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29510151402833محمود عاطف محمود سالم336

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29009171400631محمود عبد الحليم محمود عبد الحليم337

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29803221400598مصطفى جمال مصطفى محمد محمد الشيخ338

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29504151400113مصطفى محمد السيد سالم بدير339

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29109181402751هيثم هندى عفيفى عبدالجواد340

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29201151404132أحمد عادل عبد المنعم عمر عصفور341

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28908151402817ابراهيم محمد زايد محمد342

ي الشحات ابراهيم343
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29812031401074احمد حسنى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29903231400833احمد خالد عبدالخالق عبدالفتاح344

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28709101401159احمد عبدالمول عبدالح عبد الوهاب345

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29607221400055احمد نبوي محمد عمري346

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28809141400591بالل محمد ابراهيم محمد عبد الواحد347

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29802181400631حلىم محمد حلىم محمد محمد348

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29308201402496مجدى محمد صالح الدين محمد حسن349

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28807041400877محمد بيوىم عىل عبدالعزيز ابو زيد350

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29708231402171محمود محمد رفاىع زكي عبدالواحد351

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29303281400497وليد صابر عبدالفتاح احمد متولي352

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28707011413996احمد محمد عىل عوض هللا353

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28802101400778احمد فريد عواد محمد خاطر354

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28808141400978رفيق احمد محمد محمد متولي355

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29402171700213احمد ابراهيم محمد امام356

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29404091401854اسامه سعيد عبدالقادر عبدالبارى357

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29608101403251محمد رجب عبد الجواد جودة358

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29911161401996احمد الرفاىعي غنيىمي عطيه359

ي جميل محمد360 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29008011407099احمد يحنر

ي مروان361
ى
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29107191401199سالم الشحات بسيون

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29210011418957محمد صابراحمد الصياد362

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28906191400971مصطفى ابراهيم عبدالستار السيد363

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29011011402331ابراهيم ساىم كمال محمد364

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29101171403219عيد صفوت عيد مرىسي365

ي366 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29409211400034محمد رضا اسماعيل عرنى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28803191401175احمد محمود محمد احمد المحالوى367

ي عبدالغفار اللبودي368
 
يف الدسوق محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28809011410331شر

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28904261400539ماركوس سمير عياد رزق369
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محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28909251402993مصطفى عبدالعظيم اسماعيل عشماوي370

ى371 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29006021400651كريم ساىم سعد بحير

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29007011402953محمد صالح الدين عبدالستار عبدالرحمن372

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29111011403552السيد عبدالجواد السيد ابراهيم373

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29503291401458محمود نبيل عزت محمد حسان374

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29601011431375محمد عبدالفتاح محمد عبدالرحمن375

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29601308800132محمد عبدالحميد محمد عبدالفتاح376

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28808291402499محمود سليمان محمود محمود منترص377

ي السيد محمود محمد378
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28901011411391مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها28906011411112عزهم نجاح محمد عبدالمعىط379

ي380
 
ي زكريا السيد ابراهيم عبدالباق

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29108241400918مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29111111400798اسالم السيد محمد مختار عبده سيد احمد381

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29309081401616احمد عيد فايز غانم382

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29406091401318محمد عاطف عبدالحق طلبة383

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29502121400159محمد السيد محمد عبده384

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29502181400492محمد صالح بهيج عبدالرحمن385

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29606071401272احمد حسن محمد محمود386

يف محمد عبد العظيم387 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29607251402834شر

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29611271401335عبد هللا صبح عبد هللا محمد فتوح388

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29704021401478محمود ناصف عبدالحميد امام سليمان389

ي عقل390
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29710011416833محمود محمد حسنى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29908141401557محمود خالد محمد اسماعيل391

ي392 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها30009151400851احمد صالح حجازي العرنى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29108281401259رضا رجب عبد الرحمن محمد محمد393

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29203261401697نادر محمد الشحات عواد احمد394

ي عبدالفتاح عبدالسالم395
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29204211401714احمد عفيفى

ى396  محمد الهادى حسنير
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29207011410912احمد عصام مصطفى

ى حسن397 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29211011403131محمد عبدالغفار حسير

ي كمال398
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29304011401251احمد طارق مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29408241400075السيد عادل السيد حسن399

ي ابراهيم400
ي خالد عفيفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29411271401719عفيفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29508011402138عبدالوهاب عبدالوهاب محمود غنيىم401

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29601221400073عبدهللا جمال محمد احمد ابو زيد402

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29604061402031جمال محمد احمد احمد403

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29604161400175احمد عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز404

ي405
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29702261401391محمد فتحي محمد لطفى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها30202231400814عىلي السيد عىلي غنيىمي406

ي عىل شور407 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29001051401056عماد السيد مليحى

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29103091401315ابانوب ماهر نجيب عزيز408

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29107101401071حسام حسن فرغىلي عىل409

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29112091400679طارق طوجى محمد عبدالعال410

ي عادل كامل عبودة411
ى
محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29209241400552رومان
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محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29510101400031محمد طارق عيد حسن موصىل412

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29601011437195عبدالرحمن عبدالباسط السيد عىل شعبان413

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29603211702295محمود سعد عبدهللا عىلي خليفة414

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29805141400051محمد خالد عبد الخالق حسن415

محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29812241400836طه زكي طه احمد416

ي حسن عىلي417 محطة المنشية2023/02/14مدينة بنها29506251401519محمود صيى

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29607171401438أحمد حمدي زاهر حسن418

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29402011402895فتحي عىلي فتحي عىلي419

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29503011407693أحمد ربيع عبد الفتاح عطية420

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29612011402938إبراهيم عبد الصبور محمد421

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29201011434091أحمد جمال محمد عقل422

ي423
ي عبد الحليم مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها28707011416171أحمد مصطفى

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29309091401916اسالم رمضان صبحي رمضان424

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29509231402151اسالم سعيد عبدالمحنر محمد425

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29410011405471بالل صبحي احمد يسن النحيف426

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29108011406275حازم عفيفى محمد عفيفى427

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29803121400833حسام محمد عبد السالم428

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29310051400915محمد فوزي عبد الرحمن عبد المقصود429

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29501011430919محمود حمدي محمود صالح430

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29606041400671محمود شحات محمود عىلي431

 صالح الدين السيد محمد432
 
محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29905171401331محمود شوق

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها2960511140076مسعد أحمد مصباح قمر433

ي حسن عبد الصادق434
ى
محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29804111404098هشام هان

لس كمال فهىمي وهبة435 محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29204131402655كير

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها28811231303115عبده محمد جودة محمد436

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها259502251703277ماهر صبحي عبد الحافظ437

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29500534140151محفوظ السيد فاروق عبد المنعم438

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29012011405671محمد السيد احمد السيد عامر439

ي أبو طالب440
محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29603141700817محمد نبيل الحسينى

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29405261401117محمد شعبان توفيق محمود441

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29008021401919كريم جالل محمود ابراهيم الرفاىع442

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29811261400038عبد هللا عني  صالح عبد اللطيف443

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29008231401237اسالم جمال خالد عبدربه444

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29007151401337بهاء جرجس عبدهللا جيد445

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29707051400777حسام احمد ابراهيم ابراهيم يونس446

ى447 محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29604041400155حسام محمود عيد حسير

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29405161400211محمد ياش عبدالقادر عبدالفتاح448

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29811221402372سامح محمد ابراهيم محمد449

محطة المنشية2023/02/14مركز بنها29408271400517عالء احمد محمد ابراهيم مصطفى450

ي451
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28810201404999عرفه احمد مكاوى محمد عفيفى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28909091404617عبدالسميع محي الدين عبدالسميع ابراهيم محسن452

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها2950401140179محمد احمد كامل مصطفى453
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ف محمد بيوىم ابراهيم454 محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30009241400095محمد اشر

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29110101403075محمد حسن فتح هللا محمد455

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29904061401372احمد عىل احمد محمد عىل بدوى456

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29801201403997احمد محمد عبدالفتاح حسن457

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29112011409913حسن شعبان عفيفى احمد458

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29403131401937سيد فوزي بنداري مغاوري459

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29307171401892احمد السيد عبدهللا زيدان460

ى الخول461 محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29308141402378احمد عبدالعظيم الشحات حسنير

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29607251402893مصطفى صالح سالمة محمد سالمة462

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29409021401531عبدالحميد نبيل عبدالحميد زيد عفيفى463

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29802051400893أحمد موىس الهادى طه أحمد464

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29501151400777راىم عطيه فوزى السيد465

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29712101400998محمود عبدالرسول دمرداش مصطفى466

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29806100200451احمد خالد عبد الهادي عبد المقصود467

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28804021403919احمد صبحي عواد ابراهيم468

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29805251403276احمد عيد عبد الننى شعبان469

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30102171402354جالل الصاوي جالل الصاوي470

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28803201404151حسام صابر محمد عبدالرحمن471

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29908011404112عبد هللا ربيع محمد عيس احمد472

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29401011424132عالء عبدالعزيز محمد متبولي473

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29011151402012محمود عبدالحميد حسن حسن474

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29912041401891محمود عبدهللا عبدربه عبدهللا475

ي بهنساوي476
 
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29707071404515محمود نبيل شوق

ي جمال صبحي عبدالسميع477
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29701011425752مصطفى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29005291401911أحمد صبح حسن محمود478

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29502141401712أحمد محمد رشاد محمد خطاب479

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28906261401091احمد حسنى دياب غانم480

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29911031400459اسالم عابد حسن سيد احمد481

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29709101401276رجب أحمد فرج هللا السيد482

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28801011724416أحمد سمير أحمد العليىمي483

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29911271401835ابراهيم رزق عبدالفتاح ابوالوفا484

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29402011402658احمد فضل حماده نصار485

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28912141401836تامر محمد محمود احمد طلبه486

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29901011400813شعبان السيد عبدالفتاح عبدالعظيم487

ي محمد488
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29607071400892محمد ابراهيم الطوجى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28702131401396محمد احمد محمد الحاج عىل489

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29106131400774محمد السيد سند عامر490

ي عبدالعزيز491 محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29512071400735محمد حسن منحى

ي مرىسي492
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29406291401053محمد رمضان عبد الغنى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29607211400839محمد رمضان عبد المنعم ابراهيم493

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29708071401938محمد سعد عبد المطلب السيد سليم494

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29105241401397محمد طارق فاروق ابراهيم الكوىمي495
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محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29910261402233محمود عبداللطيف محمود طعيمه496

ي497
ي مصطفى

 
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29609011410174هاشم محمد رجان

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28805211402273وائل جمال حسن السيد498

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29006161401355يوسف عبد الحليم محمد يوسف نورالدين499

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29011221402597أحمد حمدان حمدان عواد500

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29506011400132أيمن بدران عبد العزيز عبد الهادي501

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29702041401838احمد سمير كمال السيد502

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29601051401215السيد عىلي السيد غنيم503

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28907021402495حمدان عىلي السيد عبدربه504

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28809011410251عادل فارس عبدالحميد ابراهيم505

ي عبدالصادق عبدالرحمن506
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28807151402298عبدالصادق مصطفى

ى عطية507 محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28911121402775محمد ابراهيم حسير

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29805011400695محمد جمال محمود الصاوى508

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28911181401735محمود كمال الدين محمد509

ي عليان رحيم510
ى
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29008121401894محمود وردان

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29611041400530محمود محمد سعد ابراهيم511

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29503151402977محمود محمد السعيد جوده محمد حسن512

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29008071402738محمود احمد الهادي عبد المنعم مصطفى زياده513

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29306121400597محمد فتح حسينى عمر سالم514

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30010101401456محمد عبدالفتاح محمد احمد عمر515

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29608111400978محمد طاهر يح عبدالرؤف516

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29907131402036محمد شاكر عبدالرؤوف منصور517

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30103161701759محمد ربيع فكرى عمار518

ي السيد519
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29404251402097محمد حسن محمد عبدالغنى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28708161403693محمد جميىل عبدهللا عامر520

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29606081400592محمد الصباج عبدالسالم محمد521

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29604101402438محسن عابدين صبح السيد جودة522

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29309141400258كريم عبدالوهاب محمدي عىلي مهدي523

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29609011410034عالء محمد عبدالحميد احمد524

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28809131401093عبدالوهاب عبدالعظيم محمد ابراهيم525

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29003101405832عبدهللا احمد محمد عطية526

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29812191400074عبدهللا احمد عبدهللا السيد527

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29507011401534عادل عبدالفتاح تهاىمي طلبه528

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29901011425271شعبان مسعد شعبان محمود529

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29801101401113سليمان السيد سليمان احمد سعيد530

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29709071400717سعيد عادل سعيد صديق531

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28709291405091ساىمي عبدالباسط حلىمي عبدالفتاح532

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29204101702271سامح أحمد محمد مصيلح533

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29301151401235راىم محمد السيد محمد يحي534

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29606221401535راىمي عبوده عبد هللا محمد535

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28902271401611خالد احمد جوده ابراهيم536

ي عامر537
ي احمد حسينى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29110011410455حسينى
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محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29404011402073جمال السيد عبد الخالق ابراهيم سالم538

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29505091400051اسالم محسن عفيفى امام539

ى540 محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29910121401113احمد محمد عبد المجيد ياسير

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29709171400978احمد محمد ابو العزم محمد541

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29005011414177احمد خالد هنداوي عبدالعال542

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29605021400678احمد السيد احمد عامر543

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29010011420235ابراهيم محمود عبدالرحمن السيد خليفه544

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28912141403057ابراهيم بيوىمي إبراهيم إبراهيم545

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29611241401357ابراهيم احمد ابراهيم احمد عامر546

 محمد أحمد547
 
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29002031401331احمد شوق

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28906071400691ابراهيم محمد محمد عىلي الصياد548

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28801161404151احمد حلىم عبد السميع ابراهيم549

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29508061400471احمد عبدالعزيز احمد محمد550

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29009141401994احمد عبدربه يوسف احمد551

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29501011406473احمد عيسي محمد محمد ابوزيد552

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29303281400331احمد محمد توفيق السيد553

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30003151401892احمد محمد عبدالعزيز عبدالفتاح منصور554

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29412121301011السيد بكري السيد بدوي555

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29701151403911انور عاطف انور محمد محمود556

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29808261400118بوال سمير شفيق جرجس557

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29405181400292جوده مسعد جودة محمد مجاهد558

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29405151402495حسام عالم محمد شحته عىل559

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29210011419716رضا عايد الصياد السيد الصياد560

ي عىلي محمد الديب561
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29210011419953عىلي مصطفى

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30111241401619عمر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن562

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28907291400516عمرو سمير محمد محمد عيس563

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29102021703873عمرو عىلي محمد الشحات564

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29007161701398كريم محمد مسعد عبدهللا565

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29705151402774محمد ابراهيم الشحات ابراهيم566

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28910211401691محمد ابو المعاط عبدالعزيز محمد عثمان567

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29104131402294محمد تهاىمي أحمد مهدي568

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29405071402095محمد عبدالهادي إسماعيل إبراهيم569

ي570
 
ي طلبة دسوق

 
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29004011405333محمد عىلي ابراهيم الدسوق

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28910011423371وليد عبدالحميد عبدالمنعم محمد صبيح571

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29201011435372عبدالمنعم عطيه سليمان النادي572

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29108011410132غنيم احمد غنيم محمد عبدهللا573

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30201011401651محمد شحته محمد سليمان574

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29603011408597محمد طارق عبدالعظيم غريب الخول575

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29706231400035محمد عاطف ضعيف محمد احمد576

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29401271400113محمود محمد الشافع عبد المعىطي577

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28903211402216أحمد ابراهيم احمد عفيفى578

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28911161403057أحمد عكوش مطاوع عبد الجواد579
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محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29012281400255ابراهيم محمود اسماعيل ابراهيم580

 محمد محمود ابوالخير581
ى
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29111141400695احمد حصاق

ي محمد زك582
ى
محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29611181401913اسالم هان

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29309281400711حسام الدين عماد عبدهللا محمد احمد583

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29106181400911سمير عبدالعظيم احمد عبدالعظيم584

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29609211403636طه زكريا محمد عبدهللا عيد585

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29304181400771طه عادل محمد لبيب586

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28708011407917عبدالرحمن فوزى عبدالرحمن587

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها28907251402176عالء حمدى محمد عبدالهادى ابو النرص588

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29605121400179محمد السيد جوده سليمان دجا589

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29405051702572محمد سعد عبدهللا عىلي خليفة590

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29601221401894محمد سعد كريم محروس591

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29611011401951محمد سعيد شوكت بغدادي592

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29010031400818محمد صالح السيد ابو زيد الباجورى593

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29809121400815محمد عادل محمد محمد594

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29706071701611محمد عبدالرحمن محمد ابراهيم595

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29805241400139محمد محمود عبد العليم سعيد596

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها30105171401055محمد ياش السيد عبداللطيف597

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29611141401198محمد ياش عبد المنعم بيوىم حجازى598

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29504101400091محمود عادل محمد عبدالوهاب العسس599

محطة المنشية2023/02/15مركز بنها29501141400051محمود منترص حامد يوسف600

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29101211403578مصطفى سليمان عليوه عىل601

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29309241401359مصطفى محمد جمال عبدالرحمن602

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29502011402971مينا عادل فرح يوسف603

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29409111400754هشام عبدالحافظ محمد عبدالخالق604

ى605 ى بحير محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28909101402197محمد ابراهيم بدر بحير

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29004291402598محمد عاطف مصطفى احمد محمد الضبع606

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29304241401837اسالم فتحي محمد قايدباي607

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29308071400739محمود عبدهللا محمود عبدالحميد608

 محمد احمد خليفه609
 
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29404071401718محمود محمد شوق

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29406251700554محمود سمير أحمد العليىمي610

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29409011402776محمود عبد العظيم محمود عبد العظيم611

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29608271401431محمد عبدهللا عبدالرحيم سعد جيى612

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29704301401198محمد عبد الفتاح حسن اسماعيل سالم613

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29712191400479محمد عاطف محمد عبد الرحمن احمد614

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29906241400636محمد رضا صالح عاشور615

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29908211400995أحمد محمد محمود محمد عبدالعال616

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29910171401718محمد فتح عبدالرحمن احمد617

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30007091400471محمد عىلي محمد سالم618

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29206141401714محمد مح عبد هللا محمود619

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29209061401054عالء سعيد حميدة شحات620

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29302101400757محمود عمرو محمود السيد حجاج621
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ى622 ي محمد عبد الفتاح محمد حسير
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29601091400092مصطفى

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29601191400111محمد رمضان مصطفى عبدالفتاح مصطفى623

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29803161301676محمد عبد الحليم صابر عبد الحليم624

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29710011404576احمد عادل محمد ابراهيم625

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29805061401439احمد عرفان رحيم احمد عىل626

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28901011422457محمد يوسف عبد الفتاح يوسف627

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29009201403151مصطفى فارس عبدالحميد ابراهيم628

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29107011412937احمد عزت عيس عبدالوهاب629

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29412151401959احمد محمد احمد متولي630

631
 
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30110011416971احمد السيد محمد السيد دسوق

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29004272101234احمد هشام عبدهللا غازي632

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29402221401131ابراهيم محمد ابراهيم محمود633

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30105141401336حاتم محمد نارص السيد634

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28712151404036ربيع سالمه عبدهللا غنيم635

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29203101401658عماد حمدى فهىم السيدالغراب636

ي عبد الحميد جودة طه السيد637
ى
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29309251400474هان

ي محمد الهراوي638
يف صبحي محمود عفيفى محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29406251400852شر

ى639 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29509081400074السيد محمد السيد حسير

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30001211401991احمد سمير حجازى محمد640

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29304021401896أحمد فتحي محمد فايد641

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29109221401477مسلم احمد عبد الجواد642

ى موىس643 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29202081403695محمد عاطف أمير

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29705151401212احمد السيد محمدي عىلي مهدي644

ي645
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29807011403131طه محمد طه يوسف الجناينى

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30007011403076محمد خالد رمضان عبدالعظيم646

 عفيفى647
 
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29506111401659حمادة إبراهيم دسوق

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29507278800055أحمد رجب محمد يونس648

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30009191400595نور محمد سيف  النرص649

ى650 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29504081402032عبد الرحمن محمد ابراهيم حسنير

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29001081401379احمد جمال محمد احمد عياد651

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29505011401531ابراهيم محمود احمد السيد652

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29610011414615حسن عبد الرازق حسن محمود653

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28906011405031باسم مسلم محمد اسماعيل ابو الدهب654

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29009021403012حمدان عبد الننى احمد حسن الحرصى655

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29110211402511مصطفى عبدالرازق محمد معوض656

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29111121400851حسن محمد حسن ابراهيم657

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29308231401851حمادة جمال عيد السيد658

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29408181400411محمود ابراهيم عبدالعال عبدربه659

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29502191400377محمود إبراهيم عبدالفتاح احمد660

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29507151400139محمد ابو الهمم ابو السعود الطوجى مطر661

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29508011410131محمد صابر فتوح محمود عبدهللا الصباغ662

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29511011401434طارق احمد سيد احمد عىلي االشهب663
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محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29606201400711محمد مصطفى يس عبدالسالم664

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29802071400253محمد عاطف محمد الشحات665

 الرونى666
ى محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28705251401399اسامة صالح صبح أمير

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28811151404077محمد هالل عرفه تهاىمي الزيات667

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28812111401098محمود محمد محمدى سيد احمد الغباىسر668

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28905251701499محمد ساىم محمود أحمد669

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29002201402273محروس محمد محروس محمد اللبودى670

 محمد محمود ابو الخير671
ى
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29002221401516عالء حصاق

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29005131401435عبد العظيم عبدالسالم عبدالظيم منصور672

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29009151402531السيد رجب السيد عىلي673

ية29903141402039عبدهللا مجدى فهيم السيد متول674 محطة المنشية2023/02/16القناطر الخير

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29201011433892محمود خالد السيد عواد عبدهللا675

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29212101402491محمد عبدالحفيظ احمد محمد676

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29310011413631محمد احمد شحاته عبدهللا677

ي الشيخ678 محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29411101400491محمود رجب السيد عرنى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29502011402636غنيم محمد عبدهللا غنيم679

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29509281401156محمد عبدالرحمن جودة يوسف رجب680

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29610011400118عبدالهادى احمد عبدالهادى امام محمد681

ي منصور682
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29612051402116محمود صالح عبدالمرضى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29712011402215احمد علوى محمد عرفة683

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29801181401992محمد هشام محمد احمد السيد684

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29905151400053هادى بدران عبدالمرضى محمد685

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28902091403039عمرو عبد المنعم عىل صوانى686

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28903301400697محمد محمد عزت جوده محمد محمد حسن687

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28906041401154محمدى محمد احمد متول688

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29501261400799محمد يشي محمد السعيد689

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29602101403491محمد جمال محمد عبدالعظيم درويش690

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29608111401915محمد السيد رضا محمد متولي دراج691

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29801101401393محمد السيد محمد محمد موىس692

693
 
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29803091402615عبد هللا نارص محمدى عبد الحميد عراق

ف عايش سالم عبد القادر694 محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29803211404773محمد اشر

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29909201401817احمد رضا عبدالجواد عبدالمجيد695

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30103291400513محمود احمد محمد عبد الفتاح الجندي696

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30211141402515عمر محمد رضا عبدالعزيز محمد باشا697

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30308231400116محمود جوده السيد مروان698

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28901151402936محمد عبد القادر ابراهيم محمد699

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29007251403051اسامه محمد رشاد السيد سته700

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29009271401856احمد فوزي فهىمي سليمان701

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29312231400274مدحت وجيه جودة عىل702

ي احمد عىلي703 محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29406121401571مسمح خير

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29409101403518يونس صالح يونس عامر704

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29410011405412احمد محمود محمد احمد705
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محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29412091400974محمد السيد عبد السميع يسن706

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29503081700258محمود سليمان جاد سليمان707

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29508051400618احمد السيد نعيم عبد الحميد708

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29509101403954اسالم احمد محمود احمد القاضى709

ي عبدالرحمن710
ف ابوالغيط الجيوىسر محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29511151400691اشر

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29704161401532محمد شعبان محمود احمد القاضى711

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29708061400534ابراهيم ربيع ابراهيم عبد العزيز712

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29708101401059محمدالسعيدمحمدمحمد713

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29804011400192محمود رضا عبدالسالم محمود714

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29804111400416محمد جمال محمد صالح محمود715

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29810011416439مصطفى صالح عبد العزيز محمود716

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30203101402471محمد ايمن محمد عبدالهادى خرصى717

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28904201403636طه مسلم نجم مسلم718

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28911011405116محمود السيد ابراهيم احمد زيدان719

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29010061401711محمود نبوي جوده مصطفى720

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29106161400833كريم عماد عبدالهادي عىلي721

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29109031401039احمد محمد عبد العزيز رمضان722

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29301161402159باهر ابراهيم محمد السيد محمد723

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29412121400672هشام عبدالباسط عبدالمجيد هدهود724

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29603231400074احمد خالد عبدالعزيز عبدالفتاح725

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29605251400499محمد صالح الدين عبدهللا عبداللطيف726

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29701251403551حلىمي محمد محمد حلىمي محمود727

ي جمال محمد عبدالحميد عاقول728
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29707301401634مصطفى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29905221401478عماد عبدالهادي شحتة عبدالعظيم729

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29912091401973الحسن سمير محمدى عبدربه قربة730

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29707171401157احمد ابراهيم سليمان سالم731

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29404161401474محمد السيد جودة محمد732

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29208131400933احمد خالد احمد سيد احمد733

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29807011402739محمد صبح عبد المنعم بكرى734

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28811271402957هشام محمد جيى محمد735

ي محمد منصور736
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29004131401536حسن االلفى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29309181400536احمد محمد متولي ابراهيم737

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29312191400233محمد طه جوده السيد738

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29507011401496صالح عماد صالح عبداللطيف عىلي بركات739

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29606041400239محمود ممدوح سعيد عبدهللا740

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29609231402555عبد الرحمن عبد الحكيم عبد الرحمن عىلي741

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29610011400614محمود محسن جودة بيوىمي742

ف محمود محمد توفيق743 محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29701011403635احمد اشر

يف عفيفى السيد عفيفى744 محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29709251401754شر

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29811161400871أحمد عىلي عبد الجواد الزيات745

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30105151401296عالء انور السيد ابراهيم746

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30209211400391احمد محمد حمزه عبدالغفار747
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محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29910261401032احمد نبيل وجيه عبدالعزيز فرج748

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29506101402959اسالم السيد ابراهيم اسماعيل عامر749

ي750 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29207011402651عبد البديع عبد هللا احمد مليحى

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29401011428596احمد محمد محمود عىلي751

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29608311400395صالح غنيىمي صالح غنيىمي752

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29906041400755محمد عبد العال السيد عبدهللا753

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29911041400775محمد السيد عبدالباسط السيد754

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29611011402176محمد محمود محمد إبراهيم755

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها2910816400755أحمد عىلي منصور عبد الكريم756

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها28710061401159يحنر حسن اسماعيل عبد القوى757

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها28908141403254يوحنا كميل مرقص سالمة758

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29401221401879عاصم حماده حسن سيد حسن759

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29402071400212كريم عبدهللا عبدالعظيم نور الدين760

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29603271400271طه حسن فتح السيد761

ت عبدالفتاح احمد محمد762 محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29707221401536محمد خير

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها30105021400999احمد محمد محمدى محمد763

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29112111400271محمود سعيد محمد محمود سالمة764

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28804241400694كريم محمد عادل عبدالرحيم765

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28910151402951عبدالقادر حسام مصطفى عبدالقادر766

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29001011448319احمد الشحات عبد المنعم مرىس767

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29006211400835مصطفى عفيفى السيد عفيفى سالمة768

 سليمان السيد عىلي769
ى محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29105051401935معي 

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29110071401056محمود عبدالمعتمد عبدالوهاب عبدالعزيز770

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29205231402438احمد رافت عبدالفتاح منصور771

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29301151701131احمد عبد العزيز محمد خالف772

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29305051400491احمد محمد محمود773

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29312251400513عبدهللا جمال عبدهللا مشهور774

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29402201403171بالل عثمان سليمان ترك775

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29411011405591صالح محمد صيام محمد776

777

صالح الدين عبد البارى محمد صالح محمد عبد 

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29701031401299الرحمن

ي محمود محمد كمال778
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29912031401877مصطفى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29501011425851حماده سالمة سليمان ابراهيم779

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29202201401551أسامة عىل عبدالقادر عىل غريب780

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28805291400497محمد فوزي فهىمي سليمان781

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29204011405995محمد سمير عبد الرحمن احمد حسن782

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29302081401956محمد ساىم بيوىم محمد صبيح783

ى784 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29504081402016عالء محمد موىس شاهير

ى عبدالرحمن الشيخ785 محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29607011408274ايمن طه امير

ي فتحي محمدي عىلي مهدي786
محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29903101403199مصطفى

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30002281401111ابراهيم شحته محمد عبدالح787

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29811141402592صالح عىلي محمد عىلي788

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29312201402531اسامة عادل احمد فؤاد789
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محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29401011428154محمود عالء الدين محمد محمد حسن790

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29606091400078بالل شحته عبدالفتاح محمد كل791

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29009291404916باسل كمال هارون عبد الفتاح792

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها28712011704871عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف يوسف793

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28809011410234محمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم794

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28901011421779محمد عىل ابراهيم سيد احمد795

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29005011414533محمد عبد السالم عبد السالم السيد سليم796

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29209011412691طه مهدي طه عىلي جيى797

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29504151400776مجدى محمود عبدالصادق احمد798

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29504151400792ماجد محمود عبدالصادق احمد799

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29609191400554احمد ابراهيم حنفى متول احمد800

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29612011401991احمد مصباح حامد عفيفى801

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29701191400957عمر جمال عمر محمد عمر802

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29905041401313محمد عقيىلي عبد السميع عبدالسالم803

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29908031402671سمير سعيد محمد الشادل804

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29910061401232كريم صابر عبدالخالق شعبان بطاح805

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها30207161402379محمد سمير فاروق مرىس ابراهيم806

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29104021402311وجيه محمد عبدهللا احمد807

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28810151402779محمد عباس إبراهيم محمد808

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28704061401817احمد السيد احمد عىلي809

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29003211403878عمرو عبدهللا سالم مبارك810

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29505011401337احمد حمدان محمد سالم فودة811

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29708041400911محمد عبدالباسط عبدالمنعم احمد ابو النرص812

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها30202111400071عمرو ياش عىل فهىم عطا محمد813

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29403151400872محمد صابر محمد محمد محمد814

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29405051402111امجد طه عبدالباسط سالم815

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها28802101405375احمد سعيد احمد محمد غالي816

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29201031401598عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالفتاح817

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29901011417554محمد سعيد ابو الفتوح اسماعيل818

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها30107131400954احمد محمود احمد سيد819

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28902271300114محمد عىل محمد عبداللطيف820

ي عىلي محمد نور الدين821
محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29005011407171تامر مصطفى

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها29301011408337عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد السيد822

محطة المنشية2023/02/16مركزبنها28912161401654احمد حمدي ابراهيم محمد823

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها28811131400695محمد طارق محمد مدبولي نور الدين824

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29602181402015كريم محمد حمدي السيد825

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29809121402397احمد اسماعيل عبدالسميع عبدالفتاح عمر826

محطة المنشية2023/02/16مركز بنها29205011411274محمد رمضان محمد احمد827

ى محمد حسن828 محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29507131401635ابراهيم حسير

محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29711181400652محمود عبدالحميد محمد عبدالفتاح829

الدين محمد830 محطة المنشية2023/02/16مدينة بنها29908031402272يوسف يحنر خير

ى831 ى القناطر28901071403575احمد محمد ابراهيم خليل الهجير محطة المنشية2023/02/19شبير
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ى القناطر29205221401212عماد احمد فريد محمد832 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29501251402653محمد عبدالمقصود محمد عىل فرج833 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29608301400133ابراهيم محمد السيد محمد عابدة834 محطة المنشية2023/02/19شبير

 محمد محمود التهاىمي835
ى ى القناطر29608201400233محمد أمير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28809101406198محمود أحمد زك مدبول836 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30111011405836احمد صابر جالل عيسوى837 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29804011408339مصطفى عيد مصطفى عىل838 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29205231402152احمد عادل محمد امام العطار839 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29807141401939محمود ربيع محمود عبد السالم840 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28806281402137احمد عبدهللا عطا عامر841 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29706051402358رشاد يحي محمد السيد842 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29705251402992احمد ساىم محمد احمد843 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29705021401458بسام ابو الوفا محمد محمد844 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي محمد عبدالحميد متولي845
ى القناطر29607151400613محمد مصطفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28912011407638هشام محمد كمال عبد العظيم سبلة846 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29512211401273محمد محمود حسن ابوالمجد847 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28703021402571فتحي احمد محمد دياب النمر848 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى849 ى القناطر29106161402593محمود اسماعيل محمد عيد حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29601251400515محمد عادل مأمون مصطفى850 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28805011411456محمد السيد عبد العزيز محمد حسن851 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29802011411051محمد عبدالرحمن عبدالعاط عىل حسن852 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29603101403713محمود رمضان محمود احمد سالم853 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي عبد الحميد سالم عىلي854
ى القناطر29606221401934مصطفى عبد الغنى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى السيد عبد العزيز كلوب855 ى القناطر28704121403032محمد حسانير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606011400731عبدهللا ظريف عبد الكريم محمد856 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28708101405956سعد عبدالفتاح محمدي محمد857 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى فرماوي858 ى القناطر28809011417875محمد عبد الرسول حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29503241401171ياش عبد الظاهر إسماعيل859 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29705241401734حسام مجدي عبدالعظيم محمد860 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي عيس عوض861
ى القناطر29901101404397عبدهللا محمد عبدالراضى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29306231400371رضا عبدالعاط محمد بيوىم الشافع862 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29906011404314احمد سعد ابراهيم عبدالعزيز863 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29307081401575محمد محسن عبد ربه عبد الحميد864 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28901141404671محمود مصطفى صالح عواد865 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28911081403137إبراهيم صالح إبراهيم866 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29603151400154أيمن عبد الحميد إبراهيم داود867 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29005081402176وليد سعيد محمد حسن868 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29601051400111وليد يحي مهدي عبد السميع عيد869 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29203131401318طارق مجدى محمد جمعه هيكل870 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29008191402537محمد يشى محمد عبد العزيز حيدر871 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29109011413138محمود سعيد عبدالفتاح عبد العزيز872 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29804141401638محمود عبد هللا السيد عىلي رزق873 محطة المنشية2023/02/19شبير
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ي احمد عطوه احمد874
ى القناطر29109031402256مصطفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ي حسب هللا875
 
ى القناطر30004081400318محمد حسن عبد المؤمن عبد الباق محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29509111400171احمد محمد سيد مرىسي876 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29406061400279احمد عمر محمود سليمان منصور877 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29712131402057أحمد محمد أحمد عبد السميع878 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر2980221401893أحمد ماهر عىلي عبد الفتاح879 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28908011414696محمود محمد محمود حامد880 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29404181401535احمد عزت محمد ابو السعود صقر881 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29107091402031الشحات محمد صابر عبدالسميع882 محطة المنشية2023/02/19شبير

 عىل محمد حسن883
ى
ى القناطر29001211402739هان محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29711031401758عبدالخالق محمد عبدالخالق محمد دويدار884 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29602041400331شهاب محمد محمود معمر885 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى886 ى القناطر29702051401496عمر مح شحات حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29705031402959محمد سمير السيد السيد سويلم887 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29702011406975محمد سعيد اسماعيل سالمة الوكيل888 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29704151403111اسالم محمد السيد سويلم889 محطة المنشية2023/02/19شبير

ف محمد عيد رضوان890 ى القناطر29902061402473السيد أشر محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29804151403655هيثم عادل الهادي النجار891 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي مدكور892
ى القناطر29502171400079احمد محمد عبدالغنى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى893 ى القناطر28703271401953كامل ابراهيم كامل السيد حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29806211402656محمد جمال كامل ابراهيم894 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29603011402131حازم جمال محمود895 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29605091401477سعد سيد محمود محمد896 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29612151402695محمود صبح عواد سالمه فارس897 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29610011402773مصطفى محمد محمود مصطفى898 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29304191401377عمرو مصلح انور عبدالحليم899 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29205031402433اسامه سعيد عبدالمقصود عبدالحق900 محطة المنشية2023/02/19شبير

ناوي901 ى القناطر28906141402271احمد عىلي محمود عىلي اليى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29909181400134احمد جمال عبدالعظيم حرز هللا سيد902 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29609051400473رجب محمد صالح احمد عبدالعزيز نصار903 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29307261401972عىل احمد ابراهيم عىلي904 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29201311401054محمد محمود عبدالرحمن امام905 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى السيد906 ى القناطر30102221401958طه السيد حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29509101404136محمود سعيد عبدالسالم منسي نوار907 محطة المنشية2023/02/19شبير

908
 
ى القناطر29111091402594حسام حامد عبد المؤمن عبدالباق محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30012051401975أحمد سعيد حسن سالم909 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28902141402454محمد سيد صبحي سيد910 محطة المنشية2023/02/19شبير

911
ى
ى القناطر29503061402994السيد حسن عبدالسميع الطنان محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29907221401691زياد ابراهيم سليمان حسن912 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29708231402278احمد ابراهيم فاضل حسن فيشاوي913 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29304051402195صالح السيد محمد ابوالفتوح914 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29905011404695محمد سعيد رزق محمد915 محطة المنشية2023/02/19شبير
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يسي916 ى القناطر29304161400091محمد شحات طه السني  محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29209211401759محمود محمد ربيع سعيد سلطان917 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29811181401475هشام طارق فتح محمدى918 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29903011404617احمد سالم احمد سالم919 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي مجاهد عبدالمنعم عبدالرحمن عىلي920
ى القناطر29409261400451مصطفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى921 ي صالح غريب حسانير
ى القناطر28906201404279مصطفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29804011408118محمد صبحي محمد احمد922 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29505091401537عبدالفتاح محمود فهىم محمد غريب923 محطة المنشية2023/02/19شبير

اوي924 ى ى القناطر29206221402177احمد جمال محمد محمود الجير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29502201402675صهيب عبدالحميد عبدالفتاح عبدهللا925 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606251400274رضا وحيد محمد درويش926 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29808271402194عبد السالم سيد عبد السالم محمد927 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29605271401378مصطفى محمود فضل امام928 محطة المنشية2023/02/19شبير

 بدر عفيفى سليمان929
 
ى القناطر29803011408499احمد شوق محطة المنشية2023/02/19شبير

ي عبد الدايم عبد الحق930
ى القناطر29010151404175عمرو حنفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29009031403134أحمد جالل عبد الجليل عىلي931 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29804121402395أحمد محمد يوسف محمد932 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29105011411377أحمد محمود حسن محمد محمد الفيوىمي933 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29010061403013السيد عبد الفتاح السيد أحمد أبو ستيت934 محطة المنشية2023/02/19شبير

ف محمد محمود935 ى القناطر30008031400576بالل أشر محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29602151403475محمد صالح مصلح إبراهيم936 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29108281402395محمد عادل عبد الحميد حافظ937 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606291400196محمد عادل محمد عبد الحسيب938 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28801011435333وسام عادل إبراهيم أحمد مراد939 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606011401231وليد محروس عبد الجليل محمد هالل940 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي941
ى القناطر28901111402011صالح عبد هللا إبراهيم مصطفى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28908121403398عالء أحمد رزق عبد الحسيب942 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29005171401811محمد إبراهيم محمد إبراهيم سبيلة943 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29701011407576محمد اسامه صادق محمد اسماعيل944 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر2940721400133محمد رفعت حسن أبو المجد945 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29506251400318محمد شحات عبد الوهاب946 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606121401678محمد جابر محمد جالل النحاس947 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29506211400277ابراهيم فتحي محمد ابراهيم948 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29406021400071احمد زكي سعد عوض949 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28901241402153بالل عبدالفتاح سعيد عىل950 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29308031401571بيي  سعد عريان سعد نرص هللا951 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29607181401819محمد عبدالحليم عبدالوهاب عبدالحليم952 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606271400297محمد فتح احمد جمعه زعبوط953 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29809271402492محمد ممدوح محمد احمد عبدالرحيم954 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29107031402717محمود اسعد حافظ السيد حمود955 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29802014140179مصطفى محمود احمد فتح محمد الوكيل956 محطة المنشية2023/02/19شبير

ف صبحي عبدالعظيم الزيطه957 ى القناطر29708111402151محمد اشر محطة المنشية2023/02/19شبير
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ي958
ى
ى القناطر29311251402692محمد رفعت عبدالرافع ابراهيم البسيون محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29509251400112محمود خالد عبدالرافع عبد الحميد959 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29606211400115محمد ابراهيم عالم الطوجى960 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29611201400277محمد شحات عوض الشحات961 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28806240100215محمد صفوت مرىسي الجدي962 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29702121401332احمد جمال الدين عبدالعظيم عىل الجلدان963 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30107101403932احمد محمد حسن حافظ964 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29505201400256احمد سعيد جيى حسن دعبس965 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي966
ى القناطر29901011417236احمد سعيد محمد الحسينى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30203051403595ابراهيم حمدي ابراهيم عبد الفتاح الجمل967 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي968
ى القناطر29702181400378احمد جمال محمد الجيوىسر محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30202121402099عبد الظاهر جمال عبد الظاهر969 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29507071400073عبدهللا عصام محمد احمد نصار970 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29707031401513محمد عبدالمؤمن احمد رزق شتله971 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29802011412473محمود سعيد ابراهيم محمودابراهيم972 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29412011400774حسن عبدالحليم عبدالعظيم ابو كريمه973 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي محمد ابراهيم974 ى القناطر29101151404332طاهر عبدالننى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28802071402856عبدالحميد أحمد عبدالحميد جمعه طه975 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29106151404814عبدالعزيز نارص عبدالعزيز عبدالفتاح976 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29805201403054عمرو حسن محمد عليوة977 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29009101404575فتحي مختار فتحي السيد978 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى عشماوي979 ى القناطر29005101403654محمد السيد حسير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29211071402118محمد حمدى محمد عوض980 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29205281401891احمد عبد المؤمن عبدالمنعم محمد981 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29305161400259كريم سيد عبدالحليم محمد ابو الخير982 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29402151403018محمد عادل عزت ابراهيم983 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29901221401774محمد عارف زك سالمة984 محطة المنشية2023/02/19شبير

ي عبد الحميد سالم985
ى القناطر29907161401697محمد عبد الغنى محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29902091401137محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب986 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29307271400192محمد مرزوق السيد رزق شبايك987 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29106141401132محمد نبيل محمد عطيه988 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29106181401836محمد وحيد محمد درويش989 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر28805071403517محمود احمد محمود طه بكري990 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29805191400817محمود سعيد عبدالعال السيد991 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29010131402958محمود سعيد يوسف هزاع992 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29206301400973محمود صالح عبدالحميد فؤاد993 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29509211400233وليد عبدالسالم عبداللطيف بيوىمي994 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29409141400112موىسي عبد الباسط موىسي عبد ربه995 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر30111251404411محمود محمد سالمه محمد996 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى غريب997 ى القناطر28903271402193محمود جالل امير محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29404201402673محمد صادق عبدالحافظ احمد998 محطة المنشية2023/02/19شبير

ف999 ى القناطر28703171402839محمد سيد محمد عبدالعزيز شر محطة المنشية2023/02/19شبير
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ى القناطر29901011410495مازن سعيد عىلي السيد1000 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29312141400071مؤمن محمد سعد محمد1001 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29907281401933عبدهللا محمد سعيد حسن1002 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29503071400451حسام يوسف محمد يوسف عبدالكريم1003 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29505081400273ايهاب سعيد عبدالعظيم حرز هللا1004 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29306011400257امير محمد احمد السيد1005 محطة المنشية2023/02/19شبير

ى القناطر29801141402112السيد مجدي محمود ابراهيم حبيب1006 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29909301411399السيد حسنى عبدالهادى عبدالسميع1007 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29105161401957اسامه ربيع سليمان مصطفى1008 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29804191400292احمد منير حسن طعيمه ربيع1009 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29101071402851احمد محمد فتحي شحاته1010 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29309191400178احمد محمد عبدالظاهر ضيف1011 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29309261401819احمد محمد احمد جالل1012 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29603101403811احمد عزت عطيه عمر1013 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29607111400131احمد شحات سالم حسن عىل1014 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29310241401632احمد رضا سليم بندارى عىل1015 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28806251404071احمد جابر عبد السالم بدر1016 محطة المنشية2023/02/20شبير

ف عىلي محمد عياد1017
ى القناطر29305011409452أشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29407221400137احمد جوده محمد محمود الفحل1018 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29812041400939عبدالحليم عىل محمد سليمان عبدالعاط1019 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي صديق العزالي1020
 
ى القناطر30204011405753محمد عبدالباق محطة المنشية2023/02/20شبير

1021
 
ى القناطر29312141400038محمود فهىم فهيم البشون محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29405281401911ابراهيم نوار سعيد محمد1022 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28903301401553ابرهيم محمد محمد عدوي1023 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29203161401771احمد رضا احمد عبد ربه1024 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28702011412971احمد فتحي عبد الفتاح محمد هاشم1025 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29207181402191السيد عبدالصبور السيد سعيد عمران1026 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29106171402371سمير نارص محمود عبدالحميد نوار1027 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29507211400214محمد ابراهيم عبدالعظيم عبدالمقصود ابراهيم1028 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29304151402494محمد السيد أحمد النجار1029 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29806071401999محمد سالم احمد سالم1030 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29108201404333محمد عايد عليوة محمود1031 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29805011407851محمود عبد المطلب ابراهيم محمد1032 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28812301400594إبراهيم أحمد جمعه مسلم1033 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29605101400377أحمد إبراهيم عواد إبراهيم1034 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29809281403314ابراهيم عبد الهادى احمد1035 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29004051402736احمد ذك حافظ محمد مصطفى1036 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28904011411993احمد طه عبدالننى محمد عبدالننى1037 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28904081402991احمد مجدى سيد ابوستيت1038 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29210171402135بالل عبد العظيم السيد احمد1039 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28707041404053حامد محي عبدالفتاح محمد1040 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29811051401953سيد محمود يوسف عىلي1041 محطة المنشية2023/02/20شبير
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ى القناطر28912271401439شحاته فتحي شحاته حفنى1042 محطة المنشية2023/02/20شبير

يف كمال عبدالظاهر كمال امام1043 ى القناطر28806011413218شر محطة المنشية2023/02/20شبير

ف سعد عماره1044 ى القناطر29910271402193عبدالرحمن اشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29209251403193عبدالرحمن جميل شكري حسن1045 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29202118800398عبدالرحمن حامد محمدي نرص الدين1046 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى الدابة1047 ى احمد حسير ى القناطر29007231403195عىلي حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29703151403255محمد حسن أحمد حسن منس1048 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29106111401855محمد سمير سعد السيد1049 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28807131402119محمد عبد هللا عبد السالم1050 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29007241402332محمد عصام محمد عبد القادر1051 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29311101400276محمد محمود سالم محمد1052 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28812201403456محمود حمدى محمد عىل1053 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609301408718محمود داود الفران داود النجار1054 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي محمد محمود1055
ى القناطر29112190100393محمود مصطفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ي سليم نارص قاسم عىلي1056
ى القناطر29009011412757مصطفى محطة المنشية2023/02/20شبير

 سابق1057
 
ى القناطر28804201404514عىل كمال عىل عبدالباق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28806011412637محمد سيد منصور ابراهيم1058 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29005021403157عبد الرحمن احمد محمد سليمان1059 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29403251401892عاصم عمر محمد الصادق1060 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29612211401111احمد الطوجى عبدهللا الطوجى بصيلة1061 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29704061401934عمر زكريا سعيد محمد موىسي1062 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30006151401212احمد عادل حسن محمد رفاىعي1063 محطة المنشية2023/02/20شبير

يف صابر محمود مشهور1064 ى القناطر29005191403151شر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29002151404393احمد محمود حسن محمود الشافعي1065 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29011181403056السيد احمد محمد السيسي1066 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29209051403334محمود عبد النارص حسن حافظ1067 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29511051400227احمد عبد الهادى محمد رمضان1068 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609271400199محمد عادل محمد عبدالعزيز1069 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29702221400414احمد عادل احمد احمد حماد1070 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30202041401814فتحي ابراهيم فتحي شبايك1071 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28712251401891هيثم محمد محمد عبد العزيز عابدين1072 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28912251402838محمد ابراهيم عبدالمنعم عوض الشيىمي1073 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29101041401877محمد احمد محمود النحاس1074 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29104081402395عبدالحميد خالد عبدالحميد محمود رحال1075 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29303011400517عمرو احمد محمود عبدالحافظ1076 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29303141401671حسن عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد1077 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29405131400071احمد عبدالمنعم شعبان عبد المنعم1078 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29406011409313احمد عىلي عبدالجليل شعالن1079 محطة المنشية2023/02/20شبير

 عبد المعز محمد بيوىمي صيامك1080
ى القناطر29410291401875مصطفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29411121402954محمد يح مندور ابوالعال1081 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي فطير1082
ف محمد عفيفى ى القناطر29511141400235محمد اشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29603041402054محمد عىل محمد عبدالعظيم خفاجى1083 محطة المنشية2023/02/20شبير



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

ى القناطر29606081402196محمد عمر جوده محمد النجار1084 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29611231401651اسالم يحي صالح عبد الفتاح1085 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29612161400615احمد ابراهيم محمد عبدالرسول محمد1086 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29812061400811محمد عادل محمد حسن شوشه1087 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي طه1088
 
ى القناطر29901261400754ابراهيم محمد دسوق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29902221401711نبيل شاج الدين عىلي محمد1089 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29904101403616احمد جمال محمد محمود1090 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى محمد حسن1091 ى القناطر29912061401839محمد حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30005221402193إسماعيل السيد طه رفاىعي1092 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي1093
ى القناطر30212181401631عىلي اسماعيل عىلي محمد االلفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ف حسن عالم عبدهللا1094 ى القناطر28803081403156محمود اشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى1095 ى القناطر28903031401599محمد صالح عبدالجليل عىل البحير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28910011420593محمد شعبان عرفه شعبان1096 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29009011413478السيد مسعد السيد عىلي درويش1097 محطة المنشية2023/02/20شبير

 العزال1098
 
ف احمد سعيد عبدالباق ى القناطر29101011436579اشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29103151402979محمد سعيد احمد غريب1099 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29106101403493محمد ابراهيم محمد عىل العزب1100 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي بشر1101
ى القناطر29106131401754محمد نبيل النادي مصطفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29108011410931ابراهيم عمر ابراهيم مصطفى عيد1102 محطة المنشية2023/02/20شبير

 احمد عبدالعال1103
 
ى القناطر29111121401717احمد شوق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29112011409034عمرو أحمد عبدالحميد جمعه1104 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29211161402257احمد سعد الهادي عيد1105 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29301291401171عبدهللا احمد محمد سليمان1106 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29410161400231ابراهيم رشاد عبدالعزيز محمد1107 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى عبدالجواد علوان1108 ى محمد حسير ى القناطر29411201403595حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29501021400392بالل زكريا محمد حسن رحال1109 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29511011406851محمود سمير عبدالمجيد مصطفى الشيخ عىل1110 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29511111402594وجدى فرحان طه فرحان طه1111 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى ابوالعال1112 ى امير ى القناطر29606041401456محمد رفاىع حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29608181400231مصطفى أحمد حمدى عبدالفتاح1113 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29610011402919السيد خالد بغدادى عىل دياب1114 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29612061400111محمد حسام فتحي حفنى1115 محطة المنشية2023/02/20شبير

ی ابو الحسن عىل1116 ى القناطر29612141401011احمد السید عشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29703211403411محمود رزق ابراهيم السيد واصل1117 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29705141401494احمد عبد الحليم عبدالعظيم ابو كريمه1118 محطة المنشية2023/02/20شبير

يسي1119 ى القناطر29708151402811محمود شحات طه السني  محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29709221402233اسامه عواد منصور عواد1120 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29709251404133احمد يشي عبد المنعم ابراهيم1121 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29805011408378عالء مصطفى عبدالمجيد الشيخ عىل1122 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29805051403476محمد عبدهللا محمد محمد سبله1123 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29901041400834حسن محمد حسن مصطفى1124 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30007101404055عمر حمدي محمد عبدالحليم1125 محطة المنشية2023/02/20شبير
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ى القناطر30202111401353السيد محمد السيد عواد1126 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28909041402893احمد حسن محمود حسن1127 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29101191402731احمد عبدهللا محمد محمد سبله1128 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي عبدالرحمن1129
ى القناطر29103241401751محمد محمود حنفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29105051404314محمود صبحي السيد محمد الطحاوي1130 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29201011431652السيد عبدالحميد السيد عبدالحميد درويش1131 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29206011407834احمد محمد اسماعيل عثمان1132 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29209011412136احمد محمود عبد العزيز محمد بركات1133 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29310011402931محمد محمود محمد زك سليمان1134 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29404021402438احمد محمد فاروق صادق جالل1135 محطة المنشية2023/02/20شبير

ف محروس محمد الجندي1136 ى القناطر29507011401054عمر اشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29601181402094محمود جمال السيد الهادي1137 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609181401994نوح حسن محمد ابراهيم1138 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29701051401091عبد الهادي محمد عبد الهادي احمد عوض1139 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي1140
ى
ى القناطر29701251401575أحمد جمال محمد حسن الطنان محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29704121402196محمد منير حسن طعيمه ربيع1141 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29704251401957احمد محمود محمد عىلي الخياط1142 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29707241401737لبيب عاطف لبيب فهيم1143 محطة المنشية2023/02/20شبير

ف1144 ي نادي رفاىعي محمد شر
ى القناطر29708011408356مصطفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29709091403054محمود عاشور محمود عاشور عبيد1145 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي1146
ى القناطر29712151402878محمد محمود عبد الحميد محمود عبد الغنى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29809201403696عبدهللا موىسي سيد احمد1147 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى حجاج1148 ى محمد حسير ى القناطر29850181402455محمد حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر19911131401991أحمد مجدي محمد عليوة1149 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28809121403616محمد نارص محمود عبدالحميد نوار1150 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29002091401578محمد لطفى عواد عزب1151 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29101011436595فرج سمير محمود طويلة1152 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29202011408452احمد طه محمد امام1153 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29304291400777محمد صالح محمد عبدالسميع سالم نصار1154 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29305071401116محمد احمد امام عوض هللا1155 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29411201403331محمد خالد عىل شديد عوده1156 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29508201400654محمود صابر محمود مشهور1157 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29512151402534عصام جمعة عطية جمعة صالح1158 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29703211403314عالء محمد حسن محمد الخواجة1159 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29709191401954محمود صابر محمد عبد الرازق1160 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى اسماعيل العبساوي1161 ى القناطر29711051401975محمد طلعت امير محطة المنشية2023/02/20شبير

ي العزالي1162
 
ى القناطر29901151402433رمضان عبدالحكيم سعيد عبدالباق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29909301411119محمد رضا كمال محمد سيد عودة1163 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30104221401098مصطفى اسماعيل غنيم محمد سالم1164 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30110011412798محمود مجدى جابر عياد السيد1165 محطة المنشية2023/02/20شبير

ف أبو العال محمد محمد1166 ى القناطر29509041400497ماجد أشر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609071400291محمد أنور فرج محمد1167 محطة المنشية2023/02/20شبير
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ى القناطر29604301400138احمد محمد عبداللطيف محمد السيس1168 محطة المنشية2023/02/20شبير

 السيد1169
 
ى القناطر29111171402234محمد شوق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29908211401033محمد احمد إسماعيل محمد عبد الحليم1170 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29602011408434عبد الظاهر محمد عبد الظاهر السيد1171 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29112090100213وليد محمد محمد عبد المنعم1172 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29801051403098كريم طارق السيد عبد العزيز1173 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى أبو ستيت1174 ى القناطر29902281400455احمد محمد السيد حسنير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29407191401711ضياء عطية سعيد محمد1175 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي بدوي1176
ى
ى القناطر28902261402695محمد بدوي عبد الشاق محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29803181402037احمد خالد الحسينى دياب عىل1177 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29705151402871كريم محمد السيد عطية أبو عجل1178 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29803131401811محمد إبراهيم عبد الرحمن عيد1179 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29302101402776محمد محمود محمد محمد موىس1180 محطة المنشية2023/02/20 شبير



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

ي بصيله1181
ى القناطر28711281403493خالد جمال عبد هللا الطوجى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28911181403797محمود السيد ابراهيم السيد1182 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى شوك1183 ى القناطر28911301402056حماده صالح حسير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29001161402953محمود عبدالمعز عليوة عبدالننى مسعد1184 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29008201404878ابراهيم المنشاوى عبدالرحمن عبدالعال عمار1185 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي محمد عبده1186 ى القناطر29107191401636فيصل عبدالحليم محمود صيى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29301101400297اسماعيل حسنى اسماعيل سيد أحمد دلعب1187 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى احمد عواد غنيم1188 ى القناطر29403201400151محمد حسانير محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29603221401153محمد خالد احمد فرحات1189 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29708101403655محمد مصطفى محمد خليل التفهناوى1190 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29803171401873عبد الرحمن رضا احمد عىلي العريان1191 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29804251400637محمود عبدالفتاح حسن عبدالفتاح1192 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30203191401592اسالم احمد محمد عبدالشكور1193 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29908091402174ضياء سعيد عبد الجليل السيد1194 محطة المنشية2023/02/20 شبير

ي1195
ى القناطر29509201405113أيمن عمر عبد المجيد مصطفى محطة المنشية2023/02/20 شبير

ى القناطر29311061400197احمد فوزى محمد خليفه عثمان1196 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29406101400498فرج اسعد فهيم احمد المهر1197 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29501201400358محمد احمد عبدالعزيز حسن نوار1198 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29505171401716محمد شبل فهىمي محمد غريب1199 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29711201403831عمار محمد عبدالرسول عىل الديب1200 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29807151404111احمد خالد مصطفى ابراهيم1201 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29809261403113اسالم محمد محمود مجحمد احمد1202 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30306051402193احمد احمد محمود عبد السالم1203 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر30112051403034محمد احمد محمد ابوذيد1204 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29709251404371إسالم محسن نصار محمد1205 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29503181402793محمد رجب محمد ابراهيم الدبيس1206 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29907101404832احمد محمد عبدالقوي محمد طنطاوي1207 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28804121403053محمد شحات صالح ابراهيم رحال1208 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28809011417573رضا احمد عبدالباسط محمد الكوىم1209 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر28811151404395طه محمد محمود شعالن1210 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي1211
ى
ي احمد البالشون

ى القناطر28910301402432احمد نصار الجيوىسر محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29305061400138ايمن احمد عبدالظاهر ابراهيم العزال1212 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29305261400078احمد صابر السيد ابراهيم1213 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29402131402295شادي سيد ابراهيم محمد السيد1214 محطة المنشية2023/02/20شبير
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ى القناطر29408311400078محمد احمد محمد حسن مسلم1215 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29501011432938ممدوح خليل عبدالحميد خليل عطاهللا1216 محطة المنشية2023/02/20شبير

ي1217
ى القناطر29211011406131عبد الرحمن احمد حسن مصطفى محطة المنشية2023/02/20 شبير

ى القناطر29610011402471محمود جالل عبد العظيم صبيح1218 محطة المنشية2023/02/20 شبير

ى القناطر28902201404591ممدوح محمد سليمان سليمان السيد1219 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى محمد مهدى1220 ى القناطر29008071402878احمد السيد حسنير محطة المنشية2023/02/20شبير

ي يوسف1221
ى القناطر29309191400291هشام مهدي عفيفى محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29602101400891سمير السيد شحات محمد دياب1222 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29605011409651سعيد بيوىمي عبد الفتاح جمعه1223 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29607181401673سيد عىلي سيد عىلي1224 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609011400918محمد ممدوح محمد عبدالسميع1225 محطة المنشية2023/02/20شبير

ى القناطر29609221402492احمد سعيد سيد عبد العزيز1226 محطة المنشية2023/02/20شبير



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة الزراعة2023/02/12الخصوص28909301405395محمد سيد عيد جابر1

ى2  محمود محمد حسير
محطة الزراعة2023/02/12الخصوص28702010106079مصطفى

ي محمد محمد بلطية3
محطة الزراعة2023/02/12الخصوص28902101402796محمد مصطفى

ى محمد سيد4 ية28809061401856سيد حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29105221401455سيد صالح هاشم جاد شور5 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29607141400933اسالم مسعد عبد الجواد جابر6 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29603201401378محمد ظريف محمد متولي عويس7 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29105011408392احمد عزت مصطفى فرماوى8 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29707291400715مصطفى محمود محمد طه9 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29501051401351محمد عواد مكاوى عواد10 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29101051402472محمود عيسي ابراهيم يوسف11 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

اوي12  غرباوى عثمان ابراهيم سعيد الشيى
ية29207271401194مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي محمد عبدالجواد13 ية29411171401134اسالم عبدالننى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى بيوىم خليل14 ية29710011410495محمد حسن حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28905241400814سعد سيد سعد محمد15 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29202081402311محمود محمد عبدالعزيز عبد المجيد16 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي ابراهيم17
ية29707011405954محمد احمد جاب هللا مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28710101403559محمد سعيد محمد أحمد السنهراوي18 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29101221401654عمر سعيد أبو شي    ع أحمد الشساوى19 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29304171401176محمد جمال سيد عبدالعال20 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29403171400976عصام محمد كمال عبدالفتاح21 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29802061401014عبدالرحمن عصام سميح عبدالخالق22 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29712041400811عبدالرحمن طه محمد جمعه عوده23 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29702010105254إبراهيم محمد إبراهيم عطية24 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29005021402037محمد سعيد عبد هللا عبد العزيز25 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ف سعيد محمد سيد أحمد26 ية28803011409513أشر محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29407191400536عبدالرحمن توفيق محمد احمد27 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ف الدين28 ية29403201403053احمد سيد عبدالعزيز سيد شر محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29403261401734محمد صالح عبد الرحمن عبد المؤمن29 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29603171401131محمد عبد العظيم احمد محمد30 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28902061402071ابراهيم محمود عبدالسالم محمد31 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى خليل32 ية28801161402999مجدى عبد الغنى محمد بحير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي خالف33
ي احمد مصطفى

ية29003241402029محمد مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29301201402718محمد سيد شفيق عبد الجواد34 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30012091400394محمود نقراىسر عبدالعظيم إبراهيم35 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي أبوالخير36 ي يحنر ية29806071400933أبوالخير صيى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29401011418477احمد رمضان احمد عىلي37 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29405291401031عرفه شعبان عبد الكريم سيد38 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير
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ية28809211401833مصطفى عبد الفتاح محمود عىل سالم39 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30001031400253محمد محمد محمود محمود40 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29503011405771احمد سعيد مرىسي خليل41 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29406011403595محمد احمد عبدالجواد حسن42 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29608011405816احمد صالح عطيه عبدالحليم43 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29807121401533احمد مرزوق عبدالمقصود سعد صقر44 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29301141401091محمود محمد مكاوى أحمد45 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28812251402213حماده سليمان جاد هندي46 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى47 ية29509231402178عماد صابر فريد حنير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29402191400933عمرو محمد سعيد رفعت48 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29007291401957أحمد حسن عىلي إبراهيم49 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى الجمال50 ية29003151403016أحمد طه أمير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29307261401158أيمن رجب رمضان عبد الرحمن51 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28805221402131أيمن محمد أحمد حسن52 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28706061402271إيهاب عبد هللا كامل رزق53 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29606131401072الحسن عىلي عبد العزيز عىلي األبيض54 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي عوض حسن محمود األعرص55
ية28911081402611مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي يونس سلمان يونس56
ية29002261401578مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28912301400781سعيد محمد محمد أبو شي    ع57 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى غريب صالح الصعيدي58 ية29502231400936أحمد حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29504111400854احمد احمد محمد نرص59 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29107241401551احمد نارص ابرهيم محمود شافعي60 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29401011419198سيد بدوى عبد الرحمن عبد المؤمن61 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29403171401018محسن محمد عبدالفتاح محمد62 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29703151401911محمد سيد عىل السيد63 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29501011412937محمد محمد فتحي السيد64 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي سيد عثمان65
ية29309111401772محمد صالح مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29511231400595ابراهيم محمود ابراهيم ابراهيم عىل66 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29101151402674احمد محمود عبدالحميد عىل عبدالكريم67 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29410011406818محمد سيد محمد ابراهيم يوسف68 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29902231401051عمرو محمود عىلي محمد زيد69 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى70 ية28905171401192فيصل طلعت عرفه حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30110191400172محمد عادل فوزي مصطفى71 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى72 ي ابو المجد محمد حسير
ية29503081400939محمد مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29709011406015عبد هللا محمد عبد هللا يوسف73 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29204011406819محمد ابوشي    ع سيد عبدالمومن74 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29509251403693محمد احمد مغاوري75 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29009181401571محمد حلىم فهيم عزب معن76 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى ابراهيم جاد77 ية29901011430097اسالم محمد أمير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29602251401917بدرمحمدعزت توفيق78 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29304081400936حسام حسن محمود حجاج79 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي80 ية29803011404311حسام سعد متولي حسن خفاجى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير
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ية29001271402193عبدالبارى محمد محمد ابراهيم سعيد81 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28812031402255عىل ابو النرص سيد حامد حسن عامر82 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى محمد هالل83 ى حسير ية29211161401552محمد حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29507161400633محمد سعيدعبد الرحمن محمد84 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29508101402358محمد سيد عبد المحسن نجدى85 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29205241401073محمد عبد الهادى عواد محمد عبد الغفور86 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28910291401912محمود عبدالكريم نجم شحاته87 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي88
ي محمد عبدالغنى

ية29909231402419ابراهيم عبدالغنى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29402051401255محمد احمد صالح الدين الشيخ عبدهللا89 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي عبدالمؤمن سيد عبدالمجيد نجم90
ية29605011405213مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي محروس عبدالسميع عبدالسميع دغيدي91
ية30004211400897مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30012241400398محمد محمد بيوىمي عبد التواب92 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29205021402231محمد فتحي محمد سيد عويس93 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29003151402699محمد عىل سعيد بندق94 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30202271401473سالم محمد سالم سالم فرج95 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29107181402111احمد محمد عياد السيد الجمال96 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29001291402092احمد جالل ابراهيم إمام بكر97 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29905141400853احمد شعبان منصور عبدالمنعم منصور98 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ف ابراهيم رشاد طه حمودة99 ية29101281401637اشر محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29403171401034حسام حسن عبد المنعم عبد الرحمن100 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى101 ية28901011430972ضياء عبد الحميد عبد الهادى شاهير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28805221402158محمد عبد الفتاح سالمه عبد الفتاح102 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29709011406473احمد سيد سيد احمد103 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29607131401575احمد شديد فرج محمد عبد العال104 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29109151402691ايهاب محمد البكري محمد105 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29201051402159حسام فاروق سيد احمد عبدالكريم106 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29109141403339سعيد عبد هللا حامد عبد المجيد107 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي شفيق108
ية29006041401416عبدالرحمن محمد عبدالغنى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29812011406876محمد سمير غنيم السيد بدر109 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29411091400897محمد سيد محمد محمود110 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى فرحات احمد فرحات111  حسير
ية29209281402515مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29901011422574نادر اسامة صابر عبدالحميد112 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29810011419411إسالم وليد عبد المؤمن ابوشي    ع113 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29505261400611جورج مسعد جرجس عطوان وهبه114 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29404161400672سيد نبيل محمد عبد المقصود115 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29407031400874عمار سمير ناجى عبدالكريم برجيس116 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28702011410154محمد ابراهيم محمود ابراهيم صباح117 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28809281402012محمد عاطف ذكي عبدالرحمن عبد العال118 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29307071401071أحمد محمود محمد محمد نرص119 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29411101401251محمد سعيد حسن زكي زايد120 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي عبدالعظيم ابراهيم121 ية29803301400777عبدالعظيم خير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28708101404216عمر رفاىعي محمد احمد الصعيدي122 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

ية28903211402631حمدى عبدالمقصود سعد ابوطالب123 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28910301401631جمال سالم احمد سليمان حجاب124 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29009231402051اسالم محمد سعيد رافعت125 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29402251400831رمضان محمد متول محمد ابراهيم زهران126 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29508231400713محمد مجدي السيد عبد القادر127 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29003131401815نجم سالمه محمد سليمان حسان128 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي129
 
ية29005141401751عمرو لبيب محمود احمد دسوق محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29503151402098ضياء محمود نرص محمد الدالي130 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29512061401075منصور سعيد يوسف دويدار131 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي عبدالعال132
 
ية29603111401131محمد جمال اسماعيل دسوق محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ف محمد احمد133 ية29606031401199محمد اشر محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي134 ية29606031401211هشام امام إمام محمد البلتاجى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29910141400458محمود عىلي محمود عىلي عثمان135 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30008194101072محمود محمد يوسف طه136 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30203041401071مصطفى محمد أمام محمد منصور137 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29106291401751عصام صالح مصطفى سيد138 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي خليل139
ي عاشور مصطفى

ية29507041400834مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

 عىلي ابراهيم فرج140
ية29511011402856عني  محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29805131400915عبدالفضيل شحته جمعه سيد السقا141 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29301101140255محمد سمير كمال ابراهيم142 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29609181401251محمد صالح فؤاد محمد عىلي143 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30009061401115مصطفى محمود سيد حسن144 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29007181402591ضياء صالح سالم محمد الصياد145 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى احمد عقده146 ية29009151403456اسالم محمد حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29212031401239حسن مجدي عبدالرحمن مرىسي147 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29510121400496اسالم يدوى سعد عبد المجيد148 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي صالح بدر الدين ضيف اللة149
ية29601281401095مصطفى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية30104151400455محمد رمضان سيد احمد150 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ف محمد رشدى151 ية28802011405538السيد اشر محطة الزراعة2023/02/12 القناطر الخير

ي عبدالعاطي احمد منصور152
 
ية29010131402036محمد دسوق محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29302201401513ابراهيم وجيه احمد ابراهيم153 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29405161400733احمد عبدهللا محمد حامد رواش154 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29608311400832عواد رجب عبدالجواد سعد155 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29609251402331احمد محمد عبدالحميد امام السيد156 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29104061401431حسن محمود احمد موىسي برجيس157 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29405121400731محمد ساىم سيد احمد158 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29709011405892نصار محمد نصار عىل159 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29904101403799محمد ماهر محمد عبدالرحمن160 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29612101403232محمد فتح محي الدين صالح161 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28801271401351محمد سالم عبدالحسيب162 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ى فرج163 ية29107261400675رائد عماد رمضان حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي164
ية29206031401174عمرو نارص حسن عبد الغنى محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير
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ية29410131400414محمد عيد عبدالغفار محمود السايس165 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29501011413411عىلي طارق عىلي اسماعيل166 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29801011414232عالء عبدالسالم عبدالعظيم جوده167 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29404271401151محمد سيد عبد المنعم فوزي168 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29408011407771حسام كمال احمد الشوربحى169 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29004251402951عمرو شبل فهىمي محمد غريب170 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية28710171402479أحمد محمد عبد الرحمن أحمد171 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29311111401033أحمد محمد محمد محمد أبو شية172 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29505311400472عىلي نرص عىلي محمد شايا173 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29981212140092سيد سعيد أحمد عبد العال174 محطة الزراعة2023/02/12 القناطر الخير

ية29308211401218ايمن عرنى محمود السيد عطاهللا175 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ية29801011412795أحمد أحمد محمد محمد نرص176 محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي177  محمد شلنى
ى ية29401201402054كمال عبدالدايم حسير محطة الزراعة2023/02/12القناطر الخير

ي جمعه178
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28808011411412محمد جمال حسينى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29209271403734محمود جابر عبد الباسط محمد179

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29410101400991مصطفى إبراهيم ابو الحمدمحمد180

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29002191401354أحمد حسن صابر النقيش181

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29603141401195اسالم احمدى محمد احمد182

ف عبد المنصف احمد183 محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29309111401616إسالم أشر

ي184
محطة الزراعة2023/02/13الخانكة29412101401371عبد الرحمن عبد الرحمن مصطفى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة30005221400832احمد مرزوق محمد قاسم185

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29507031401077احمد خالد ابوبكر محمد186

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة30008161401914محمد فتح سالم سويلم187

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29611131401335احمد ساىم محمدمحمد ابراهيم188

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29012181402013حسان محمود حسان الشاىمي189

ي190
محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة28905211401671محمود عاطف عبدالفتاح محمد اللين 

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29101201402751نارص احمد مصلح الجعيدى191

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29811141400433خالد محمد سيد احمد جمعه192

ى احمد مسعد193 محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29307121401352احمد امير

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29612031401717احمد سعد محمد سعد سليمان194

ي195 محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29809271401534امام صابر امام سيد العقنى

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة28801101405859محمد سعيد محمد محمد المعازي196

ي197
بينى ي يشي محمد شر

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29801201402176مصطفى

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29106111401456عبد هللا عواد عبد هللا منس198

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة28911051403078محمد كامل عبدهللا محمد رويحل199

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29208281401695محمد رمضان احمد زكي200

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29603031401017عبد الجليل كرم عبد الجليل محمد201

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة30009301411091يحي وليد يحي الديب202

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29410271400732عبدالرحمن جمال محمود عىلي سيد احمد203

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة30109151401895عبدالرحمن ثروت سيد احمد204

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29008291401392ايمن شحته سعيد السيد سعد205

محطة الزراعة2023/02/13جنوب الخانكة29510151401535عىلي عواد محمدعواد اللبان206
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محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29506031401313أحمد خالد عبد الفتاح عثمان207

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29401221401518عمر سيد هاشم عىلي208

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29805011407134باسم وليد السيد محمود السيد209

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29409221401098محمد زهير عبد الحميد عىلي210

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28907091402034سامح سمير عبدالفتاح احمد عنبه211

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29606061402254محمود محمد عبد الرسول212

ي سالم عوده213
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28905111401495سالم الحسينى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29412251400691محمد جمال أحمد عبد الوهاب214

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29807211401095محمد توحيد محمد حسن الديب215

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29507151401852كريم رضا سالمه محمود غالب216

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28702101403114سيد محمود زينهم محمود217

ى فروح218 محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29505011404999سيد سعيد حسن حسير

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29705051402335سيد احمد احمد عىلي حجازي219

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29110271401271حازم جمال محمد عىل احمد الكرانة220

ي انور الجباس221
بينى محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29506031401151انور الشر

ي222
ى
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29601201402631اسامه سيد عبدهللا عبدالشاق

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29509041401191انور نارص انور صادق223

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29402031401496سمحان حسن سمحان حسن224

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28910191401532مصطفى خليل السيد بدوى225

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28612011408118عىل محمد عىل سيد226

ي عثمان عبدهللا227
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29211281402811محمد ممدوح الطوجى

ى228 ي حسير
 
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29901291400937محمد يزيد دسوق

ي عواد كله229
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29212051403513مصطفى عاطف لطفى

ي230 محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29301221400533عىلي شعبان محمد العرنى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29504271400699هشام احمد عبد الحميد احمد231

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29508251401252السيد خالد السيد البدوي اسماعيل232

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29101210101578احمد غريب محمد حسن غريب الجرف233

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29608081400854محمود مصطفى عبده عبدالحافظ234

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29407071401032اسالم عادل عبد المنعم محمد235

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29512201401071عادل سعيد عىل محمد236

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29611221400451ابراهيم محمد ابراهيم السيد امام237

ي الجمل238
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة28812011407536خالد ذكي حفنى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29307181401114عبد الرحمن نارص ابراهيم عواد239

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29401081401318محمد أسامة يونس محمد240

ي محمد241
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29909091401794محمد السيد الطوجى

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة30006201400697محمود محمد عبدالوهاب محمد عبدالرازق242

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29512011404154محمود نزيه عواد قاسم عبدالوهاب243

ى زغله244 محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29804271401435اسالم خالد عبدالننى حسير

ي245
محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة30003131401055محمد محمود فؤاد يوسف الروينى

ى عبدالفتاح246 ى السيد ياسير محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29602241402371ياسير

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29609251402233محمد محمود عبد العزيز عاشور247

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29710011411432محمود صيام محمد فتحي رمضان خطاب248
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محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29902211400539محمد مصطفى عبدالرحمن محمد249

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29207281401192محمود محمد سيد عباس250

محطة الزراعة2023/02/13شمال الخانكة29301071401137محمد حسن حسن بيوىمي الدولة251

ون درجة2023/02/13جنوب الخانكة29310031400498اسالم عبدالقادر محمد محمد يس252 اربعة وعشر

ي الحجار253
ي الحسينى

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29007151403411طارق احمد الطوجى اربعة وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29405031401151احمد صالح الدين سيد محمد جيى254 اربعة وعشر

ون درجة2023/02/13جنوب الخانكة29705021401032عبده ممدوح عبده حسن سيف255 ثالثة وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29411011402959صالح بكر سالم بكر256 ثالثة وعشر

ي257
ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29901011406455محمود طلعت عىلي عفيفى ثالثة وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة30010281401777أحمد يوسف عبد العزيز يوسف258 اثنان وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29310113800491عمرو عبد العظيم محمود ربيع259 اثنان وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29111301401278محمد عبد المعبود احمد عيد كشك260 اثنان وعشر

ي عواد261
ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29201041403157محمد عواد لطفى اثنان وعشر

ي مأمون262
ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29907211400093طه محمد مصطفى اثنان وعشر

ي263
اىسر ون درجة2023/02/13شمال الخانكة29704251401191محمد كمال محمد محمد اليى اثنان وعشر

ون درجة2023/02/13جنوب الخانكة29712121401192نادر طارق عيد عبد اللطيف264 واحد وعشر

ون درجة2023/02/13شمال الخانكة28702091402653اسامه فتح هللا السيد السيد حويس265 واحد وعشر

ا الخيمة29108271401111اسامه فتح هللا السيد السيد حويس266 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29309171400635احمد جمال سالمه سالم267 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29203042600919أيمن عبدالجواد محمد عبدالجواد268 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29503161400492أحمد إبراهيم عبد العاط ابراهيم269 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ي شحاتة محمد عبد العال270
ا الخيمة29706011402011مصطفى محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29804171400598عبد الحميد عادل عبد الحميد271 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة28910211401593احمد حسن محمود فرج272 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة28809201701359محمد عبد الستار احمد مصطفى273 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة30108091400995ابراهيم سلطان جرجس سلطان274 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة2990909140635محمد الهاىم سعد سيد275 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29208091400579احمد محمد كامل عبدالقادر276 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ي277
ا الخيمة29802181400291محمود احمد محمود عباس مصطفى محطة الزراعة2023/02/13شيى

 محمود عىل محمد الخولي278
ا الخيمة28810011410577مصطفى محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29801011401874عمر عبد العظيم محمود عطيه279 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29908101403832محمود سيد عبد العظيم محمود عطيه280 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29205271400951محمود صبح السيد بغدادي281 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ى282 ا الخيمة29210201400957احمد زين العابدين عباس حسنير محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة30004141400355خالد ابراهيم عبد العاطي ابراهيم283 محطة الزراعة2023/02/13شيى

ا الخيمة29403271400132احمد نبيل عبد المجيد284 محطة الزراعة2023/02/13شيى

285
ى
ا الخيمة29103211602018أحمد عبدالباسط عبدالرازق السعدن محطة الزراعة2023/02/13شيى

ي فتحي عواد عبدالعليم سالم286
محطة الزراعة2023/02/13قها29609011404034مصطفى

ي يس287
محطة الزراعة2023/02/13قها29908281401751محمود سعيد حسنى

محطة الزراعة2023/02/13قها29602051401611خليل ابراهيم خليل ابراهيم288

محطة الزراعة2023/02/13قها29902071402811احمد موىسي محجوب موىسي289

ي290
محطة الزراعة2023/02/13قها30104151401435محمد هشام محمد احمد الحنفى
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محطة الزراعة2023/02/13قها29509111400392محمد جمال اسماعيل امام نوار291

محطة الزراعة2023/02/13قها29512231400991احمد ماهر محمد محمود مرىع292

محطة الزراعة2023/02/13قها29905251401596عمر غريب غريب إبراهيم293

محطة الزراعة2023/02/13قها29603061401879مالك منصور لبيب وهبه294

محطة الزراعة2023/02/13قها29509281403698احمد سعيد عبدالعظيم احمد عبدالعزيز قمره295

محطة الزراعة2023/02/13قها29707141401454عبدهللا محمد عبدهللا عثمان296

ي شحات سعد297
ى
محطة الزراعة2023/02/13قها29712151402312احمد هان

محطة الزراعة2023/02/13قها29707011408252محمود سيد عىل بالل298

محطة الزراعة2023/02/13قها29306161401537محمد عبد الوهاب فتحي عبد الوهاب299

محطة الزراعة2023/02/13قها29408011401731محمد مصطفى سيد عبد هللا300

ى301 محطة الزراعة2023/02/13قها29612141401577محمد عباس محمد عبدالمنعم عشر

ف عبدالحافظ ابراهيم بكرى302 محطة الزراعة2023/02/13قها29905211401658محمد أشر

محطة الزراعة2023/02/13قها29902201405133محمود مصطفى محمد احمد عيد303

محطة الزراعة2023/02/13قها28809011415856ايمن زغلول حامد ابراهيم304

محطة الزراعة2023/02/13قها29603141401578محمد سعيد السيد العزب305

ى عبدالحميد306 ى رضا حسير محطة الزراعة2023/02/14طوخ29903011401894حسير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29503151401318محمد عمارة محمود السيد307

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28904021402135أحمد كمال ابوزيد عىل308

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29507011402379محمد كمال أبوزيد عىل309

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29602111400791خالد بكري مرزوق محمد عبدالمجيد310

ف رشاد زكريا محمود311 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29411131401018ضياء اشر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29901021402032أحمد سعد عطيه سعد312

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29201111401475عبدالرحمن محمود عبدالرحمن احمد313

ي الشاعر314
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29201011418419عواد رفعت عواد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28707161401279محمد مسعد زك عىلي سنه315

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29701101400538رمضان عمر السيد أحمد316

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29812221400058عبدهللا محمود السيد فرج317

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29205061401156محمد فوزى عواد قنديل318

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30005061402558محمد السيد عطا السيد319

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29309011408419محمود محمد أبوالنور عيد أحمد عطاهللا320

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29507101402971باسم عىل سيد عبدهللا321

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29609011408412مصطفى رمضان محمد السيد ابراهيم322

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29602151401278احمد عبدالوهاب احمد خليل323

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29501301400533احمد عبد الفتاح محمد جوده324

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28903061401658محمد احمد طه محمد325

ي عبدالحميد326
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29101091400952عاصم عبدالحميد راضى

ي327
محطة الزراعة2023/02/14طوخ28709121402534يوسف عيد يوسف ابراهيم الفيف 

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28809011411478احمد نبيه عبده خرصى328

ف عبدالعليم يوسف329 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29403281400718هشام اشر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29101271401671عىل رضا عىل أحمد330

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29105121401199محمد مسعد محمد إبراهيم331

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28901241401017هيثم السعيد حامد عبد الفتاح332
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ي عثمان محمد عىلي حسن333
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29401251401172مصطفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29810311400097احمد رضا السيد عبدالفتاح334

ي335
ي عبد العزيز محمد الحنفى

 
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29112071401857محمد شوق

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29507291400911أحمد ضياء الدين احمد سيد أحمد336

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29308251401237محمد صبحي محمد حسن337

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29112161400558السيد مسعود امام محمد338

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29909251402679اسالم رضا حسن محمد339

340
 
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29803101401213احمد مسعود يوسف قيان

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29805071400155محمد رجب فوزي عبد الوهاب341

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28903051401871أحمد عبد الرحمن ابراهيم غنيم البنا342

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29301121401079رجب محمد احمد عبد المعىطي343

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29809201402011أحمد ساىمي عبد المجيد السيد344

ي محمد345 ي حجاجى محطة الزراعة2023/02/14طوخ29803101401639محمد عبد الننى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29006251401613مازن السيد محمود السيد346

ى347 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29711021400834محمود بدوى محمد محمد ابو العنير

ي348
ى
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29611101402558احمد محمود محمد عبد الحميد البسيون

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29502131400416ابراهيم مصباح عبدالسالم خليل349

وك احمد350 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29701011416613احمد جمال ميى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28911051402071تامر السيد عبدالفتاح عبدالغفار351

ي352
 
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29401191400937حماده عبدهللا عبدالسميع عبدالباق

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29510291400717محمود أحمد عبد المعىطي السيد353

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29503091401232نادر عبد الغفار مسعد عبد الرحمن354

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28801281401171محمد شفيق عبد الحميد محمد355

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29108011407638محمد أحمد السيد معوض عبدالرحيم356

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29508081400892مصطفى احمد عبد العاط محمد357

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29803080103951احمد محمد الشحات عبدالفتاح محمد358

ف حميدة ذك359 محطة الزراعة2023/02/14طوخ30107271401136حميدة اشر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28710111401473وائل سمير شحات صديق360

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29403191401715محمود رجب عبد الهادي صبيح361

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28809181401833رشيد محمد عىل محمد سليمان362

ي363
محطة الزراعة2023/02/14طوخ28805281401959محمود احمد محمد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29706051401114مصطفى جمال جالل حسن364

ى365 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29005301401095عالء محمد محمد حسانير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29401130103433محمود حسن عىلي عبد القوي366

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29602141400711احمدمجدي محمدجالل367

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29107041401212أحمد عبد الحي محمدي محمد368

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29604011403513أحمد محمد عبد الرحيم جمال الدين369

ي زكريا عمري370 محطة الزراعة2023/02/14طوخ28806291400914زكريا يحنر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29510211402218محمد مسعد سعيد ابراهيم371

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29601281400935عصام خالد فاروق احمد372

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29407181400619محمود عىلي مبارك محمد373

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29605011404616جمال عبد النارص احمد سعد الدين374
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محطة الزراعة2023/02/14طوخ29911191400439محمد صبح عبدالقادر السيد375

ي376 ى الزهير محطة الزراعة2023/02/14طوخ29902101401238مراد شعبان ابراهيم حسانير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29010101402333محمد صالح السيد عبد المجيد377

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29506291400299طه ابراهيم طه محمود سالم378

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29205091401436محمود عبدالعزيز حسن حسن المالح379

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29106151404199ياش ابراهيم عبد الرحمن احمد380

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29104210104398احمد يشى احمد يحي381

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29507271400876نور الدين سيد محمد شحاته382

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29505251401598أحمد محمد عبداللطيف عبدالرازق383

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29403201401352عبد المنعم صابر عبد المنعم السيد384

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29302101401672أحمد حامد محمد السيد العسال385

ي محمد يوسف386
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29202101402291أحمد عبد المرضى

ي387
محطة الزراعة2023/02/14طوخ28907081401854محمد عبد الحميد عبد المجيد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29007251402071محمد عبد الرازق عبد الرازق بيوىمي388

يف389 يف محمد شر محطة الزراعة2023/02/14طوخ29611241401454وجدي شر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29506161401439يوسف محمد يوسف محمد الخولي390

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28901141402393شفيق جالل عبد العظيم محمود391

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29402251401039سعيد محمود محمد السعيد محمود392

ي393
ي حميدة عبد الغنى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29308181401056حميدة عبد الغنى

ي عبد الدايم394
ى عفيفى ي أمير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29110101402818محمد حسنى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29403341400239محمد سيد عواد عبد العليم سالم395

ي عطيه396
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29712291400352عمرو محمد حسينى

ى عبدالفتاح397 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29406061401038اسالم رضا امير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29511081400753اسالم عبدالرازق احمد بيوىمي398

ف جالل عبد اللطيف399 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29611220101272جالل اشر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29501011418731محمد ماهر عىل محمود الفف 400

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30105031400571مصطفى محمد مطر ابراهيم حسن401

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29609281401657عبدالوهاب احمد عبدالوهاب احمد402

ى403 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29109081401412مجدى شحات متول حسير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28802211402177محمد أحمد عبده أحمد404

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29701011431191محمد احمد عبدالعزيز احمد405

ى محمد عىل406 محطة الزراعة2023/02/14طوخ29107261400578محمد حسير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29702151407475محمد رأفت محمد مهدى407

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28806281400991محمد عبدالحكيم السيد عبدهللا408

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29108101404018محمد عطا ابو الخير محمد409

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29106031401439محمد نبيل عبدالفتاح محمدي410

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29409041400751محمد عزت محمد عبد الوهاب411

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29801011411195محمد احمد عبد المقصود محمد412

ي محمد413
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29211071401111احمدسعيد الطوجى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29904221402036خالد محمود حسان عثمان414

ي415
 
محطة الزراعة2023/02/14طوخ30102011407392عبدالمنعم صالح عبدالمنعم دسوق

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29508281400773محمود نجاح احمد احمد بدوي416
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محطة الزراعة2023/02/14طوخ29211021401111محمود مجدى محمدى إبراهيم417

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29201181401618عطا حسان سالم حسان418

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29305181401359محمد مسلم محمد اسماعيل419

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29609211403393محمود جمال عبد السالم النهر420

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29803051401799محمد عزب محمد ابو الخير ابراهيم421

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28706041401414محمد عبدالعاطي عىلي حسن422

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29412011402653محمد طارق احمد عدوى423

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30001151404171محمد رضا ابراهيم محمد424

دينى425 ى عبدالفتاح احمد اليى محطة الزراعة2023/02/14طوخ29407101400613محمد حسير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29909191402577محمد جيى رفاىعي محمود عىلي426

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29011201402418محمد السيد جاد محمد حسن427

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30005041400753عمر عبدالوهاب منصور بيوىمي فضة428

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28710061402074عبدالمؤمن محمد عبدهللا محمد االسيد429

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29601101401432عبدهللا محمود عبدهللا محمود430

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29710181400419عبدهللا مجدي عبده بهنسي431

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29605131400878عبدهللا جمال زياده السيد عوده432

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29509201402939عبد الفتاح السيد عبد الفتاح السيد433

ي حسن عبدالجليل434  مغرنى
ى محطة الزراعة2023/02/14طوخ30105201401977سيد حسير

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29510011406511رمضان ممدوح رمضان هالل435

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29210011409834حازم وحيد سيد احمد بيوىمي436

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29712021400598اسالم عاطف ابو عزام ابو العال437

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29611021401313احمد صالح محمد عبد الرحمن عيس438

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29607131401818احمد حجاج يوسف عبدالرحمن إسماعيل439
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محطة الزراعة2023/02/14طوخ29008201403138احمد جالل محمد عواد440

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29712101401536احمد السيد صالح حمدى الحسينى441

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29810261400619احمد ابراهيم عبدالحفيظ عبدالخالق442

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28803121402433ابراهيم عبدالمنعم مصطفى مصطفى قطوطه443

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29307261400917ابراهيم عبدالكريم حجازي السيد444

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29708041401151أمير سعيد بدوي أحمد445

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29204051400899إسالم احمد حبيب محمد حبيب446

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30112151400431أحمد مرزوق سعد عبدهللا عبدالمجيد447

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29807251401616احمد السيد سعد ابراهيم فرج448

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30005011404673احمد ياش ابوزيد احمد449

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29506141400851جمال رافت محمد معوض450

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28904021401414رائد زغلول محمد عىل451

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29012021401932رضاعبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن452

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29805031400276عبدهللا عزت عبد هللا محمد453

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29611061401618محمد احمد محمود احمد454

ي بيوىم455
محطة الزراعة2023/02/14طوخ30201011417132محمد السيد عفيفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28904051401672غازي ساىمي مغازي عىلي456

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29004121401333محمود طه أحمد محمد457

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29101221401433محمد سعيد عبد الحفيظ عبد العزيز خليل458

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29201251401793أيمن عبد العال عبد الكريم دياب459

 خليفه460
ى
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29302141401535محمد سعيد كرمان

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29303141401019محمد عوض عبدالواحد السيد عوض461

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29407211401231عصام فرغىلي عىلي عثمان462

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29408141401431احمد بدوي محمد محرم463

ف سالم محمد464 محطة الزراعة2023/02/14طوخ30209251403814محمد أشر

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29201301400611احمد ماهر محمد احمد البجاوى465

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29204041401838احمد عماد عبدالسالم محمد السيسي466

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29503011403591كريم حسنى السيد عبدالحميد467

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29608201402732محمد عبدالهادي محمد محي الحكيم468

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29901181402497السيد صبحي السيد احمد469

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29905101401393محمد عبدهللا محمود عبدالكريم470

محطة الزراعة2023/02/14طوخ30103050104557جمال خالد عبد الننى عفيفى471

ي عصام مسلم احمد472
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29508151402031مصطفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ28908031401558طه زكريا محمد ذكي473

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29105031401211ابراهيم حمدى حسن مصطفى474

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29107301400975محمد حامد محمود ابراهيم475

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29302011404079محمد رجب محمد ابراهيم476

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29510281400875مدحت صالح موىسي مرىس عمر477

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29702121400654مصطفى عبدالرحمن عبدالرحمن اسماعيل478

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29809011408454محمد ابراهيم حسن معوض479

ي عبدالخالق480
محطة الزراعة2023/02/14طوخ29904161400438عبدالرحمن أحمد عفيفى

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29006011408211احمد أبوالفتوح محمود محمد481
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محطة الزراعة2023/02/14طوخ29712291400336زياد محمد يوسف عبد العظيم482

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29710011400058عبدهللا ياش عبدهللا زيان483

محطة الزراعة2023/02/14طوخ29209031401092حبيب محمود حبيب محمد حرب484

ى485 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29309291401996محمد صالح الدين جمال حسانير

ي درويش486 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29411161400954محمد عبده خير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29207211400971محمد عىلي محمد ابراهيم العسال487

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29802271400711محمد قاسم عبدالفتاح محمود اسماعيل488

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28810221701736محمد كامل عبدالرحيم كشك489

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29405011402134محمد مصطفى العسيىل محمد490

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29509271401336محمد نجاح محمود السيد491

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28702011409539محمود نجيب محمد ابراهيم492

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29608271400851محمود يحنر محمد توفيق493

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29810011298100محيسن رزق محيسن صديق محيسن494

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29508101400738مصطفى محمود شحات محمد عمر495

ي496
ى
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29706191400975ياش رزق امام محمد الطنان

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28909251405194عىلي محمد عىلي عزب حسن497

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29901021400234عمر احمد محمد منصور ابوسعيد498

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29604281400314محمد أحمد سعيد محمود499

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29204011405651محمد ابراهيم شهوان السيد500

ى شحاته501 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29911131402637محمد حامد بحير

ى502 محطة الزراعة2023/02/15طوخ30106101401739محمد خالد محمد حسير

ي دغيدي احمد503 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29503251401251محمد صيى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28707052105716محمد ماهر عبد الحي السيد504

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29406281400571محمود العشماوى مصطفى عشماوى عيد505

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28906081401637محمود بهي عبد الرحمن عقل506

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29507151401071وليد صالح توفيق ابوالغيط507

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29911011400215إبراهيم مفرح اسماعيل عبد المجيد508

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29905131400332إسالم فتحي محمد عبدربه مكيه509

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29008071401774احمد جمال محمود بكري510

ي511 محطة الزراعة2023/02/15طوخ28711261401478اسالم حسن احمد حسن بحير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29507011404193اسالم عليوه مضعان عليوه512

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29709201401931امير عبدالغفار مسعد عبدالمحسن بركات513

ي مرىسي سيف الدين514
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29310011409171صابر محمد عفيفى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29502261401392فاروق احمد فاروق المنشاوى515

ى516 محطة الزراعة2023/02/15طوخ28909281402114محمد صبحي حسن ابو العنير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29804011403795محمود خالد قاسم عبد المجيد عايش517

ي محمد ابو السعود بكري518
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29706101401455مصطفى

ي محمد محمود عبد الغفار519
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29709071401179مصطفى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29311201403051هشام صبحي السيد عىلي520

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29003111401517محمود محمد السيد السيد521

ى محمود السيد احمد522 ى محمد حسير محطة الزراعة2023/02/15طوخ30101061400171حسير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28704131401291احمد عزت حسن عبدالحافظ523
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ى عمر عبدهللا السيد524 محطة الزراعة2023/02/15طوخ28805111401016حسير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29305051401055محمد عبد الرسول عبدالعظيم غنيىمي525

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29408131401092رافت حسن ابراهيم حسن سعودى526

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29507011402131مصطفى سامح سالم عبدالعزيز527

ي السد يوسف528 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29607131401834احمد صيى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29610231401158محمود السيد احمد محمود529

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28805141401479حسام جمال عىل فرج530

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29001021401272عبدالحميد جمال عبدالحميد عبدالسالم بدوي531

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29009051402673خالد سمير عطية عفيفى532

ي جمال عبد العزيز عىلي محمد533
ى
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29012261401832هان

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29206291400651الطوجى شحات الطوجى عليوه534

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29209201402413محمد السيد الشحات السيد الحوال535

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29303031401277محمد نادي سعد عبداللطيف536

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29508011406419ابراهيم جمال محمد احمد غانم537

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29601011424255محمد سعيد محمد محمد حسن538

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29604171400831محمد نجاح عبداللطيف عبدالعليم539

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29607101401473محمد ابراهيم حامد محمود540

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29609231401711طه ابراهيم احمد محمد541

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29702121400671رضا عبدالرحمن عبدالرحمن اسماعيل542

ي محمد543 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29803011403853عبد الرحمن السيد محمد عبدالننى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29803171401431احمد محمد يوسف محمد لطيف544

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29901121402331تامر طاهر عبدالفتاح عليوة الخياط545

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29904011406012غبدهللا نارص فرج محمد546

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29909201404816عبدالمؤمن عبدالمؤمن توفيق عبدالمؤمن547

ى548 محطة الزراعة2023/02/15طوخ30009251404978احمد عبد العاطي محمود امير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ30105191402457عىلي صالح عىلي ابراهيم عبدالرحمن549

محطة الزراعة2023/02/15طوخ30207071401713محمد سعيد فتحي السيد خليفه550

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28906221401497احمد جمال امام ابوالعال عالم551

552
ى
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29205211401419محمد عبد الفتاح عبد الننى الدروان

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29303011403052بدر عني  فرج امام553

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29306241400655محمود مسعد حامد ابراهيم السيد554

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29307051402593محمد عامر مجاهد السيد555

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29507071400758محمد كارم احمد ابراهيم556

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29604201401838وليد محمود السيد شحاتة إبراهيم557

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29605061401138نادر السيد سليمان عبد القادر558

ي فهىمي احمد فضة559
ى
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29607201401896محمد عبدالشاق

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29609051404137محمد رمضان ابراهيم السيد560

ى محمد561 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29612291400358احمد ابو خيشه خير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29911101400052ابراهيم يوسف ابراهيم سكر562

ى صابر563 محطة الزراعة2023/02/15طوخ30311151402399محمد رمضان حسنير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28909261401278نور الدين عمر ابراهيم شور564

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29003291400998مصطفى فهىمي عباس مهنا565
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ي566
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29111031401131مصطفى سيد احمد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29112011407571اسالم السيد عبدالعزيز محمد567

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29402141401076ابراهيم محمد ابراهيم ابو المجد568

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29406101401052احمد فرج عبدالعاط فرج569

بري570 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29608281401456عبدهللا السيد عبدالعزيز السيد اليى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29803011402831حازم أيمن أحمد قطب سيف571

ى572 محطة الزراعة2023/02/15طوخ30012181402159فريد محمد فريد حسانير

محطة الزراعة2023/02/15طوخ87900416040292محمد الطوجى عبد اللطيف محمد عىل573

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29007071403711عرفة محمد عرفة احمد عرص574

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29008011411274محمد فتح عبدالهادى ربيع الخرباوى575

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29011211401258محمد ابراهيم السيد ابراهيم576

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29110061401112احمد سعيد محمد حسن577

 منصور عىل578
 
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29303071400834منصور الدسوق

ي احمد بيوىم بدير579 محطة الزراعة2023/02/15طوخ29303231400771عىلي صيى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29401271400695احمد كمال محمود محمدي580

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29507201402634ابراهيم صالح عبدالخالق مصطفى581

ي ابو النرص582
محطة الزراعة2023/02/15طوخ29607221400659محمد صالح الدين عبدالغنى

محطة الزراعة2023/02/15طوخ29806101401531محمد جمال محمد البكري عبدالمنعم583

محطة الزراعة2023/02/15طوخ30303301401814احمد محمد عدنان محمد584

محطة الزراعة2023/02/15طوخ28808041401632عبد هللا جمعة أنور جمعة محمد585

محطة الزراعة2023/02/15مركز طوخ29610101401113إبراهيم مرشد إبراهيم مرشد586

محطة الزراعة2023/02/15مركز طوخ28710041400857اسالم نجاح موىسي موىسي نرص587

محطة الزراعة2023/02/15مركز طوخ29901011413575سيد رضا عواد السيد قدوس588

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29810261401313أحمد عبدهللا ذك عبدهللا589

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28911171402857محمد مايز أبوالفتوح عبدالعزيز590

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29107271403656احمد سعد الدين دياب عبدالخالق591

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29906091400772أحمد طارق عبد العزيز محمود592

ى السيد593 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29009011414555ياش محمد حسير

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29303201402559محمد احمد ابراهيم محمد594

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28706031402757محمد فهىم صابر عقل سالم595

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29805121402251خالد عبد الفتاح فتوح عبده596

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29707250400239محمود محمد محمود حسن597

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29210031401554احمد محفوظ عرفه محمود598

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29304101401071عبدالمقصود فوزي محمد محمد599

ف يوسف يوسف600 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29211121402416محمد أشر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29607061402579محمد محمود الشحات محمود601

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29005141402995احمد محمد عبد الفتاح ابوزيد602

ي603
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29705031402797بهاء الدين مدبولي حسنى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29411271400739اسماعيل رزق اسماعيل عبدهللا حسن604

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29407141400497عبدهللا عبد الباسط عبد الحافظ605

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29108191402159هشام صالح السيد محمد606

ى ابراهيم عىل607 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29402261400731احمد خير



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29501171401711عبدهللا محمد عبدهللا اسماعيل زوب  ع608

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29109111402419محمد ساىم حمد محمد609

ي عىلي محمد عىلي610
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29604011307053مصطفى

ه عبدالرحيم611 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29706281401954محمد طه صيى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30402061400872محمد طارق محمود محمود612

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29109101404154عبدهللا محمد كامل عبدهللا محمد عبدهللا613

ي عبدالحق حجازي614 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29801161401538حمد عبدالحق اترنى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29611301401076فتح عماد فتح محمد615

لس ايمن مسعود سليمان مسعود616 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29909281403513كير

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29301011419355محمود جوده عبدالخالق ابراهيم سالم617

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29708101403914محمد شكرى محمد عبدالجواد618

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28911251404737محمود محمد جودة ابراهيم619

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29903031400197حمدى محمد الصادق السيد احمد620

ي محمد621
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29704241402297محمد عادل عفيفى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29303281401736احمد ابراهيم عبد الفتاح ابوزيد622

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29204011409699سالم محمد سعد احمد الضامن623

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29701181302558باسم محمود عبدالعظيم السيد مرىسي624

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29401061401397عماد السيد عطيه ذكي625

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29305261400337فؤاد السيد احمد ابراهيم الخياط626

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29410291401239كامل سمير كامل احمد627

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29609071400135محمد بندارى محمد بندارى628

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28711101405736حسان كرم عىلي ابراهيم629

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29403011406218محمد احمد محمد الهادي اسماعيل630

ى عبد الحميد631 ى رزق حسير محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29407181401534حسير

ي632
بينى محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29304151402133نرص زكريا نرص الدين الشر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29301121400838محمدي فوزي عبدالرحمن ابراهيم633

ف فايز متولي634
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29208081403952محمد اشر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29011101403956عبدهللا محمد صالح الدين عبدهللا سليمان635

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29103151403215محمد طلعت عويس سعيد636

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29606141401259محمود سالم محمود محمد637

ي638 ي عبدالفتاح عبد الننى
ى
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29804131402334عبدالفتاح عون

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29101061403698محمود طاهر سليمان حسن639

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29609281400031احمد زكريا محمد موىسي640

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29606011400412احمد عبد هللا احمدعبد هللا محمود641

 عليوه احمد642
 
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29801011428179احمد شوق

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30203191402017محمد احمد السيد643

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29609211400254محمد احمد عبدربه بيوىم644

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29902131401372احمد محمد فوزي عبدالرازق645

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29302141401691وليد حامد عبد هللا عىل646

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29001091403175ياش عامر عطية امام647

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29801011428535أحمد محمد السيد فتوح648

ي خاطر649
ي محمد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29401011409893أحمد مصطفى
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محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29101091401959اسامة صبح سعداوى650

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30002011403856محمد جمال محمد اسماعيل651

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29508191401495عىلي محمد طلب عبدالباري طلب652

يف عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا653 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29003101405816شر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29509261401796بدري صالح محمد مصلحي654

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28912211402479احمد موىسي حسن ابراهيم655

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29911091402191جاد سعيد جاد عزب عوض هللا656

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29805101403898عىلي عبد الرازق محمد احمد657

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30012261400335صالح رضا صالح شعبان محمد658

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29109011414959احمد محمد عبد الفتاح659

ف صالح الدين محمد عامر660 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29911011401351احمد اشر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29908201401632عىل اكراىم عىل سعد متول661

ى662 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29009061402914محمد ساىمي محمد حسير

ي احمد محمود احمد663
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29205031402557مصطفى

ي664
ى
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29011290102236فهىمي خالد فهىمي عبد الشاق

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29509161402311عبدالرحمن فتحي احمد السيد ابو النرص665

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29404191400596عبدهللا عاطف مغاوري أحمد666

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29509151400751محمود عبد المنعم جودة فرج667

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29503131400978أحمد طارق عبد الفتاح محمد668

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28704111403638محمود عمر سعد متولي الغلبان669

670
ى
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29305171401156محمد خالد السيد عنان

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30206031400475محمود محمد غريب عبدالهادي671

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28708011414174فوزي عبد العظيم محمد درويش672

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29910051400254رمزى يحنر فتح عبدالحليم خميس673

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30204231400337محمد الشحات محمد الشحات674

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29711261401391احمد سعد عويس سعيد عطاهللا675

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29301011420116محمود عيد سليمان ابراهيم676

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30010091400758زك عيس زك محمد677

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28901011443411عادل محمد فرج عامر678

ى679 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29402101401138محمد رفعت جاد حسير

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29005071402577سعيد سعد ابو المجد ابراهيم680

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28802221401152محمود سيد إبراهيم أبو الدهب681

ي هالل هندي مسعود682
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29601011400313محمود وفف 

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29809261403211ابراهيم مصطفى ابو العز عبدهللا683

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29208151404137احمد عبدالوهاب نرص الصادق684

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30103151400351مصطفى السيد سعيد عىل قنديل685

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29902011409833اسالم مسلم سليمان جاد686

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29501241400491حسن صالح فتوح جوده687

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29405091400471محمد سعيد حسن عبدالسالم688

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30010191401719محمد اسماعيل فاروق محمد689

ي جودة مهدي690
 
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29904031401351جودة شوق

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28904031402338احمد صالح الدين ابراهيم ابراهيم691
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محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28910211403871مصطفى طلعت حبيب هاشم692

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29603211400213السيد ابراهيم حسن احمد693

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29310121401337بهاء جمال ابراهيم محمد694

بينى الزير695 بينى عىل الشر محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29309061402233محمد جمال الشر

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28905011409731عالء محمد عىل عبد الواحد696

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29302011402734عىلي جمال عبد ربه عىلي697

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29905061400895أحمد حامد أحمد حامد إبراهيم698

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29601211400237أحمد عبد الرحمن عبد اللطيف عىلي699

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29410101400738أحمد محمود عيسي عىلي700

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28711241402958أسامة محمد عبد الباري701

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30206091401535عبد هللا عبد المجيد محمد رشاد702

ي محمد محمد عباس703 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28704161402675السيد عبد الننى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29405251401275محمد صالح محمد الهادي احمد704

ي705
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28801011423076محمد عبد هللا عبد المغنى

ي أبو النور شحاتة إبراهيم706
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29402171401313مصطفى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28711271402031أحمد سمير معوض العزب عويضه707

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29509231402178عىلي رضا عىلي حسن عبدالفتاح708

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29601241401891عمر عني  ابراهيم ابراهيم709

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29108251404199عمرو ماهر عبد الحميد هندى710

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29608231401552احمد سمير محمد متولي حسن711

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29408081402297احمد طلعت عبدالهادى مصلحي712

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29511081400052احمد عادل سعد ابراهيم زغاري713

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30005141400793جمال صابر محمد اسماعيل محمود714

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30002111400552حسن حمدي حسن عبد السالم715

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29612201400532محمد عزيز نبوى محمد716

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29602211401655محمد عطيه غنيىمي عطيه يوسف717

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29804081401595محمود عاطف محمد ابوالمجد718

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29910271400115محمود محمد أحمد الحسينى السمرى719

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28903181403158محمود محمد سمير محمود720

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29010201405437مصطفى السعيد حمد محمد حسن المكاوي721

ي محمد بيوىمي722
 
ي نبيل شوق

 
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29009011414334شوق

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29011181403251رزق عىل عبده محمد جاد723

ي724
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28905101404593رضا سمير عىلي مصطفى

ه725 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29310291400076مجدى رضا محمد السيد صيى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29506011400299عبدالرحمن جابر ابراهيم سليمان726

ي727
 
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29012271401539عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم دسوق

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29509051400797محمد احمد فتوح عبدالعال728

ى729 ى عىل أبو العنير محطة الزراعة2023/02/16 كفر شكر29511131402159محمد امير

ي محمد الفارس جوده محمد730
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28801011435813مصطفى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29009281403032عبدالعاطي السيد عبدالعاطي عىلي سيد احمد731

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29012011410712محمد عبد العزيز محمد عىلي732

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29501091401418محمد صابر فتوح جيى عىل733
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محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29608101400112عبدهللا عبدالرجمن عبدالوهاب عبدالرحمن734

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29812271400091احمد صبحي ابراهيم محمد عبدالرحمن735

ي محمد736
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29905161401732مصطفى عادل عفيفى

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30104101400195احمد محمد عىلي ابراهيم تعلب737

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30105291401458اسالم فايز النادي عيسوي عىلي738

يف محمد مصطفى الشعراوي739 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر30108251402019احمد شر

محطة الزراعة2023/02/16 كفر شكر29509051400771مصطفى حمدى محمود عثمان740

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28908011415315ايمن فهىم صابر عقل سالم741

ى742 محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29205031402573محمد توفيق احمد ابوالعنير

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29603301400697محمد سالم فتح هللا محمد الغمري743

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29901171402057محمد جمال عبد العزيز محمد744

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28707011415719فارس ابراهيم أنور عبدالح745

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر28905041401697احمد نور محمد محمد746

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29001011446235عبدالرحمن مرىس محمد مرىس747

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29004101404492محمود صالح مصطفى حسن748

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29310251400111اسالم ابو بكر الصديق احمد حسن مرزوق749

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29802231402215رضا زك عبد الفتاح زك بدوى750

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29803271401234أحمد ساىم محروس فرج يونس751

محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29808171402618عىل سعد عىل ابراهيم عمر752

ى عطية753  عىلي حسير
محطة الزراعة2023/02/16كفر شكر29307031400098محمد مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30204281402756محمد صابر الشحات سيد احمد754

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29301091402172محمد جمال عبد المنعم رمضان755

يف756 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28810021301598السيد محمود عىل شر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29503081401633غريب مجدي غريب ضوه757

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29709151404454فاروق عبدالحكيم فاروق عبدالحكيم758

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29011011409718محمود عبدالسميع يحنر عبد الحي759

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29808081405278حافظ محمد حافظ محمد760

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29907201400176محمود صبح عبد الحميد محمد غنا761

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29208211401493حسام جمال حسن حسن762

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29712201403315ابراهيم عىلي احمد عطاهلل763

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29705031402851عالء عادل عطية امام764

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30009281401116عىل عبدالمنعم السيد عبدهللا عامر765

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29710251402937محمد محسن جوده مسلم766

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29902011410394أيمن رضا عبدالمنعم حسن767

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29403301400531محمد صالح محمد عبد الباسط768

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29810201402337محمود حامد عبدالوهاب احمد الغمرى769

ي احمد ابوالفتوح احمد770
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29808011410754مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29701011406618احمد سمير فاروق عبدهللا771

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28912281401291احمد عىلي عبدالرحيم عىلي سليمان772

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29002161401911احمد فتح هللا عىل عبدالباري773

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28901161403558طه عصام طه عبدالباري774

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29012011411131عىل طارق عبد الوهاب احمد775
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محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29803221401993محمد جمال فؤاد محمد حسن776

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29810011412417محمد عادل مصطفى احمد عليوة777

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29002141402694احمد حسن مندور حسن778

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29502171400494احمد خالد عبد الحفيظ محمود سنيج779

 عىلي زغاري780
ى محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30103051400117احمد زيدان حسانير

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30001051402694محمد زكريا محمد ايوب جبل781

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29803131401871محمد عاطف عبد الرحيم راضوان782

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28703151405718وائل محمد عدلي عبدالعزيز783

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29712041401698محمد رضا عطية السيد يونس784

ي785
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30006151401557محمد جودة السيد جودة مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29606011400536محمد احمد محمد احمد فوده786

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29503011402934كمال مصطفى حسن محمد حجاج787

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29108151404671احمد محمد محمود عزب محمود788

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29710271401694احمد عادل محمد محمد789

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29101031402671احمد سالمه فرحات السيد790

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29902011403517احمد ساىمي عبدالفتاح السيد791

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29004151403772أحمد فتح هللا نرص فتح هللا792

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29811241400376احمد ساىم الصديق سعد منصور793

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29306241401732كريم خليل ابراهيم محمد794

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30203271402697محمد السيد محمد سعيد عىل795

ي درويش796
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29106111402193محمد عادل محمد عفيفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29403211402616محمد عبدالحميد محمد ابراهيم مروان797

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29706241402052محمد عىلي عبد الفتاح هواري798

 محمد ابراهيم799
ى
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29410011416872محمد عون

800
 
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29702151406339محمد فوزى عيس الدسوق

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28805011411936محمد مهران محمد ابراهيم801

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28904101404279محمدفكرى عبد الفتاح أبراهيم802

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29609301409471محمود جمال محمد نجيب803

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29207111301371محمود عىل محمد عىل804

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29508251401694احمد جمال احمد محمد805

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29008011413731احمد جمال فرحات سويلم شحاته806

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29506011400353احمد سالم سمير سالم807

يف808 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29709021402298احمد عادل عبدالوهاب شر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29110201403978احمد يحنر محمد ابراهيم809

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29809251404359حسن عىل حسن محمد خطاب810

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29109121402956حمادة السيد السيد سلطان811

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29207231403372عمرو حمادة عبدالجواد عبدالقادر812

ي محمد عبدالستار سيداحمد813
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30201141400576لطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29601011401115محمد أبوبكر محمد بيوىمي سنه814

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29409291405236محمد أحمد فاروق أحمد حفناوى815

ي محمد غريب816
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29309191400097محمد الحسينى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29201071402252محمد توفيق عبد الحكم عبد المولي817
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ي818
بينى محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29407241400672محمد زكريا نرص الدين الشر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28707051404353محمد عبد الباسط عبد الرحيم819

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29812011406312محمد عىلي عبدهللا عىلي820

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29612171401296محمد عيد إبراهيم السيد821

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29311121400035محمد محمود محمد محمد غريب822

ف سالمه سليمان823 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30207011401714مينا اشر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29106261402876إبراهيم عبدهللا حسن مندور824

ي خاطر825
بينى محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29801111402339أحمد مجدي الشر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30111081402036احمد عمرو محمد زكي محمد826

ف محمود متولي827
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29310011401536السيد أشر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29303061401794حسن سليمان إبراهيم سالم828

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28801251403838راىمي عبدالحميد ابراهيم توفيق829

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29103261301132سمير صالح الدين حسن وهدان830

ي طارق عزب عىلي الجوهري831
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29505031401651مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29403011406013مصطفى عبدالمجيد السيد احمد عطاهلل832

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29701091400992سعيد نارص سعيد عطا عامر833

ي834
ى
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29702011408358محمد حامد فايز جيالن

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29907051400911احمد محمود السيد احمد835

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28909011413751محمد محمود عبد الصادق عبدالسميع836

ي ابراهيم متولي خضير837
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29209271403076شادي حسنى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29511121400158عبد القادر محمد عبد القادر فودة838

يف محمد شاكر عبده عماره839 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29603011400057شر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29703131402015عبدالعزيز احمد محمد مرزوق840

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29705171402258محمد سعدمحمد عىل جاب هللا841

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30311061403175محمد عمرو السيد السيد مرىس842

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28810201404832حازم حسن محمد عبدالمعىط843

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28909181403016احمد جمال محمد حسن844

ى845 ي السيد امير
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29204211401897محمود مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29306031400334محمد سمير محمد متولس حسن846

ى السيد الشهبه847 ى امير محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29309191400071يحنر امير

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29309261402092محمود وجيه محمد مهدى848

ى عبد الفتاح عىل849  امير
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29504101400252مصطفى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29512121400031عباس السعيد محمد السيد جبل850

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29603271400191محمد عادل كامل الشحات851

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30003131401756احمد عبدالنارص عبدالمعبود عبدهللا852

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28907011412999محمد متولي مهدي عىل853

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29001031403451محمد عىلي عبد الحميد الشحات854

ي855
 
محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29204061401532عبدالرازق ابراهيم رمزي عبد الرحمن دسوق

ى856 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29301041400756اسالم سيد احمد عيسي ابو العينير

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29302211400752خالد محمد عبد العزيز عبد الفتاح شديد857

ى عبدالمحسن عبدالمحسن858 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29305111401131ساىم حسير

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29402081400695محمد حاكم محمد عىل859
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محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29609171400051عبدالعليم صالح عبد العليم860

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29707101403314محمد رضا محمد عبدالمعىط861

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29805151402612الصادق عاطف مغاوري أحمد862

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29904221401056سمير سعيد محفوظ ابو زيد محمد863

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29911201404756مصطفى محمد محمد صبحي عبدالغفار864

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30106111400137محمد مصلحي حسن عبده زغارى865

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28809171404834محمد رضا حافظ احمد866

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29103011409752عطية السيد عطية سالمة867

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29105051404438السيد رمضان السيد محمود868

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29203151403813محمود زكريا محمود محمد869

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29304011406953رضا فؤاد عيد جمعه870

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29304181400691اسماعيل فرج اسماعيل فرج871

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29409231401479محمد اسامه محمد محمد السيد سليمان872

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29604201400211محمد عىلي محمد سليمان873

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29606251400096احمد عبد الحميد عبد هللا874

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29801041402336كمال مكرم كمال السيد875

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29811251400897محمد احمد محمد التهاىم876

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28804081402253السيد جودة السيد حسن877

يف محمد اسماعيل عزب878 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28902201404834شر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29201071402236رضا توفيق عبد الحكم عبدالمول نرص879

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29206271402372اسالم عبدالسالم ابوزيد880

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30109061401152اسماعيل انور اسماعيل محمد خاطر881

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30112011405093أحمد خالد أحمد عىل محمد882

ى883 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29912241400091خالد احمد ابو وال حسنير

ف884 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29510201402511اسالم عبد الفتاح محمد شر

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29904051402931محمد عبد الحميد محمد احمد885

ي مرزوق داود886 محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر30307221401371أحمد صيى

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29908211401851محمد السيد جودة أبو والي887

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28912071402538ساىمي إبراهيم محمد عىلي محمد888

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29209111401573محمد حسن عىلي إبراهيم889

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر2960929140095محمد طارق أحمد محمد890

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر28908031401493ابراهيم رجب محمد سعد891

محطة الزراعة2023/02/19كفر شكر29010011422254محمد محمود غريب هندي892

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29101241401898محمد عبد ألحليم عبد المؤمن عويضه893

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29402121400952ابراهيم السيد السيد الزهوي894

ي895
محطة الزراعة2023/02/20قليوب28708271402854أحمد حسن رجب عبد الغنى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29104091402334طه أحمد طه عبدالحميد الضوي896

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29104191401238احمد سعيد محمدي السيد بحالو897

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29211021401552سعيد عبدالمعىطي فاروق احمد898

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28709121404171محمد حسن مصطفى سيد899

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29008021401854راىم ابوشي    ع خضير عبدالعاط900

محطة الزراعة2023/02/20قليوب30111061400959عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد901
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محطة الزراعة2023/02/20قليوب29201201403078محمود لطفى عبدالخالق سالمه902

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28905081401576اسالم محسن محمد هارون903

ي صالح محمد904 محطة الزراعة2023/02/20قليوب28802101404298محمد عبد الننى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28910041401275هشام كمال سيد إبراهيم905

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28803102102496احمد سمير محمد صبيح906

محطة الزراعة2023/02/20قليوب30105251401137محمد عادل السيد عزىمي907

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28801051403752حمدى رمضان محمد عىل908

ي909
ى
محطة الزراعة2023/02/20قليوب29308191402093عصام سالمة السيد سالمة المسلمان

ي امام حرب910 ي احمد عرنى محطة الزراعة2023/02/20قليوب29609191400813عرنى

ى911 محطة الزراعة2023/02/20قليوب29604011406671نورالدين مجدى فرحات حسانير

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29401221402395ابراهيم سعد عثمان حسن912

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29112171401013احمد سليمان سيد محمد913

محطة الزراعة2023/02/20قليوب30211171402455هشام كامل محمد مصطفى914

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29506251400695مصطفى نارص خليل طه915

ي916 ي اسماعيل عبدالفتاح بحير
محطة الزراعة2023/02/20قليوب29504231400912مصطفى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29507151401216محمد عاطف عطيه سالمه917

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29702011407734محمد سالمه ربيع محمد الطوجى918

ي919 محطة الزراعة2023/02/20قليوب29405261401371عبدة محمد مرىسي عبدالعزيز شلنى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29803181401456سيد محمد ماهر محارب920

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29701011431957احمد مسعد توفيق اسماعيل921

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29301011422976خالد حمادة سليمان عبدالعال922

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28903221401978ضياء محمد سيد محمد923

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29712041401175عبد الرحمن حمدي فرج دهشان924

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29006031402074محمد مصطفى جمعه محمد925

محطة الزراعة2023/02/20قليوب30008051401633محمود أحمد محمود عبد الفتاح926

ى حسن محمد إبراهيم927 محطة الزراعة2023/02/20قليوب29601201403076حسير

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29601201402819محمد ماهر حسان محمد928

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28810051401473عماد سعد عبد الرحمن محمود929

باش سالم سليمان930 محطة الزراعة2023/02/20قليوب29012011409277عالء شر

ي931
محطة الزراعة2023/02/20قليوب29205071401359طاهر محمد السيد ابراهيم الطوجى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29411071400416محمد نجاح فتحي مصطفى932

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29601181401918محمد حسن احمد حسن933

 محمد أحمد934
ى
ى عبدالشاق محطة الزراعة2023/02/20قليوب29612071402953صيى

ى935  عىلي حسير
ى محطة الزراعة2023/02/20قليوب29806281401517احمد حسير

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29509161402655اسالم شاكر فتح رفاىع زهران936

ي صالح عبدالوهاب937
محطة الزراعة2023/02/20قليوب29603111400674محمود لطفى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29807071402517طارق محمد سيد محمد نصار938

ي حسن فرج محمد939
محطة الزراعة2023/02/20قليوب28912291400871مصطفى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29111231402271حسن احمد عبدالفتاح احمد940

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29501101400831عادل نارص إمام إمام941

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29208221404075سيف رمضان بيوىمي احمد942

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29801251403573ايمن شعبان احمد عواض943



مكان االختبارمعاد االختبارالمركز الرقم القومىسم إلام

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29701011405859محمد حسن ابراهيم محروس944

محطة الزراعة2023/02/20قليوب30012281400137عاصم محمد حسن محمد945

محطة الزراعة2023/02/20 قليوب29802081402297محمود حسن محمد حسن946

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29307191400434عمرو مسعد انور قنديل947

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29708231401778عني  محمد عني  محمود948

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29507311400297محمد شعبان السيد عبدالروؤف ابودالل949

محطة الزراعة2023/02/20 قليوب28703171402456باسم محمد سالمة فرج950

محطة الزراعة2023/02/20قليوب28808271403715احمد زينهم سيد منصور951

ى952 ى عبدالعزيز حسير محطة الزراعة2023/02/20قليوب29002111401952محمود امير

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29010021400852طه سعيد طه عطية953

محطة الزراعة2023/02/20 قليوب29003141402135محمود مرىس رضا رزق954

ي محمد عبدالحميد955 محطة الزراعة2023/02/20قليوب28802021402936طارق عبدالننى

محطة الزراعة2023/02/20قليوب29604041400571محمود صالح عبدالحميد يوسف956


