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المنوفٌةأسامة عبد الفتاح حسن تركى
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50
المنوفٌةعبدالمعطً دروٌش عبدالمعطً عدس
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المنوفٌةعلً عبدالعٌلم محمود العراقى
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المنوفٌةعلً عبدهللا عبدالنبً علً
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المنوفٌةعمرو محمد فتحً ابوزٌد
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المنوفٌةفهد ابراهٌم محمد حجازى
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المنوفٌةكرم محمد ابراهٌم السٌد
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58
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المنوفٌةمحمد محمود محمود محمد الشال
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المنوفٌةمحمد ممدوح محمد عاشور
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المنوفٌةمحمود فوزي عبدهللا الخولً
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المنوفٌةمحمود محمد شوقى السٌسى
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ٌاسر عبد الحمٌد إبراهٌم عبد الحمٌد 
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