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0.5على ممدوح احمد فريد حامد2.5ابراهيم كمال بكرى عبداللطيف

8عماد محمد سيد يسن2احمد ايمن محمد ثابت احمد

5عماد محمد مهدى محفوظ6.5احمد جمال عبدهللا اسماعيل متولى

3.5عمر حمدى فتحى حسين هالل1.5احمد حسين احمد شحاته

2.5عمر خالد عبدالباقى عبدهللا 5.5احمد خالد على محمد ميهوب

9عمر محمد ابوالحسن احمد 3احمد رجب رمضان محمد

4عيشه محمود محمد عيسى5احمد زايد سيد احمد محمد

3كريم خالد حسن عبدالحميداحمد سامى احمد عبدالجواد محمد

4كمال عثمان كمال احمد10احمد محمد عبدالظاهر احمد

6.5كيرلس ميخائيل يوسف ميخائيل7احمد محمد على امين عثمان

مؤمن محمود محمد محمداحمد محمود عبدالفضيل سليمان

2.5ماريو مؤنس نخله فانوس7.5احمد هاشم مبروك هاشم

5محمد احمد محمود عبدالصادق7.5اسامه سيد ابرهيم جاد

3محمد حسن محمد حسن7اسامه محمد محمد على

2.5محمد حسين هاشم على3اسالم اشرف فتحى عبدالحكيم

6.5محمد خالد عبدالعظيم محمد0.5اسالم خالد محمد محمد

1محمد ربيع عبدالجواد عيد0اسالم رجب بركه جوده

5.5محمد سالمه احمد عبدالتواب2.5اسالم عمر احمد حامد

1محمد عبدالعزيز صديق 4.5اسالم محيى محمد محمد

8محمد عزت احمد عبدالسالم3.5اسماء احمد محمد حسن

محمد عالء محمود سيد4ايه مصطفى حسن امبابى

0محمد مجدى احمد البحيرى3.5باسل صبرى شماطه عبدالباقى

9محمود سيد احمد عبدالهادى8برسوم صفوت يعقوب عبدالمالك

7.5محمود كمال قرنى رمضان2جهاد خالد احمد طه

4.5محمود محمد سيد محمد4جوده عصام جوده عويس

3.5مروه سيد احمد محمد4.5حسام اشرف محمد الصلى على النبى 

3مصطفى احمد كمال عبدالعزيز 8.5دميانه اميل ميخائيل سليم

5.5مصطفى خالد محمد عبدالعزيز6.5دينا وجيه جابر عبدالفهيم

2مصطفى عبدهللا على مخلوف 9ساره محى الدين احمد نورالدين 

5.5مصطفى فتحى عبدالحكيم 6.5سامح خليل ابراهيم الدسوقى شعبان

2.5معتز محمد مختار محمد9سمر محمد احمد محمود ابراهيم

3.5معتصم احمد عبدالعزيز 5.5شروق محمد ابوالمجد على محمد 

1.5مى رمضان يوسف محمد6شيماء عالم محمود سليمان

6.5هاجر عبدالعليم سيد محمدصالح محمد صالح مصطفى

5.5هدى عبدالجواد عبدالحميد 8طارق احمد عبدالودود عبدالوهاب

3.5هند شاهين حسين عبدهللا3عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمد

2ياسمين يحيى محمد ربيع خليل3عبدالرحمن جمعه عويس عبدالرحمن

يوسف احمد حسن فتح هللاعبدالرحمن محمد محمود بهنس

احمد عزت عبدالنبى رمضان 7.5عبدالرحمن نادى طه نصر

6.5سيد علي عيد عبدالسالم6عبدهللا عبدالرازق امين جوده

5.5أحمد رجب محمد محمدعبدهللا محمد محمود سعد


