
codename

حسن فرغلي هللا عبد ابراهيم5561

ن- موسى السيد ابراهيم احمد5562

عامر نعيم ابراهيم احمد5563

فضل محمد محمد السيد احمد5564

عامر العال عبد حسب احمد5565

المال فتحى سعيد حسن احمد5566

خفاجه العاطى عبد محمد حسنى احمد5567

جبريل اللطيف عبد رضا احمد5568

بيومى عبدالغنى عبدالعزيز عادل احمد5569

حسن العزيز عبد عوض عادل احمد5570

3-  محمد مرسى هللا عبد احمد5571

بدر محمد احمد بيومي عصام احمد5572

عماره رياض واصف الدين عالء احمد5573

الشاذلي منصور عيد احمد5574

3- خاطر محمود بخيت محمد كرم احمد5575

التيتى احمد محمد احمد5576

غراب امين فوزى محمد احمد5577

الجزار محمد هللا عطا ناصر احمد5578

عطيه اللطيف عبد كمال اسراء5579

عرب ابو هللا عطا اللطيف عبد محمد اسراء5580

صالح أبو حسن الحليم عبد احمد اسالم5581

السيد على خميس اسالم5582

بيومى بكرعبده ابو رضا اسالم5583

بخيت احمد محمد محمد اسالم5584

الصباغ محمد العزيز عبد حسين اسماء5585

ادريس سعد مختار خميس اسماء5586

المعطى عبد على فكرى فتحى اسماء5587

الحيوى المنعم عبد رجائى محمد اشرف5588

موسى محمد العظيم عبد خالد االء5589

عثمان عوض توفيق الحسين5590

جمعه الغنى عبد بيومى الشحات5591

د-  حسن محمد محمد الهام5592

حجاج حسن محمد حسن امل5593

الزهيري محمد بسيوني نبيه امل5594

قاسم محمد السيد اميرة5595

خليل السالم عبد على اميرة5596

قشيوط امين محمد حسن اية5597

عبيد احمد المنعم عبد رضا اية5598

المعطي عبد الجواد عبد عصام اية5599

النجار محمد احمد زوزو ايمان5600

حمزه المقصود عبد محمد شعبان ايمان5601

جمعة هاشم على ايمان5602

ابراهيم محمد عماد ايمان5603

الفتاح عبد محمد البصير عبد بسمة5604

زايد السيد الهادي عبد محمد بسمة5605

رفاعى محمد جمعه خميس جمعه5606



الشاذلى عتريس  هللا عبد فتحى جمالت5607

الطنطاوى السيد ابراهيم السيد حبيبة5608

دراز محمد محمد فتحي حبيبة5609

حداد العشري احمد حسام5610

د- عقل حسن ابراهيم حسن5611

توفيق عادل طه حسين5612

شريف حسين محمد حسين5613

الفيومى القوى عبد محمد فوزى رانيا5614

عمر العزيز عبد عماد رنا5615

3-  شعبان حافظ كامل طاهر زياد5616

رمضان عفيفى جابر سارة5617

القمحاوى الحصافى محمد محمد سمر5618

ن-  كرم على السيد الدين سيف5619

م-  الشريف محمد اسماعيل اسماعيل شاهر5620

الحريف محمد محمد رمزى شاهنده5621

د- السروجى ابراهيم على شروق5622

مالك شفيق محمد شفيق5623

اسماعيل العليم محمدعبد بدوى شيماء5624

خرابة محمد احمد عبيد شيماء5625

السعيد الفتوح ابو فتحى عائشة5626

عشيبه محمود احمد سيد محمد الحميد عبد5627

عبده ابراهيم راغب ابراهيم الرحمن عبد5628

م-  السواح حسنين على الرحمن عبد5629

الديب هللا عوض العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد5630

م-  الضبع ابراهيم حسن هللا عبد5631

حسن على السيد خليل المنعم عبد5632

الحليم عبد الكريم عبد العاطى عبد عبير5633

زيدان محمد رزق الدين عز5634

شاهين على محمد عالء5635

المغربى احمد محمد على5636

م-  الحوشى على محمد على5637

الجنيهى ابراهيم غازى سليمان عمر5638

الحوفى حسن فؤاد محمد عمر5639

النجار طلب المنعم عبد رمضان فاطمة5640

القوى عبد سيف ابو مكين فاطمة5641

e- القصاص صبحى ابراهيم كريم5642

العيسوى ربه عبد محمد صبحي لبنى5643

الشباسى البر عبد محمد محمد لجين5644

ابراهيم حنا رامى ماجد5645

فلتس ثابت ماهر مارينا5646

جرجس زكى لبيب ميخائيل مارينا5647

احمد السعدنى المنعم عبد مجدى5648

زردق على محمد ابراهيم محمد5649

الوارث عبد رسالن محمود احمد محمد5650

3- حمد موسى يس جمال محمد5651

عياد عدالن الرحمن عبد حامد محمد5652

عامر ابو المقصود عبد سعد محمد5653



المغربى سليمان حامد سليمان محمد5654

عيد هللا عبد محسن شوقى محمد5655

عالم احمد سعد صبحى محمد5656

حسن ابراهيم عوض محمد5657

3- الحبشى عثمان على محمد كامل محمد5658

الدين بدر الغني عبد اسماعيل لبيب محمد5659

ن-  دميس احمد محمود محمد5660

موسى ذكى حسنى ممدوح محمد5661

السيد الفتاح عبد ممدوح محمد5662

خورشيد الوهاب عبد شحاته ابراهيم محمود5663

الحوفى توفيق محمد سامى محمود5664

3- الدين زين السيد القادر عبد شبل محمود5665

م-  الجزار هللا فتح رمضان الفتاح عبد محمود5666

المجيد عبد هللا عبد محمد محمود5667

خليل حسين بسيونى السيد مرزوق5668

احمد موافى محمود مروة5669

راضى رأفت محمود احمد مريم5670

الحفيظ عبد عطيه محمد مريم5671

حربي محمود احمد مصطفى5672

م-  زغيب مصطفى احمد مصطفى5673

م-  العطار حسين السعيد مصطفى5674

المجيد عبد الغفار عبد خليل عادل مصطفى5675

عرفه الحليم عبد السيد محمد مصطفى5676

قريطم محمد محمد عزمى منار5677

سعد محمود  ذكى خالد هللا منة5678

يوسف صالح طارق هللا منة5679

حزيمه محمد لطفى هللا منة5680

صالح الجواد عبد مصطفى وجية مها5681

المصرى محمد سعيد مى5682

الخوالقة علي محمود ميادة5683

سالم ابراهيم اشرف ميار5684

سالم محمد محمد احمد ناهد5685

خطاب قطب احمد بسيونى ندى5686

عوض واعر النصر سيف ندى5687

البولينى محمد على محمد ندى5688

نوار الجواد عبد حلمى احمد بهاء نرمين5689

بيومى محمد احمد محمد نرمين5690

النجار محمد سالم محمد نرمين5691

صقر اللطيف عبد الغنى عبد اللطيف عبد نور5692

علو ابو كمال عادل محمد نورة5693

رضوان حامد متولى عادل نورهان5694

الحلفاوى الرحمن عبد فضله محمد ابراهيم هالة5695

حنفى عوض حامد خميس هانى5696

البيسى سعيد خالد هللا هبة5697

الرحمن عبد احمد محمد عباس هشام5698

احمد السعيد محمد الدين عالء هشام5699

صالح توفيق محمد انور عادل هند5700



3- السالم عبد يوسف الشرنوبى خميس هويدا5701

حمودة سالم ابراهيم طارق هيثم5702

القصاص خليفة الفتاح عبد خليفة ياسمين5703

جمعة محمد جابر خميس ياسمين5704

لبزة محمد توفيق صديق ياسمين5705

الشامى احمد احمد سعيد ياسمينا5706

عيسي محمد عطية حمدى يوسف5707

م-  بكر جاد الجيد عبد يونس خالد يونس5708

مرقص عوض يوسف ابانوب5731

5731

الربوى السالم عبد سعد حسن ابتسام5732

الرحيم عبد محمد على انور ابراهيم5733

بدوى ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم5734

نوفل الحفيظ عبد رزق وحيد ابراهيم5735

العربى القوى عبد الجليل عبد ابراهيم احمد5736

الدسوقى الرازق عبد محمد ابراهيم احمد5737

سرور محمد انور احمد5738

الجروانى ابراهيم المجيد عبد بالل احمد5739

الجليل عبد الرحمن عبد جواد احمد5740

العزيز عبد احمد الدين حسام احمد5741

عجور ابو احمد السيد حمدي احمد5742

5742

بلتاجى محمد محمود رجب خميس احمد5743

عبده هللا عبد رفعت احمد5744

امين كامل رمضان احمد5745

النوام رياض سعيد سعد احمد5746

العلقامى المقصود عبد عادل احمد5747

البنا الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد احمد5748

ابودياب محمد على على احمد5749

الدين عالء محمد على احمد5750

النشرتي محمد احمد عماد احمد5751

عماره باشا بسيونى عوض احمد5752

الشال السيد سالمة فوزى احمد5753

الصفتى السيد محمد احمد5754

رجب محمد الحميد عبد محمد احمد5755

الغرباوى المحسن عبد محمد احمد5756

هالل حسن عوض محمد احمد5757

امام منصور محمد احمد5758

العاطى عبد حميدة هنداوى محمد احمد5759

نوفل العزب احمد هشام احمد5760

حسن حسين مصطفى يسرى احمد5761

حجاب احمد الحليم عبد اسامه5762

بشير احمد خميس دعبس اسراء5764

رشوان فرحات مازن رجب اسراء5765

عثمان فتحى محفوظ اسراء5766

م-  محارم رمضان السيد اسالم5767

محمد عثمان المقصود عبد اسالم5768



د-  الداعر محمد مختار احمد اسماء5769

العال عبد السيد محمد كمال اشرف اسماء5770

عبدالجواد الزايد هللا عبد اسماء5771

قرعلي شوقي احمد اكرم5772

الفتاح عبد ابراهيم السيد االء5773

حجر ابو محمد حسن محمد االء5774

هللا عبد النبى عبد محمد االء5775

سليمان محمود سليمان محمود محمد االء5776

م-  الفتاح عبد على السيد السيد5777

م- محمد غازى السيد رضا السيد5778

جاد محمد السيد محمد امانى5779

الطويل العزيز عبد رمضان محمد امل5780

السالم عبد اسماعيل محمد امنية5781

شعبان محمود مصطفى امنية5782

شحاتة السبيعى محمد رضا اميرة5783

السمهودى محمد الفتاح عبد بدران الفتاح عبد اميرة5784

عشبه محمد محمد اميره5785

البحري سليمان الواحد عبد محمد اية5786

خليفه عبدالسالم محمد اية5787

البليهى منيسى جمعه محمود اية5788

حسن محمد محمد مهاب اية5789

البحيري محمد العزيز عبد اشرف ايمان5790

حسن محمود ثابت ايمان5791

محمد مصطفى عطيه ايمان5792

عالم القوى عبد فؤاد ايمان5793

سليمان محمود محمد سليمان محمد ايمان5794

م-  ابراهيم جابر حامد ايمن5795

غالب الحليم عبد عرفان ايمن5796

م-  على احمد محمد ايهاب5797

عمارة محمد العزيز عبد محمد بسام5798

رشوان اسماعيل محمد صبحى بسمة5799

محرم محمد فوزى بسمة5800

قفشير لطفي حمدي جالل5801

صالح ناجي راتب حمدي جهاد5802

ليلة ابو حسين محمد السيد حسام5803

الشيمي الغنى عبد الصافي خميس حسام5804

م-  رحال حسن رفعت حسن5805

5805

الحصاوى احمد محمود سعد حسناء5806

3- مهدى على حسين على حسين5807

عبيد الغنى عبد هللا عبد محمد حنان5808

زيد ابو محمد محمود حنان5809

على ابراهيم عبده الناصر عبد جمال خالد5810

3- طعان محمد محمود محمد خالد5811

طه ابراهيم احمد مجدي خلود5812

الصالحى مصطفى جابر طارق داليا5813

عباسى الحميد عبد المحسن عبد داليا5814



خليل العزيز عبد جابر دعاء5815

غريب المعطى عبد محمد طاهر دعاء5816

5816

هيبه الغنى عبد توفيق عطيه دعاء5817

جعبوب زكى عباس فتحى دعاء5818

منصور فايز نصر دعاء5819

شلبايه ابو احمد محمد فرج دينا5820

حفلش علوانى خميس علوانى رانيا5821

حوسه ابو زغلول سعيد رحاب5822

براغيت احمد احمد طه رنين5823

اسماعيل رمضان فتحى رضا روان5824

العال عبد السيد ابراهيم السيد زياد5825

ن-  حمادة محمد نجيب محمد زياد5826

جنيدى علي المعز عبد صالح زينب5827

طنطاوى  محمد محمد فؤاد عيد زينب5828

الحافظ عبد مصطفي حامد رضا سارة5829

الشاذلي محمد هللا عبد عادل سارة5830

صالح المنعم عبد محمود سارة5831

عمران محمود رضا ساره5832

ابراهيم مرسي صبرى سمير سامى5833

سيف ابو علي احمد سامية5834

م-  السروجى احمد سعد حلمى سعد5835

5835

خرابه حسن محمد مصطفى سعد5836

5836

شاهين احمد محمد احمد سعيد5837

خضر السيد ابراهيم ايهاب سلمى5838

خطاب محمد محمود شعبان سهيلة5839

ابراهيم مصطفى محمد سهيلة5840

زقزوق محمود حسن رمضان شروق5841

م- احمد شعبان احمد شريف5842

محمود عمر سعيد احمد شيماء5843

سلطان الفتاح عبد الاله عبد السالم عبد شيماء5844

طايل عباس صالح غزال صابرين5845

بدير احمد العظيم عبد محمد صابرين5846

الجندى على صالح اسامة صالح5847

المقصود عبد الفتاح عبد محمد عاصم5848

الجواد عبد الحليم عبد صبرى الحليم عبد5849

شعره ابو فتحى عادل الرحمن عبد5850

جاد رجب عطيه الرحمن عبد5851

زكى ابراهيم محمدى محمد الرحمن عبد5852

الفار على السيد مرسي الرحمن عبد5853

محمد ابراهيم العزيز عبد السيد العزيز عبد5854

خطاب الكريم عبد محمد الكريم عبد5855

5855

السمانى ابراهيم حامد خميس هللا عبد5856

السيد مبروك الفتاح عبد صبري هللا عبد5857



زينة ابو احمد سيد محمد هللا عبد5858

شعبان يوسف هللا عبد محمد هللا عبد5859

عبده مصطفى محمد مهدى هللا عبد5860

5860

قريطم الشريف المحسن عبد محمد المحسن عبد5861

د-  الجمال محمد احمد سعيد عبده5862

الصعيدى حسن محمد محمود عبير5863

منصور جابر منصور الدين عالء5864

االقرع الغني عبد محمد اشرف على5865

دومه محمد الشحات على5866

محمد على الزين عبد على5867

على حسين على فايز على5868

على محمد على وجيه على5869

طلبه الجواد عبد جمال عمر5870

رضوان شحاته مرسى رضا عمر5871

5871

على مجاهد صالح عمر5872

المنوفى احمد محمد عمر5873

الفقى حسين محمد عمر5874

عطيه الستار عبد مختار عمر5875

5875

3- هاشم ابو السيد على السيد عمرو5876

5876

ذكى ابراهيم ماهر فاطمة5877

تمراز هللا عبد سعد مسعد فاطمة5878

م-  شعيب محمد احمد محمد كريم5879

النصر ابو حسنى ابراهيم محمد ليلى5880

جيد عبيد عماد مارينا5881

سليمان يوسف كمال اشرف ماريو5882

الصفتى حسن كامل محمد مبروك5883

هللا فضل على محروس على محروس5884

زيدان حسن ابراهيم محمد5885

ن- دميس مصطفى شعبان ابراهيم محمد5886

شلتوت محمد ابراهيم محمد5887

الحريف محمود ابراهيم محمد5888

رزق الحليم عبد المجد ابو محمد5889

حمدان على اسماعيل احمد محمد5890

الحديدي علي طلبة احمد محمد5891

ن-  عيسى محمود عيسى احمد محمد5892

زقزوق احمد محمد احمد محمد5893

اسماعيل انور محمد احمد محمد5894

سليم شحاته اشرف محمد5895

الصفتي احمد احمد حازم محمد5896

اباظه يوسف حمدى محمد5897

السباعى محمد ابراهيم خالد محمد5898

م-  كحلة حمدى محمد خالد محمد5899

جنيدي الصغير محمد خميس محمد5900



دغيش الغني عبد رضا محمد5901

إسماعيل  القوى عبد محمد رفيق محمد5902

خضره ابو حسن شعبان رمضان محمد5903

بالل التماوى محمد سالم محمد5904

ابراهيم محمد سمير محمد5905

م-  البياض محمد شعبان محمد5906

عطاهلل  الحليم عبد فؤاد صابر محمد5907

الوهاب عبد الوهاب عبد صالح محمد5908

محمود حسين طه محمد5909

غليش عطيه حسن الخالق عبد محمد5910

الشاذلي بسيونى الجواد عبد علوي محمد5911

حسين محمود محمد على محمد5912

الفقي السيد سعد عمر محمد5913

م-  مختار السيد عوض محمد5914

الصمد عبد محمد فؤاد محمد5915

الصاوى البسيوني محمد هللا فتح محمد5916

الفتاح عبد محمود ابوبكر فتحي محمد5917

العتوى عوض سعد كارم محمد5918

الديب ثابت محمد محمد5919

احمد على اسماعيل محمود محمد5920

حمودة محمود محمد محمود محمد5921

العبد محمد مرسى مرسى محمد5922

الطنطاوى على مسعد محمد5923

3- عطا محمد عثمان منصور محمد5924

5924

محمد المجيد عبد هشام محمد5925

ندا ابراهيم محمد ابراهيم محمود5926

كلوب ابو محمد الفتاح عبد احمد محمود5927

السودانى اسماعيل جمال محمود5928

حسن صالح محمد رضا محمود5929

البواب محمد عبدهللا سمير محمود5930

د-  محمد محمد صابر محمود5931

الصاوى هللا عبد عنتر هللا عبد محمود5932

حسوب خطاب عوف المطلب عبد محمود5933

الغنى عبد محمود عوض محمود5934

e-  جودة محمود فتحى محمد محمود5935

اللبودى محمود محمد محمود5936

ن- الجالى صالح محمود نصر محمود5937

5937

الوليد هللا جاد الرحمن عبد صبحى مروة5938

مصطفى احمد قباري مجدي مروة5939

عمارة الوهاب عبد العزيز عبد احمد مصطفى5940

جنيدي منيب الدين جمال مصطفى5941

المغربى على السيد عياد مصطفى5942

جمده معوض عيد مصطفى5943

مشالى محمد عيسى مصطفى5944

المولى عبد المالك عبد القذافى معمر5945



البربري محمود السيد سعد مالك5946

5946

شريف عدس محمود منار5947

الشاذلى على احمد جمال منى5948

الشناوى غازى وهبى رأفت منى5949

الرؤف عبد الفتاح عبد يونس منى5950

سمرة ابو السعيد محمد محمود مهند5951

عوض محمود محمد فايز ميرفت5952

جاد على رضا ميرنا5953

سليمان محمد سليمان سعيد نادر5954

5954

هللا حسب السالم عبد محمد على ناصر5955

ربيع سالم موسى احمد نبيل5956

شهاب محروس على عصام نجاة5957

التراس هلباوى هانى نجوى5958

الجنبيهى جمعة الحليم عبد حلمى ندى5959

رحومة االنصارى محمد صبرى ندى5960

قطب الرؤوف عبد محمد الاله عبد ندى5961

الفتيانى الحميد عبد احمد نرمين5962

حميده عوض المقصود عبد سعد نرمين5963

جعفر هللا عبد محمد اسماعيل نصرة5964

5964

بركات حسن خالد نوران5965

المصرى صبرى رضا نورهان5966

عمران بدرشان ابراهيم نيرة5967

عبده احمد كمال احمد هاجر5968

بسيونى حسن خميس هاجر5969

المنعم عبد صقر فتحى  هالة5970

الدمياطى عثمان طلبه صالح هبة5971

لطيف حسين ابراهيم ياسين هدى5972

اآلمين مهدى رشدى موسى هدير5973

سمك محمد احمد ابراهيم القوى هديرعبد5974

5974

مبارك ابراهيم محمد هشام5975

3- حجازى الطودى فاروق محمد هشام5976

منصور منصور على محمد همت5977

خبيز توفيق عصام هند5978

بربر يوسف هللا عبد نصر وفاء5979

م-  هنداوى حامد محمد والء5980

ن-  سالم الحسينى الحسينى شعبان يارا5981

جمعه السيد حسن محروس يارا5982

الزلبانى محمد حمدى ياسمين5983

5983

خليل مكاوى رجب ياسمين5984

كشحت محمد رضا ياسمين5985

فضل عيد رمضان ياسمين5986

حسين ابو اسماعيل الجواد عبد الدين عالء يحى5987



5987

امين عبده عماد يوستينا5988

الصعيدي فتحي اسماعيل يوسف5989

سليمان قاسم محمد سعيد يوسف5990

حشيش ابو يوسف سعيد يوسف5991

يوسف محمد الغنى عبد محمد يوسف5992

م- سالم ابو السالم عبد النبى عبد احمد6011

شاهين  عطية محمود محمد احمد6012

م- جاويش الوهاب عبد محمد نفيذ احمد6013

حبيبه محمد اسامه اسالم6014

خليل سعيد اشرف اسماء6015

قريطم محمود عطية محمود اسماء6016

همام محمد احمد اية6017

الوكيل الفتاح عبد احمد سارة6018

دويدار حنفى يحيى العزيز عبد6019

الصبور عبد المعطي عبد محمود عالء6020

على السيد صابر رجب عمر6021

العزيز عبد محمد محمد مجدى عمر6022

بركات على مصطفى عمر6023

م- ابوزيد فرج ابراهيم فرج6024

3- حلبى على محمد خالد كريم6025

الكردى مرسى محمود احمد محمد6026

سالمة مهدى سمير محمد6027

الباقى عبد يوسف السيد صبرى محمد6028

عمارة مصطفى محمد محمود خالد محمود6029

الرحمن عبد الدايم عبد محمود محمود6030

حمزة محمد على محمود محمود6031

رمضان سعد صالح مى6032

القاضى السيد ابراهيم يارا6033

مراد الحميد عبد كامل يسرى يوسف6034

حجازى على ابراهيم على دينا6051

الجندى عمر عاصف طارق6052

تجنيديا مشطوب- راشد ابراهيم احمد الحافظ عبد محمد6053

طاحون ابو الحميد عبد موسى هللا عبد محمد6054

صقر حسن محمد النبى عبد محمد6055

الزرقا محمد فايز محمد6056

6056

ابراهيم على اسماعيل معاذ6057

منصور ابراهيم منير مينا6058

الحوفي احمد محمد جمال نادية6059

ت ف-  اسكندر مترى رفعت نيفين6060

ت-ف-خميس محمود مصطفى ياسمين6061

عذر-  شحاته محمود غريب ممدوح اسالم6070

السباعى محمد مجدى اسامة6071

بلبع عبدة محمد بسام6072

ف- بطيشة السالم عبد الفتاح عبد بسمة6073

تجنيديا مشطوب- الدالشى عيسى منصور سامى6074



تجنيديا مشطوب-  محمد الحميد عبد ثروت عمر6075

تجنيديا مشطوب- ت ف- محمد سعيد رجب محمد6076

عبدة مصطفى محمد مهدي هدير6077

تجنيديا مشطوب- نجم عمر محمد دياب هشام6078

فت-   اسماعيل محمد صالح اية6091

عطاهللا وهبة بشرى بيشوى6092

دربك الحكيم عبد محمد دنيا6093

تجنيديا مشطوب-  جمعة احمد الفتاح عبد محمد صابر6094

المصرى محمد سعيد فاطمة6095

النويهى عبدربه فراج مؤمن6096

تجميديا مشطوب- ت ف-اللطيف عبد السيد عادل محمود6097

عذر-  المعبود عبد محمد مدحت محمود6098

مسعود سعيد مسعود6099

الحيوى السيد محمد عيد دينا6101

سليم عطية الفتاح عبد محمد6102

قاسم محمد مجدى نورة6103

ف- الجيزاوى محمد محمد عمرو6105


