
codename

هللا عطا بقطر صالح ابانوب4601

محمد ناجى منصور ابتسام4602

حنفى اسماعيل هللا سعد اسماعيل ابراهيم4603

عبدالرحمن عبدالعظيم صالح ابراهيم4604

مفتاح مؤمن محمد عبوده ابراهيم4605

الصاوي محمد محمود عثمان ابراهيم4606

محمد احمد محمد ابراهيم4607

رضوان حسن محمود مصطفى ابراهيم4608

د-  هللا عبد محمد عوض احمد احسان4609

البحيرى محمد كمال سامى احسان4610

عبدالرحيم همام محمود احسان4611

شعيب محمود محمد ابراهيم احمد4612

بلتاجي احمد سيد ابراهيم السيد احمد4613

ناجي محمود السيد احمد4614

بلبع الصافى جالل جالل احمد4615

رزق سعد حامد احمد4616

الحفنى سالمة حامد احمد4617

الحوفى احمد حسن احمد4618

كحله كمال حسن احمد4619

سالم الفتاح عبد حسين احمد4620

بكر مبروك على حمدى احمد4621

البسومى محمد السيد رجب احمد4622

رمضان حسين مصيلحى رشاد احمد4623

حميده قاسم محمد رمضان احمد4624

قناوى حسين الحميد عبد سامى احمد4625

فرحانة ابراهيم ابراهيم سعيد احمد4626

عشيبة دمين شحاتة احمد4627

صالح حنفى الدين صالح احمد4628

عوض النبى عبد صالح احمد4629

د- الحليم عبد الجواد عبد هللا ضيف احمد4630

البرادعى حسن العزيز عبد احمد4631

غنيم ابراهيم زين العزيز عبد احمد4632

شلبى الحميد عبد كامل المقصود عبد احمد4633

سيداحمد عبدالغنى احمد سيد عبده احمد4634

المحالوي اللطيف عبد زغلول عالء احمد4635

طلبة يوسف حسن على احمد4636

الرماح الغفار عبد عيد احمد4637

خلف محمد فتحى احمد4638

السمبختى الحميد عبد محمد فريد احمد4639

ناجى على اللطيف عبد كامل احمد4640

رزق مرسى حسنى كمال احمد4641

منيسى العزيز عبد مجدى احمد4642

االعصر  محمد مأمون محب احمد4643

السباعى محمد محسن احمد4644

الحبال السيد ابراهيم محمد احمد4645

نصر توفيق محمد احمد4646



الغنى عبد سعد محمد احمد4647

هيكل هللا عبد هللا عبد محمد احمد4648

دعبيس على محمد احمد4649

رحيل صالح فتحى محمد احمد4650

هللا فتح محمد ماهر محمد احمد4651

الطوخى يوسف محمد محمد احمد4652

المقصود عبد مصطفى محمد احمد4653

بريقع موسى السيد مديح احمد4654

ندا نعيم مسعد احمد4655

محمود سعد مصطفى احمد4656

معادلة- الحليوى محمد وجيه احمد4657

مخيون عبدالحميد عبدالحكم محمد ادهم4658

شنوده توماس عزت ارميا4659

عزالدين سعد محمد اسامة4660

حبيبه غريب طلبه محمد اسامة4661

الصاوى حسن يوسف اسامة4662

زويل حمدى عبدالسالم احمد اسراء4663

عوكل السيد على احمد اسراء4664

على ادم الباسط عبد حمدى اسراء4665

محمود محمد السالم عبد اسراء4666

اسماعيل العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد اسراء4667

مطرود محارب السيد على اسراء4668

غازى هنداوى شعبان ماهر اسراء4669

العساوى جابر محمد اسراء4670

شعير ابراهيم نعيم اسراء4671

حسن جالل جابر اسالم4672

رياض مصطفى جمال اسالم4673

مسعود الحفيظ عبد جمعه اسالم4674

التورغى مرزوق مسعود صالح اسالم4675

غنيم احمد الحكيم عبد اسالم4676

الخويسكى حسن المجيد عبد المجيد عبد اسالم4677

جراده مصطفى المنعم عبد محمد اشرف اسماء4678

الصيرفى طلب الصاوى محمد الصاوى اسماء4679

خليل الونيس عبد جمعة اسماء4680

سليمان محمد الحسينى حمدى اسماء4681

جاد العزيز عبد حلمى رمضان اسماء4682

منصور هللا عبد عزمى هللا عبد اسماء4683

سلطان عبدالفتاح عبدالاله عبدالسالم اسماء4684

الجندى عثمان محمد هللا فتح اسماء4685

االجرب الشرنوبى على مبروك اسماء4686

الكومى شرنوبى مصطفى محمد اسماء4687

الشرقاوى السيد سعد مرتضى اسماء4688

معادلة-  الغول حسين سامي صالح اسماعيل4689

محمد هويدى على احمد االء4690

صالح محمد محمد حامد االء4691

الشرقاوى محمود محمد نصر االء4692

غاليه على علي الدسوقي محمد الدسوقي4693



الديب محمد السيد رامى السيد4694

نورالدين محمود نصر السيد4695

ناجى منصور نصر السيد4696

عمران محمد حسن على الشيماء4697

على محمد عطيه احمد امانى4698

بهنسى كامل احمد امانى4699

نوار عبدالرحمن هللا فتح السيد امانى4700

البدوى محمد الفتاح عبد سعيد امانى4701

االنصارى عوض منصور امانى4702

النهر بسيونى السالم عبد جمعه امل4703

دومه الصافى سيد امل4704

هنيدي صالح عبدالحميد محمد امل4705

عبدالحليم محمود منصور امل4706

الصاوى شوقى نبيل امل4707

الحلوانى احمد السيد احمد امنية4708

الزفتاوى محمد اشرف امنية4709

عبداللطيف عبدالسالم جمال امنية4710

الحوشى محمد حلمى امنية4711

الجمال سعد عبدالعزيز عمر امنيه4712

القونى بسيونى امين السيد اميرة4713

البراوى حسن عبده خالد اميرة4714

يوسف حسني خليفة اميرة4715

العليوى محمود محمد خيرى اميرة4716

عكاشة عبدالعزيز غانم سعيد اميرة4717

خليفه ابراهيم المولى عبد صابر اميرة4718

الطباخ يوسف كامل صبرى اميرة4719

د-  ابراهيم هارون ياسر اميرة4720

قناوى محمود محمد محمود السيد امينة4721

هللا سعد السيد العربى على انتصار4722

شلبى على طه عيد انجى4723

قطب سعيد شحات انوار4724

e- شبانه حسين محمد احمد ايات4725

مرسى شعبان احمد اية4726

الحليم عبد قاسم ايمن اية4727

الفتاح عبد محمود محمد حسنى اية4728

العابدين زين محمود ربيع اية4729

الشهاوى مصطفى عبده رشاد اية4730

محارم احمد سالمة اية4731

الكفراوى السيد بكر شريف اية4732

حميده عطية عبدالعزيز صالح اية4733

جبريل حسن السالم عبد اية4734

قطب العظيم عبد عماد اية4736

مهران عامر محمود عيد اية4737

هللا سعد شحاته السيد محمد اية4738

غالى لطفى هانى ايلين4739

الخير ابو بيومى محمد ابراهيم ايمان4740

درويش محمد الفتوح ابو السيد ايمان4741



العايدى المنعم عبد حسن ايمان4742

مبروك امام مبروك خالد ايمان4743

زايد العزيز عبد زايد ايمان4744

خنفس محمد محمود عادل ايمان4745

واعر بسيونى هللا خير عون ايمان4746

عقل رفاعى ماجد ايمان4747

الديب كامل عبدالعزيز محمد ايمان4748

الفرارجى الجواد عبد عوض محمد ايمان4749

كشك عبدالرحيم احمد محمود ايمان4750

الشرقاوى محمد اسماعيل محمود ايمان4751

محمود السالم عبد سليمان ايمن4752

شلبى بسيونى ابراهيم حسن ايناس4753

عطيه رياض فرج ايناس4754

غالي محمد فاضل حامد ايهاب4755

محمد اللطيف عبد عاطف باسم4756

البد الرازق عبد الفتاح عبد جابر بثينة4757

محمد سليمان محمد اشرف بسام4758

موسى ربة عبد الصمد عبد جمال بسمة4759

ورقى-  الدايم عبد محمد حمدى بسمة4760

الفار محمد محمد حمدى بسمة4761

التهامى عوض محمد السميع عبد على بسمة4762

عنانى محمد عمر بسمة4763

غانم حسين مصطفى حسين بسنت4764

سالمه احمد شفيق شعبان بسنت4765

اللقانى مختارمحمد احمد بالل4766

الحويط العظيم عبد محمد اشرف الدين بهاء4767

سيفين ابو حلمي ميخائيل بوال4768

غبلاير فهيم رمزى بيشوى4769

كشك محمد عبدالمنصف ايمن تقى4770

زامل ابراهيم الفتاح عبد جمال تقى4771

مصطفى محمد سعد المحسن عبد جمال4772

الطايل هللا خير فايز حامد4773

جبريل خالد المجيد عبد شحاته حبيبة4774

ناصف حامد احمد الدين حسام4775

السيد محمد على محمد حسام4776

النجار يوسف محمد حسام4777

حماد احمد نزيه حسام4778

حامد حسن حاتم حسن4779

شكرى حسين حسن محمد حسن4780

الجمال محمد سعيد ابراهيم حسناء4781

حسين حسن حسين فوزى حسين4782

الشناوى المجيد عبد محمد يسرى حسين4783

باشا محمود محمد محمود خديجة4784

العزيز عبد محمد فوزي دارين4785

عبدالمجيد لطفى احمد داليا4786

حافظ علي احمد دعاء4787

سليم محمد عبدالعزيز السعيد دعاء4788



العال عبد صديق مجدى دنيا4789

العزيز عبد قدرى مجدى دنيا4790

نعيم ابو ابراهيم محمد المنعم عبد محمد دينا4791

مبروك فتحى جمعه رانا4792

خليل الحسينى محمد خليل رانيا4793

عطية الغفار عبد محمد سعيد رانيا4794

حسن محمد اسماعيل القادر عبد رانيا4795

الطباخ حمودة موسى احمد رحاب4796

سالم ابو سعد فريد حمامة رحاب4797

محمد السيد عبد فضل رحاب4798

سلطح الرؤف عبد صبحى رمضان رحمة4799

عامر على مهني احمد محمد رحمة4800

عيد ابراهيم محمد ابراهيم رشا4801

الشايب حسن الحليم عبد وجيه رغدة4802

حميده عبده رمضان جمعه رمضان4803

البياعه محمد السعيد محمد رنا4804

الوكيل محمد حمدي روان4805

السمديسى زكريا محمد فايز روان4806

سعيد ابو على سعد روفيدا4807

النجار الغنى عبد محمد خالد ريهام4808

عوض محمد فتحى محمد ريهام4809

زهرة ابو السيد احمد سمير ريوان4810

جمعه محمود ابراهيم زهراء4811

بريك ضيف سعداوى سعد زهراء4812

الحكيم احمد يمنى احمد زياد4813

سيف محمد العابدين زين احمد العابدين زين4814

ابوحسن اسماعيل محمد صالح سارة4815

قمح عباده طلبه السيد سحر4816

عكاشه عيد الصافى احمد سعيد4817

ن-  الجيد عبد محمد احمد السيد سعيد4818

متولى الحليم عبد مرسى محمد سالمة4819

ابوهديمة مسعود موسى عمران سماء4820

الحليم عبد محمد السيد سماح4821

الننى المجد ابو رمضان فتحى ايمن سماح4822

يونس على سعيد حلمى سماح4823

اسماعيل ابراهيم سعد سمر4824

حبشى سمعان مجدى سمعان4825

ابوجاد على طايل رضا سمية4826

الجزيرى عبدالعزيز سامى سمير4827

الشنى محمد رجب محمد سندس4828

خميس محمود فؤاد بكر سهير4829

حسين موسى ابراهيم عطية سوسن4830

ذكى ابراهيم محمدى الرحمن عبد سيف4831

حمبوطه محمود محمود الدين عصام سيف4832

هللا خلف ياسين الجيد عبد عزت شاهندا4833

بديوى شحاتة قطب شحاتة4834

مطر السيد احمد سعيد شروق4835



عشيبة رمضان العاطى عبد شوق4836

عشرى محمود محمد مجدى شوقى4837

السقيلى مصطفى درويش عطية شيماء4838

علي الصادق عبد محمد شيماء4839

شريف احمد زايد صابر4840

التورغى مرزوق مسعود خميس صابرين4841

عبده ابراهيم السيد مسعد صافية4842

شميس هندى سعد صفاء4843

سلطان سيداحمد صبرى محمد ضحى4844

زيدان محمد اشرف طارق4845

الوكيل محمد ابراهيم جابر طارق4846

الحسن ابو محمد مصطفى طارق4847

السرحى محمد يحيى طارق4848

3-  الطنبارى الفتاح عبد على طه4849

الباجورى جاد حسن جمال عادل4850

منصور ابراهيم ابراهيم ناصر عادل4851

واعر المنعم عبد حافظ الحليم عبد4852

صالح موسى ناجى اشرف الرحمن عبد4853

ابوحسين سليمان حسين جالل الرحمن عبد4854

جاويش على مراد محمد الناصر عبد جمال الرحمن عبد4855

جمعه السيد محمد حسن الرحمن عبد4856

عبدربه محمود الرحمن عبد طارق الرحمن عبد4857

حلبى على كمال الرحمن عبد4858

السقا الدين بهاء محمد الرحمن عبد4859

يونس محمد السيد محمد العزيز عبد4860

عبدالرحمن فتحى محمد العزيز عبد4861

الديب سليمان فهيم سليمان هللا عبد4862

العنانى إبراهيم نادى هللا عبد4863

محمد الحميد عبد شوقى ايمن المنعم عبد4864

خطاب السيد حمدى عصام المنعم عبد4865

عبدالعزيز عبدالوهاب سيداحمد الوهاب عبد4866

حسين الفتاح عبد توفيق عبده4867

حموده بخاطره محمد عزت عبلة4868

طاهر الجليل عبد طاهر عبير4869

الدرينى محمد محمد محمد عبير4870

زغلول احمد محمد عزت4871

د- عواد السعيد الفتاح عبد حسن عزيزة4872

ابراهيم محمد عسران جمال عسران4873

خنيسة ابراهيم ابراهيم سامى عال4874

العمرى الحميد عبد رجب عالء4875

القرنشاوي حسن محمد المجيد عبد عاشور عالء4876

الال عبد ابراهيم علي إبراهيم على4877

نوار على حسن محمد مسعد على4878

الفيومي نصر السيد احمد عماد4879

خليل حسن محمود حسن عماد4880

بلتاجى الباقى عبد ابراهيم حبشى عمار4881

خطاب احمد على عثمان عمر4882



طعميه احمد احمد اشرف عمرو4883

حامد محمد على حسين عمرو4884

سويدان احمد ابراهيم خالد عمرو4885

ن-  الشربينى السيد رضا عمرو4886

جمعه جاد عادل عمرو4887

ابومحمد عوض محمد عوض4888

السيد محمد على الصافى غادة4889

د- الديشى ابراهيم جمال غادة4890

المر كيالني هللا عبد حبشي غادة4891

صالح محمد محمد حامد غاده4892

العريان فؤاد محمد فؤاد4893

البسومى عوض ايمن فادى4894

البراوى عطيه صليب فؤاد فادى4895

نصار ابراهيم امين فاطمة4896

الصباغ ابراهيم خميس سعيد فاطمة4897

حبور محمد فرج قطب صبري فاطمة4898

محارب مصرى سعد عادل فاطمة4899

احمد فراج المنعم عبد المقصود عبد فاطمة4900

عيسى السالم عبد سعيد صبرى فخرية4901

سمك الخالق عبد محمد رضا فرحة4902

محمد المطلب عبد ابراهيم فضل4903

هللا خلف منصور على طه فيروز4904

الرحمن عبد محمد محمود محمود كاميليا4905

د- سالمة فهيم يسرى كرستين4906

شاور كرم احمد كرم4907

الزقم السيد يوسف السيد كريم4908

حسن محمد صبحى كريم4909

معوض عيسى فهمى لمعى كيرلس4910

عوض يوسف عطية مجدى مارى4911

فانوس ميخائيل عزيز ميخائيل مارينا4912

الحناوي عطيه حمدي مجدي4913

عبيد ابراهيم محمود ابراهيم محمد4914

حماده زيد ابو الباعث عبد زيد ابو محمد4915

ن-  السنانكلى احمد احمد محمد4916

بركات العال عبد بركات احمد محمد4917

سالم حسين الفتاح عبد احمد محمد4918

جنيدى محمد احمد محمد4919

الفتاح عبد محمد احمد محمد4920

جويد اسماعيل محمود المطيع اسامة محمد4921

ابراهيم شحاتة اشرف محمد4922

الزواوى احمد عطيه السعيد محمد4923

ناصر الكومى يوسف السيد محمد4924

محمد على الهادى عبد الصافى محمد4925

الباجورى رضا محمد ايمن محمد4926

عبدالغنى هللا خير بسيونى محمد4927

اليمني الحميد عبد محمد بهاء محمد4928

العيسوى ابراهيم السيد جابر محمد4929



حميده عبدالجليل جمال محمد4930

عامر على عيد حسن محمد4931

المستكاوي كامل السيد حمدي محمد4932

حميده نصر خيرى محمد4933

منصور ابراهيم سامى محمد4934

عبدالحميد سعيد سعد محمد4935

عامر ابو المقصود عبد سعد محمد4936

شريدح حسين سعد سعيد محمد4937

e- حزيمة الجواد عبد سعيد محمد4938

قمح سعد زكريا شوقى محمد4939

هارون فتحي صالح محمد4940

ابراهيم محمود صالح محمد4941

كشك جادهللا المطلب عبد طلعت محمد4942

e-عيسى راشد عادل محمد4943

الشيخ محمد الجليل عبد عادل محمد4944

زيد ابو محمد هللا عبد عادل محمد4945

السماك محمد محمد عادل محمد4946

رجب عوض محمود الدايم عبد محمد4947

خليفه الهادى عبد المنعم عبد محمد4948

عقدة احمد محمد الناصر عبد محمد4949

النجار محمد عبدالسالم عبدالفتاح محمد4950

النجار الخالق عبد مبروك عصام محمد4951

السيد حسن العزيز عبد فؤاد محمد4952

ابراهيم مسعود فرج محمد4953

الحيلة محمد مصطفى فرحات محمد4954

غانم حسين سعد فهمى محمد4955

لكلوك محمد  محمد فوزى محمد4956

جاويش احمد احمد متولى محمد4957

المجيد عبد محمد على مجدى محمد4958

الديب على حسن محمد محمد4959

ايوب امين الدين صالح محمد محمد4960

هللا عبد محمد محمود محمد4961

عوض محمد محمود محمد4962

جاويش عبدالحميد محمد مصطفى محمد4963

مفتاح الصافى مهنا محمد4964

شلبى عوض محمد ناصر محمد4965

السعودي على عباس هشام محمد4966

على الجواد عبد السيد وجية محمد4967

السعودي صالح ياسين محمد4968

ن-  المغربى زكى محمد يحى محمد4969

الدمياطى احمد احمد محمود4970

الحوشي محمود احمد محمود4971

السعودى محمد محمد يسرى احمد محمود4972

حسن جبر حسن محمود4973

غنيم العزيز عبد يوسف حمدى محمود4974

خضر ابراهيم محمود خضر محمود4975

عامر عبدهللا خميس محمود4976



ابوالعنين محمد سامى محمود4977

د-  الحوفى توفيق محمد سامى محمود4978

عمارة بسيونى ابراهيم سعد محمود4979

طور ابو رمضان سعيد محمود4980

هللا عطا محجوب سعيد محمود4981

ابوعيطه احمد عبده سيداحمد محمود4982

رمضان ابراهيم علوانى محمود4983

داود عيد مبروك فايز محمود4984

معادلة-  إبراهيم ممدوح كمال محمود4985

االعصر محمد مأمون محب محمود4986

عيد جمعه محفوظ محمود4987

ابراهيم سالم ابراهيم محمد محمود4988

البنا كامل محمد محمود4989

االبيض لطفى محمد محمود4990

وافية ابو محمد الحميد عبد ناجى محمود4991

القزاز احمد حلمى محى4992

شاهين عبدالرسول عبدالجواد بسيونى مديحة4993

غنيم حسن الاله عبد حسن مروة4994

مالك امين محمد سامى احمد مريم4995

وهبه محمد ابراهيم مصطفى4996

السيد خيرت السيد مصطفى4997

صقر مبروك صالح خميس مصطفى4998

النصر سيف كامل الدين شاهر مصطفى4999

ماضي احمد قاسم عاشور مصطفى5000

اللطيف عبد الحمد ابو شوقى محمد مصطفى5001

فرحات على محمد مدحت مصطفى5002

المال سعد احمد محمد نشات مصطفي5003

برغش خليل حلمي محمود احمد معاذ5004

عامر امين زكريا احمد منار5005

سليم عباس السيد زكى منال5006

هللا عبد اسماعيل اللطيف عبد سعيد منال5007

محمد حافظ السيد منة5008

منصور يوسف رجب على ابراهيم هللا منة5009

االعرج السعيد احمد هللا منة5010

محارب محمد جمال مى5011

القزعة حسن رمضان خالد مى5012

حجازى الحميد عبد محمود الحافظ عبد مى5013

الفرارجى الفتاح عبد الفتاح عبد مهدى مى5014

الحناوى خليل عبدالمنعم صبرى ميادة5015

سيداحمد السيد باسم ميرنا5016

معيه مصطفى سالم الاله عبد نادر5017

اسماعيل محمد محمد عالء نادر5018

عتمان منصور شعبان فخرى نازى5019

الخولي اسماعيل الحميد عبد نانيس5020

فهيم السميع عبد المنعم عبد نجوى5021

السماك جالل ابو نجيب محمد نجيب5022

مرسال السيد الرازق عبد عصام ندى5023



غالى احمد احمد سيد عالء ندى5024

فطيم على فتحى ندى5025

الصباغ اللطيف عبد محمد ندى5026

هللا عبد صالح محمد نسرين5027

ن-  محمد ابراهيم السيد جابر نسمة5028

عمر عثمان رمضان احمد نعمه5029

السكران قطب محمد فوزى نعمه5030

الغرباوي احمد رمضان نها5031

محسن محمد الرازق عبد عبدالواحد نهاد5032

عياد احمد محمود نهاد5033

محسن الفتاح عبد سليمان نهال5034

كشكى الفتاح عبد ابراهيم سامى نورا5035

جرجس امين كامل صبحى نورا5036

حمودة احمد محمد محمد نورا5037

هللا جاب محمد عبود ابراهيم نورهان5038

حجاج الحميد عبد البدري نورهان5039

الشيخ مرسى سميرالسيد نورهان5040

ابراهيم السيد جالل صبرى نورهان5041

على عبدالمقصود محمد طارق نورهان5042

د-  شحاتة غريب عادل نورهان5043

عطية حامد السعيد نيرة5044

الدين شرف حسن حامد نيرة5045

شلبى االنصارى انور على نيرة5046

عطيه محمد عطيه طارق هاجر5047

حمد يحيى عماد هاجر5048

هندى غريب محمد الشحات هالة5049

جنيدى السعيد رضا هالة5050

معادلة-  يونس الفضيل عبد ياسر هالة5051

زايد سعد محمد منصور هايدى5052

نعيم حسن محمد سعد هبة5053

عيسى قطب محمد عبدالسميع هبة5054

علوانى بالل علوانى هدى5055

د-  النحاس هللا عبد سعيد حلمى هدير5056

قطب محمد ابراهيم سعيد هدير5057

طنطا-  بسيونى محمود صالح هدير5058

النبى عبد العزيز عبد على العزبز عبد هدير5059

مشاحيت محمد الصمد عبد الفتاح عبد هدير5060

عبدالال بيومى على ماهر هدير5061

مطر على ابراهيم سعيد هشام5062

شعره ابو محمد هللا عبد مجدى هشام5063

عودة ابراهيم محمد هشام5064

الصواحى ابراهيم انور محمد هشام5065

الصفتى على على هند5066

الحوفي عوض محمد محمد هند5067

شاكر ابو محمد احمد وفاء5068

صالح محمد صالح محمد والء5069

محمد مبروك منصور والء5070



ت ف-  الجناجى محمد عمرو يارا5071

e-  السعدنى احمد محمد يارا5072

حسين تمام معوض جمال ياسمين5073

ناصر عبدالقوى محمد عادل ياسمين5074

البنا متولى عبده متولى ياسمين5075

السيد احمد محمد عبدهللا محمد ياسمين5076

قمح بهنسى رمضان محمود ياسمين5077

الخولى محمود محمد حامد يسرى5078

امير يوسف شوكت يوسف5079

ن-  الواحد عبد محمد نبيل يوسف5080

حسونه السيد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم5101

نجا المعطى عبد ابراهيم على ابراهيم5102

شهاوي محمد ابراهيم علي ابراهيم5103

5103

الجواد عبد عوض فرج احالم5104

هالل عباس ابراهيم احمد5105

المشهور سيداحمد ابوالحسن اشرف احمد5106

السمان احمد اشرف احمد5107

زيدان السيد العزيز عبد ايمن احمد5108

حسن سعيد حسن احمد5109

ناجى محمود السيد حسين احمد5110

العال عبد مرشدى المالك عبد حمدى احمد5111

الزرقا محمود محمد حمدى احمد5112

الباعث عبد ابراهيم غنيم ربيع احمد5113

مبروك شعبان سامى احمد5114

سعد المولى عبد سعيد احمد5115

البرماوى طه محمود طه احمد5116

حجازى على مختار عاشور احمد5117

يعقوب قطب ابراهيم عصام احمد5118

المالك عبد مبروك عماد احمد5119

سالمه محمد على فريد احمد5120

قويدر جادهللا صدقي فوزى احمد5121

عيسى خليل احمد ماهر احمد5122

زيتحار ابو احمد محمد احمد5123

الصعيدى حسنين رياض محمد احمد5124

الصفتى الرحمن عبد سعد محمد احمد5125

شاهين المجيد عبد قطب محمد احمد5126

خضر محمد محمد احمد5127

حمد حميده مهنا محمد احمد5128

الدين شرف خليل مصطفى احمد5129

شعبان العنين ابو محمد مصطفى احمد5130

شاهين شلبى محمد مصطفى احمد5131

5131

الحناوي منشاوى فكرى نبوى احمد5132

عميره محمد رمضان محمد اسامه5133

السمبختى محمد الخلعى اسراء5134

مصطفى الحميد عبد السيد جمال اسراء5135



حبيش محمد محمود حنفى اسراء5136

e-  مصطفى الهادى عبد اسراء5137

خميس محمد احمد فؤاد اسراء5138

اللطيف عبد المعاطي ابو محمد كرم اسراء5139

بلتاجى مرسى انور محمد اسراء5140

محمد خليل سعد رافت اسالم5141

جبل ابو حسن على اسالم5142

شعيب ذكي أحمد علي اسالم5143

مكرم عمر محمد عصام اسلم5144

السهيلى العزيز عبد محمود حمدى اسماء5145

حويج موسى الباعث عبد سلطان اسماء5146

خضراوى العزيز عبد ذكى كامل اسماء5147

عوض محمد بهنسى السعيد محمد اسماء5148

عيشه ابو طلبه حسن سعيد اسماعيل5149

محمد الرحمن عبد سليمان اسماعيل5150

محمد ناجى انور اشرقت5151

الحمسى عيسى على حسين االء5152

الكرساوى ابراهيم الواحد عبد سمير السيد5153

رزق السيد السيد امامه5154

كشاف احمد احمد سعيد امانى5155

E-  الضرير عمر محمد امجد5156

طنطا-  حتحت شحاته محمد امل5157

د- محجوب على اميرة5158

العريان علي ظالل اية5159

مشالي محمود محمد المجيد عبد اية5160

على الحميد عبد عثمان اية5161

د-  حبيب ابراهيم محمد اية5162

الشهاوى حافظ محمد اية5163

5163

على شعبان سعد محمد اية5164

5164

خليفة ابراهيم سعد مخلص اية5165

الخراشى على المعطى عبد اسامه ايمان5166

بكر شعبان ابراهيم جمعه ايمان5167

5167

طنطا-  خضر احمد محمود محمد ايمان5168

شرارة غضابي محمود سعيد بسمة5169

ن-  النبى عبد ياقوت ابراهيم بالل5170

برغش الشحات حسن محمود بالل5171

فالل محمود سمير بوسى5172

الال عبد قاسم محمد مجدى بوسى5173

5173

لطيف الجليل عبد توفيق الجليل عبد توفيق5174

خبيز توفيق عصام جهاد5175

منصور جوهر جودة رمسيس جودة5176

حنا جرجس حنا ابراهيم جورج5177

بكر ابراهيم مجدى الدين حسام5178



سعد احمد سعد حسام5179

العطار احمد رمضان العزيز عبد حسام5180

الحنش عيد على محمد حسام5181

فايد احمد حسن محمد حسن5182

الناقة العزيز عبد حسن محمد حسن5183

دغيش خطاب مكرم حسن5184

الشريف عبده العزيز عبد حمدى5185

االعصر محمد احمد فضل حمدى5186

غراب المنعم عبد خليل اسماعيل محمد حمدى5187

رضوان ابراهيم احمد رمضان خالد5188

رشوان محمد جبر محمد خالد5189

الفخرانى فتيحه محمد خالد5190

مبروك محمد محمد سعد دعاء5191

د-  عمر عوض السالم عبد دنيا5192

عصا ابو حميدة السعداوى محمد ديانا5193

الشحيمى السيد محمد رباب5194

محمد حلمى فوزى رحاب5195

ن-  العريان على الحليم عبد رمزى5196

طايل العزيز عبد الحميد عبد حماده ريهام5197

e- وافية ابو حافظ احمد زياد5198

محمود فؤاد محمود زياد5199

المنوفى محمد اللطيف عبد محمد سارة5200

السيد محمود محمود سارة5201

حجاج العزيز عبد خميس سعد5202

5202

خليف المقصود عبد سعد محمود سعد5203

محمد مبروك محمد اشرف سلمى5204

حسن بريقع جمال سماح5205

النجار شعبان  عبده احمد سمر5206

جيوجيوس لوقا حربى سمر5207

ن-  العبد محمود مجدى سمير5208

خليل فتحى حازم سهام5209

العشرى السيد ايهاب سيف5210

حسب محمود عاطف شروق5211

عوض محمد فتحى شروق5212

العاطى عبد ابراهيم محمد قنديل الدين شهاب5213

مبارك محمد وجية شيماء5214

شعلة هللا جاد الفتاح عبد صابرين5215

صومع عبده محمد سعيد محمد صفوت5216

ابوالفتوح محمد محمد شحات صالح5217

حجازى ابراهيم محمد ابراهيم حسن ضياء5218

5218

بطرس صادق ماهر عادل5219

الديب المجيد عبد احمد عاصم5220

ابراهيم الحليم عبد نصيرى صبحى الحليم عبد5221

العاطى عبد جبريل فرج الحميد عبد5222

السقا محمد حمدى اسامه الرحمن عبد5223



الجلده المجد ابو  احمد رفيق الرحمن عبد5224

الجواد عبد الحميد عبد محمد طلعت الرحمن عبد5225

شعيب خالد السالم عبد ناصر السالم عبد5226

رزق حسين محمد رجب هللا عبد5227

مصطفى نصر على نصر هللا عبد5228

عشرى محمود حامد ياسر هللا عبد5229

د-  بيومى العطا ابو شتا انور عزيزة5230

5230

الكومى حسن احمد احمد عال5231

الدين شرف الرزاق عبد محمد احمد عالء5232

غريب محمود الفتاح عبد سعيد على5233

المزين حسنى السيد عمار5234

محمد راغب الرحمن عبد ياسر عمار5235

ابوغزالة حسن عمرو السيد عمرو5236

عاشور جادهللا محمد محمد عمرو5237

هللا عطا عوض كرم عوض5238

محمد ذكى اشرف فارس5239

ن-  محمد واعر شكرى فهد5240

5240

محمد سالم مصطفى الاله عبد صالح كريم5241

شحاته عبده احمد محمود مؤمن5242

الحميد عبد فتحى مصطفى مؤمن5243

e-  الصول رجب اسامة مازن5244

هللا فضل على محروس على محروس5245

الحريف محمود ابراهيم محمد5246

السقا حافظ فتحى احمد محمد5247

فرج هللا فتح فرج احمد محمد5248

الركايبى عباس محمد محمد احمد محمد5249

احمد مصطفى احمد محمد5250

سعفان هللا عبد محمد اسماعيل محمد5251

هللا عبد مصطفى محمد اشرف محمد5252

صبرى محمود محمد الحسينى محمد5253

االبيض فؤاد السيد محمد5254

عتمان الرحمن عبد حجازى امين محمد5255

سليمان البارى عبد احمد ابراهيم ايهاب محمد5256

العساوى  الحميد عبد محروس بركات محمد5257

بلتاجى محمد حسين الدين جمال محمد5258

السيد محمد على جمال محمد5259

ربة عبد مبروك فتحى جمعة محمد5260

البيومى مصطفى ادهم حسن محمد5261

األسود حسن الدين نصر حسن محمد5262

5262

النجار ابراهيم السيد حسين محمد5263

عطية حسن حسن حمدى محمد5264

صالح محمد حسن خليل محمد5265

5265

الجزار محمد الحميد عبد ربيع محمد5266



طبلية حسين رضا محمد5267

الشناوي المجيد عبد محمد رضا محمد5268

ابوزيد ابراهيم رمضان محمد5269

الضوى محمد رمضان محمد5270

يوسف صبرى زغلول محمد5271

شريف سالم هللا عبد سامى محمد5272

غزالى شبيب سعيد محمد5273

سالم الحليم عبد سعيد محمد5274

الخطيب خليل على فتحى سعيد محمد5275

الديب فوزى سعيد محمد5276

نوار رمضان محمد شريف محمد5277

رفاعى سعد شعبان محمد5278

شريف على طارق محمد5279

المعطى عبد عبده عادل محمد5280

ن-  رزق مبروك الجواد عبد محمد5281

يحي ابراهيم الحميد عبد محمد الحميد عبد محمد5282

زيان مصطفى درويش السالم عبد محمد5283

علي مليجى محمد عصام محمد5284

الدين ولى مرسى العربى السيد عالء محمد5285

دياب محمد صميدة عالء محمد5286

السمرى محمود على محمد5287

الحصاوى الهادى عبد عمرو محمد5288

الديواني عبده فوزى محمد5289

5289

عيسى خليل احمد ماهر محمد5290

عطيان ابراهيم سعد محمد محمد5291

السالم عبد الستار عبد ناجى محمد5292

محمد المجيد عبد هشام محمد5293

هليل احمد محمود ياسر محمد5294

قريطم الشريف المحسن عبد يحى محمد5295

ن-  فرغلى ابراهيم محمد احمد محمود5296

5296

الفراش محمد موسى السباعى محمود5297

قويدر هللا جاد القوى عبد الشالمونى محمود5298

الدريف جمعه على انور محمود5299

بهايم حسن حسن شعبان محمود5300

الهريدى على صالح محمود5301

قنا محمد الفتاح عبد محمود5302

محجوب احمد محمود اللطيف عبد محمود5303

اسماعيل محمود هللا عبد محمود5304

الجوهرى على خيرى محمد على محمود5305

المالك عبد مبروك عماد محمود5306

الغني عبد محمود عوض محمود5307

الحلواني جالل محمد محمود5308

برانى النبى عبد فتحى محمد محمود5309

المغربي محمود محمد محمود5310

حسين نصر محمود محمد محمود5311



المعناوى   مصطفى محمود مصطفى محمود5312

5312

E-  السيد احمد الحميد عبد ياسر محمود5313

د- احمد حسن حسن مروة5314

مالح محمود الحميد عبد اسماعيل مصطفى5315

الشاعر دسوقى سعيد خميس مصطفى5316

خالد الهادى عبد رغيب العابدين زين مصطفى5317

عبدالسيد سعد عبدالسيد سعد مصطفى5318

النجار محمد عرفه سعيد مصطفى5319

حسنين محمد عادل مصطفى5320

الهيتمى يوسف الفتاح عبد مصطفى5321

االنصارى محمد ابراهيم مبروك مصطفى5322

المجيد عبد محمد الشحات محمد مصطفى5323

وافد-  الجليل عبد على محمد مصطفى5324

الشامى محمود محمد مصطفى5325

الهنداوى محمود مصطفى محمود مصطفى5326

الجيد عبد حسن اسماعيل محمد هللا منه5327

مسامير القلب حبيب نصر سعد مى5328

احمد سيد النبى عبد محمد ميار5329

5329

المغربى هللا عبد احمد محمد ميرنا5330

عوض شلبى خميس فضل ميرهان5331

ربيع سالم موسى احمد نبيل5332

حسانين الحليم عبد سامى نبيل5333

مرسى على صبرى على نجاة5334

ناصر القادر عبد اسامه محمد ندا5335

عاشور امين المجيد عبد محمد ندى5336

العظيم عبد الحميد عبد محمد نسمة5337

زيد ابو على مسعد نسمة5338

حنفى الوهاب عبد محمد ماهر نوارة5339

يعقوب يادم صالح نورا5340

ربه عبد العظيم عبد المحسن عبد نورهان5341

شعير على ابراهيم هاجر5342

الحافظ عبد احمد فريج احمد هاجر5343

د-  محمد عثمان سامى هاجر5344

عزام على الرحمن عبد مجدى هاجر5345

الشيخ محمد هللا فتح احمد هالة5346

عذر- د-  المنعم عبد صقر فتحى هالة5347

بلتاجى السالم عبد الكريم عبد عمر هللا هبة5348

غالب هيبة احمد محمد هدى5349

د-  منصور محمد على انور كامل هدير5350

فصاد الرازق عبد محمد هدير5351

السادات-  خليل الفتاح عبد مسعد هشام5352

رضوان ابراهيم احمد رمضان وفاء5353

ابراهيم المتولى محمد خالد وليد5354

الختام محمد حسن اشرف ياسمين5355

خطاب هللا عبد محمد يوسف ياسمين5356



السيد مبروك محمد حسن يحي5357

القلجة محمد الحفيظ عبد عادل يوسف5358

ابراهيم سعد احمد المنعم عبد احمد5381

هندى احمد فاروق احمد5382

الواحى سليمان مجدى احمد5383

الجواد عبد المالك عبد طلعت محمد احمد5384

بعيص الجليل عبد محمد احمد5385

قبيصة كمال محمد احمد5386

عامر محمد محمد احمد5387

5387

طه محمد  رزق نبيل احمد5388

الحوفى محمد حسن اسراء5389

عمارة معوض الشافى عبد محمد اسراء5390

غانم الونيس عبد زاكى اسماء5391

الجبال محمد عبداللطيف عبدالحليم اقبال5392

نوار خليل السعداوى محمود امانى5393

محمد الرسول عبد الدين صالح انوار5394

رماح على منير عماد خلود5395

محمود سعد احمد ريهام5396

ختعن الكريم عبد محمد اشرف زياد5397

النحراوى الحليم عبد حلمى سارة5398

وافد-  السبيعى سعد مناحى سعد مناحى سارة5399

على الكريم عبد شعبان ضيف5401

الشناوى المقصود عبد صالح طارق5402

الفحار السعيد محمد عبدة هللا عبد5403

الرازق عبد الرحمن عبد محمد هللا عبد5404

e-  سكران يوسف رشدى عمر5405

عوض ايوب عوض فادى5406

ابراهيم الونيس عبد محمد لبنى5407

جبالى هللا عبد احمد محمد5408

حسن القادر عبد حسن محمد5409

احمد العنين ابو محمد شحاته محمد5410

شمخ عبدالسالم سعد فوزي محمد5411

الفرحاتى ابراهيم نعيم محمد5412

محمد ادم موسي يحي محمد5413

مطير كويله العاطى عبد فرج مريم5414

ن- على هيبة جمال مصطفى5415

صالح محمد حسن مصطفى5416

عذر- مطر مغازى سعيد مصطفى5417

شريف ابو محمد كامل محمود مصطفى5418

على العزيز عبد الوهاب عبد احمد5461

رمضان صميده محمد محمد احمد5462

ت ف-  عالم عمر علوانى محمد اسماء5463

ت-ف-السنهورى على محمود مجدى امنية5464

احمد ابو العاطى عبد جمعة رجب اية5465

عطوان الرحمن عبد كامل مصطفى خالد5466

تجنيديا مشطوب-العبد على هللا عبد اسماعيل زلط5467



تج مشطوب-  العابدين زين الحميد عبد الحميد عبد شاكر5468

محمد عيد ماهر الحميد عبد5470

بيبرس جاد الظاهر عبد اشرف محمد5471

تجنيديا مشطوب- بحيري المجيد عبد حسين محمد5472

الصفتى ابراهيم احمد رمزى محمد5473

تجنيديا مشطوب-  قويدر حسين سليمان محمد5474

"تجنيديا مشطوب"حسن عطية احمد محمود محمد5475

السليط محمد المعطي عبد نعيم محمد5476

القن ابو عبدالحق الظاهر عبد مجدى محمود5477

"تجنيديا مشطوب" عامر قطب محمد محمود5478

ت ف-   المنطلب عبد حسين محمد هبة5479

E حسن ابراهيم خليل هدير5480

تجنيديا مشطوب-  االبيض حسين ياسر5481

تجنيديا مشطوب- سلومة محمد محمد ياسر5482

الرشيدى المنعم عبد الدين عصام اسالم5483

عمار السيد بدوى محمد احمد5495

ت-ف-احمد سيد محمود القادر عبد بسمة5496

شاهين الرحمن عبد سعيد الرحمن عبد5497

المدبولى بدوى مصباح اشرف محمد5498

"Eمن" مجاهد حسيب حسن محمد5499

صبح احمد فهمى مصطفى محمد5500

الرسول عبد المعاطى ابو عاطف محمود5501

حسن على محمد منار5502

د- عويضة احمد بكر احمد ندى5503

مشرف مشرف رزق صالح هبة5504

e-  غريب محمود الفتاح عبد سعيد احمد5521

ت- ف-  حسنين ابراهيم احمد عبير5523

القزاز محمد الوهاب عبد رشاد لوزة5524

سليمان الرحيم عبد على محمد5525

مامون صالح محسن مصطفى5526

اللقاني فرج خالد وليد5527

وافد-  العبيدلى على محمد حسن احمد خالد ضارى5551


