
codename

جوهرى شعبان حمدى ابتسام3551

طبق بسيونى ابراهيم احمد ابراهيم3552

قنديل على محمد الحصافى ابراهيم3553

ترابيس ابراهيم محمود حمىده ابراهيم3554

قمح شلبى رشاد ابراهيم3555

المليجي على مصطفى اسامة احمد3556

الصاوى على احمد السعيد احمد3557

سعد حسين احمد جمال احمد3558

حسين فتحى جمعة احمد3559

السوسانى السيد خليل احمد3560

الباقى عبد السيد احمد درويش احمد3561

شعبان محمد رمضان رمضان احمد3562

السعداوى محمد سعداوى احمد3563

شحاته محمود شحاته احمد3564

عالم هللا عبد السعيد طه احمد3565

امين محمود كامل عابد احمد3566

الحميد عبد الفتاح عبد عادل احمد3567

الجار عبدالكريم هللا نصر عبدالسالم احمد3568

القاضى محمود عبده سعد عبده احمد3569

الرازق عبد احمد احمد محمد احمد3570

برغش محمد محمد احمد3571

العسال محمود محمد احمد3572

تيفال ابو عباس مكرم احمد3573

ابراهيم الغنى عبد يحيى احمد3574

البصيلى احمد عبدالحليم محمد اسامه3575

حكيم محمد احمد اسراء3576

هللا خلف ابراهيم محمد جمال اسراء3577

حموده الحليم عبد ايوب عصام اسراء3578

خليل عبدالونيس محمد اسراء3579

طايع نعيم المكارم ابو ابراهيم اسالم3580

درباله مصباح احمد اسالم3581

م- سالم اسماعيل حامد اسماعيل اسالم3582

محمد عبدالرؤف صبرى رزق اسالم3583

اليمنى محمد احمد سعيد اسالم3584

محمد حواش السالم عبد الشفيع عبد اسالم3585

خضر ابراهيم حامد محروس اسالم3586

رحال دسوقى احمد اسماء3587

درويش محمد جابر ربيع اسماء3588

النبي عبد المقصود عبد المولي عبد اسماء3589

السمبختى حسن عادل اشرف3590

فرفور شحاتة ابراهيم االء3591

سكران شحاته عبدالحمىد طارق االء3592

القماح محمد ممدوح عبده االء3593

عبدون عثمان رجب مسعد السيد3594

هلوت حسن محمود رضا امنية3595

يسن سعد محمد سعد امنيه3596



الوهاب عبد سعد اسامه امير3597

خليفه لبيب منير سعيد امير3598

ندا نصر عبدالعزيز احمد اميره3599

بحيرى مصطفى سعد شريف اميره3600

الحليم عبد العاطى عبد الجواد عبد اميمة3601

السقيلى عباس عبدالباقى محمد امينه3602

الكونت حسن علي محمد اية3603

العابدين زين عبيده عبدالمنعم العابدين زين ايمان3604

اسماعيل المقصود عبد سعد ايمان3605

الحلوجى عبدالخالق السيد ايه3606

الدكر ابراهيم عبدالرؤف رابح ايه3607

الحملى محمد سامى ايه3608

ابوعوف على ابراهيم على ايه3609

الشنديدى على خميس على ايه3610

السيد عبد عوض السيد عبد ايهاب3611

درويش اللطيف عبد عصام ايهاب3612

خالف ابواليزيد رجب بسمه3613

مسعود عبدالعزيز عبدالمحسن بسمه3614

سليمان ابراهيم عمر بالل3615

م-  حسنين الرحمن عبد فاروق ايمن بهاء3616

بخيت حافظ محمى جرجس بيشوى3617

المالح غنيم محمود محمود رجب تسنيم3618

بدوي محمود محمد حبيبه3619

الخير ابو محمد حسن حسام3620

سويلم بسيونى محمد حسناء3621

م-  مجاهد محمد طلبه جمعه حسين3622

ابوعيطه حسن محمد حنين3623

الزيات محروس عصام خالد3624

الحصاوى محمد مبروك كامل داليا3625

جغالن اللطيف عبد سعد محمد داليا3626

احمد على يوسف مكرم داليا3627

العاطى عبد سالم حسنى دعاء3628

سعد احمد محمد عادل دعاء3629

الشرقاوى ربه عبد حسن محمد دعاء3630

الفقى محروس عرفه عاطف دنيا3631

الحوشى عبدالفتاح عبدالمنعم عبدهللا دنيا3632

داوود محمد محمد على دنيا3633

الشاعر عادل محمد دنيا3634

عاصي ابو عبدالغني فتحي محمد دنيا3635

الخولى احمد عبدالعزيز محمد دينا3636

عبدالمجيد محمد محمد بالل رحاب3637

اسماعيل محمد عيد عبدالعزيز رشا3638

الصعيدى عبدالفتاح مدحت رنا3639

شاهين عبدالمجيد فؤاد رجب روان3640

النكالوى ابراهيم سعد منير روان3641

السعود ابو محمد محمد عبدالحمىد روضه3642

خضر محمد احمد ريهام3643



عمار الشناوى السيد مجدى ريهام3644

الصعيدى عبيده عباس سالمه زينب3645

عاشور رشاد محمد سارة3646

عباده على محمد السيد ساره3647

سالمه عبدالفتاح فتحى ساره3648

ابوالعيش على عبداللطيف محمد سعاد3649

الشريف محمد زكريا مرزوق سلمى3650

الدبسورى مختار مجدى سلوى3651

الفيل على جمال سنا3652

عبدالحميد صبرى محمد اسامه سهيله3653

اللقاني فهمى محمد عصام محمد سهيله3654

حزيمه الفتاح عبد عالء سوسن3655

الفحام محمد السعيد شيماء3656

الشونى محمد محمد شيماء3657

محمد غيث محمد السيد ضحى3658

عبده إبراهيم حمدى محمد الرحمن عبد3659

شلبى العزيزعطيه عبد عطية العزيز عبد3660

الدايم عبد فرج حسين هللا عبد3661

اللقانى احمد محمد محمود هللا عبد3662

طوبا السيد عبدالعظيم عالء عبدالعظيم3663

جادهللا فرج عبداللطيف عبدالكريم عبداللطيف3664

مصطفى شوقى عادل عبدهللا3665

الشبينى وهبه مليجى محمد عبير3666

عمر ابراهيم على حسن عزيزة3667

القادر عبد احمد محمد عصام3668

الغرباوى عبدالحميد سعيد حلمى علياء3669

مبارك احمد عبدالمطلب احمد خطاب عمر3670

هالل عبدالباقى عبدالستار طارق عمر3671

صابر مصطفى عمر محمد عمر3672

خاطر علي شحاتة عمرو3673

يوسف اسماعيل عوض احمد عوض3674

عبدالحليم الديهى راضى غادة3675

المصرى على فتحى محمد فاطيما3676

غباشى احمد احمد بدر فايق3677

الحفناوى محمود الحميد عبد علي فرحة3678

فايد شلبى يوسف سعد فرحه3679

م-  شريف محمد نسيم جالل كارم3680

رزق الياس عبده عاطف كرم3681

ابوقرن خليل محمد كريم3682

الرحماني هللا فتح كامل احمد كمال3683

محمد الحميد عبد محمد ادهم ليلى3684

راغب صبرى سعد هاني مارك3685

داود يوسف مالك مارينا3686

فلفل احمد السيد احمد محمد3687

عمار هللا عبد هللا عبد احمد محمد3688

شلبى محمد عبدالعزيز احمد محمد3689

غيث محمد عبدالمحسن اسماعيل محمد3690



االلفى محمد ايمن محمد3691

الحاوى محمدعبدالنبى جمال محمد3692

الشلقانى حسين محمد حسنين محمد3693

السكرى السيد محمد رأفت محمد3694

عبده عزوز جميل سامى محمد3695

محمود عبدهللا سعد محمد3696

منصور محمد منصور سعيد محمد3697

متولى عبدالحليم مرسى سالمه محمد3698

عشيبة ابراهيم سيداحمد محمد3699

الدمياطى عثمان طلبه صالح محمد3700

مصطفى الحميد عبد محمد الرازق عبد محمد3701

م- عبدالرازق رمضان عبدالررازق محمد3702

حفلش علوانى خميس علوانى محمد3703

م-  الجندى على السيد على محمد3704

م-  السقا محمد السيد على محمد3705

القطب محمد السيد على محمد3706

عمرو حامد عمرو محمد3707

الصاحى الجواد عبد عيد محمد3708

شاهين العزيز عبد محمود محمد3709

المنعم عبد حسين الجواد عبد محمد محمود محمد3710

عبود الرحمن عبد حموده مروان محمد3711

جاهين محمد مختار ممدوح محمد3712

الرازق عبد ابراهيم محمد منصور محمد3713

عبيد ابراهيم محمد ناجى محمد3714

جالل ابو رشاد محمد هشام محمد3715

النشار محمد هللا عبد وجيه محمد3716

عرفات السيد شاكر احمد محمود3717

احمد سيد حسانين اشرف محمود3718

لبده القوى عبد الستار عبد ايمن محمود3719

عبدالمجيد احمد سعيد محمود3720

الشريف الهادي عبد المجيد عبد محمود3721

عتعوت ابراهيم رمضان محمد محمود3722

حسان سليمان عمر سليمان محمد محمود3723

ن-  سعفان محمود محمد محمود3724

مشالى المجيد عبد محمود محمد محمود3725

تركي احمد عبدالمجيد مروان3726

النوال عبدالمعطي احمد نبيل مروه3727

النحراوى الحميد عبد الرحمن عبد مريم3728

ملوك محمد محمد مريم3729

زيتون محمد محمد اسامه مصطفى3730

حسنين محمود محمد انور مصطفى3731

قطب زكى سعيد مصطفى3732

سعد متولي ابراهيم محمود مصطفى3733

عبدالعاطى على زكريا يحيى مصطفى3734

مليحة على ابراهيم مصطفى معاذ3735

خلعه ابو محمد محمد محمد منار3736

المكارم ابو محمد السيد محمود منار3737



الترعاوى محمود محمد هللا منه3738

غنيم احمد صالح منى3739

القفاص الفتاح عبد جالل مها3740

محمود ابراهيم محمود مهند3741

عطاهللا موسى عبدالعزيز عادل ميار3742

شحاته حكيم عزمى فوزى عماد مينا3743

تادرس عيسى وليم وديع مينا3744

الحلوانى حسن عبدالمنعم سعد نادر3745

الشامى عطيه محمد ناديه3746

السمديسى زكريا يحيى نجاه3747

فرج محمد عبداللطيف مصطفى ندا3748

طعيمة محمد ايمن ندى3749

كامل احمد محمود حسن ندى3750

الشربينى السيد محمد حلمى ندى3751

االخرس رمضان محمد حمدى ندى3752

سنبل بسيونى ابراهيم عالء ندى3753

صالح ابراهيم احمد على ندى3754

هللا نعمه رمضان شعبان نبيل ندى3755

سمك هللا فتح مهدى عزت نرمين3756

عطيه عبدالمقصود مهدى نبيه نعمه3757

الرشيدى محمد عبدالمنعم نهاد3758

منصور المطلب عبد على عاطف نهى3759

منتصر السيد اسماعيل نبيل نهى3760

الزواوى سليمان تيسير الدين نور3761

الحداد بسيونى ابراهيم نورس3762

حسن عبدالرحيم عبدالحكيم اشرف نورهان3763

محمد الحافظ عبد محمد حسنى نورهان3764

عبدالغنى هللا عبد الحميد عبد نورهان3765

سالم محمد محمود عبدالفتاح نورهان3766

ن-  حسن الوهاب عبد محمد نورهان3767

الديبانى السيد محمد نورين3768

السيد عبدالعزيز جمال نيره3769

عجور ابو محمد رجب هاله3770

الشافعى محمد عطا ماهر هانى3771

السيد علي مصطفى هايدى3772

القوى عبد مسعود الخالق عبد محمود هبة3773

سالمه احمد العاطى عبد صبرى هدير3774

شلبى احمد حسنى هشام3775

قمره علي محمد سعيد هنا3776

ابوراضى عبدالعزيز الشحات هناء3777

النوام رياض سعيد السيد والء3778

ابوالخير على عبدالناصر والء3779

الشرقاوي ابراهيم فتحي والء3780

الديب كامل محمود السيد يوسف3781

بركات حسين جابر جمال يوسف3782

الدايم عبد مصطفى سالم عمرو3783

م-  الشايب ابراهيم اشرف ابراهيم3801



الكومى الحليم عبد ابراهيم رافت ابراهيم3802

م- فليب سليمان محمد محمد ابراهيم3804

الحناوي احمد ابراهيم مدحت ابراهيم3805

خميس القادر عبد المنعم عبد محمد المجد ابو3806

احمد سيد البندارى رفعت بندارى ابوبكر3807

عرب السيد ابراهيم احمد3808

مصطفى احمد صالح اشرف احمد3809

ابراهيم السيد يوسف السيد احمد3810

زيد ابو ابراهيم محمد زيد ابو بسيونى احمد3811

محمد المجد ابو جابر جابر احمد3812

رمضان حسن ابراهيم حسن احمد3813

الماحى الحميد عبد حسن حسن احمد3814

منصور العاطى عبد حسين احمد3815

الشراكى الحميد عبد حمدى احمد3816

م-  كشك هللا فتح قطب محمد حمدى احمد3817

ابوطاهرة السيد خالد احمد3818

سالمه محمد حسن خالد احمد3819

الخولى محمد المقصود عبد رفيق احمد3820

الكومى عبدالمجيد محمود سالم احمد3821

برغوت محمد يوسف سامى احمد3822

القرنشاوى عبدهللا محمد سعيد احمد3823

الجندى محمد بركات شريف احمد3824

طباخ السيد محمد شوقى احمد3825

الغندور شحاته صبحى احمد3826

جمعة العزيز عبد الدين ضياء احمد3827

قنديل هللا عبد قنديل طارق احمد3828

عسل ابو احمد رمضان عادل احمد3829

عبده احمد عبدالفتاح عاطف احمد3830

الرحمن عبد العزيز عبد الرؤف عبد احمد3831

الصوبارى محمد محمد هللا عبد احمد3832

الصعيدى الهادى عبد المجيد عبد الهادى عبد احمد3833

هللا جاب القادر عبد عبدالفتاح احمد3834

احمدعيسى العزيز عبد عربى احمد3835

ن-  الرازق عبد عطية على عطية احمد3836

محمود احمد محمد على احمد3837

ن-  عتلم المقصود عبد محمد على احمد3838

3838

شقيدف زكى ابراهيم محمد احمد3839

فراج عبدالهادى حمدان محمد احمد3840

الديباوى ابراهيم احمد سعد محمد احمد3841

النور ابو نبوى شكرى محمد احمد3842

سالم على على محمد احمد3843

الفولى علي متولى محمد احمد3844

الخيارى حافظ محمود احمد3845

البدرى حامد خليل محمود احمد3846

3846

الرجال حسين قطب المعطى عبد محمود احمد3847



عقل محمود مبروك محمود احمد3848

الشناوى عبدالستار نشات احمد3849

هللا خير مصباح شوقى هالل احمد3850

محمد شعبان وليد احمد3851

بهنسي محمد فتحي محمد ياسر احمد3852

الرحمن عبد محمد مصطفى ادهم3853

بركات احمد احمد اسراء3854

على محمد محمدين احمد اسراء3855

العطار محمود احمد اسراء3856

خضر حسن بشير حسن اسراء3857

محمد احمد حربى عصام اسراء3858

بسيونى يوسف يوسف مدحت اسراء3859

زعيتر العزيز عبد محمد سعيد اسالم3860

عبدربه عبدالعزيز ممدوح صبحى اسالم3861

عطاهللا ابراهيم حسن طاهر اسالم3862

محمود سلومه سعد سلومه اسماء3863

الكفراوى حسن محمد صبحى اسماء3864

الشلح حسن عبدالمجيد عبده اسماء3865

مقلد محمد عبدالفتاح على اسماء3866

م-  نصار السيد محمود على اسماء3867

حمام زكريا ابراهيم زكريا اشرف3868

دياب الرحمن عبد عاطف اشرف3869

القويعى عبدالحكيم هشام اشرقت3870

دسوقى محمد عبدالحمىد ابراهيم االء3871

قاسم عبده احمد االء3872

البربرى غنيم عبدالعزيز احمد خالد االء3873

عزام شحاته عبدربه شحاته االء3874

المغنى مصطفى عبدالواحد احمد مسعد االء3875

هارون محمد سعيد الروميساء3876

محمد ابراهيم الدين عالء السيد3877

عريبى الودود عبد محمد الشحات الشيماء3878

رضوان عبدالصادق عيد رمضان الهام3879

عطيه الحميد عبد بركات الحميد عبد امال3880

الدنشالي بسيونى حسن رجب امل3881

البنا محمد عبدالحفيظ امل3882

النجار ابراهيم حبشى ابراهيم امنية3883

ماضى مصطفى حسن عادل امنيه3884

السيدعفيفى حامد عبدالرحمن امنيه3885

الطايفي شحاته على امنيه3886

الرحمن عبد المجيد عبد عادل اميرة3887

كراويه ربه عبد السيد محمود اميرة3888

الغنام محمد على خالد اميره3889

م-  ابراهيم شحاته عطيه اميره3890

زيتون سليم مرسى محمد اميره3891

المدخوم حسن محمد محمد المنعم عبد صابر انس3892

الجندى عبدالمحسن خيرى ايمان3893

صديق محمد عبدالباسط محمد رضا ايمان3894



غالب محمد احمد رمضان ايمان3895

حسين ابو محمد مصطفى الحليم عبد ايمان3896

حجاج مبروك احمد عبدالمنعم ايمان3897

رفاعى اسماعيل احمد محمد ايمان3898

احمد ابو محمد عبدالمجيد محمد ايمان3899

الحصرى محمود محمد احمد محمد ايمن3900

م-  ابراهيم اللطيف عبد خميس منصور ايمن3901

عيد عطيه جابر ايه3902

عطاخليفه العزم ابو راضى ايه3903

ابراهيم ابو محمد عثمان فرحات ايهاب3904

المنوفي محمد فوزي محمد ايهاب3905

يوسف السيد يوسف باسم3906

الطاروطي رمضان رمضان محمد بسام3907

عمران سليمان فؤاد عيد بسمه3908

نصرالدين محمود الستار عبد بسيونى بسنت3909

عاشور ابراهيم عبدالمنعم حربى بسنت3910

ابراهيم زكريا غازى محمد بالل3911

فتيانى كمال محمد تقى3912

صالح عطيه العظيم عبد احمد جمال3913

سليمان محمد جمعه عطا جمعه3914

حامد محمد الرب جاد مصطفى جميله3915

السعدي فتحى صبحى حازم3916

بدوي محمود عبدالعزيز حبيبه3917

البهيتى الصمد عبد الصمد عبد خالد حسام3918

كامل كامل موسى حسام3919

منصور محمد حسن اشرف حسن3920

م-  منصور كتانة حسن مسعد حسن3921

محمدمنصور ابراهيم احمد حمدي3922

فرج عوض رمضان حنان3923

محمدالرجال عبدالمنعم احمد حنين3924

حمادي كمال احمد حنين3925

محيسن محمد جالل خالد3926

العسكرى على منصور خمىس خالد3927

مشالى عبدالغنى عبدالغنى شعبان خالد3928

زيدان مبروك هشام خالد3929

شحاته حسن  سعيد  عادل  داليا3930

عبدالحميد ابراهيم محمود دعاء3931

عبدالرحيم حامد رمزى دنيا3932

الغندور على احمد السيد احمد رانيا3933

خضر شحاته طه رجب رانيا3934

توفيق ربيع محمد ربيع3935

الكومى على على محمد رحيل3936

موسى عثمان السيد ربيع رضوى3937

النقراشى الصابر رمضان رفيق3938

البشالوي السيد محمد رنا3939

حسن خضرى السيد ريم3940

قرطام محمود خيرى ريهام3941



بعيص ابراهيم امىن زياد3942

يونس السيد محمد رضا زياد3943

عبدالكريم خواص عبدالكريم زياد3944

الفحل على امىن فتحى زياد3945

السكرى عبدالمعطى السعيد محمد زياد3946

ابراهيم السيد محمد السيد زينب3947

الزين عبد الحميد عبد حمدى سارة3948

قريطم محمد الحليم عبد عزت سارة3949

3949

بلبع السيد سعيد ساره3950

ن-بعيص سالم محمود سالم3951

عبدهللا فاضلى محمد الدين محى ساميه3952

عكاشه احمد البدري عالء سحر3953

الحاج ابو حسن محمد جالل عماره سعاد3954

شلبي مرسي اسماعيل سعد3955

محمد هويدى سعد محمد سعد3956

الحلو الشرنوبى قطب الشرنوبى سعيد3957

شابور محمد علي محمد سعيد3958

عوض مليكه سعيد ناجى سعيد3959

قطب السيد ابراهيم مجدى سلمى3960

مسعد محمد خميس سمر3961

محمد عبدالعاطى مرسى سميه3962

يونس محمد احمد محمد شادي3963

ابراهيم عطيه محمد شادي3964

قطب ابراهيم شعبان رمضان شروق3965

الشيخ سالم نايف سعيد شروق3966

هللا عبد مصطفي هللا عبد عادل شروق3967

ادريس احمد عادل شريف3968

غريب السيد خميس شهاب3969

اسماعيل محمد عزت احمد شيماء3970

سالم بيومى عبدالرحمن حسين شيماء3971

العطار احمد صالح نعمان صالح3972

عطيه ابراهيم فوزى عادل3973

الخويسكى عبدالمجيد عبدالحمىد عبدالمنعم عاصم3974

م-  الوردانى ابراهيم عامر صبحى عامر3975

الفتوح ابو الحميد عبد ابراهيم الحميد عبد3976

الرملى الحميد عبد سعيد سيد الرحمن عبد3977

الشرقاوى محمد كمال ياسر الرحمن عبد3978

هللا عبد الفتاح عبد عالء هللا عبد3979

خضر احمد هللا عبد يحيى هللا عبد3980

الحمزاوى محمد سعد محمود عبدالباسط3981

البدري عبده اسماعيل علي عبدالحليم3982

م- محمد مبارك عبدالرازق اشرف عبدالرازق3983

العرجاوي سعيد عبدالرازق عزمى عبدالرازق3984

السعيد محمد سمىح احمد السعيد عبدالرحمن3985

عبدالشافي حامد جمال عبدالرحمن3986

سليمان عوض حامد عبدالرحمن3987



ابراهيم محمود احمد محمد عبدالرحمن3988

محمد عرفه عبدالغنى رجب عبدالغنى3989

السيد سعيد عبدالرؤف ابراهيم عبدهللا3990

منصور على عبداللطيف رياض عبدهللا3991

محمد شعبان عبداللطيف عبدالصادق عبدهللا3992

البنا مصطفى ابراهيم مصطفى عبدهللا3993

عبداللطيف انور عادل عبدالوهاب3994

حسان عبدالجليل عبداللطيف عبير3995

شلبي شحاته محمد محمود عزه3996

راشد محمد صبحى عال3997

كرم السيد رجب حامد عالء3998

محمد عبدهللا فوزى محمد عالء3999

بشاره فوزى هشام عالء4000

4000

جمعه انور جمعه على4001

فراج خلف ابوضيف فاروق على4002

هيكل سيداحمد السيد على محمد على4003

بدوي عبدربه  عبدالعزيز صالح علياء4004

علي عبدالرازق عامر ابراهيم عمر4005

الشافعى محمد عبدالمنعم عادل عمر4006

عمر محمد على احمد عمرو4007

غالي السيد عبدالعزيز جمعه عمرو4008

الشاذلي علوانى محمد سمير عمرو4009

الجمال هللا فتح هللا فتح عباس عمرو4010

عالم سالم احمد نبيل فوزى عمرو4011

بعيله السعيد محمد عمرو4012

التراوى االمام فتحى منير عواطف4013

خليل منير غطاس فادى4014

رمضان حيضرعبدالهادى فاطمه4015

مكى عبدالسالم سعد فاطمه4016

يوسف محمد محمد السيد فريدة4017

الشرنوبى محمد البشير احمد ياسر فهد4018

شنوده صليب صفوت كريستينا4019

الحداد محمد الوفا ابو احمد كريم4020

عبدالخالق جالل لطفى كريم4021

م-  الخولى احمد عبدالعظيم محمد كريم4022

سلومه العاطي عبد جالل هاني كريم4023

األشمونى عطية وجيه كريم4024

الحوشى كمال احمد كمال4025

سلطان السيد حسن لمياء4026

الشافعى احمد سيد عبدالفضيل على مايا4027

عفيفى احمد شعبان احمد محمد4028

الزعيم حموده يحيى احمد محمد4029

خضر امام محمد اشرف محمد4030

الرجال زكى محمد اشرف محمد4031

فرج سرور سرور السيد محمد4032

محمود محمد العظيم عبد السيد محمد4033



شرف غنيم محمد جمال محمد4034

شلبى السيد السعيد حلمى محمد4035

م-  البسومى محمد احمد خالد محمد4036

هيكل السيد خميس محمد4037

الحلوجى عبدالخالق زكريا محمد4038

صقر عبدالرازق محمد سامى محمد4039

الجمسى عبدالحميد احمد سعد محمد4040

م- منصور عبدالمجيد شعبان محمد4041

الشركسى محمد صابر محمد4042

م-  منصور حسنين الضوى عادل محمد4043

النمكى محمد عبده عادل محمد4044

الريانى محمد عادل محمد4045

عبدالرسول محمد عادل محمد4046

تركى علي عاطف محمد4047

حسن حسين حامد الحى عبد محمد4048

شحاته فتحى الوهاب عبد محمد4049

الشريف الدين صالح عبدالسالم محمد4050

هللا حسب احمد عبدالعزيز محمد4051

الجندى على عبدالمنعم عبدالكريم محمد4052

عالم مصطفى محمد عبدالناصر محمد4053

رمضان رمضان عبدالرازق عماد محمد4054

ن-  عطية المجيد عبد فتحى محمد4055

الرازق عبد كامل محمد كامل محمد4056

عاصى محمود ابراهيم محمود محمد4057

الخمارى السيد حسنى محمود محمد4058

عبدهللا عبدالوهاب محمد محمود محمد4059

نواطير هللا ضيف عبدهللا مرضى محمد4060

ن-  خليفة الجواد عبد محمد مصطفى محمد4061

عشيبه محمد سعد منصور محمد4062

الزغبى السيد نظيم محمد4063

احمد ابو يوسف رمضان يوسف محمد4064

انجليزى-  قاسم محمد السيد احمد محمود4065

م-  ابراهيم جاد محمد احمد محمود4066

الخبيري محمد شعبان محمود4067

ابوالوفا على على عادل محمود4068

م- عالم احمد سعد السالم عبد محمود4069

4069

قريطم محمد محمد عزمى محمود4070

م-   زامل عبدالفتاح على محمود4071

4071

بيومى عبدالعظيم علي كمال محمود4072

على محمد ابراهيم ماهر محمود4073

الطباخ الصاوى السيد محمد محمود4074

محمد حسن محمد محمود4075

م-  احمد محمد محمود محمد محمود4076

محمد السميع عبد مصطفى محمود4077

م-  مرشدى محمد وجيه محمود4078



جالل حسن جمعه عادل مروان4079

الطباخ محمد عادل مروان4080

القاضى حسن محمود محمد مروان4081

ابراهيم مصطفى احمد محمد مروة4082

مالح احمد هللا هيبه محمد مروى4083

احمد مصطفى احمد مصطفى4084

عتمان صالح ثروت مصطفى4085

غريب فتحى جمال مصطفى4086

وافية ابو محمد عبدالحميد راضي مصطفى4087

احمد كامل مصطفى سعيد مصطفى4088

4088

شحاته نبيه سعيد عالء مصطفى4089

اسماعيل النصر سيف فتحي مصطفى4090

4090

الحطاب سعد احمد محمد مصطفى4091

سنجر حسن محمد مصطفى4092

قدح حسين طلبه محمد مصطفى4093

4093

قشطة القادر عبد محمد مصطفى4094

السيد محمود السيد محمود مصطفى4095

حنيش على حسن محمود مصطفى4096

العيسوى قتحى محمد مدحت مصطفى4097

حموده عبدالواحد ناجى مصطفى4098

م-  عبده عبدالسالم محمد يسرى مصطفى4099

ابراهيم قنديل شفيق مالك4100

عبدالبارى محمد جمال منار4101

بسيونى عبيد سعد منار4102

الالفى موسى عبدالستار محمد منار4103

الصياد علي عباس فتحى منال4104

الطنطاوى مصطفى فوزى هللا منه4105

عوده درويش مصطفى هللا منه4106

عبدالوهاب رجب منصور منى4107

حسانين حميده شوقي احمد مها4108

غازى محمود ياسين محمد مى4109

م-  عاصى ابراهيم هيبه محمد ميسره4110

جزر المولى عبد احمد محمد ناجى4111

رزق بانوب عوض تامر نانسي4112

عطية عبدالعاطى سعيد نجاه4113

حجى رمضان ابوزيد احمد ندا4114

منصور عبدالرازق عبدهللا جمال ندا4115

بكر عبدالنبى محمد خالد ندى4116

م-  عنانى الرحمن عبد على ندى4117

الدين جمال محمد فوزى محمد ندى4118

السمليجى على احمد نصر4119

العالم عبدالحميد يحيي يوسف نهاد4120

ندا عبدالرؤف عبدالمولى سمير نهال4121

يوسف عبدالحليم جابر احمد نوال4122



عامر ابراهيم النبى حسب خالد نوال4123

البربرى عبدالغفار عبدالوكيل الدين نور4124

ابراهيم محمد طه عيد نورا4125

حتاته اللطيف عبد وائل نورالدين4126

ابوالريش عبدالعزيز محمد السيد نورهان4127

غزاله االنصارى طلعت نورهان4128

النجار فرج سالم منصور نورهان4129

ناجى محمد عبيد ناجى نورهان4130

القاضى محمد مدحت نورين4131

هاشم السعيد محمد طارق نيره4132

دراز على عبدالحميد عبدالعزيز نيره4133

عبدالواحد عبدالعليم سعيد نيفين4134

عبدالعال كامل عطيه نيفين4135

الجيالنى ابوزيد العيسوى احمد هاجر4136

ابوريه محمد احمد هايدى4137

ختعن جميل احمد انور هايدى4138

على عبدالعزيز محمد عصام هايدى4139

يوسف ابو السيد محمد هايدى4140

المناخلى محمد الحى عبد محمد هدى4141

عياد عبدالمنعم محمود هدير4142

الفقى العزيز عبد الحليم عبد هشام4143

احمد زاهرسيد ابراهيم الوهاب عبد هشام4144

محارم محمد محمد عصمت هشام4145

محمد عطيه حسين محمد هشام4146

مجاهد احمد السعيد محمد محمود هند4147

عبدالجواد على فراج حماده وفاء4148

القرنشاوى احمد صالح وليد4149

حسن على حسن احمد ياسمين4150

احمد انور شعبان ياسمين4151

على سالم عشرى ياسمين4152

طوسون حسن حسن هشام ياسمين4153

الخليعى كامل السيد صبحى يمنى4154

جابر بركات محمد احمد يوسف4155

الدين محى محمد الكريم عبد صبرى يوسف4156

محجوب عباس عدلى عباس يوسف4157

محمد خميس عطية يوسف4158

العنين ابو محمد عالء يوسف4159

القمحاوى محمد الجواد عبد محمد يوسف4160

جمعه محمود محمد يوسف4161

حجازى جاد احمد عبدالعزيز عبدهللا4162

محمود رمضان محمود فاطمة4163

بحيرى موسى السالم عبد جابر ابراهيم4181

القويعى الفتاح عبد احمد احمد4182

عياد السالم عبد اسماعيل رجب احمد4183

البردان محمد رضا احمد4184

ابراهيم ابراهيم الصادق عبد احمد4185

معادلة-  هالل احمد قطب احمد4186



رضوان السميع عبد مجدى احمد4187

محمد ابراهيم محمد احمد4188

الفيشاوي محمد اسماعيل محمود احمد4189

م-  حسن عزب ايمن ارسانى4190

4190

ابوشريبه محمود حسن محمد اشرف4191

السيد عثمان احمد محمد امنية4192

العال عبد قطب المنعم عبد علي اميره4193

الواحد عبد محمد احمد محمد اميره4194

بدوى  احمد السيد جمال اية4195

خليل مبروك سعد المنعم عبد ايمان4196

محمد هللا عبد فكرى حازم4197

جمعه احمد حسنين احمد حسن4198

الهادى عبد محى شعبان حسن4199

عطيه الحليم عبد حسين النجيلى حسين4200

الاله عبد النبي عبد عسران حسين4201

الواحد عبد طه الواحد عبد احمد دنيا4202

هندى محمود محمد مصطفى دنيا4203

مبروك حامد محمود رباب4204

الحنبوشي محمد ابراهيم ربيع4205

طه الحميد عبد عماد رحاب4206

خورشيد فتحى محمد رحمة4207

محمد حلمى محمد رفيدة4208

حبيبة حماده محمد عزت زياد4209

احمد ابو العزيز عبد عبده محمد سارة4210

مصطفي سالم خميس هشام سحر4211

على السيد محمد  مصطفى سعاد4212

شيبة سعد الشحات محمد سعد4213

قنديل محمد هارون سعدية4214

سالم سعد حامد سعيد4215

كوبج عبده الحميد عبد سمير سماء4216

عياد محمد الخالق عبد محمد سماء4217

ن-  اسماعيل فتحى اشرف شادى4218

المرشدى شبل شبل عالء شادى4219

السقا على على محمود شرين4220

رامون محمود السيد محمود شعبان4221

خليل عوض سعد هشام شيماء4222

خليل الاله عبد احمد احمد عادل4223

م-  حسن احمد محمود محمد محمود عادل4224

الصماد على فتحى احمد الرحمن عبد4225

رسالن حامد انور حامد الرحمن عبد4226

م-  المنزالوى محمد حسن الرحمن عبد4227

العنين ابو محمد شحاته محمد العزيز عبد4228

صالح هللا فتح  المنعم عبد عوض عبده4229

ابراهيم محمود احمد على4230

الحناوي احمد محروس علي4231

اسكندرية-  ركبة ابو العزيز عبد احمد عماد4232



سعدون امين خالد عمر4233

م-  الشريف على توفيق احمد عمرو4234

م-  ناصح اسماعيل عباس عادل عمرو4235

السماحى عامر فؤاد عمرو4236

محمود ابراهيم جوهر محمد عمرو4237

هللا جاب الرازق عبد فريد فادى4238

مبروك محمد شعبان محمد فايز4239

الجبار فوزي علي فوزي4240

م-  البرلسى ابراهيم متولى محمد متولى4241

زكى حافظ زكى احمد محمد4242

4242

الدقاق فاروق اشرف محمد4243

م-  مصباح محمد محمد السيد محمد4244

م-  النبى عبد محمد جابر محمد4245

شوشه ابو المجيد عبد حسينى جمال محمد4246

الجنبيهى محمود خالد محمد4247

ن-  سالمه حسن صبرى محمد4248

الرحيم عبد الرازق عبد الحفيظ عبد محمد4249

اللطيف عبد محمد عتمان القادر عبد محمد4250

علي الصغير المعين عبد محمد4251

م-  محمد قدرى عيد محمد4252

الشرقاوى محمد كمال فكيه محمد4253

ن-  الحميد عبد رشوان الدين محى محمد4254

الحوفى زغلول سعد مصطفى محمد4255

يونس محمد هادي محمد4256

م-  عالم منصور ابراهيم محمود4257

زيدان العال عبد زيدان المنعم عبد محمود4258

بديوي محمد بديوي مسعد محمود4259

م-  السكنيدى احمد مصطفى محمود4260

الرفاعي المغربي احمد هللا منة4261

الدين شرف ابراهيم محمد مهند4262

البنا  السالم عبد القادر عبد هشام نورهان4263

عرفه السيد صالح جمال وائل4264

الخولى احمد سيد الواحد عبد احمد والء4265

م-  محمد يونس الحميد عبد يوسف4266

حماد العليم عبد رجب احمد4291

3- العطار القوى عبد الغنى عبد رمضان احمد4292

غطاس علي الفتوح ابو نصر احمد4293

م- حبيب عيد السعيد الشحات اسالم4294

عذر-  عطية احمد عبود الفت4295

الفقى الدايم عبد محمد عبده ايمان4296

3- شرابية ابو على محمد حامد تغريد4297

م- شاهين السيد جمعه حماده4298

الفقى عشرى يوسف رمضان سندس4299

3- دعنون زكى الواحد عبد الرحمن عبد4300

م- منازع فؤاد الخالق عبد عاصم محمد4301

3- العال ابو السيد جابر عزيز محمد4302



م- السراج ابراهيم محمد جمعة محمود4303

م- ابراهيم حسن على ابراهيم معتز4304

راضي محمود محمد اسامة منار4305

هللا عبد ناجد هللا عبد هاجر4306

السعود ابو محمد مصطفى سامى وليد4307

الشيخ كفر-  زعيتر محمد لطفى محمد الحميد عبد4321

4321

اسيوط-  محمد الدين عز خلف الدين عز4322

سالم ابراهيم محمد شعبان ابراهيم4351

4351

4351

محجوب ابراهيم محمد ابراهيم4352

4352

4352

عبدالعاطى عبده حسن خالد احمد4353

4353

4353

محمد عبدالفتاح طلعت احمد4354

4354

4354

عامر محمد على سعيد اسراء4355

4355

4355

الدين زين عبدالحميد عبدالحميد شريف اسراء4356

4356

4356

كريم عبدهللا كمال عاطف اسراء4357

4357

4357

عبدالفضيل رزق محمود اسالم4358

4358

4358

سالمه عبدالعزيز السيد حسن اسماء4359

4359

4359

الشمسى يوسف سالمة محمد الشيماء4360

4360

4360

حسن عبدالسالم ابوزيد سمير امانى4361

4361

4361

نفادى رمضان على امنية4362

4362

4362

شعيب على حسن على اية4363

4363

4363



مصطفى متولى الرحيم عبد محمد ايمان4364

4364

4364

عبدالعزيززيتون محمد محمد بسمة4365

4365

4365

السمكرى ابراهيم خالد محمد خالد4366

4366

4366

الجنبيهى سعد محمد دعاء4367

4367

4367

محمود حسن مسعود صابر دنيا4368

4368

4368

حموده السيد كارم ايمن دينا4369

4369

4369

محمود حسن مسعود صابر دينا4370

4370

4370

عبدالحميد محمد رمضان رانيا4371

4371

4371

الناظلى محمد هاشم رحمة4372

4372

4372

محمد امين محمد شيماء4374

4374

4374

الدين زين كامل مصطفى امين عادل4375

4375

4375

عبدالعزيز عبدالمالك عبدالحميد عبير4376

4376

4376

بكر عبدالفتاح شعبان عال4377

4377

4377

غزالى على عنتر عال4378

4378

4378

درويش عبده ابراهيم محسن علياء4379

4379

4379

ابوعيشة محمد السيد على فاطمة4380

4380



4380

ابوطالب كامل محمود كامل4381

4381

4381

عياد السيد محمد جمال محمد4382

4382

4382

احمد ابراهيم خالد محمد4383

4383

4383

الشاذلى هرون السيد طلعت محمد4384

4384

4384

البياع عبدالمجيد عبدالعظيم محمد4385

4385

4385

العشرى عبدالغنى مصطفى محمد4386

4386

4386

الشحات محمد محمد هشام محمد4387

4387

4387

عبده احمد ابراهيم وهدان محمد4388

4388

4388

دعبس محمد مصطفى عاشور محمود4389

4389

4389

الهتة محمد محمد محمد محمود4390

4390

4390

الضامر محمد كمال محمد مصطفى4391

4391

4391

خطاب ضيف حامد محمد منى4392

4392

4392

على محمد انور عنتر ميار4393

4393

4393

الخولى ابراهيم الصافى ابراهيم نجوى4394

4394

4394

محمد خطاب محمد ندى4395

4395

4395

عكاشة كامل خليل اسماعيل نعيمة4396



4396

4396

الدقاق عبدالقادر احمد مرزوق هاجر4397

4397

4397

الماحى عبدالروؤف مختار شعبان هانى4398

4398

4398

سارى محمد عبدالعزيز عوض هند4399

4399

4399

خليف محمد امام محسن والء4400

4400

4400

على ناصر سعيد االء4401

4401

4401

محمد احمد عبدالنبى كريم4402

4402

4402

ابراهيم خميس مجدى محمود4403

4403

4403

كيالنى على عزيز حسن ندا4404

مرسال الباقى عبد محمد ابتسام4501

فرحات على محمود شعبان احمد4502

4502

يادم حميدة القادر عبد صبحي احمد4503

بدرى اسماعيل عوض ابراهيم اسماء4504

السبكى محمد عبدالعزيز محمد امينة4505

حبيب هللا عبد فرج ايه4506

4506

4506

القريطى احمد جابر جهاد4507

الرجال اسماعيل بسيونى شوقى دينا4508

4508

البنا سالم عبدالقادر هللا فتح رائد4509

4509

فراج احمد هللا عبد جابر رضوى4510

4510

بسيونى عبده سمير عبده4511

عبدالخالق سعيد عيد فاطمه4512

سالم عبدالرؤف عبدالونيس اشرف مجدى4513

الديب على كومى عاطف محمد4514

4514

مرسى على احمد هللا عبد مريم4515

المقرحى محمود الكريم عبد خالد نورهان4516



النجار عطيه الدين شرف محمد هاجر4517

دسوقى مرسى احمد برهام وفاء4518

شحاته عباس سعيد وفاء4519

4519

4519

ابوعمر محمد فوزى عادل ياسمين4520

4520

4520

فايد عبدالواحد فتحى احمد السيد4521

4521

بالل جالل فتحى شيماء4522

4522

4522

محمد احمد فهيم احمد ابراهيم4561

سمرى ابراهيم محمد بدر احمد4562

4562

4562

سحلول محمد احمد ايمن اميرة4563

فايد الواحد عبد هللا عبد شعبان اميرة4564

النجار محمد اسماعيل محمد اية4565

الصاوى سعد شوقى نبيل اية4566

قطرى السيد الجواد عبد الجواد عبد داليا4567

الشال هللا عبد نجيب محمد سحر4568

مصطفى السيد المجيد عبد عادل شرين4569

الزعويلى سعد محمد صبرى شيماء4570

4570

شامخ سعيد رضا الدين صالح4571

الوكيل عبد بسيونى الوكيل عبد عائشة4572

صالح طاهر ناصف الرحمن عبد4573

حفلش الحميد عبد هللا عبد مسعود هللا عبد4574

دمين محمد سالم محمد4575

4575

على دسوقى مصرى محمد4576

عالم مسعود محمد ياسر محمد4577

ونس علوان مختار صبحى محمود4578

4578

مندور احمد محمود مصطفى4579

4579

4579

الشبراوى متولى السيد متولى وردة4580


