
codename

الرازق عبد حسن حمدي ابراهيم2401

بله ابراهيم رمضان ابراهيم2402

راضي ابراهيم راضي عمر ابراهيم2403

نصار احمد احمد محمد ابراهيم2404

قرنه احمد محمد ابراهيم2405

سالمه احمد حسن ابراهيم احمد2406

احمد سيد ابراهيم العظيم عبد ابراهيم احمد2407

الشرقاوى محمد كمال ابراهيم احمد2408

بدر محمود محمد ابراهيم احمد2409

شوش يوسف محمد ابراهيم احمد2410

إسماعيل ابراهيم حسنى اشرف احمد2411

محمد سالم اشرف احمد2412

بلتاجى محمد حسين الدين جمال احمد2413

النجار رضوان عوض جمال احمد2414

حسنين هريدي سليمان حسن احمد2415

النقيب محمد حمدى احمد2416

الالفى موسى عيسى حميده احمد2417

المحروقى شعبان خالد احمد2418

حمد سلطان عطيه خالد احمد2419

الصغير محمدعبدالسالم رجب احمد2420

خضر قطب طلبه  احمد رضا احمد2421

النجار قطب عبدالفتاح احمد سامى احمد2422

محمد ابراهيم عبدالجواد سعيد احمد2423

محمد محمد شاكر احمد2424

عيسى فتحى صبرى احمد2425

حسن امين محمد صبرى احمد2426

عطيه احمد محمد طارق احمد2427

التالوى احمد عبدالحميد عادل احمد2428

العبد الدين بهى الناصر عبد احمد2429

الخالع احمد عبدالحكيم احمد2430

زغلول عبدهللا محمد عبدهللا احمد2431

عبدالسالم محمد محمود عبدالمنعم احمد2432

هندى مسعود عبدالمنعم ماهر احمد2433

الطحان حامد كامل ماهر احمد2434

عالم حسنين  ابراهيم محروس احمد2435

عبدالرحيم ابراهيم محمد احمد2436

حامد بيومى محمد احمد2437

صدقه عبدالمقصود محمد احمد2438

عبدالمجيد محمد محمود محمد احمد2439

الحديني مصطفى محمد احمد2440

طلحه احمد محمود احمد2441

محمود شحاته محمود احمد2442

عبدالسالم الرءوف عبد مرضى احمد2443

عبدالقادر مصطفى عبدالقادر مصطفى احمد2444

الجرف محمود محمود وحيد احمد2445

حشيش نصر ماهر ادهم2446



سعد هللا عوض حلمى سامى ارساني2447

زيدان المجد ابو مرسي احمد اسراء2448

عبدالمطلب حسن حسن اسراء2449

البنا برهان شعبان اسراء2450

الرميحي خليفه عبدالحميد اسراء2451

حسن جابر عبدالعزيز اسراء2452

الصباغ السيد احمد عبدالمنعم اسراء2453

االطرش محمود عبدالناصر اسراء2454

منيسى محمد ابراهيم محمد اسراء2455

هللا جاب شحاته سعد محمد اسراء2456

الدمياطى حافظ عبدالمنعم محمد نبيل اسراء2457

شرف محمد عبدالحمىد سعيد اسالم2458

الشرنوبى السيد السعيد جمال اسماء2459

شاهين محمد وردانى طلعت اسماء2460

الصافى طاهر عبدالستار عصام اسماء2461

الفار بيومى وهبى فاضل اسماء2462

عثمان صاوى فرج اسماء2463

عرابي احمد محمود محمود اسماء2464

الشاعر عبدالمنعم مسعد اسماء2465

قريطم سالم محمود صالح احمد االء2466

دغيش عبدالغني سعيد االء2467

الدرس محمد محمد عبدالهادى االء2468

االمام احمد محمد كمال االء2469

بحيرى  عبدالمقصود محمد االء2470

السعود ابو هللا عطا محمد االء2471

كوزو احمد محمد السيد الحسن2472

عيد فرج عبدالراضي الحسن2473

جوده عبدالسالم السيد خميس السيد2474

حسن السيد صبحى السيد2475

سلطان محمد سيداحمد صبحى الشيماء2476

الحداد محمد خيرى امره2477

عتمان عبدالحمىد محمد امل2478

الديب محمد حسين جابر امنية2479

حميد محمد محمد حسن امنيه2480

بلتاجى عبدالغنى حسن على امنيه2481

قرواش دسوقى يوسف كامل امنيه2482

سالم عبدالحليم بسيونى محمد امنيه2483

ابوزيد عبيد محمد امنيه2484

زعيتر قطب عثمان قطب اميره2485

الطباخ عبدالعزيز مصطفى اميره2486

دغيدى محمود شعبان اميمه2487

محمدمصطفى محمود اسماعيل انس2488

عثمان احمد محمد محمد اياد2489

د-  عالم الصادق عبد العاطى عبد اية2490

الصعيدى محمد عبدالجابر محمد اية2491

قوره رزق رزق السيد ايمان2492

حليس محمد محمد بدر ايمان2493



عطا مصطفى جابر ايمان2494

الزعفراني محمد علي ايمان2495

ناصف محمد عبدالفتاح محمد ايمان2496

السجيني عبده عبده محمد ايمان2497

واعر عبدالنبى عبدالحليم عبدهللا ايمن2498

ماجد على ابراهيم على ايمن2499

صليب بخيت لطفى ماهر ايمن2500

جمعه عطيه محمد ايمن2501

عبدالحى شعبان عبدالحى ايناس2502

االقرع محمد انور ايمن ايه2503

زوبع محمود السيد جمال ايه2504

هللا فتح احمد هللا فتح سعد ايه2505

غيث عرفه سليمان ايه2506

عبدالرازق على عبدالعظيم عبدالناصر ايه2507

عبدالمقصود سالم عصام ايه2508

زايد هللا فتح محمد هللا فتح ايه2509

الجابرى فتحى عبداللطيف فتحى ايه2510

الشرقاوى عبدالرؤف ابراهيم محمد ايه2511

احمد عبدالحميد محمد ايه2512

حمادى محمد محمد ايه2513

غنيم محمود بيومى محمود ايه2514

عيسي السيد الدين صالح محمود ايه2515

مرجان عبدالعاطى كمال مسعد ايه2516

الخوالقه خليل اشرف بسنت2517

مصباح ابراهيم على سمير بسنت2518

الفجال سعد خليل سعد بهاء2519

عقل محمود محمود صباح تغريد2520

االبيض السيد وليد تقى2521

ابوزيد هاشم جمال جابر2522

الزقنى هليل محمد جمعه جبريل2523

طه حسين طه جيهان2524

عطيه حسن حسن رضا حازم2525

المغربى بيومى محمد حسنى حسام2526

الحنطور عطيه محمد حسام2527

عبدالفتاح حسن ابراهيم حسن2528

محمد صالح محمد حمدى2529

برهامى عبدالرحيم هاشم حنين2530

بدر محمد حامد سمير خالد2531

محجوب محمد محجوب ابراهيم خلود2532

بسيونى مسعود راغب  عادل دولت2533

االصور عبدهللا محمود عبدهللا دينا2534

الفقى حسن محمد عبدالمنعم دينا2535

المسدى محمد احمد احمد رامى2536

عبدالعال عبدالسالم رفعت احمد رانيا2537

ادريس عبدالاله محمد رضا رانيا2538

دحروج الفتاح عبد محمد الحميد عبد رانيا2539

ابوعلفه عبدالفضيل اسماعيل محمد رانيا2540



يونس عبدالعزيز حمىده مسعود رانيا2541

التوني حسانين جمال محمود رباب2542

عبدالسميع السيد حمدى رحاب2543

االشمونى هللا فتح سعد جالل رحمه2544

الحوفي عيد هليل خيري رحمه2545

قاسم السيد على رحمه2546

ابوالفضل فرحات عنتر رحمه2547

عيسى عبدالفتاح حافظ سعيد رضا2548

القاضى عبدالوهاب محمد احمد رنا2549

الخياط السيد احمد رافت رنا2550

الغزالى موسى محمد محمد هشام روان2551

مسعود على عبدالفتاح عبده ريهام2552

عبدالعزيز محمد محمد احمد زياد2553

عاصى عبدالعزيز عصام زياد2554

شلبى السيد عبدالحفيظ نبيل زياد2555

عنتر محمد احمد عبدالمنعم عنتر زينب2556

هللا عبد الجليل عبد محمود سارة2557

البنا محمود حمدى ساره2558

عبدالرحيم عبدالحكيم صالح ساره2559

طاحون ابو محمد سامي محمد سامي2560

بخيت الفتوح ابو عبدالشافى سعاد2561

االقرع عبدهللا عبدالفتاح مبروك سعيد2562

القطري صبحي محمد سعيده2563

سليمان عبدالقادر سعد حسنى سلمى2564

الحنطور عطيه عادل سلمى2565

عبدهللا عباس صالح سلوان2566

محمد عبدالفتاح عاطف سمر2567

اللبودى السيد السيد عبدهللا سمر2568

برغش حمدى هشام سمر2569

خليل جمعه طاهر احمد سهر2570

الدين شرف ابراهيم محمد سهيل2571

موصلى محمد كامل محمد سهيله2572

فريد مصطفى ياسر الدين سيف2573

يوسف ابو فتحى منصور سيف2574

عرفان ابراهيم السيد شروق2575

درباله السعيد صالح شريف2576

عبدالعزيز سليمان عطيه الدين حسام شيماء2577

سعدهللا حماده احمد حماده شيماء2578

ابونعمه عطيه انور رمضان شيماء2579

يونس محمد محمود شيماء2580

المعناوى محمد هللا فتح مدحت شيماء2581

على عمر محمد رجب صالح2582

عنبر عبدالغنى احمد ضحى2583

عبدالاله محمد عبدهللا يحي طارق2584

عباس السيد الوردانى طه2585

سليم عبدالمجيد السيد محمد عادل2586

ابوعيشه موسى ضيف جابر عايده2587



منصور المنعم عبد الصمد عبد الباسط عبد2588

هللا عبد محمد بيومي ماهر الرحمن عبد2589

الخولى على حمدى مصطفى الرحمن عبد2590

القرنشاوى هللا عبد محمد السيد هللا عبد2591

الشريف العظيم عبد محمد محمد هللا عبد2592

االفندى عبدالحكيم اسالم عبدالحكيم2593

السمان فوزى اسماعيل عبدالرحمن2594

بركات حسن احمد ايمن عبدالرحمن2595

الشعيره فهمى سعد محمد عبدالرحمن2596

مسعود عبدالحميد محمد عبدالرحمن2597

السفيرى فتحى منتصر عبدالرحمن2598

خضر عبدالسالم مسعد عبدالعزيز2599

زيادة محمد عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح2600

غزاله محمود محمد عبدهللا2601

الصاوي سعد مسعد عبدهللا2602

سليمان محمد عبدالمنعم خيرى عبير2603

حبيب محمد سعد محمد عزيزه2604

سيد محمد احمد عبدالحمىد عالء2605

سالم رجب سعد عبدالخالق عالء2606

عبدهللا الشحات محمد عبدالمنعم عالء2607

الجداوى عبدالغنى كيالنى مصباح عالءالدين2608

ندا احمد محمود بدران على2609

ابراهيم على خميس على2610

عبدالمالك طاهر محمود على2611

القط السعيد على محمود على2612

الدرشابى احمد خليل اسامه علياء2613

عمران محمود محمد عبدالناصر علياء2614

ابوشو العزيز عبد بسيونى احمد عماد2615

شامخ عبدالمولى منشاوى حمدى عماد2616

درهاب عبدالمقصود على جالل عمار2617

مرسى سيداحمد سعد خميس عمار2618

عبدالحفيظ عطيه سعد عمر2619

صالح محمد احمد عبدالعزيز عمر2620

احمد محمد فهمى عبدالكريم عمر2621

خطاب نعيم فؤاد عمر2622

فرج عبدالجليل فوزى عمر2623

ورقى-  السيد حسنين ابراهيم محمود عمر2624

ختعن محمد اشرف عمرو2625

عبدالدايم مصطفى سالم عمرو2626

شاهين محمد عماد عمرو2627

محمد رفيق محمد عمرو2628

عطيه حمىده منصور عمرو2629

عيسى عوض حمىده رجب غاده2630

عبدالرازق عبدالجواد عبدالعاطى غاده2631

اللقاني احمد محمد محمد عماد غاده2632

خليفه محمد الهادى عبد فارس2633

الجدع محمد حسن على فاطمة2634



عبده حسانين عبداللطيف ابراهيم فاطمه2635

احمد سيد ابراهيم احمد سيد السيد فاطمه2636

خليف محمد محمد السيد فاطمه2637

مراد رمضان منير فاطمه2638

الحوفي سعد بهجت فتحى2639

عبدالجواد عبدالفتاح شريف فتحى2640

محمد مراجع عاشور فرحه2641

منصور هللا عطا يونان كريستين2642

معوض فهيم فرج كريستينا2643

انيس احمد على كريم2644

ابراهيم مصطفى محمود كريم2645

منصور رمضان عبداللطيف محمد لمياء2646

وهبان مرشدى ايمن مؤمن2647

العيسوى حلمى خميس ماجده2648

عبدالمسيح كامل ماهر مادونا2649

سالم ابراهيم احمد ابراهيم محمد2650

محمد ابراهيم جابر احمد محمد2651

هللا جاب حسن ابراهيم سعد احمد محمد2652

صالح كامل احمد محمد2653

عبدالغفار احمد محمود احمد محمد2654

الدين محيى محمد سعد اسماعيل محمد2655

شعبان السيد عبدالمنعم اشرف محمد2656

ن-  محمد صبرة فهمى اشرف محمد2657

قنبر السيد كامل السيد محمد2658

زكى اسماعيل مفرح بدر محمد2659

الحمراوى عوض عبدالفتاح ثروت محمد2660

المزين عبدالدايم عبدالهادي جمال محمد2661

غنيم محمد غنيم حسن محمد2662

على عبدالستار حمدي محمد2663

نجا محمد خالد محمد2664

السمان احمد رمضان محمد2665

حمد فايز رمضان محمد2666

الكونت حسن على عبدالنبى شريف محمد2667

مبروك محمد صبرى محمد2668

المنزالوى حسين صالح محمد2669

اللقانى احمد محمد عادل محمد2670

حوطر جاد محمد عادل محمد2671

العال أبو محمود الحميد عبد محمد2672

زعلوك اللطيف عبد المجيد عبد اللطيف عبد محمد2673

الخويسكى عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد2674

العلقامى درهان عصام محمد2675

وزير عباس يوسف على محمد2676

سلطان محمد عيد محمد2677

خضير احمد على فريد محمد2678

سعداوى فرج كمال محمد2679

هللا نعمه احمد محمد محمد2680

عبدربه محمد محمود محمد2681



الشرقاوي محمود محمود محمد2682

العاصى ابراهيم عبدالفتاح مصطفى محمد2683

االبحر على مصطفى محمد2684

سامون مراد كمال ناجح محمد2685

السيد عباس نبيل محمد2686

العيد ابو حوشى عبدالجيد خيرى يسرى محمد2687

الشبكشى عبدالقادر يوسف محمد2688

هللا جاب احمد محمد احمد محمود2689

البطاط محمود احمد محمود2690

الشناوى غازي محمد رزق محمود2691

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عادل محمود2692

احمد ابو عبدالسالم محمد عبدالحكيم محمود2693

العال ابو محمد ابراهيم فتحى محمود2694

بيبرس على فيصل محمود2695

مغازي انور محمود محمد محمود2696

يوسف كامل محمود محمد محمود2697

سالمه محمد ابراهيم محمد مرشدى2698

موسى على عبدالجواد محمد مروه2699

البروه محمود محمد احمد مريم2700

شهاب محمد عبدالمولى طارق مريم2701

الغندور محمد عبدالفتاح مريم2702

خطاب محمد محمود عبدالمحسن مريم2703

زخارى فوزى عونى مريم2704

كشك محمد مصطفى مؤمن مريم2705

برغش محمود الشحات حسن محمود مريم2706

عيسى اسعد مالك مريم2707

حسان ابراهيم عبدالحكيم خمىس مصطفى2708

القزق مصطفى عاطف مصطفى2709

الغزالى على مصطفى على مصطفى2710

البطاط ابراهيم كامل مصطفى2711

رضوان محمد كمال مصطفى2712

المناخلى محمد بسيونى متولى مصطفى2713

عبدالنبى ابراهيم اسماعيل محمد مصطفى2714

عبدالرازق صقر محمد مصطفى2715

بركات العليم عبد محمد مصطفى2716

عبدهللا اسماعيل على محمد مصطفى2717

غراب محمد بكر منار2719

عبيد احمد شريف منار2720

عبدالمولى ابراهيم صبري منار2721

موسى نصرهللا فضل منار2722

دراز ابراهيم عبدالبارى كامل محمد منار2723

بدوى صالح مصطفى منار2724

السيد سليمان عرفه وليد منال2725

الطباخ احمد اسماعيل محمد منصور2726

سليمان فتحى عصام منه2727

فتوح بدير محمد منه2728

عجمى صديق حلمى منى2729



سالم عبدالعزيز ابراهيم سعيد منى2730

عمران عبدالغنى محمود منى2731

حمد السيد عوض السيد مها2732

حامد على محمد محمود خميس مها2733

قنبر هللا ضيف عبدالسالم احمد مى2734

عبداللطيف حسين عبداللطيف مى2735

الدين تاج محمد محمد كامل مى2736

خليف محمد عبده محمد ماجد مى2737

قطب السيد على مجدى مى2738

غزالن محمد احمد احمد ميار2739

الشرقاوى محمد احمد هشام ميرنا2740

الصادق عبد بشرى صبحى ميالد2741

واصف شفيق جورج مينا2742

عباس ناصف متولى ناجى احمد ناجى2743

الرامى مصطفى عبدالسالم مصطفى نادين2744

النجار على عبدالمنعم على نانسى2745

عالم سالم احمد نبيل سعيد نبيل2746

راضي عبدالعزيز حمدي نجالء2747

الجويلى مصطفى محمد نجالء2748

بسيونى عبدالحمىد محمد ابراهيم ندى2749

الصعيدى محمد السيد حمدى ندى2750

الطوبجى بسيوني طه على ندى2751

سليم محمد محمد يوسف محمد ندى2752

جاد عبدالرازق محمد نرمين2753

حسن عبدالمنعم مصطفى نرمين2754

محمد حسن صالح نسمه2755

عماره عبدالمطلب عبدالبارى نسيم2756

ديغم محمد محمد حسنى نهاد2757

النيدانى عبدالحميد احمد عبدالحميد نهله2758

عبدربه توفيق احمد محمد نهله2759

مهدي حسنين على محمد الدين نور2760

صالح نصر منصور احمد محمد نور2761

سعدعبدهللا محمد رضا نورالهدى2762

جمعه عياد محمد رمضان نورهان2764

الدين سيف السيد عبدالهادى نورهان2765

صباح عبدربه سمير عبدربه نورهان2766

الشرقاوى محمد عبدهللا على نورهان2767

بكر محمد عبدالحليم مدحت نورهان2768

غريب ابراهيم مصباح نورهان2769

عبداللطيف عبدالمجيد محمد السعيد هاجر2770

الغرباوى محمد السيد سامى هاجر2771

حماده احمد سيد محمد نجيب محمود هاجر2772

االبيض محمد ناجى هاجر2773

عبدالحميد عبدالسالم سعيد هاله2774

جهمى العاطى عبد ادريس هانى2775

العسيلي احمد عبدالغنى سامح هايدى2776

البياع شوشه ابو محمد هايدى2777



الكاتب محمد اشرف هللا هبه2778

دراز محمد عبدالرؤف رضا هدايا2779

شهاوى محمود محمد محمود هدير2780

الزناتى محمد اسماعيل صبحى هديه2781

حماده ابراهيم اسماعيل اشرف هشام2782

بليحه نعيم كمال هشام2783

جغالن خميس السيد سعيد هند2784

خليل سليمان مسعد هند2785

الشرقاوى موسى السنوسى نبيل هند2786

حزين سعيد هشام هند2787

بدوى ابراهيم على جميل ورده2788

عثمان ابراهيم عبدالفتاح سعد وفاء2789

بدران يوسف موريس وليم2790

بكر سليمان سعد على يارا2791

شهاب احمد محمد احمد ياسمين2792

على عبدهللا على محمد احمد ياسمين2793

عيسى مصطفى محمد جميل صفر ياسمين2794

عبدالجواد ابراهيم محمد ياسمين2795

على متولى نبيه محمد يمنى2796

حسنين على محمد احمد يوسف2797

البستاوى يوسف خميس تامر يوسف2798

ابوقرن عبدالرازق خالد يوسف2799

جالله ابو محمد يوسف سعيد يوسف2800

عبدالجواد احمد مجدى يوسف2801

ابراهيم عبدالحسيب السيد ابراهيم2851

الديشى ابراهيم عطيه ابراهيم2852

ماجد ابراهيم محمد ابراهيم2853

العقده ابراهيم محمد محمد ابراهيم2854

محمود ابراهيم محمود ابراهيم2855

حمدابراهيم السميع عبد ابراهيم احمد2856

الشرقاوى موسى الصاوى اشرف احمد2857

النجار محمد السيد ابراهيم السيد احمد2858

عثمان محمد على بسيونى احمد2859

ابوعيشه مصطفى ابراهيم جمال احمد2860

الرشيدى حامد حسن حامد احمد2861

حرحش خليفه شعبان خليفه احمد2862

التراس محمد عبدالعظيم رضا احمد2863

احمد العال عبد رضوان احمد2864

ابراهيم العزيز عبد احمد رمضان احمد2865

المرازقي عبدالحكيم رمضان احمد2866

العرجاوى مصطفى مسعد سعد احمد2867

كردى محمود سعيد احمد2868

الشكعه سعد محمد سمير احمد2869

عبدالرحمن صبحى شحاته احمد2870

العسكرى اسماعيل محمد صابر احمد2871

السالم عبد محمد السالم عبد احمد2872

الروينى محمد احمد اللطيف عبد احمد2873



العسال مصطفى حسن عوض احمد2874

الجمل السيد مجدي احمد2875

حبيب السيد ابراهيم محمد احمد2876

طايل محمد ابراهيم محمد احمد2877

عبدالرؤف حسن السيد محمد احمد2878

الخولى فوزى عبدالقادر محمد احمد2879

انجليزى-  فؤاد عبدهللا محمد احمد2880

د-  محمود فاروق محمود احمد2881

الطنيخى رمضان مصطفى احمد2882

كريم محمد مصطفى احمد2883

عبدالسالم يونس ممدوح احمد2884

نوح عباس مصطفى وجيه احمد2885

المصري ابراهيم على ياسر احمد2886

عيسي علي اسماعيل سعيد اسامة2887

2887

مبروك عوض محمد اسامه2888

بكر فتحى جميل اسراء2889

حسن عامر محمد سعد اسراء2890

بكر فتحى جميل اسالم2891

2891

العينين ابو على مصطفى سعد اسالم2892

2892

سليمان عيد سمير اسالم2893

الديب محمد محمد لطفى اسالم2894

التداوي محمد احمد سعيد محمد اسالم2895

غنيم ابو محمد اسماعيل اشرف2896

جالل محمد السعيد حمدى االء2897

السباعى ابراهيم محمد محمد االء2898

الصيحى الكومى عوض السيد السيد2899

جادهللا حسين السيد حسين السيد2900

عبدهللا محمود سعد عبدالغني السيد2901

تعلب السيد محمد السيد2902

الخولي خليل عوض محمد الطاهر2903

عبدالواحد عبدالعظيم طه امانى2904

علوانى يوسف انور يوسف امانى2905

الفحار امين محمد احمد امل2906

ابوحبيب محمد السيد محمد امل2907

الغالله ابراهيم جاد ابراهيم اميره2908

سيف ابو عبدالحميد ناجى السيد اميره2909

الجداوى عبدالفتاح محمد عالء اميره2910

e احمد مرسى اسماعيل امين2911

زايد جبره عطا ماجد اندرو2912

ابوالسعود عبدالجواد احمد سيد محمد انس2913

يوسف حسن السعيد اية2914

العطار عبدالرازق راتب عبدالاله ايمان2915

عياد عبدالغنى فتحى ايمان2916

الديب محمد حسين جابر ايمن2917



على حسن  عبدالمقصود حلمى ايه2918

العزيزالمنار عبد بهنسى ابراهيم بدر2919

القليوبى ابراهيم احمد محمد بدر2920

حسن عباس حسن محمد بسام2921

البحيري حامد محمد سعيد بسمه2922

ابوزيد عبدالعزيز عطيه رجب تقى2923

عبدالعال عبدالمحسن ناصر تقى2924

تكال نجيب منير توماس2925

على محمد إبراهيم علي جالل2926

ابوزيد محمد شعبان جمال2927

القرش محمد حامد خيري حازم2928

حماده الرحمن عبد صابر هشام حازم2929

كبشه ابو عبدالحميد يوسف خميس حسام2930

عبدالموجود شعبان فيصل حسام2931

عبدالحميد محسن ايمن حسنى2932

عبدالفضيل عبدالمالك رضوان خالد2933

الغريب محمد على خالد2934

سالم على ابراهيم السيد دعاء2935

عبدالحميد عبدالتواب رافت رابح2936

الحلفاوى عوض بكر رامى2937

العسكرى محمد صابر عادل رانيا2938

المصرى كمال حسن رباب2939

على احمد غيث عبدالمعبود رجب2940

ابوحطب حامد عادل رنين2941

عبدالنور شنوده زكي نبيل زكى2942

بسيونى خميس طارق زياد2943

قاصد فضل سعيد ساره2945

جنيدى عبده عبدالمنعم عبدالمنجى ساره2946

2946

الدسوقى حسن محمد السيد سامح2947

الدين كمال محمد احمد سعد2948

خليل محمد سعد محمد سعد2949

علبه حسين عطيه نصر سماء2950

خليفه اسماعيل عبدالعاطي عرفه سهيله2951

كامل السيد خالد سوهندا2952

خليفه ابراهيم محمد الموجود عبد شهاب2953

القزاز عطيه سعد ابراهيم شيماء2954

السعدنى حماده محمد سمير شيماء2955

2955

سعد نويجى عبيد جمعه صالح2956

عمر عبدالحميد وجيه ضياء2957

الركايبى حامد حامد محمد عادل2958

شعبان محمد معاذ محمد عادل2959

رحومه محمود احمد الرحمن عبد2960

السيد ذكى السيد الرحمن عبد2961

امام الشوادفى احمد سعيد هللا عبد2962

سالم عبدالجليل عبدالصمد السيد عبدالرحمن2963



مجاهد عبدالواحد مجاهد عبدالرحمن2964

حسن عبدالغني عبدالعزيز محمد عبدالعزيز2965

جاويش محمد السيد عمر عبدهللا2966

جوده شحاته عيد عبدهللا2967

شرف محمد عبدالعزيز عبدالمحسن2968

حمد عبدالحفيظ عبدالاله عبير2969

نوار محمد دياب دسوقى ابراهيم عالء2970

غراب على حسن على2971

ابراهيم محمود على محمد على2972

عبدربه على محمد على عماد2973

هللا جاد حسين فهمي عمار2974

النصر سيف محمد عمر احمد عمر2975

ن-  عثمان محمد مصطفى عمر2976

نورالدين محمود خميس عمرو2977

سامى فتحى محروس عمرو2978

رسالن عباس انور محمد عمرو2979

الدماطى عبدالعزيز بسيونى عبدالعزيز عوض2980

على محمد الدين حسام غاده2981

عبدالسالم السيد مدحت فاطمه2982

مراد فتحي على فتحى2983

جبر عبدالقادر ابراهيم قدرى2984

جورجى صبحى نجيب كرستينا2985

اسماعيل عطيه كمال محمد كمال2986

الياس نظير وديد جرجس كيرلس2987

سعد السيد سعد جمال مؤمن2988

فايد محمد مصطفى ابراهيم محمد2989

غيث عبدالسميع محمد الدين صالح احمد محمد2990

قنديل احمد عبدالرازق احمد محمد2991

الصوفانى احمد عبداللطيف احمد محمد2992

عيد عامر محمد احمد محمد2993

رجب عطيه سعيد اشرف محمد2994

البربرى محمد زكى السيد محمد2995

حمد بريك انور محمد2996

الصفطى حميده محمد ايمن محمد2997

عثمان ابوبكر عبدالجواد حامد محمد2998

غازى ابراهيم محمد حسن محمد2999

النقيطى هللا عبد مصطفى حسن محمد3000

النمكى طلبة السيد خالد محمد3001

على سعد رمضان محمد3002

اللمسى عبدالخالق كمال رمضان محمد3003

بطيشه حسنى محمود زكريا محمد3004

رجب محمد سامى محمد3005

ابوابراهيم السيد عبدهللا سعد محمد3006

حمزه كيالنى حمزه سالمه محمد3007

غالى احمد عبدالمجيد شعبان محمد3008

توفيق احمد محمد عاطف محمد3009

هالل علي علي عبدهللا محمد3010



عبدالجواد راضى عصام محمد3011

رسالن محمد عبده عصام محمد3012

عبدالمنعم محمد على محمد3013

هللا جاب محمد حمزه عوض محمد3014

العشرى السيد الفتاح عبد عيد محمد3015

االعصر محمد محمود مامون محمد3016

الروس ابو جمعه القادر عبد محمد محمد3017

سعودى فرج فرج محمود محمد3018

عيسى عبده ابراهيم مدحت محمد3019

ابراهيم احمد نور محمد3020

عمارة معوض محمد هشام محمد3021

القاضى صبحى ياسر محمد3022

رمضان حسين على احمد محمود3023

بدير احمد سيد عبدالسالم امين محمود3024

هللا حسب احمد الرسول عبد رمضان محمود3025

دراز ابوالعطا سعيد محمود3026

مصطفى السيد عبدالموجود شعبان محمود3027

الرازق عبد على عادل محمود3028

رحومه انور عاطف محمود3029

حسين على عاطف محمود3030

محمد عبدالوهاب عبدالحفيظ محمود3031

الفقى امين محمد محمد محمود3032

حسن فرج الشحات محمد محمدعابد محمود3033

عيسوى عبدالحميد نبيل محمود3034

احمد العاطى عبد مسعود رضا مسعود3035

هجرس سليمان محمد مصطفى اشرف مصطفى3036

حنفى احمد محمد صباح سعيد مصطفى3037

عبدالحافظ مصطفى عبدالحافظ مصطفى3038

سعيده مصطفي علي محمد مصطفى3039

بلتاجى عبدالجليل فاروق عبدهللا منار3040

هللا ضيف عبدالمنعم محمد حلمى هللا منه3041

ابراهيم قطب احمد سامي منى3042

مكي حسين سعد سعيد مهدى3043

الدين شرف الرحيم عبد مصطفى خميس مى3044

فايد محمد سعيد نادر3045

ابراهيم حسين  محمد حسين نرمين3046

عياد محمد عبدالخالق محمود الدين نور3047

محمد اسماعيل حسن نور3048

على عبدالرحمن انور نورهان3049

غيث توفيق عبدالحليم نورهان3050

عثمان حسين اسامه هايدى3051

الخلفى محمد زكريا محمود هللا هبة3052

محمد حسن محمد حسن هشام3053

الرحمن عبد على سمير على هشام3054

طه الغنى عبد عباس محمد هشام3055

فريشح محمد مصطفى هشام3056

احمد بخيت النبي عبد محمد همام3057



زيتحار ابو الدين صالح شريف وجيه3058

شكر ابراهيم عباس ابراهيم ياسمين3059

مصطفى عبدالباقى شوقى احمد يوسف3060

القزاز طلبه الجيد عبد سليمان يوسف3061

الناغيه اسماعيل ابراهيم السيد احمد3082

بدوى سعد محمد بدوى احمد3083

كشك عباس حجاج احمد3084

القزاز الحليم عبد الفتاح عبد حسام احمد3085

المجيد عبد اسماعيل الراضى عبد احمد3086

انجليزى- عمر محمد عبدالحليم عبدالحميد احمد3087

عيد ابراهيم مصطفى احمد3088

عواد محمود ناصر احمد3089

الشبراوي بسيونى شحاته نبيل احمد3090

هللا عبد جاد وجيه احمد3091

غراب بدوى العليم عبد على السيد اسالم3092

السجينى هللا عبد لطفى مجدى اكرام3093

سليم ابراهيم السيد ابراهيم السيد3094

حطب ابو محمد امين ياسر امانى3095

قلقيلة احمد محمود عماد ايهاب3096

الصاوى مصطفى احمد جيهان3097

هللا فتح هللا عبد رضا حسام3099

قضيب محمد اللطيف عبد حسام3100

شريف السالم عبد فهيم محمد حسام3101

محمد على العاطى عبد محمد رجب3102

عوض محمد العاطى عبد زينب3103

ماضى الغنى عبد هللا عبد الغنى عبد سامى3104

البانوبي السيد كمال محمد عابد3105

يونس عابدين عيسى عابدين3106

عماره ابراهيم خالد محمد عادل3107

الدايم عبد يوسف فتحى محمد الرحمن عبد3108

د-  حواس القادر عبد محمد القادر عبد3109

ابوشادى احمد ايمن هللا عبد3110

زقزوق الستار عبد محمد شعيب هللا عبد3111

األفندى المجيد عبد على المجيد عبد3112

3112

رجب محمد عزالدين عمر عزالدين3113

سالم فرج مصطفى الدين عالء3114

المسلماني المنعم عبد محمد سعيد عالء3115

شهاوي محمد فهمي عزت عالء3116

3116

كريم محمد العوضى على رمضان على3117

نصر احمد السيد اشرف عمر3118

بحيرى الجيد عبد شحاتة الجيد عبد عمر3119

عون الخالق عبد المعطى عبد صبرى عون3120

اسماعيل حافظ فتحى غادة3121

سعد ناجى هللا عبد يسرى فادى3122

السيوفى حسن توفيق حسن فارس3123



عويضة الجواد عبد فتحى ماهر فتحى3124

على الصافى خميس تامر كريم3125

سلطان متولي محمد عماد كريم3126

3126

عجور ابو فوزي احمد محمد3127

الشيمى ادريس احمد ادريس محمد3128

هللا خلف محمد السيد محمد3129

طور ابو الحصافى حسن محمد3130

سالم محمد مصباح علي سامي محمد3131

معادلة-  الباسط عبد ابراهيم سعيد محمد3132

طه جابر طارق محمد3133

العزيز عبد المجيد عبد الجواد عبد محمد3134

فرحات حسين الجليل عبد المطلب عبد محمد3135

غزال ابراهيم محمد المنعم عبد محمد3136

سرور ماهر الوهاب عبد محمد3137

جاد جوده حامد على محمد3138

رجب محمود الدين عماد محمد3139

شمسيه عبده حسن فتحى محمد3140

العزالى محمد صابر ماهر محمد3141

انجليزى-  مهدى محمد موسى محمد3142

عشري محمود حامد نشأت محمد3143

المسارع رزق وجية محمد3144

جوده محمد عاشور محمود سمير محمود3145

e- خضر محمد صبرى محمود3146

شعبان محمد محمد فؤاد مروان3147

السعداوى كامل عباس حمدى مصطفى3148

ن-  القطرى على حسن منى3149

الخرادلى احمد محمد مراد هبة3150

الحبال السميع عبد الخير ابو وجيهه3151

سلطان محمود عمر ادريس يوسف3152

قنديل احمد محمد حسين احمد3181

انجليزى-  غنيم ابو عبدالحميد عبدالغنى طاهر احمد3182

الشريف احمد مجدى احمد3183

نافع ابراهيم الفتاح عبد سعيد جمال3184

عذر - e-  حسن درويش محمد حسن3185

حسن يوسف الخالق عبد خالد حماده3186

العشرى اسماعيل الرحمن عبد محمد الرحمن عبد3187

طالب ابو على الكريم عبد رضا الكريم عبد3188

السوسى حسن محمد محسن محمد3189

محمد حطاوى السيد محمود3190

الرؤف عبد عيد الرؤف عبد محمود3191

رزق عطية حسن عبدالفتاح محمود3192

زبادى احمد محمد مصطفى3193

الصمد عبد سليم محمود معتز3194

الحملى احمد مصطفى احمد نورهان3195

e-  مصطفى محمد ى حمد يوسف3196

3196



طنطا-  اسعد عوض اسعد مايكل3211

3211

طنطا-  صالح عبدالباقى خالد محمد3212

3212

الفخرانى بسيونى سعيد حميده احمد3251

3251

3251

عبدهللا محمد احمد اسامه اسراء3252

3252

3252

البوهى شعبان بدوى اسراء3253

3253

3253

عبدالرحمن سليم عبدالعال حسين اسراء3254

3254

3254

عبدالبارى محمد كمال كرم اسالم3255

3255

3255

السبع خميس السبع محمد اشرف اسماء3256

3256

3256

عليوه محمد عبدين خيرى محمد اسماء3257

3257

3257

ابوسمك مصطفى شلبى سالمه االء3258

3258

3258

فشوان سالمه محمد سالمه امانى3259

3259

3259

فراج ابوالمجد ابراهيم امل3260

3260

3260

محمد السيد محمد محمود امل3261

3261

3261

ابراهيم عيد فرج رمضان اميره3262

3262

3262

عبداللطيف محمد انور اسامه انجى3263

3263

3263

الدين شرف مصطفى عبدالسميع السيد اية3264

3264

3264

عثمان عبدالرحيم محمد اية3265



3265

3265

لطيف عبدالجليل عبدالوهاب سعد ايمان3266

3266

3266

بدير عبداللطيف عبدهللا ايناس3267

3267

3267

احمد الدين محى صالح بدر3268

3268

3268

اللبانى سالم غنيم السيد بسمه3269

3269

3269

هنداوى الغمرى محمد وائل بسمه3270

3270

3270

على مختار على حسن3271

3271

3271

عبدربة فرج شوقى حنان3272

3272

3272

حسن الشربينى عبدالغنى حصافى دعاء3273

3273

3273

احمد محمد سيد دينا3274

3274

3274

الشرنوبى محمد صبحى دينا3275

3275

3275

مقاوى مهدى مقاوى دينا3276

3276

3276

غانم مبروك محمد اشرف رانيا3277

3277

3277

المطيلى عبدالحليم انور السعيد رحمه3278

3278

3278

السقيلى عبدهللا محمد خميس رحمه3279

3279

3279

رضوان على احمد حمدى رضوة3280

3280

3280



العادلى السيد محمد عبدالسالم رمضان3281

3281

3281

عليوه رمضان صابر ريم3282

3282

3282

يوسف عباس محمد بشرى ريهام3283

3283

3283

احمد حسين على زينب3284

3284

3284

الشرنوبى محمد صبحى سارة3285

3285

3285

درويش السيد عبدالمقصود عبدالجواد سارة3286

3286

3286

االبيض احمد احمد مصطفى سميرة3287

3287

3287

شهاوى رزق رزق احمد سندس3288

3288

3288

تحسون عبدالمعطى عبدالجيد مسعد شرين3289

3289

3289

الرمسيسى عبدالخالق فتحى صالح3290

3290

3290

الفقى عبدالحفيظ عبدالمنعم حسنى عاطف3291

3291

3291

محمود على عثمان السيد عصام3292

3292

3292

عبدالغنى عصران محمد عصران3293

3293

3293

البدوى عبدالجواد احمد غادة3294

3294

3294

الشافعى محمد قاسم سعد غادة3295

3295

3295

النجار عبدالسيد محمد رضا كرم3296

3296



3296

اسماعيل محمد محمود ابراهيم كريم3297

3297

3297

خضير على احمد انور مايسة3298

3298

3298

نصار احمد محمد طلعت محمد3299

3299

3299

محمد احمد جمعه محمود3300

3300

3300

محمد العابدين زين وليد مروان3301

3301

3301

عبدهللا عبدالمولى حمدى مريم3302

3302

3302

على سعد اشرف معاز3303

3303

3303

الزوبى ابراهيم عبدالونيس سعيد مها3304

3304

3304

زويل ابراهيم عبدالعليم ابراهيم مى3305

3305

3305

يحى عبدالواحد زهير عبدالواحد مى3306

3306

3306

اغا محمود حلمى كمال محمد مى3307

3307

3307

عبدالجواد سعد يحيى نرمين3308

3308

3308

اسماعيل السيد رمضان نسمه3309

3309

3309

بلتاجى شهاوى محمد ابوالنجا نهاد3310

3310

3310

محروس عبدالعظيم جميل نهاد3311

3311

3311

محمد عبده ابراهيم السيد نورهان3312



3312

3312

حجازى على رمضان نورهان3313

3313

3313

الحميد عبدهللا عبدالحميد عبدهللا نورهان3314

3314

3314

جمعه حسن عوض عطيه نورهان3315

3315

3315

التركى على ابراهيم مجدى نورهان3316

3316

3316

حرازى السيد عبدالرءوف السيد نيفين3317

3317

3317

الدهالن عبدهللا محمد على هاجر3318

3318

3318

عوض محمد عبدالعزيز محمود هاجر3319

3319

3319

القاضى عبدالسالم راشد ذكى هدى3321

3321

3321

عبدالكريم على محمود على هناء3322

3322

3322

مرزوق محمود محمد رمضان والء3323

3323

3323

الباب فتح محمد شريف ياسمين3324

3324

3324

حاتم على حسين خيرى محمد ياسمين3325

3325

3325

عبدالعاطى محمد صالح يوسف3326

3326

3326

عيسى عيد فرج اسامه3451

البشبيشى محمد احمد محمد سعيد اسراء3452

درويش اللطيف عبد محمد اللطيف عبد اسراء3453

3453

3453

شعوير عبداللطيف محمد محمد اسراء3455



الديبانى عصفور حسانين سمير اسماء3456

3456

البرقى يوسف عيد عيد امانى3457

مشالى محمود محمد محمود امانى3458

3458

3458

عذر-  محمد القوى عبد المنعم عبد فتحى اية3459

3459

3459

فرحات الحميد عبد محمد ايمان3460

3460

3460

عليوة محمد المالك عبد عامر بوسى3461

سيف ابو حسن عصام رانيا3462

محمود حلمى محمد ناصر رانيا3463

عمار احمد سعد ناصر رشا3464

طالب ابو محمد سالم خيرى سمر3465

3465

3465

حسنين محمود هللا عبد شروق3466

رستم فيصل محمد مازن3467

العربى حمد محمد عطية محمد3468

3468

3468

الجندى رزق السيد رشاد منى3469

شهبة ابو الحميد عبد على النبى عبد مى3470

نوفل المعطى عبد احمد احمد ندى3471

محمود الكريم عبد خالد نورهان3472

3472

3472

هللا عبد محمد الظاهر عبد محمد نورهان3473

3473

العطار على الهادى عبد وفاء3474

فريج محمد مهدى محمد ياسمين3475

زعيتر حسن احمد سيد ياسر ياسمين3476

عمر محمد تمام محمد وحيد اسراء3501

الحالج ابراهيم صالح حسن حسناء3502

عون المقصود عبد محمد ياسر راندا3503

الرحمن عبد حلمى سعيد روضة3504

اسماعيل محمود اسماعيل زينب3505

البحيرى حسن كامل المقصود عبد عبير3506

3506

3506

ميرة ابو العزيز عبد اللطيف عبد احمد محمد3507

عبده محمد رمضان محمود3508

زايد محمد محمد عوض محمود3509

كامل المطلب عبد بيومى محمد نرمين3510



محمود رمضان محمد نورهان3511

وافد-  االشوك موسى الوهاب عبد زينب3541

وافد-  يوسف احمد هبة3542

3542

3542


