
codename

السمان صديق حسن ابراهيم7741

البرى البديع عبد السيد احمد7742

محمد منصور السيد احمد7743

اللبان الحليم عبد كامل حسن احمد7744

موسى هاشم موسى خالد احمد7745

عطا الحميد عبد ابراهيم العزيز عبد احمد7746

النجار سليمان محمد المقصود عبد احمد7747

عنب خالد محمود فاضل احمد7748

رشدان بيومي سعد نجيب احمد7749

ناجى عوض سعد اسالم7750

شعلة ابو الموجود عبد محمود اسماء7751

السالم عبد سعد عصام االء7752

كروش ابراهيم محروس العزيز عبد امل7753

جرابيع على محمد رمضان اميره7754

على محمد محمد جالل امينه7755

النبى عبد الشرنوبى السيد اية7756

محمود محمد محمود الغني عبد اية7757

االمام العظيم عبد القادر عبد اية7758

النضر ابو محمد شعبان ايمان7759

الكنانى عوض دسوقى سعيد بسنت7760

سالم هللا عبد محمد سعد بالل7761

فرج عبيد مصطفى سعد حاتم7762

زيدان بدوى الرحمن عبد حسن7763

الشهاوي الغفار عبد  ابراهيم  السيد  دنيا7764

عطية محمود الجواد عبد سليمان رانيا7765

عامر العظيم عبد اسامة سارة7766

عقيلة احمد عقيلة رمضان سندس7767

جمعة العزيز عبد اشرف سوزان7768

خليل المنعم عبد السالم عبد هللا سيف7769

حسبو ربه عبد اشرف شيماء7770

الدقماق هللا فتح على احمد صفا7771

عمار محمد سامى المنعم عبد7772

نعيم احمد حسن عبير7773

الحناطى على صبرى محمد عمر7774

الركايبى عباس محمد محمد احمد فتحى7775

مراجع الحليم عبد الغفار عبد مختار فرج7776

ن-  الغريب ابراهيم احمد ماجدة7777

الجندى مرسى ابراهيم جمال ماهر7778

غراب فهمى ابراهيم محمد7779

الرحمن عبد محمد احمد محمد7780

خليل كامل محمد اشرف محمد7781

المليجى خفاجة خالد محمد7782

ندا لطفى سعد محمد7783

ابراهيم الكريم عبد الدين صالح محمد7784

دويدار بسيونى صالح محمد7785

ربيع الرحمن عبد المولى عبد محمد7786



يوسف محمد اللطيف عبد يحى محمد7787

الديب على عيد سالم محمود7788

3- خبير توفيق على محمود7789

ت-الروس ابو صالح صبحى مروان7790

الشرباتي المنعم عبد احمد مروة7791

حافظ الحميد عبد محمد مصطفى7792

3- الحواقى الغنى عبد محمد مصطفى7793

التونى الفتاح عبد هانى هللا منة7794

رمضان السيد محمد ندى7795

غازي احمد غازي محمد الدين نور7796

موسى عثمان السيد ربيع نورهان7797

بعيلة عباس عوض نورهان7798

المجيد عبد لطفى خيرى محمد هدير7799

مصطفى محمود محمد سامى هند7800

خطاب قطب جميل هيثم7801

منصور محمود هللا عبد والء7802

الدماطى محمود خليل ماهر والء7803

زيد ابو عمران الحسن ابو خالد وليد7804

خليل ابراهيم مصطفى ابراهيم7821

ف-  داوود محمد احمد اشرف احمد7822

مونس مصطفى العزيز عبد خميس احمد7823

ت-ف-محروس سعيد رجب احمد7824

الشيخ محمد زكريا احمد7825

شحاته ابو محمد عبده صابر احمد7826

العال عبد العزيز عبد مجدى احمد7827

سليمان السيد حلمى محمد احمد7828

م-  الدين جمال العظيم عبد عاطف محمد احمد7829

السايس احمد هللا فتح محمد احمد7830

شحاتة مصطفى احمد محمود احمد7831

البارى عبد قاسم مسعود احمد7832

مجاهد الفتاح عبد ناصر احمد7833

3- سمرة ابو محمد الفتاح عبد احمد اسامة7834

جمعه ابراهيم مسعد اسامة7835

حجاج الرحيم عبد محمد الرحيم عبد اسالم7836

بحيرى احمد معوض جمال اسماء7837

ت-ف-هللا نعمة حسن هللا عبد عادل اسماء7838

الخاللى يوسف يوسف فرج اسماء7839

خطاب المقصود عبد علي حسن اكرام7840

الصاوى احمد ياقوت احمد السعيد7841

م- ابراهيم الباب فتح فتحى امير7842

7842

3- الصماد مصطفى رؤوف امينة7843

د-  هباله السيد عامر سعد اية7844

ت-ف-الرؤف عبد محمد زكريا عادل اية7845

ابراهيم احمد سيد خالد ايمان7846

اسيوط-  مسلم السيد محمود ايمان7847

سالم محمد سالم على ايمن7848



السخاوى فهيم محمد عطية ايناس7849

جميل جمعه هللا عبد بسنت7850

النويهى احمد ابراهيم على بسنت7851

المجد ابو السميع عبد المجد ابو بالل7852

الدين تاج الحميد عبد عيد بالل7853

شبل رمضان الستار عبد تقى7854

3- جمعة حسن حسن ثروت ثروت7855

محمود حامد محمد طارق جمال7856

م-  امين جمعة امين جمعة7857

جنيدى احمد محمد حسام7858

ابوعيطة محمد  فؤاد محمد حسام7859

ت ف- مصطفى محمد محمد حسام7860

3- موسى كيالنى الغنى عبد نبيل حسام7861

فت-  نعيم فرج السيد النبى عبد حنان7862

عجور ابو السيد رضا خالد7863

خليف ندا محمد رمضان خالد7864

7864

سيداروس بولس يعقوب بولس دميانة7865

اسماعيل هللا عبد محمد دينا7866

محمد رياض ممدوح رانا7867

د- رمضان منصور عاطف رانيا7868

م-  مدكور جاد زكريا عادل زكريا7869

د-رفاعى السودانى محمد هللا عبد سارة7870

العزيز عبد مصطفى محمد سارة7871

الهادى عبد محمد محمد سمية7872

ت-ف- صدفة عطية احمد رشدى سهام7873

3- الخولى توفيق احمد شروق7874

الشماع الفتاح عبد سعيد رضا صبري7875

د-  السالم عبد حسين سالمة صالح7876

عبادة على محمد احمد عبادة7877

خليفة حافظ محمد محمد الرحمن عبد7878

7878

القرنشاوى محمد المجيد عبد منصور هللا عبد7879

الدفراوى الخالق عبد محمود عبده محمود عبده7880

سمك احمد جمال عمر7881

البنا السيد احمد جمعة عمرو7882

حجازي على ابراهيم هاشم عمرو7883

الشافعى زيد ابو الهادى عبد محمد كريم7884

اسكندر استاورو شوقى ماهر مارلين7885

3-  على محمد خطاب ابراهيم محمد7886

النجاه ابو ابراهيم محمد ابراهيم محمد7887

م- بياض فؤاد احمد محمد7888

7888

العزيز عبد منصور احمد محمد7889

م-  منسى ابراهيم العربى محمد7890

حبالة محمود جمعه محمد7891

زينة ابو بسيونى محمد حفناوى محمد7892



العال عبد السيد حمدى محمد7893

7893

رمضان مصطفى احمد رجب محمد7894

عجاج شحاته محمد رجب محمد7895

7895

3- الصاوى اللطيف عبد الحليم عبد رضا محمد7896

الرشيدى الحميد عبد محمد شريف محمد7897

ن-  القوى عبد الرحيم عبد فايز محمد7898

E- قطب السيد ابراهيم محمد محمد7899

عطية مبروك محمد محمود محمد7900

قذافى مامور مستور محمد7901

جعفر فتحي مسعد محمد7902

ختعن حسن مصطفى محمد7903

ت ف-  الغفار عبد ابراهيم ممدوح محمد7904

البنا الفتاح عبد محمد نبيل محمد7905

م- يوسف عطية العزيز عبد جمال محمود7906

مرشدى طلبة محمود شعبان محمود7907

فرفور محمد محمد محمود7908

الضالع كمال فوزى مروة7909

الرحيم عبد احمد مجدى مروة7910

الصناديدى فهمى محمد الحميد عبد منار7911

3- فرج الحميد عبد محمد الدين عالء نادر7912

الدين سيف أحمد هللا عبد المنعم عبد ناريمان7913

3- طه سليمان محمد طارق نغم7914

الخيوطي احمد محمود نهال7915

ن- رمضان شعبان جمال نور7916

3- العينين ابو احمد سليمان هاجر7917

3- قضيب غنيم كمال محمد هشام7918

الجمال سعد سعد محمد ياسر7919

حمد بدر فرج وجية يسن7920

سليم محمد مسعد يمنى7921

زنباع المجيد عبد رشيد هشام يوسف7922

عمارة السيد اسماعيل احمد ابراهيم7941

مصطفى حسين اللطيف عبد عادل احمد7942

على محمود الفتاح عبد محمد احمد7943

نجم ابراهيم هشام احمد7944

7944

سعد محمد مسعود الهادي عبد اسراء7945

عاشور القادر عبد احمد اسالم7946

اسماعيل حسن يحيى اسالم7947

مصطفى ابراهيم محمد صالح امل7948

تجنيديا مشطوب ت ف-  محمد الفتاح عبد محروس حسن7949

تجنيديا مشطوب-  ت ف-  يسن مراد ابراهيم سعيد7950

مشعال فهمى صالح سماح7951

متولى محمد احمد محمد الرحمن عبد7952

مصطفى محمود اللطيف عبد محمد عمر7953

تجنيديا مشطوب- جوده محمود جوده عمرو7954



حماد الستار عبد محمد فاطمة7955

المغربى احمد محمد مؤمن7956

الجوهرى فضل السيد محمد7957

سعيد محمد سعد محمد7958

تجنيديا مشطوب- عوض سليمان شحاته صالح محمد7959

تجنيديا مشطوب-  خليل ابراهيم خميس محمود7960

مشطوب ت ف-  ابراهيم امين الدين عز الرازق عبد محمود7961

تجنديا مشطوب-  االشرم يوسف السيد العزيز عبد محمود7962

الفقى بيومى الحليم عبد محمد محمود7963

مرسى محمد زكريا مصطفى7964

زيدان احمد محمد احمد مهاب7965

مصطفى ابراهيم مصطفى همت7966

الفتاح عبد الهادى عبد مختار هيثم7967

تجنيديا مشطوب-  على مرسى العزيز عبد ابراهيم7981

تجنيديا مشطوب- وهبة محمد رجب احمد7982

تجنيديا مشطوب-  السيد العاطي عبد محمد احمد7983

عيطة محمد صبرى اسامة7984

حسون ابراهيم صبرى اميرة7985

الغزالى المنعم عبد صبحى ريهام7986

عثمان محمد الجواد عبد الناصر عبد الجواد عبد7987

تجنيديا م-  هارون السالم عبد ابراهيم السالم عبد7988

الصناديدى زكريا الهادى عبد سمير الهادى عبد7989

صبحى محمد مختار الفتاح عبد عمرو7990

كامل سعد ظريف كيرلس7991

جورجى خريستو منير ماجد7992

الغزالى القادر عبد احمد محمد7993

تجنيديا مشطوب- كريم مصطفى الوهاب عبد احمد محمد7994

البردان عوض مجدى محمد7995

ت ف-  الصيرفى الصاوى محمد ماهر مها7996

تجنيديا مشطوب-  الفار محمد محمد حمدى احمد8011

تجنيديا مشطوب- رزق ربه عبد صبرى احمد8012

على جمال الهادى عبد الدين عالء احمد8013

تجنيديا مشطوب-  المجيد عبد الوهاب عبد فتحى ايمن8014

تجنيديا مشطوب-  الطحاوى السيد محمد صالح محمد صالح8015

" تجنيديا مشطوب" على حسن محمد عاشور8016

تجنيديا مشطوب-  سمرة ابو ابراهيم حسن عصام8017

تجنيديا مشطوب-  منصور عمر منصور عمرو8018

مشطو-  ت ف-   الدهراوى على المولى عبد ربه عبد مؤمن8019

ت اعادة-  عبده احمد ممدوح السيد محمد8020

تجنيديا مشطوب- جابر محمد الحليم عبد حمودة محمد8021

تج مشطوب-  محمد عبدالسميع عبدالعزيز السيد عبد محمد8022

تجنيديا مشطوب-  ت ف- والى بسيونى محمد احمد محمود8023

تجنيديا مشطوب-  هيبة مبروك احمد ابراهيم مصطفى8024

غنيم جمال احمد اشرف مصطفى8025

عدوى عثمان عطية مها8026

تجنيديا مشطوب- السيد الوفا ابو حلمى احمد8041

هللا عبد على فرج ماهر احمد8042



عبده مرسى زكى محمد حنان8043

الديب الرحمن عبد محمود هللا عبد رضا8044

حمزة محمد ابراهيم السيد خالد سمر8045

جويد محمد واعر محمد سمر8046

سالم القادر عبد محمد سناء8047

تجنيديا مشطوب-  الششتاوي محمد ماهر شوكت8048

" تجنيديا مشطوب" مصطفى محمد سعيد الاله عبد8049

ابراهيم رضوان محمد على8050

تجنيديا مشطوب-  عتيبة فتحى حسين فتحى8051

تجنيديا مشطوب- منيسى فتحى عاطف فتحى8052

تجنيديا مشطوب-  شنوده ايوب لبيب فخرى8053

تجنيديا مشطوب- ربيع احمد شعبان ماجد8054

المليجى محمد سعيد محمد8055

"ت-ف"سعود الحليم عبد عبدالحى محمد8056

دويدار صبحي مسعد محمد مى8057

تجنيديا مشطوب-  العابد محمد احمد هيثم8058

تجنيديا مشطوب-عبدالكريم بيومى احمد السيد احمد8081

تجنيديا مشطوب-  زيتحار ابو محمد حسن احمد8082

تجنيديا مشطوب-  البربرى محمد رفعت احمد8083

السالم عبد اسماعيل محمد احمد8084

تجنيديا م-  عبدالرازق محمد حسانين حسنى محمد احمد8085

خضر شعبان رمضان كمال اسراء8086

تجنيديا مشطوب- العابد محمد احمد اسالم8087

القضابى احمد السيد السالم عبد امل8088

احمد سيد بسيونى ابراهيم عادل ايمان8089

محمد ابراهيم علي جيهان8090

تجنيد مشطوب- الخربوطلي الدين كمال سليمان محمد حاتم8091

تجنيديا مشطوب- مندور ابو عبده محمد حسام8092

محمد خليل حسن حكمت8093

صقر الرحيم عبد صالح محمد خالد8094

على محمد فؤاد داليا8095

همام الفتاح عبد سعد محمد داليا8096

الغفار عبد كامل شحاته رجب8097

تجنيديا مشطوب-  الجويلي رمضان شعبان رجب8098

البنبى احمد محمد سعد رشا8099

الدفراوى خليل سعد ريهام8100

القالع على فرج سعيده8101

يوسف اسعد سليمان شنوده8102

على احمد الضوى احمد شيماء8103

الرازق عبد سليمان يوسف شيماء8104

جاد العظيم عبد حسين محمد صالح8105

تجنيديا مشطوب- مرقص هللا فرج يوسف عادل8106

زعيتر محمد مبروك فاتن8107

تجنيديا مشطوب-  حرير هللا عبد كامل ماهر كامل8108

" تجنيديا مشطوب"الشرقاوى فتحى مبروك كريم8109

تجنيديا مشطوب-  قاسم عبده محمد كريم8110

محمد الصاوى فوزي محمد ماجد8111



حبكه احمد الوهاب عبد غانم ماهر8112

الشامى زكي محمود احمد محمد8113

طلبه محمد السيد محمد8114

تجنيديا مشطوب-  محمد احمد هللا عبد جابر محمد8115

رخا السيد على رمضان محمد8116

تجنيديا م-  المنزالوى السيد الحميد عبد سعد محمد8117

اسماعيل محمد محمود على محمد8118

تجنيديا مشطوب- المجيد عبد محمد فايز محمد8119

تجنيديا م-  جالل ابو السالم عبد محمد محمد8120

خطاب الصمد عبد الباسط عبد مروة8121

الصوري احمد احمد على نجوى8122

القسطاوى السعيد فوزى نشوة8123

شبور احمد محمد هانى8124

هللا فتح ابراهيم على هدى8125

الغيط ابو هللا عبد صابر محمد هدى8126

التلوانى محمد محمود مصطفى هند8127

الكتامى كامل رجب وفاء8128

الديب محمد صابر يسرا8129

يوسف فهمى ادورد ابانوب8151

سليم على محمود عيد ابراهيم8152

زايد محمد ابراهيم فرحات احمد8153

سليمان فرج محسن احمد8154

المليجى هللا عبد مسعود محمد احمد8155

خليفة زيد ابو ابراهيم معوض احمد8156

على العزيز عبد على سعيد اسالم8157

الدقاق السيد العينين ابو احمد اسماء8158

بريك المقصود عبد محمود اسماء8159

الشابورى الخالق عبد على ايناس8160

السيد محمد على عاطف ايهاب8161

العاطى عبد حامد حمزة ثريا8162

البديوى على الستار عبد محمد دعاء8163

خطاب عبده محمود دينا8164

الجندى محمد خالد محمود رحاب8165

حامد عيد مصباح رحاب8166

الحميد عبد محمد عطية عاطف رمزى8167

محمد الونيس عبد السيد ريم8168

بكر بسيونى جمال سارة8169

موسى رجب المولى عبد سارة8170

سلمان عيسى حامد محمد سامح8171

محمد الرؤف عبد سعد الرؤف عبد8172

الدين على السعيد محمد احمد الرحمن عبد8173

منصور محمد عيد الحميد عبد الرحمن عبد8174

الرازق عبد محمد على عبير8175

جاد هللا عبد نسيم فادى8176

العفيفى احمد ابراهيم احمد سيد فاطمة8177

زغلول الرحمن عبد محمد فتحى فلاير8178

خير شوقى سامح كرستينا8179



الزفتاوى محمد كامل احمد محمد8180

الحلوانى عطية خميس محمد8181

نار ابو على مصطفى محمد8182

الديب السالم عبد محمد فاروق محمود8183

هللا عطا زكريا رجب مروة8184

عوض العزيز عبد شكرى مصطفى8185

هواش محمد محمد العزيز عبد مصطفى8186

مقلد رمضان محمد رمضان منال8187

سعد اسعد صبرى ناردين8188

مقلد فتحى عطا هانى8189

عطية فرج ثابت هند8190

الدنينى اسماعيل الناصر عبد هند8191

الصعيدى المقصود عبد حسن ابراهيم ياسمين8192

تجنيد مشطوب- البنا اللطيف عبد المنعم عبد جميل احمد8201

سالم محمد عادل ايهاب8205

عفيفى محمود عوض محمد8206


