
codename

نصيف فوزى حشمت ابانوب6701

د-  المالك عبد نايل اللطيف عبد ابتسام6702

ابوزيد ابراهيم احمد ابراهيم6703

بسطه كامل ابراهيم اشرف ابراهيم6704

الشهاوى الحميد عبد العزيز عبد عطا ابراهيم6705

الكفراوى احمد محمد مسعد ابراهيم6706

عقدة الصادق عبد ابراهيم احمد6707

سعد ابراهيم المنعم عبد ابراهيم احمد6708

عامر عباس احمد اسامة احمد6709

د-  السيد محمد اسامة احمد6710

حمودة بخاطرة بشير اشرف احمد6711

E-  شحاته السيد فؤاد السيد احمد6712

منيسى على احمد سيد بهجت احمد6713

المجيد عبد جابر توفيق احمد6714

e-  سعد اسماعيل جابر احمد6715

رياض تغيان جمال احمد6716

القن محمد يوسف هللا حسب احمد6717

3- حسنين محمد حسن احمد6718

خطاب حسين احمد محمد حسنى احمد6719

الحصري حامد حمزة احمد6720

د-  خنفور على شامخ خالد احمد6721

الروبي صالح خالد احمد6722

محارب طاهر وافى خميس احمد6723

شريف الدايم عبد دسوقى احمد6724

ن-  النحراوى الحليم عبد رجب احمد6725

حربيه محمود سعيد رمضان احمد6726

موسى احمد احمد سامى احمد6727

هللا نعمة محمود احمد سعد احمد6728

عشيبه السيد حسن سعيد احمد6729

سليمان بسيونى سمير احمد6730

معادلة-  الشريف محمد شريف احمد6731

ت-ف-محمد ابراهيم شعبان احمد6732

3- شوشه ابو احمد محمد طه احمد6733

سليمان احمد الحميد عبد عادل احمد6734

الفار مغازى الباسط عبد احمد6735

اللقانى محمد الحميد عبد احمد6736

حفناوى الفتاح عبد الرازق عبد احمد6737

عباس السيد السالم عبد احمد6738

المر الصادق عبد العزيز عبد احمد6739

عزوز قناوى الحميد عبد الغنى عبد احمد6740

صقر ابراهيم سعد المنعم عبد احمد6741

منصور عويضه سعد عرابى احمد6742

اللطيف عبد محمد فوزى لبيب احمد6743

العال عبد يوسف احمد ماهر احمد6744

عارف حسن كامل ماهر احمد6745

الواحد عبد جاد مصطفى ماهر احمد6746



امين احمد محسن احمد6747

3- القاضى احمد محمد احمد6748

التلبنتى انور احمد محمد احمد6749

فودة على احمد محمد احمد6750

عزاز محمد احمد محمد احمد6751

الطحان عبده السعيد محمد احمد6752

عيسوى المجيد عبد السيد محمد احمد6753

خليل محمود جمعه محمد احمد6754

جمعة سعيد محمد احمد6755

خطوة ابو الحميد عبد محمد احمد6756

الشايب احمد الحميد عبد محمد احمد6757

البراوى عطيه محمد احمد6758

هللا فضل ياسين قطب محمد احمد6759

3- نوار سمير محمد محمد احمد6760

إبراهيم على محمد محمد احمد6761

حسنين محمود محمد احمد6762

الحمامصي الرحمن عبد نجيب محمد احمد6763

عريف نصر محمد احمد6764

وهدان السيد محمود احمد6765

الونيس عبد محمود محمد محمود احمد6766

مرسي كامل مصطفى احمد6767

عبيد مصطفى مصطفى احمد6768

محمد محمد االنوار كعب مصطفي احمد6769

الجندى محمد رمضان ممدوح احمد6770

الرومى بدير ناصر احمد6771

شعير الفتاح عبد نبوى احمد6772

حارس ابو عبده فكرى هانى احمد6773

الواحد عبد محمد فوزى احمد ياسر احمد6774

3- الصعيدى احمد محمد محمود ياسر احمد6775

شهاب وهبى يسرى احمد6776

حموري احمد محمد احمد اسامة6777

للو محمود السالم عبد اسامة6778

دويدار احمد اسعد اسراء6779

بريك السالم عبد الرازق عبد اشرف اسراء6780

هللا سعد الحليم عبد خالد اسراء6781

الشونى السيد الرحمن عبد سامى اسراء6782

الصعيدي احمد سعيد اسراء6783

طنطا-  مشكاح محمد سالمة اسراء6784

شعالن الحميد عبد رمضان الحميد عبد اسراء6785

حمدان حسن القادر عبد الحميد عبد اسراء6786

د-  عياد حسين فوزى محروس اسراء6787

ختعن سعد محمود اسراء6788

عامر عثمان شعبان مصطفى اسراء6789

رشوان على حسين اسالم6790

داود ابو محمود المنعم عبد حمدى اسالم6791

الجزار هنداوى رجب اسالم6792

عقاب محمد الحليم عبد سعيد اسالم6793



حسيب علي عاصم اسالم6794

محمد مرسى عصام اسالم6795

الطنطاوي علي عماد اسالم6796

بيان غنيم مصطفى غنيم اسالم6797

بيومى محمد ابراهيم فتحى اسالم6798

3-  الديب محمد محمد محمدى كمال اسالم6799

محمود على السيد محمد اسالم6800

قنديل ذكي حمدي محمد اسالم6801

اسماعيل طه محمد اسالم6802

الشورى محمد ممدوح اسالم6803

E-  عجمى ابراهيم فتحى ابراهيم اسماء6804

ت  ف-  الجمال ابراهيم محمد ابراهيم اسماء6805

بقلى رجب الشحات اسماء6806

خليفة عطا الدايم عبد بكر اسماء6807

بهنسي محمود العزيز عبد جمال اسماء6808

صبرة على محمد حمدى اسماء6809

عمار احمد عادل اسماء6810

نعيم على على عاطف اسماء6811

محمد هللا عبد الحميد عبد اسماء6812

عباده احمد مرسى الوهاب عبد اسماء6813

بالل محمد حسن على اسماء6814

الزهوينى محمد حامد فرحات اسماء6815

راضى محمد حسن محمد اسماء6816

يونس طاهر السالم عبد محمد اسماء6817

القرنشاوى محمد محمود ناجى اسماء6818

رفيعة ابو احمد احمد محمد اقبال6819

حسين محمد العليم عبد ابراهيم االء6820

رمضان محمد محمود رمضان االء6821

الصفتى الحفيظ عبد رزق الحفيظ عبد االء6822

حنفى اسماعيل عصام االء6823

السنوسى احمد مجدى محمد االء6824

عماره الواحد عبد محمد رجب احمد الحسين6825

طلبه السعيد محمد مصطفى السعيد6826

مسعود عوض احمد ابراهيم السيد6827

طاهر حافظ السيد احمد السيد6828

شرف العزيز عبد علي سمير السيد6829

البيلى محمد السيد محمود السيد6830

الديب على كامل ابراهيم الشيماء6831

د-  نوح سعداوى عادل الشيماء6832

3- الشريف محمد محمد واصل المعتصم6833

الرحمن عبد احمد محمد امال6834

خضر سالمة سعيد امانى6835

الجمسى محمد ابراهيم الوهاب عبد اماني6836

د-  موسى احمد توفيق محمد احمد امل6837

هواش سليمان عزت امل6838

زهره ابو اسماعيل السيد امنية6839

البردان الغنى عبد عزت امنية6840



منصور بدوى حلمى عصام امنية6841

حسنين زكى سعيد حامد امير6842

3-  رجب رجب محمد امير6843

هللا عبد سعد محمد سعيد اميرة6844

التراس الحميد عبد محمد اميرة6845

الديب الصمد عبد على محمد اميرة6846

العقارى سيف محمد محمود اميرة6847

المسدى محمد احمد محمود اميره6848

احمد سيد العزيز عبد ابراهيم اميمة6849

الجمل محمد الحاج حسن احمد اميمة6850

الطويل محمود الاله  عبد امينة6851

يونس ابراهيم محمد محمد امين اية6852

غنيم السيد حسين خميس اية6853

النجار رجب خيرى اية6854

اسماعيل ابراهيم سعد رضا اية6855

الشوني السيد الرحمن عبد سامى اية6856

الغنى عبد الحليم عبد صبحى اية6857

هللا حسب محمد محمد محمد عادل اية6858

سالم الحصافى عاطف اية6859

برغوت شبل على الحميد عبد اية6860

الحدينى رجب عمر اية6861

يوسف ابو محمد احمد فرحات اية6862

الصاوى اللطيف عبد الحليم عبد محمد اية6863

د- طيلون عوض محمد محمد اية6864

زيد ابو المعطى عبد الغنى عبد نبيل اية6865

3- القوى عبد عوض نبيل اية6866

النداف ابراهيم محمد احمد ايمان6867

محمد محمود احمد ايمان6868

منصور ابراهيم منصور احمد ايمان6869

طه رفاعى المنعم عبد اشرف ايمان6870

ابوطالب العظيم عبد جمعة ايمان6871

ن- البسيو محمد على المجد ابو حمدى ايمان6872

النكال الرحمن عبد احمد سيد رضا ايمان6873

حبيب محمد زكريا يحيى رضا ايمان6874

فرج محمد ابراهيم طاهر ايمان6875

البسيونى محمود عادل ايمان6876

محمد على عوض ايمان6877

جمعة على محمد عوض ايمان6878

االعصر محمد احمد فضل ايمان6879

ابراهيم سامى محمد ايمان6880

وردة ابو رحيم  المنعم عبد محمود ايمان6881

نحله حسن اشرف ايمن6882

محمد زكي محمود صبري ايمن6883

الشهاوى محمد محمود ابراهيم ايناس6884

الصباغ احمد سيد ابراهيم شعبان ايناس6885

حجاج الشحات غالي ايناس6886

هانى محمود احمد بثينة6887



الديب محمود جمعه بسمة6888

بنها-  النصر ابو محمد رمضان بسمة6889

حمودة بهجت محمد الستار عبد بسمة6890

الرحمن عبد سعد ابراهيم السالم عبد بسمة6891

الجواد عبد عطيه عادل بسنت6892

داود القادر عبد محمد بسنت6893

زيد احمد القوي عبد محمد بالل6894

عيسى مبروك حامد السيد بوسى6895

هللا رزق عزيز ادوارد بوال6896

قنبر مرسى ناظم اشرف تقى6897

خضر السعيد شعبان جهاد6898

شمه السعيد عادل جهاد6899

ت ف-  الوكيل رجب العزيز عبد جهاد6900

هارون العزيز عبد مسعد  حازم6901

مكى سليمان عاطف حازم6902

الشاعر المنعم عبد ابراهيم حسام6903

الحلوانى حسن حسن حسام6904

زغلول محمد سالمة سامي حسام6905

طه فرج صباح حسام6906

ن- العيسوى رجب عيسوى حسام6907

منصور شحاته محمد حسام6908

البربري حسن محمد جمال حسن6909

شرف فتحى حسنى حسن6910

سالمه حسن سعد حسن6911

الغنى عبد يونس محروس حسن6912

طه على حسن محمد حسن6913

محمود حسين بدرى حسين6914

ابراهيم القادر عبد معوض عاطف حسين6915

فراج حسين امام على حسين6916

ربه عبد حسن على حسين6917

قناوى محمد شعبان حمادة6918

د- الشقشه محمد محمد حمدى6919

عشبة محمد حمدى حنان6920

مهدي اسماعيل زغلول ياسر حنان6921

الدمنكاوي شمس محمود محمد حورية6922

د-  حسنين اسماعيل محمود اسماعيل خالد6923

الرحمن عبد محمد الستار عبد سمير خالد6924

كسبه محمد على خالد6925

على عوض سعد داليا6927

بكر ابو عيد محمد حسن دعاء6928

كردي ابراهيم محمد كرم دعاء6929

الشرقاوى الرؤف عبد ابراهيم محمد دعاء6930

بالل السيد التواب عبد ابراهيم دنيا6931

ابوعيسى جابر خميس دنيا6932

محروس محمد عاطف دنيا6933

عثمان محمد محمد احمد دينا6934

إبراهيم الجواد عبد مصطفى رفعت دينا6935



جوده محمد سعد صبرى دينا6936

الغفار عبد عجمي اسماعيل زغلول رانيا6937

راضى محمد رمضان ياسين رانيا6938

ماعون محمد المنعم عبد رايقة6939

نصار فضلى محمد رباب6940

الدين شهاب يونس هللا نصر نمر هللا نصر ربيع6941

التلوانى سعيد محمد رجاء6942

محمد هللا فتح السيد رحاب6943

على العزيز عبد حسين احمد رحمة6944

رضوان محمد خميس رحمة6945

د- المعاطى ابو السيد عصام رحمة6946

الغنام علي السيد كمال رحمة6947

الهرش عبده ابراهيم رضا6948

الباقى عبد محمد الكريم عبد رضا6949

على حسين منصور رضا6950

عبده رضوان احمد محمد رضوى6951

الحميد عبد القادر عبد خميس الرازق عبد رقية6952

نصر سعيد خميس رمضان6953

ذكى القادر عبد جميل رهام6954

محمد حنفى فراج ابو صالح روان6955

فراج اللطيف عبد محمود رويدا6956

الشيخ محمد بدر السيد ريم6957

زيتون محمد رمضان محمد ريم6958

ميتري اسكندر جرجس ادوار ريمون6959

هللا عبد العليم عبد خليل ريهام6960

حسن الرازق عبد ناصر ريهام6961

شلبى زكريا الفتاح عبد محمد زكريا6962

حميدة العاطى عبد محمد زينب6963

ن- سعيد محمد حامد جمال سارة6964

احمد سيد احمد احمد حمدى سارة6965

النجار المقصود عبد الحى عبد سامح سارة6966

محمد احمد ابراهيم عباس سارة6967

دياب احمد سيد على عرفان سارة6968

ن-  هالل ابراهيم القادر عبد على سارة6969

غزالن محمد محمد محمد سارة6970

محمد شعبان مصطفى ناصف سارة6971

هنداوى العظيم عبد هنداوى سارة6972

ونس سعد حسن سعد سالى6973

رمضان احمد سالم سامية6974

مبارك خليل الجنيدى سمير سحر6975

البشبيشى الفتاح عبد رشاد الفتاح عبد سحر6976

د-  يوسف سعد توفيق سعد6977

احمد محمد ابراهيم زكريا سعد6978

ن-  جبريل فهيم ناجى سعد6979

عبيدة العزيز عبد محمد محمد سعيدة6980

بكر الدين زين سلطان محمد سلطان6981

هللا عطا المنعم عبد محسب سماح6982



ت ف-  قمصان الرحمن عبد محمد سماح6983

لبدة محمد السعود ابو سمر6984

عشماوى محمد صالح فرج سمر6985

عيد محمد ذكي جالل هللا فتح سمية6986

خير محمود زكى محمود سمية6987

الجيد عبد عباس عيد سناء6988

الحوفي محمد عادل سندس6989

موصلي محمد محمد سهيلة6990

الصمد عبد حافظ الشحات محمد شادية6991

اسماعيل محمد ابراهيم ربيع شاهر6992

دراج محمود محمد محمود شروق6993

شرارة العظيم عبد حمدى شريف6994

حنفى سالم بهنسي ابراهيم شرين6995

ن-  الحميد عبد الجليل عبد محمد شرين6996

الحلفاوى فهمى محمد السالم عبد شوقى6997

حبيب نعيم عوض نعيم شيرين6998

الصبيحي زيدان علي حمدي شيماء6999

عمران الفتاح عبد سعيد شيماء7000

هللا فتح فتحى بهجت محمد شيماء7001

ن-  حسن محمود شيماء7002

الطنيحى السيد علي منصور شيماء7003

يعقوب الصابر ناجي صابر7004

محمد المنعم عبد فايز صابرة7005

المغربى توفيق جابر صابرين7006

ابراهيم احمد محمد صابرين7007

ابراهيم عوض رمضان صباح7008

خليل احمد صبحى محمود صبحى7009

شرنوبى الجواد عبد مسعد صفاء7010

الفشني صالح حسين صالح7011

د- حسين على الحميد عبد ضحى7012

شبيب حسن على حسين طه7013

حرحش عاشور احمد صالح طه7014

3- الشناوى الحميد عبد كامل محمد طه7015

الوزان محمد ابراهيم محمد عادل7016

حمام محمد شريف عاصم7017

الشاعر الحميد عبد خليل الحميد عبد7018

النجار العزيز عبد عبده احمد الخالق عبد7019

3- الحلوجى محمد الخالق عبد رياض الخالق عبد7020

اسيوط-  عاصى ابو سالم الحليم عبد سالم الرحمن عبد7021

3-  عثمان مصطفى عاطف الرحمن عبد7022

النهطاوى احمد سيد محمد مجدى الرحمن عبد7023

حجازى السيد محمد محمد الرحمن عبد7024

د- ابوشحاته ابراهيم عيد محمود الرحمن عبد7025

بحر السيد العزيز عبد محمد العزيز عبد7026

ن- الشامى العزيز عبد محمود العزيز عبد7027

الصفتي ابراهيم الفتاح عبد الشحات الفتاح عبد7028

يونس زكريا احمد هللا عبد7029



ابوشادى محمد احمد فكرى هللا عبد7030

e-  الصفتى انور محمد هللا عبد7031

الحديدى سليمان محمد النبى عبد محمد هللا عبد7032

حرفوش محمود عاطف الوهاب عبد7033

3- منيسى الحى عبد محمد عبده7034

صالح الهادي عبد الصافي عبير7035

عمر محمد القادر عبد صبرى عبير7036

الحى عبد الفتاح عبد الحى عبد عبير7037

القادر عبد مصطفى القادر عبد عبير7038

3- محمود بلتاجى محمود عبير7039

غازى الهادى عبد العزيز عبد عطية7040

طاحون ابو على عطية على عطية7041

جالل على منصور الرحمن عبد عال7042

e-  هللا جاب جودة عبده عالء7043

سعد خطاب محمد نبيل عالء7044

شعير على ابراهيم على7045

درويش على السيد درويش على7046

الحدينى الفتاح عبد على فوزى على7047

الصوالحي الرازق عبد احمد عماد7048

القط رشاد السيد عماد7049

3- كحلة العربى عادل عمر7050

ندا مجاهد السميع عبد الخالق عبد عمر7051

سالمة احمد اسماعيل محمد عمر7052

الحمراوى مساعد مساعد مختار عمر7053

ن-  الوهاب عبد الجواد عبد مصطفى عمر7054

الغزالى مصطفى عاطف عمرو7055

رزق مرسي عوض حامد عوض7056

الخولى على خليل سامى عيشة7057

شعبان يوسف محمد صافى غادة7058

احمد توفيق الكريم عبد غادة7059

راضى فؤاد محمد فؤاد7060

حسن متولى ناجى فاتن7061

شعيشع ابو جمعه الهادى عبد اشرف فاطمة7062

عيسى جوده نزيه محمد فاطمة7063

الزعيطى القادر عبد محمد هللا فتح7064

3- واعر محمد فرج هللا فتح فرج7065

قطب محمد ابراهيم فوزى7066

سالمة الرحمن عبد محمد حلمى فيروز7067

خطاب نعيم جابر كرم7068

بركات العظيم عبد امين امين كريم7069

النجار محمد سعد حمدي كريم7070

مشالى يوسف شحاته عثمان كريم7071

الصباغ على الحميد عبد محمد كريم7072

ابواسماعيل محمد العظيم عبد احمد ماجد7073

3- العمروسى محمد على محمد محروس7074

الخرادلي خليفه محمود  ابراهيم محمد7075

ن-  الطنانى االنصارى احمد محمد7076



الشايب العزيز عبد حافظ جمال احمد محمد7077

بلح محمد حامد احمد محمد7078

3- الخير ابو يوسف حامد احمد محمد7079

العنين ابو المقصود عبد احمد محمد7080

خطاب محمد عمر احمد محمد7081

االنصارى احمد عيسى احمد محمد7082

قديح المعطى عبد ابراهيم الراعى محمد7083

مهينه محمد بلتاجى السيد محمد7084

عوض محمد محمد السيد محمد7085

هليل محمد جمعة ايمن محمد7086

عسل ابراهيم اسماعيل بسيوني محمد7087

متولى ناجى ممدوح الدين بهاء محمد7088

الغنيمى هللا جاب الغنى عبد هللا جاب محمد7089

شنب ابو حسين السيد جمال محمد7090

جبل ابو شحاته محمد جمال محمد7091

3- الشناوى المولى عبد محمود جمال محمد7092

خليل احمد محمد حسام محمد7093

الهادى عبد متولى حسن محمد7094

رحومة محمد حسن محمد7095

الحداد منصور حسن محمد7096

اللبنى مهدى حلمى محمد7097

دعبيس زكريا خليل محمد7098

البوهى مصطفى محمد خميس محمد7099

عمر ابو الغنى عبد صبرى رشاد محمد7100

المسلمانى سعد رضا محمد7101

غزاله ابو لطفى رضا محمد7102

العال عبد محمد رضا محمد7103

الديب احمد على رمضان محمد7104

بالل نصرهللا ابراهيم زغلول محمد7105

الجناينى مخلوف محمد زكريا محمد7106

الجواد عبد احمد شعبان محمد7107

عتيبه الدين جمال الدين شهاب محمد7108

حجوا المنعم عبد صبرى محمد7109

السمين محمد حسن صالح محمد7110

الشرقاوى محمد صالح محمد7111

خضير محمد هللا عبد طلبة محمد7112

الخالق عبد الدسوقي عادل محمد7113

الجمل عبدالمجيد عامر عبدالرحمن عادل محمد7114

عباس ابراهيم عباس محمد7115

الحجار محمد محروس الحليم عبد محمد7116

اسيوط-  محمد السالم عبد الحميد عبد محمد7117

الشهاوي فتحي الرازق عبد محمد7118

الصواف عبده محمد الستار عبد محمد7119

العال عبد الباسط عبد العال عبد محمد7120

مقلد الدين محى محمد المعطى عبد محمد7121

نجا سالمة الوهاب عبد محمد7122

ن-  الكسبانى على بسيونى على محمد7123



سالم سعد على محمد7124

المزلع عبد حمد عياد محمد7125

خضر علوانى الصافى عيد محمد7126

دردير شعبان عوض هللا فتح محمد7127

المنوفية-شحاتة ابراهيم فرج محمد7128

محمد خليل محمد فرج محمد7129

البستاوى محمد كمال محمد7130

معوض اسماعيل لملوم محمد7131

الحلفاوى اللطيف عبد مؤمن محمد7132

جعفر على محمد مبروك محمد7133

غالب ابراهيم الحليم عبد مجدى محمد7134

ن-  فتحى الدين شمس محمد محمد7135

كراوية سعد الحميد عبد محمود محمد7136

احمد علي محمود محمد7137

هللا جاد حسين مدحت محمد7138

الكنانى الدمرداش مسعد محمد7139

احمد سيد رشاد مصطفى محمد7140

شحاته مصطفى محمود مصطفى محمد7141

هيبله زايد على عوض مصطفي محمد7142

هارون علي ابراهيم ممدوح محمد7143

اسماعيل محمد منصور محمد7144

الجدوي هللا عبد نصر محمد7146

3- خضر هللا فرج هانى محمد7147

الشيخ محمد هانى محمد7148

العال عبد محمد محمد هوارى محمد7149

الحميد عبد سعد وفدى محمد7150

الحجازى محمد سعد ياسر محمد7151

الجندى المجيد محمدعبد يسرى محمد7152

فراج ابو اسماعيل يوسف محمد7153

ابوجبل محمد هللا عوض ابراهيم محمود7154

محمد الدين بهاء احمد محمود7155

بهنسى حامد احمد محمود7156

ن-  موسى موسى احمد محمود7157

يونس احمد يسن احمد محمود7158

ربيع اسماعيل الونيس عبد اشرف محمود7159

شعبان الحميد عبد بريقى محمود7160

الجرجاوى اسماعيل جمال محمود7161

هللا خير اسماعيل الفتاح عبد جمال محمود7162

اللطيف عبد العزيز عبد حربى محمود7163

الرحمن عبد علي حسن محمود7164

امبابى حسين محمود حسين محمود7165

البدرى على اسماعيل رضا محمود7166

الفخرانى رمضان سامى محمود7167

ن- حدايه انصارى سعد محمود7168

فايد اسماعيل سمير محمود7169

بدير محمد الشهيد عبد شعبان محمود7170

الحوفى ابراهيم بسيونى شفيق محمود7171



سالمة سعد طلعت محمود7172

الخويسكى  جاد الصمد عبد الباسط عبد محمود7173

شهاب الاله عبد العزيز عبد محمود7174

الحليم عبد المولي عبد الغفار عبد محمود7175

ت-ف-خليفة السيد حسن عصمت محمود7176

خطاب السالم عبد فتحي محمود7177

هللا نعمة احمد فكرى محمود7178

هللا عبد اسماعيل كرم محمود7179

منصور احمد منصور مجدى محمود7180

اللقاني ابراهيم محمد محروس محمود7181

السيد العزيز عبد السيد محمد محمود7182

تركى ابو الحميد عبد محمد محمود7183

العال عبد بسيونى محمود محمد محمود7184

غالي محمود نبيل محمد محمود7185

الوهاب عبد يعقوب محمد محمود7186

حافظ عباس محمد مدحت محمود7187

الجيشى سعد مصطفى محمود7188

بهنسي محمد فتحى محمد ياسر محمود7189

احمد الجوهري يسري محمود7190

البسيونى فرج محمد صبحى مروة7191

عبده احمد ابراهيم وهدان مروة7192

- على حامد ابراهيم عكاشة مريم7193

خيال سليمان محمود محمدين مريم7194

معوض ميخائيل مسعد مريم7195

الشتورى مرجي الوهاب عبد ناصر مريم7196

العزيز عبد فايز العزيز عبد مسعودة7197

قنديل محمد عسران ابراهيم مصطفى7198

حسن عمر السيد النجيلى مصطفى7199

خشم ابو صبرى جابر مصطفى7200

جمعة عوض حمدى مصطفى7201

الال عبد بسيونى على  رضا مصطفى7202

الشاعر عوض فتحي رضا مصطفى7203

سالم الكومى مصطفى هللا عبد مصطفى7204

المصرى فرج على مصطفى7205

هاشم الجواد عبد محمد مصطفى7206

حسين على الحميد عبد محمد مصطفى7207

بكر عيد على محمد مصطفى7208

ايوب شكري محمود مصطفى7209

الطنانى عزت محمود مصطفى7210

ندا هللا عبد محمد محمود مصطفى7211

بطيشة وهبي محمد محمد مصطفي7212

السكرى خليل احمد معاذ7213

شادى على احمد معاذ7214

3- االمام احمد سيد غريب مجدى معتز7215

اسماعيل محمود امين محمود معتز7216

3- المغالنى حسن رجب مسعد ممدوح7217

العسكري السيد حسين منار7218



باظه هللا عبد جمعة حمدى منار7219

احمد سيد جابر عادل هللا منة7220

اسكندر محمود سعد محمود هللا منة7221

د- علوان مبروك ابراهيم على منى7222

حريبة ابو مرسى محمد الفتاح عبد احمد مى7223

عصر ابو سعد اسماعيل مى7224

الواحد عبد محمد حسن فرج مى7225

دياب كامل مرسى كامل مى7226

د- الدين تاج محمد شحاته المنصف عبد ميادة7227

اسماعيل العزيز عبد محمود ميادة7228

المدخوم حسين محمد فاروق مصطفى ميادة7229

واصف حنا فايز ميريت7230

صالح علواني رجب نابل7231

الشبكشى محمد انيس مصطفى نادر7232

ديغم محمد حسنى نادية7233

بغدادي محمود سعيد نادية7234

محمد العزيز عبد الباسط عبد نادية7235

د-  طنطاوى الحميد عبد محسن محمد ناهد7236

3- عرابى محمود العال عبد هللا عبد نبراس7237

خليفه القادر عبد على محمد اشرف نجالء7238

د- السيد احمد جمال ندا7239

الرجال حارس عباس رضا ندا7240

محمود محمد رمضان نداء7241

نعيم ابراهيم السيد ندى7242

توفيق مصطفى توفيق ندى7243

جمعه فتحى مرسى ندى7244

عيسى جوده نزية محمد نزية7245

3- هللا جاب السيد امام المعبود عبد خالد نسمة7246

دياب محمد خالد نسمة7247

حسن السيد رمضان نعمة7248

الدين سيف السيد محمد العزيز عبد حسن نهاد7249

على احمد الحى عبد احمد نهى7250

خليفة محمود السيد بالل نهى7251

القمحاوى عطيه نبيل محمد نهى7252

علوان السيد الدين جمال محمد اشرف الدين نور7253

د- دربك العال عبد مشالى اسماعيل نورا7254

سرجيوس جابر ممدوح نورا7255

برل سالم كمال مصطفى طارق نوران7256

ضاحي السيد ابراهيم السيد نورهان7257

هللا عبد حمد ابراهيم شاكر نورهان7258

الشيمى المجيد عبد صبحى نورهان7259

الخولى ابراهيم احمد عصام نورهان7260

حماد ابراهيم محمد يحيى نورهان7261

د-  عوف ابو محمود رمضان جمعه هاجر7262

سالم عثمان الغنى عبد حسام هاجر7263

شلش احمد فوزى محمد هالة7264

ابراهيم سلطان سمير هللا هبة7265



جيلى رزق انور محمد هبة7266

د-  عطيوى ابو بسيونى ياسين السيد هدير7267

القوى عبد مختار ثروت هدير7268

سرور بخيت محمد حسن هدير7269

العبد اسماعيل السيد على هدير7270

زعلوك على الغفار عبد على هدير7271

نوار العال عبد محمد هدير7272

طنطاوى محمود محمد محمود هدير7273

3- شلبى سعد محمد هشام7274

قدير ابو صالح الستار عبد ثروت هناء7275

خليل احمد السعيد هند7276

د-  فرج سعيد عدلى جمال هند7277

سعد الحليم عبد حسن هند7278

الونيس عبد المنعم عبد محمد هند7279

د-  احمد توفيق محمود هويدا7280

سالمه ابو الحليم عبد سعد عصام هيام7281

دهميش متولى الرحمن عبد محمد هيام7282

شعير المنعم عبد مسعد وردة7283

حسن على العزيز عبد عصام وسام7284

د-  على محمد حلمى وفاء7285

خفاجى خفاجى فؤاد فرج وفاء7286

المصرى يوسف محمد زيد ابو والء7287

2عذر-شحطيط حسن السعيد عبدالصمد والء7288

منصور اللطيف عبد محمد والء7289

ن-  الاله عبد الحميد عبد يحيى والء7290

الشاذلى محمد جابر الشاذلى وليد7291

سوهاج-اللطيف عبد احمد مجدى وليد7293

المصرى يوسف محمد حسن يارا7294

الشيخ السيد محمد شحاتة يارا7295

سالمة اسماعيل ابراهيم اسماعيل ياسر7296

صابح ابراهيم على ابراهيم ياسمين7297

الجابرى السالم عبد حسين ياسمين7298

العبادى العزيز عبد العال عبد سعد ياسمين7299

عرابى الفتاح عبد الجيد عبد عيد ياسمين7300

مصطفى كامل فريد ياسمين7301

خميس ابراهيم محمد ياسمين7302

هللا فرج جالل محمد ياسمين7303

البواب ابراهيم محمد محمود ياسمين7304

الكسبرى الشحات مطراوى ياسمين7305

خرابة المجيد عبد محمد محمد يحيى7306

عقدة السعيد محمد هشام يوسف7307

السميع عبد حافظ فخرى السالم عبد ابراهيم7331

ن-  على ابراهيم محمد ابراهيم7332

7332

قشقوش متولى محمد ابراهيم7333

E- عامر ابو محمد مصطفى ابراهيم احمد7334

عامر احمد كامل احمد احمد7335



ت-ف-اسماعيل السيد اسماعيل احمد7336

جاد محمود اشرف احمد7337

هللا عبد محمود محمود سامح احمد7338

د-  يوسف العزيز عبد محمد سعد احمد7339

العمروسي رجب سعيد احمد7340

متولى عيسى ناجى عادل احمد7341

ن-  الشقشة فتحى الرازق عبد احمد7342

E-  رومية القادر عبد عصام احمد7343

البياضى القوى عبد الحكيم عبد عطية احمد7344

خطاب على محمد على احمد7345

عالم العاطى عبد مسعود قنديل احمد7346

بكير محمد صالح محروس احمد7347

قنديل احمد صبرى محمد احمد7348

النجار اللطيف عبد محمد احمد7349

7349

بسيونى ابراهيم على محمد احمد7350

السيد محمد على محمد احمد7351

الدخميسى هللا فتح محمد محمد احمد7352

شرشر صالح السالم عبد مصطفى احمد7353

ابونعمان احمد قابيل السيد اسامه7354

الفحام شفيق الدايم عبد عاطف اسراء7355

المطلب عبد محمد فتحى محمد اسراء7356

االعرج خليل المنعم عبد محمود اسراء7357

محمد محمد احمد مصطفى اسراء7358

حزيمه محمد احمد اسالم7359

مكاوي على مرشدي رفيق اسالم7360

طايل الجواد عبد محمد الجواد عبد اسالم7361

البيسى الفتاح عبد الحميد عبد سامى اسماء7362

ختعن الحسينى محمد الحسينى7363

حمودة محمد العاطى عبد فرج الشيماء7364

يعقوب قاسم الصابر محمد امل7365

حشيش محمود محمد جمال امير7366

احمد محمد بيومى المنعم عبد اميرة7367
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