
الجيزة محافظة اكتوبر بحدائق اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم
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 عبدهللا صابر فؤاد احمد عبدهللا صابر فؤاد احمد الدين زين

 علي محمد العظيم عبد احمد علي محمد العظيم عبد أحمد جني
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حسن على رشاد محمد احمدحسن على رشاد محمد احمد ابتسام
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موسى عيد سيد محمودعيد سيد محمود عمر
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مجاهد محمد ربيع محمد همامآسر

السيد حسين سيد وسام احمد
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 محمد محمدي محمد محمود محمد محمدي محمد محمود اياد
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حسنين محمد سمير احمدمحمد سمير احمد مالك

عامر زيدان حميد احمد عامرزيدان حميد احمد عامر سجي

الحميد عبد الشربيني محمود أحمدلجين

مظلوم رمضان حسين آمنمظلوم رمضان حسين آمن محمد

العزيز عبد المرسي المنعم عبد مريم  العزيز عبد المرسي المنعم عبد مريم

سليمان احمد حسن محمود   مازن

خلف العليم عبد محمود مصطفيالعليم عبد محمود مصطفي محمود

حسين محمد علي احمدحسين محمد علي احمد ياسين

عامر احمد عبده سعيدأحمد عبده سعيد ريتاج

ابراهيم منصور الرحمن عبد وفاءالحميد عبد سعيد احمد وفاء

عامر محمود مصطفى محمدعامر محمود مصطفى محمد عمر

علي محمد أحمد عصامعلي محمد أحمد عصام مريم

علي محمد أحمد عصامعلي محمد أحمد عصام جاسمين

عبدالحى عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعمعبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعم ياسين

القادر عبد المنعم عبد الظاهر عبد حمديالقادر عبد المنعم عبد الظاهر عبد حمدي محمود

الوردانى ابراهيم نعيم ابراهيمالوردانى ابراهيم نعيم ابراهيم ريتاج

دسوقى زينهم مصطفى جنىدسوقى زينهم مصطفى جنى

 علي محمد فؤاد محمد  علي محمد فؤاد محمد نوران

إسماعيل سالم مسعد أحمدإسماعيل سالم مسعد أحمد أدهم

الشعراوى السيد سمير محمدالشعراوى السيد سمير محمد ياسين

علي حسن إبراهيم عبدالرحمنيوسف

علي صالح عادل مصطفي صالح عادل مصطفي نادين

موسى صالح محمد عمروموسى صالح محمد عمرو معز

محمد محمود فهمى صبرى  محمود فهمى صبرى يوسف

 عالم السيد احمد اسامهالسيد احمد اسامه تاليا

 محمد جمعة على جمعةمحمد جمعة على جمعة محمد



محمد زينهم محمد عمروياسين

حسن عبدالحي عبدالمعطي محمودعبدالحي عبدالمعطي محمود أدم

محمد بدوي محمود وفاءكامل علي اشرف جنات

خطاب ابراهيم السيد احمد خطاب السيد احمد دارين

 كامل الزين محمد مىكنزى

اسماعيل محمد صبري احمدمحمد صبرى أحمد ابي

علي محمد صالح احمدحسام

السيد عيد حمدي احمد عيد حمدي احمد سما

مصطفى فرج سمير احمدفرج سمير أحمد محمد

 يوسف سيد مصطفي احمد سيد مصطفي احمد عائشة

محمد عبدالفتاح بكري طارقملك

سيد صادق رمضان حازم يوسفصادق رمضان حازم يوسف

عبدالروؤف عبدالحافظ الخزامى محمد اسالمالخزامى محمد اسالم مرام

 محمد العزيز عبد محمد عادلالعزيز عبد محمد عادل أميرة

 حسين أحمد أحمد الدين سيف ايمان السيد منصور رفعت السيد منصور هللا سيف

اللطيف عبد على الستار عبد محمد على الستار عبد محمد ياسين

سياج محمد الدين عالء محمد احمدالدين عالء محمد احمد زين

حمجاب الكريم عبد مرسي محمدحجاب الكريم عبد مرسي محمد براء

صالح احمد صالح محمداحمد صالح محمد احمد

ابراهيم ابراهيم محمود عبدالرحمن محمود

ابوالحسن عبدهللا خلف اسالمابوالحسن عبدهللا خلف اسالم نورين

صالح حسن فراج احمدحسن فراج احمد حمزة

شحاته محمد عبدالظاهر رائف   محمد عبدالظاهر رائف رؤي

سمعان عادل مايكل أندرو سمعان عادل مايكل أندرو

عباس مرسى مرسى اشرف   مرسى اشرف احمد 

الخطيب احمد على حمدى محمداحمد على حمدى محمد هدى

محمد على رمضان أشرفمحمد على رمضان أشرف ريتاج

 محمد الفتاح عبد وحيد احمدالفتاح عبد وحيد احمد ياسين

النبى عبد محمود محمد عمرومحمود محمد عمرو جودى

هللا عبد زكى محمد احمدهللا عبد زكى احمد الرحمن عبد

محمد احمد صالح عصاماحمد صالح عصام جبريل

 محمد كيالني الدين محي محمدمحمد كيالني الدين محي محمد جودي

 محمد كيالني الدين محي محمدمحمد كيالني الدين محي محمد جمانه

محمد فؤاد محسن احمدفؤاد محسن احمد آسيا

سعيد خليل خلف خليلخليل خلف خليل كيرلس

 احمد احمد حلمي مصطفياحمد حلمي مصطفي ياسين 

الحلواني أحمد عبدالنبي فهمي تامرالحلواني أحمد عبدالنبي فهمي تامر أحمد

بالل إبراهيم أحمد السيد شيماءبدوي محمد شوقي شريف عبدالرحمن



 نخلة موريس مجدي عماد موريس مجدي عماد جويس

مصطفى على محسن علىعلى محسن على محسن

 إبراهيم محمد صبري أسماء الحنفي عبدهللا الحنفي عبدهللا أحمد عمر

احمد المنعم عبد وليد يوسف احمد المنعم عبد وليد يوسف

محمد امين  عطا  نور عطا نور ملك

سعد حلمي رياض حسامحلمي رياض حسام ياسين
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احمد صالح سعيد محمدحسن
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عالم حسانين ابراهيم عمروعالم حسانين ابراهيم عمرو محمد

حسين الزاهر محمد عمرومحمد

سلطان العال عبد رضا جيهانالرحيم عبد محمد الحميد عبد حاتم
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محمود مصطفى محمود مصطقى سيف

الحسن ابو محمدى كمال احمدأسر

 الكريم عبد الفتاح عبد فتحي مصطفىالفتاح عبد فتحي مصطفى ليلي

 احمد سيد بدر إيمان محمد السيد اشرف جودى

غنيم محمد محمد احمدغنيم محمد محمد احمد كارما

عبدالسميع عباس عزالدين محمد أحمدلولوة

حسين محمد الرحيم عبد عثمانمحمد عبدالرحيم عثمان سما

الحبشاوي الوهاب عبد فوزي هانىالحبشاوي الوهاب عبد فوزي هاني مصطفي

اللطيف عبد العظيم عبد محمد محمودالعظيم عبد محمد محمود ريم

المالك عبد شاكر فرج هانىماثيو

أحمد سيد الغني عبد أحمد سيد محمودالغني عبد أحمد سيد محمود يحيى

محمد صديق عبده عبدهصديق عبده عبده الرين

شنودة ميالد عطا شاديميالد عطا شادي ديفيد

بدره السيد  صبحى محمد حسام سلمى

الديب محمد السيد فوزي محمدجنة

عبادة احمد محمد ايمان بكر ابو ربيع الرحمن عبد يحي

عبادة احمد محمد ايمان بكر ابو ربيع الرحمن عبد ادم

جاد محمد محمدى ياسرمحمد محمدى ياسر عبدالرحمن

امين السيد محمود كريمآسر

ابراهيم خليل عبدالمنعم سعيد خليل المنعم عبد سعيد محمود

عبيد حبيب خلف ايمنخلف ايمن جورج

علي زكي علي زكيابوذيد زكي علي زكي احمد

الغالي عبد عبدالحميد جمال احمدالحميد عبد جمال احمد جمال

 مصطفى رمضان احمد محمدرودينا

 المشد فتحي السيد كريمالمشد فتحي السيد كريم سلمي

عزام فرج السيد إيهابعزام السيد إيهاب آسر

عيد تغيان جيهوم محمدزياد

 الزيني مصطفى أميرةمحمدالمتعال عبد محمد عمر حسين عمر ناريمان

الخطيب محمود عبدالراضى عزالدين جمال الراضى عبد عزالدين جمال محمد

عفيفى السيد وهبة اسالمعفيفى وهبة اسالم ملك

السيد محمود السيد مصطفىالسيد محمود السيد مصطفى مريم

شحاته  فهيم  النعيم عبد  حمادهأحمد

حسن ابراهيم السيد احمدابراهيم السيد احمد مالك

 حجاب العزيز عبد محمد سيدالعزيز عبد محمد سيد ملك

إبراهيم طه سعد أحمدطه سعد أحمد فهد

محمد سيد ابراهيم دعاءعبدهللا عبدالحميد محمد احمد عمر

احمد محمد حسين محمدحسين محمد ريتاج



 السالم عبد محمد لطفى احمدمحمد لطفي احمد محمد

علي شاكر بواب هيثمعلي شاكر بواب هيثم اروى

 علي ابراهيم مختار احمد ابراهيم مختار احمد عمر

محمد المعاطي ابو الستار عبد طالل المعاطي ابو الستار عبد طالل ياسين

محمد عبدالاله عبده عبده محمد عبدالاله عبده عبده آالء

 محمد حلمي محمود عبدالغني حلمي محمود الغني عبد ملك

 الفضيل عبد محمد جابر احمد محمد

 محمد احمد زكريا احمداحمد زكريا احمد علي

الجواد عبد جابر ماهر وائلماهر وائل ادم

الجواد عبد جابر ماهر وائلماهر وائل سيف

عليوه على رفعت احمدعلى رفعت احمد كادى

ابراهيم خليل فاروق وائلإياد

عوده عمر طه عمرعوده عمر طه عمر بشرى

  محمد محمد ابراهيم عز محمد

محمود سعد يحيي احمدسعد يحيي احمد مالك

ابراهيم صبري محمد حسام الرحمن عبدابراهيم  صبري محمد حسام الرحمن عبد

عبداللطيف عبدالحميد ياسرعبدالحكيمياسر

المنعم عبد محمد زاهر مسعد محمد زاهر مسعد مريم

 الجواد عبد عالم جالل أحمدالجواد عبد عالم جالل أحمد جالل

محمدالقبارى زكى محمدالقبارى محمد زكى محمد ياسين

عباس عطيه عباس محمدكريم

 على قاسم على قاسمقاسم على قاسم على

القادر عبد خليفه الحليم عبد احمدالياسين

حنفى فرج احمد محمدمحمد

يوسف يحيي محمد تامر يحيي محمد تامر جنه

 يوسف يحيي محمد تامريحيي محمد تامر محمد

المقصود عبد عثمان عاشور أحمدعمر

 مرسي أحمد الدين نور هيثممرسي أحمد الدين نور هيثم نور

حسن  مختار احمد كامل حسن مختار احمد كامل جنى

دسوقي احمد الرازق عبد سامحالرحمن عبد

السيد العرب عز هاشم هانىالسيد العرب عز هاشم هانى هاشم

عبدالغني محمد سيد محمدادم

احمد عباس مصطفى اسامه عباس مصطفى اسامه عمر

مبروك محمود محمد ملكمبروك محمود محمد ملك

عبدالرحمن ابراهيم كمال هشامابراهيم كمال هشام نورهان

اللطيف عبد حسن محمد هيثمحسن محمد هيثم لمار

 جعفر احمد رجب احمدجعفر احمد رجب احمد مروان

عامر عبدالحميد مصطفي أحمد عامر عبدالحميد مصطفي احمد يوسف



 إبراهيم حسين فتحى على حسين فتحى على شمس

رمضان محمد مندور سامحمحمد مندور سامح سما

 عامر المولى جاد بركات احمدعامر المولى جاد بركات أحمد مالك

عبدالفتاح عبدالحميد كريم بيسانعبدالفتاح عبدالحميد كريم بيسان

احمد حسين فرغلى محموداحمد حسين فرغلى محمود منه

مباشر متولى رامىمباشر متولى رامى ايتن

محجوب حسان عبدالكريم جهادحسان عبدالكريم جهاد سامية

زهران عبدالبارى سليمان طارقزهران عبدالبارى سليمان طارق سليمان

عصملى صبرى الدين تاج محمدصبرى الدين تاج محمد زياد

يحيي عبدالسالم احمد محمديحيي عبدالسالم احمد محمد يوسف

فرج عفيفي فاروق محمدفاروق محمد ياسين

 أمين رمضان أمين رحمةأمين رمضان أمين رحمة

 مصطفى محمد رجائي احمد احمد سدرة

احمد مسعود احمد اسالممسعود احمد اسالم مريم

جرجس اسحاق جرجس وائلجرجس وائل كريستوس

الحافظ عبد حسن زغلول محمد احمدالحافظ عبد حسن زغلول محمد احمد جنا

فرج على فتحى مصطفىفرج على فتحى مصطفى لى لى

حسن محمد جالل مرفتايهاب رودينا

القوي عبد الحميد عبد صبحي محمدعبدالقوي الحميد عبد صبحي محمد ملك

على المنعم عبد مختار أحمدمختار أحمد لجين

 أحمد عزب جابر باسمعزب جابر باسم بيسان

خليل رجب مجدى شيماءتوفيق خميس محمد زياد 

عقل عبدالحميد سامى محمدعقل عبدالحميد سامى محمد سفيان

عليوه حسن عبدالكريم تامرحازم

مبارك حسين ابراهيم حسامحسين ابراهيم حسام ريناد

محمد عباس عباس محمدعباس عباس محمد مروان

زهره محمد شوقي احمدزهره شوقي احمد نور

سليمان احمد محمد فاطمهالهابط السيد طه هللا عبد احمد

 عمار عكاشه زينهم عبدالمنعم عكاشه زينهم عبدالمنعم عمر 

السمرى عبدهللا ابراهيم عبدهللا أحمدالسمري عبدهللا ابراهيم عبدهللا أحمد سارة

 احمد السيد محمد أحمدسالم أحمد السيد محمد أحمد ريتال

 المسيح عبد عيسى عطية رومانى عطية رومانى جوفانى

 المسيح عبد عيسى عطية رومانى عطية رومانى جون

بيومي محمد على محمودمحمد على محمود على

علي عبده محمد اشرف علي عبده محمد اشرف  ساره

محمد احمد بسيونى رائفاحمد بسيونى رائف يامن

 سالم محمود احمد سالم محمود احمد سالم مريم

حسين خضر جابر مجديخضر جابر مجدي رنا



سويدان المنعم عبد خيرى احمد حمزة

مرزوق حلمي رمزى ميالدحلمي رمزى ميالد مريم

محمد عبدالمنعم  سعد مصطفييوسف

سعد أحمد سعد أحمد الدين سعد أحمد  سعد أحمد الدين سعد أحمد ياسين

حسانين المحسن عبد وائل فريدةحسانين المحسن عبد وائل فريدة

حسن امين بالل مرفتامين فؤاد محمد نهال

علي احمد الرحمن عبد محمود احمد الرحمن عبد محمود حمزة

سالم محمد سعيد محمودسالم سعيد محمود هاجر

الفتاح عبد سعيد محمدسعيد محمد حمزة

رمضان احمد صالح تامررمضان احمد صالح تامر انس

رويعي محمد محمود احمد ادم

احمد محمود فتحي رضا أدهم

 عثمان محمد ذكى محمد محمدمحمد ذكى محمد محمد طه

السيد محمد محمود محمدأينور

رية أبو محمود محسن محمد أبورية محسن محمد ياسين

الغنى عبد خالد منير هشام الغني عبد خالد منير هشام احمد

على الموجود عبد الخالق عبد محمودمالك

مصطفي حسين مصطفي حسينحسين مصطفي حسين لوجين

حسين محمد عبدالرحيم عثمانمحمد عبدالرحيم عثمان عمر

الباجورى محمود عاطف محمدالباجورى عاطف محمد مازن

 العزازي محمد مصطفي صابر خالد مصطفي صابر خالد الرحمن عبد

حسن حمدى على شريفحمدى على شريف يوسف

 هللا ضيف الوهاب عبد النصر سيف هشام الوهاب عبد النصر سيف هشام سيف

 هللا ضيف الوهاب عبد النصر سيف هشام الوهاب عبد النصر سيف هشام ايسل

العشيري هللا عبد محمود الدين محيي محمودالعشيري الدين محيي محمود كريم

سلطان كامل مصطفى متولي مصطفىسلطان متولى مصطفى ادم

 مرسى حامد علي  مازنأدم

شلبى ابراهيم نشأت احمد محمود شلبى ابراهيم نشأت احمد محمود مصطفى

 محمد عفيفي صالح شيماءالمنعم عبد حسني عيد احمد

إبراهيم عثمان عبدهللا عصامعثمان عبدهللا عصام عمر

جمعة حجازي حسن حمودةجمعة حجازي حسن حمودة هاجر

محمد عبدالفتاح صبحي عبدالفتاحعبدالفتاح صبحي عبدالفتاح صبحي

محمد عبدالفتاح صبحي عبدالفتاحعبدالفتاح صبحي عبدالفتاح محمد

نصار أحمد الجواد عبد أحمدأحمد الجواد عبد أحمد ياسين

ابراهيم حسنين محمد عصامحسنين محمد عصام هدى

 يوسف سيد مصطفي احمد سيد مصطفي احمد هللا منه

الكالوى الفتاح عبد الوهاب عبد مسعدالفتاح عبد عبدالوهاب مسعد فريدخ

واصف بنداس إكرام بولسبنداس إكرام بولس يؤانا



اسكندر حنا سعد هانىحنا سعد هانى رينيه

محمود السيد محمد جاللمحمود السيد محمد جالل ياسين

خميس علي رأفت رامي علي رأفت رامي رحمه

احمد حسن بكرى رمضاناحمد حسن بكرى رمضان مروان

خليل فاوى فتحى محمديحيى

عرفان عبدهللا وليدعرفان عبدهللا وليد جويرية

جمال محمد البخاري عبدهللا محمدالبخاري هللا عبد محمد هللا عبد

محمد عطيه السيد وليدمحمد عطيه السيد وليد انس

السالم عبد احمد محمودالسالم عبد احمد محمود جومانا

نايل اليزيد ابو محمد هشامصالح

حسن الحكيم عبد رمضان محمدأدم

النجا ابو الفتاح عبد محمد نزارالنجا ابو محمد نزار محمد

احمد ابراهيم احمد محمود ابراهيم احمد محمود ياسين

فرغلي احمد كامل محمد كريم

طه حسني محمد أكرمطه حسني محمد أكرم يوسف

محمد محمد سمير احمدمحمد سمير احمد نورينا

محمد توفيق فرج أحمدتوفيق فرج أحمد إياد

حسن عبدالحميد رمضان محمدعبدالحميد رمضان محمد فيروز

صادق صالح نجيب محمد فاديصلدق صالح نجيب محمد فادى مالك

أحمد غريب مساعد ميالعربي السيد أحمد عمرو

فراج سيد خالد أحمدفراج سيد خالد أحمد

 حسن مختار احمد كامل حسن مختار احمد كامل فاتن

محمود على الخالق عبد طه على عبدالخالق طه اروى 

محمود مصطفى طلعت محمد ياسرمحمود مصطفى طلعت محمد ياسر أيتن

عبدهللا هاشم سعد مدحتهاشم سعد مدحت ليلي

محمد سيد محمد أحمدسيد محمد أحمد مروان

يونس الوهاب عبد يونس أشرف كنزىيونس الوهاب عبد يونس اشرف كنزى

 قلتة يوسف رمزى سامى قلتة يوسف رمزى سامي افروسينا

 قلتة يوسف رمزى سامى قلتة يوسف رمزى سامى أوجينيه

محمد حسنين محمد محمود  حسنين محمد محمود اياد

محمود حامد حازم حبيبةمحمود حامد حازم حبيبة

السيد  محمد  عماد محمود الدين  حسامكرما

صبحي العزيز عبد السيد محمدصبحي العزيز عبد السيد محمد سيلين

احمد الطيب حسن وائل ليناحمد الطيب حسن وائل لين

بدراوي عبدالرازق عبدالرؤف عبدالرازقبدراوي عبدالرازق عبدالرؤف عبدالرازق آدم

محمد سليمان ابراهيم أحمدمحمد سليمان ابراهيم احمد سفيان 

محمود محمد محمد محمودمحمد محمد محمود يارا

عمر سيد محمد حسنسيد محمد حسن مالك



الفتح ابو علي صالح عليعلي صالح علي الهادي عبد

صالح محمود مجدى ايمانطه محمد احمد مالك

حنا حنا يوسف ميناحنا يوسف مينا دانيال

يوسف صدقي نشأت اميلجولي

الكاشف أحمد على محمد عمروالكاشف على محمد عمرو على

 حسن محمود محمود تامر حسن محمود محمود تامر سيف

محمد المجيد عبد أحمد إسالم المجيد عبد أحمد إسالم مليكة

حسن الوهاب عبد فيصل تامرالوهاب عبد فيصل تامر احمد

مصطفى رأفت صالح أحمدرأفت صالح أحمد النا

 حسن شفيق محمد ايهاب آيه محمد ابراهيم شاكر عزت كريم

 حميده ابوخوصه يحيي حمد أ ابوخوصه يحيى أحمد إياد

قريطم محمد مصطفى عمروقريطم محمد مصطفى عمرو انس

علي عثمان محمود مريمعلي عثمان محمود مريم

يوسف صادق شاكر عادلشاكر عادل ميروال

محمد الرؤف عبد سمير محمدادم

العزيز عبد محمد مصطفى مصطفىمحمد مصطفى مصطفى البراء

سيد ابراهيم عبدالفتاح ماجد ابراهيم عبدالفتاح ماجد فرح

 السيد شربيني السيد مصطفيعمرو

احمد عبدالغنى محمود حمدىعبدالغنى محمود حمدى معاذ

عفيفى محمد ربيع محمد محمد ربيع محمد سما

ربه عبد سعد فؤاد سهاعبدالمنعم حسنى حسام ياسين

جمعه كامل الحكيم عبد اسامهجمعه كامل الحكيم عبد اسامه يارا

السيد عبدالهادى إبراهيم إيهابعبدالهادى إبراهيم إيهاب فيروز

 مسعود كرم ظريف نادرناتالى

 سالم علي يوسف المنعم عبد يوسف سالم علي يوسف المنعم عبد يوسف ياسين

 محمد كامل فؤاد ابراهيم كامل فؤاد ابراهيم سيف

محمود محمد حمدي محمودمحمود محمد حمدي محمود أسيل

العزيز عبد فتحى اشرفالعزيز عبد فتحي اشرف مصطفى

الفرماوي ابراهيم الناصر عبد شريفالناصر عبد شريف يوسف

عجيمي العزيز عبد حسن احمدعجيمي العزيز عبد حسن احمد مازن

حسين بدر فواد محمدفواد محمد مالك

محمد الرحمن عبد احمد محمدالرحمن عبد احمد محمد خالد

الفتاح عبد الحميد عبد الدين نجم رائدنور

مكسيموس بسطه يعقوب جوزيفبسطه يعقوب جوزيف فيلوباتير

محمد صالح علي احمد صالح علي احمد عمار

حامد حنفي مصطفي ساره عبدالهادي محمد احمد ماهر اسالم حمزه

 عفيفى كمال احمد تامر     عفيفى كمال احمد تامر مريم

لود عمر أحمد أبوبكرلود أحمد أبوبكر أسمى



محمد السيد شوقى فريد السيد شوقى فريد خديجه

سرحان المنعم عبد السعيد مصطفىجميلة

القادر عبد الحكيم عبد إسماعيل إسالمسيف

احمد الغني عبد على مصطفيعبدالغني على مصطفي فريدة

رفاعي سيد عباس صالحسيد عباس صالح حمزة

 سيد عبدالخالق سعيد أحمد سيد الخالق عبد سعيد احمد زياد

بدران على عبدالقادر عمر احمد بدران على عبدالقادر عمر احمد ريان

حسين الخالق عبد أحمد أيمنالخالق عبد أحمد أيمن هنا

 أحمد  محمد يوسف ياسر محمد يوسف ياسر محمد

عبدالاله محمود ماهر أسامهمحمود ماهر أسامه أحمد

زناتي سيد الرحمن عبد مصطفيالرحمن عبد مصطفي تولين

 عوض محمد عوض محمدعمر

قليني عياد جرجس اسامهعياد جرجس اسامه بيوال

 محمد المنعم عبد محمد المنعم عبدالمنعم عبد محمد المنعم عبد جاسمين

الغفارحسانين عبد محمد حاتمياسين

 حسن بدوي فؤاد وليد بدوى فؤاد وليد اياد

 حسن المحسن عبد اللع عبد شعبان هللا عبد  المحسن عبد هللا عبد شعبان هللا عبد 

محمد الدين بدر اسامة محمود الدين بدر اسامة محمود اسامة

 على السيد محمود محمدالسيد محمود محمد عبدالرحمن

على عبده شعبان محمدعلى عبده شعبان محمد عمر

عبدالعال متولي وجدي اميرعبدالعال متولي وجدي امير احمد

الزقزوق علي زكريا يحيىالزقزوق علي زكريا يحيى عمر

جندي حنا رؤف يوحناديفيد

حالوه أحمد محمد خالد هناحالوه احمد محمد خالد هنا

شحاته عبدالفتاح شحاته احمدعبدالفتاح شحاته احمد يوسف

خميس الرحيم عبد الجيد عبد محسنالرحيم عبد الجيد عبد محسن رودينا

هندي العليم عبد العليم عبد احمدزياد

خوص ابو محمد ابراهيم محمد ميناسخص ابو محمد ابراهيم محمد مياس

محمد محمود اسالممحمد محمود اسالم اسر

السيد حسن سيد محمودحسن سيد محمود يارا

 احمد هاشم ماجد مصطفي احمد هاشم ماجد مصطفي عمر

الزواوى محمد السعيد احمد محمداحمد

درويش محمد محمود ايهابمحمد محمود ايهاب جويرية

خالد أحمد خالد سامي مصطفيخالد أحمد خالد سامي مصطفي ليلي

حسن هيكل حسن عمروهيكل حسن عمرو غني

معوض هنداوي رجب عبدالرحمنهنداوى رجب عبدالرحمن ياسين

 حسين العال عبد حسين محمدحسين العال عبد حسين محمد ريتال

عبدالنعيم حسن محمد وليدحسن محمد وليد يونس



محمد عويس سعيد ايمن عويس سعيد ايمن مريم

حسن محمد ربيعي عبدهللا محمد ربيعي عبدهللا محمد ساجد

السباعى محمد ابراهيم احمدآدم

سماحه محمود حامد محمدسيرين

 موسى عبدالفتاح محمد منى علي علي أحمد عبدالرحمن

 رفاعي محمد ماهر كريمرفاعي ماهر كريم اسر

بلبول محمد الحميد عبد بدر ايمانالقماش محمود صبري شريف شذى

 صالح حسين محمد معاذ صالح حسين محمد معاذ

 مصطفى عبدالرسول عيد محمد مصطفى عبدالرسول عيد محمد عبدالحميد

 الفضيل عبد محمد جابر احمد حمزة

فرغلى على فرغلى احمدعلى فرغلى احمد عمر

أبوالمجد كمال علي عمرأبوالمجد كمال علي عمر ادم

 موافي ابراهيم محمد إيهابابراهيم محمد إيهاب عمر

 الباهي محمد محمد أحمد تامر الباهي محمد محمد أحمد تامر معاذ 

طه الفتاح عبد محمود محمدطه الفتاح عبد محمود محمد الرين

السطوحى على عبدالفتاح بهجت السيد ايمنساندى

محمد محمود الفولي محمد صبريالفولي محمد صبري نوران

احمد امام انور محمد  ريتاج

 محمد حفيظ انور عزمحمد حفيظ انور عز حمزه

إبراهيم محمد حامد رأفت محمدمحمد حامد رأفت محمد فرح

غنيم شافعي غنيم رحاباحمد صبحي محمد روجين

عبدهللا ابوالحسن نجم احمدابوالحسن نجم احمد أنس

الباري عبد محمد احمد محمدسلمي

حنفي حسين احمد حسينحسين احمد حسين سليم

فوده احمد عبدالفتاح عبدهللا محمدفوده احمد عبدالفتاح عبدهللا محمد عبدالرحمن

ذكي سعيد محمد ياسر اسرذكي سعسد محمد اسر

ذكي سعيد محمد ايسلذكي سعيد محمد ايسل

ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم هانىعبدالمجيد ابراهيم هانى ادم

 الحميد عبد   حسين سعيد حسينالحميد عبد حسين سعيد حسين حمزة

علي عبدالفتاح سعد اسالمعبدالفتاح سعد اسالم يحيى

داود الحميد عبد سعد ديناحجازي على سيد محمود حمزه

حسين محمود محمد جودهمحمود محمد جوده جنى

احمد حنفي نبيل وائلاحمد حنفي نبيل وائل أدم

العزب العزب شعبان عزبالعزب شعبان عزب فريدة

غبلاير غبرانيوس سناده اديبغبرانيوس سناده اديب مريم

حسن سعد محمد عبدالفتاحسعد محمد عبدالفتاح بسمه

سويلم الفتاح عبد محمد طارقمالك

 محمد عمر السيد محمد محمد عمر السيد محمد خديجة



عبدالفتاح ماهر محمد ادمعبدالفتاح ماهر محمد ادم

عبدالفتاح ماهر محمد الراعبدالفتاح  ماهر محمد الرا

يوسف على ياسين عزالديناسماعيل

مسعود العزيز عبد فاروق محمدالعزيز عبد فاروق محمد مريم

الطنطاوى محمد محمود حنفى منىمحمود عاطف تامر حال

 المعاطي ابو عطا خليل خالد عطا خليل خالد ريناد

محمد حسن محمد هندأمين رمضان أمين رمضان

عيد محمد عبيد خالد محمد عبيد خالد حبيبة

العال أبو حسن حسنى محمدحسن حسنى محمد جنى

ابراهيم احمد صابر محمود احمد صابر محمود فيروز

عبدالباقي عبدالفتاح عبدالمعز محمدعبدالباقي عبدالفتاح عبدالمعز محمد عبدالرحمن

حواس الغنى عبد المنعم عبد محمدحواس المنعم عبد محمد زياد

 عامر المولى جاد بركات احمدعامر المولى جاد بركات أحمد مروان

شحاته حفني شحاته نادرحفني شحاته نادر لمار

عامر احمد علي ابراهيم االميراحمد علي ابراهيم االمير عمرو

ابراهيم عواد حلمي حسنيعواد حلمي حسني يوسف

محمد السيد مجدى محمدمجدى محمد مالك

محمد الغني عبد امبابي الغني عبدكادى

عسعاس عبدالرازق سعد ابراهيم عبدالرازق سعد ابراهيم حور

حسنين محمد سمير احمدمحمد سمير احمد عليا

احمد الطيب  حسن هانىالطيب حسن  هانى حال

الملواني السيد سعيد محمدالملواني السيد سعيد محمد مازن

عبدالعاطى أحمد مصطفى تامراحمد مصطفى تامر رقيه

الزهار محمد حسن رامىالزهار محمد حسن رامى أحمد

 الفتاح عبد مجدي محمد جوديمحمود الفتاح عبد مجدي محمد جودي

 العلمين ابو حسن سيدابوالعلمين ياسين

محمد عمر الحميد عبد جابر احمدمحمد عمر الحميد عبد جابر احمد ادهم

يوسف اللطيف عبد نادي محمدمعتصم

متولي احمد صبري كريممليكة

عبدالرحمن حنفي محمد محمودياسين

محمد أبوالفتوح عادل محمدهشام

محمد حسنى احمد ايادمحمد حسنى احمد اياد

عبدهللا محمد احمد حمدىمحمد احمد حمدى حمزه

عبدهللا محمد احمد حمدىمحمد احمد حمدى احمد

عبدهللا محمد احمد حمدىمحمد أحمد حمدى حنين

شحاته محمد احمد عمادشحاته محمد احمد عماد عمر

ابراهيم الحميد عبد عامر مروانابراهيم الحميد عبد عامر مروان اسر

حسسن محمد حماده احمدمحمد حماده احمد ساره



محمود عباس احمد عباسعباس احمد عباس احمد

حسن على محمد مختار نرمينمحمد احمد يوسف هيثم نوراى

حسانين مصطفي صبحي محمدمصطفي صبحي محمد رانسي

حامد محمد سيد محمدحامد محمد سيد محمد أهله

خليل هللا عبد  فؤاد الباسط عبديحيي

 ابراهيم العزيز عبد السيد ماجده وهبه الحى عبد حسن احمد محمد

الهجين  محمد الدين نصر هاشم محمدالهجين محمد الدين نصر هاشم محمد مريم

محمد الطيب احمد كريمالطيب احمد كريم ميراي

 بلتاجي محمد احمد محمد بلتاجي محمد احمد محمد احمد

نوح يسى الفى عماد يسى الفى عماد ميروال

عقل عبدالحميد سامى محمدسامى محمد احمد

السمرى محمود محمود محمد شيرينعبيد على محمد زياد

السيد أحمد سعيد أحمدالسيد أحمد سعيد أحمد ادم

 احمد السيد محمد أحمدسالم أحمد السيد محمد أحمد ريماس

محمد ابراهيم علي ايمنمحمد ابراهيم علي ايمن محمد

الحفناوي السيد العزيز عبد السيد نسرينمحمود حسن سعيد محمد مازن

محمود الحافظ عبد محمد أحمدالحافظ عبد محمد احمد سجود

محمد السيد محمد علي السيد محمد علي معاذ

حسين السيد عبداللطيف احمدعبداللطيف احمد محمد

فرحات محمد فرحاتفرحات محمد فرحات حسن

حسن عثمان علي طارقعثمان علي طارق حبيبه

محمود هللا عبد حامد حسين سميرمحمود عبدهللا حامد حسين سمير ياسين

سليمان الوهاب عبد حسن محمدالوهاب عبد حسن محمد جودى

عبدالرحيم صالح  حمدى مصطفى هديهاحمد فرج محمد حازم

علي نصر جابر عمروعلي نصر جابر عمرو محمد

 العاطى عبد على محمد احمد مريم العاطى عبد على محمد احمد مريم

السيد أحمد كريم عمرالسيد أحمد كريم عمر

مصطفي احمد محمد ايمنيارا

 علي حسن ابراهيم عبدالرحمنعمر

العال ابو بيومي مبروك السيد محمدالعال ابو بيومي مبروك السيد محمد بسنت

موسي محمد أحمد عرفه أحمدموسي محمد احمد عرفه احمد صباح

     عزب فؤاد رافت ماريانهلبيب حليم بيشوى دانييال

 كامل فايز يعقوب سيمونوهبه نجيب عماد بيتر جيوفاني

سيد احمد طه محمداحمد طه محمد مريم

عبده الغني عبد محمد أحمد عبده الغني عبد محمد أحمد ليلى

حسين لطفى جعفر رمضانجيندا

شلبي العال عبد النبي عبد عليشلبي العال عبد النبي عبد علي فريدة

يحي محمود رشاد محمد احمدمحمود رشاد محمد احمد محمد



على حافظ الحافظ عبد حازمعلى حافظ الحافظ عبد حازم رامى

مصطفى السيد محى حازمالسيد محى حازم انس

 السيد محمد السعيد احمد حسام

مرعى عبدهللا محمود عمروعبدهللا محمود عمرو محمود

أحمد محمد الدين جمال ايمانمكي حسين صابر سمير يوسف

غفارى عباس محمد احمدعباس محمد احمد بسملة

يونس محمود يونس محموديونس محمود يونس محمود رودينا

 عيسوى مصطفى الحميد عبد صادق احمد مصطفى الحميد عبد صادق احمد ملك

 عيسوى مصطفى الحميد عبد صادق احمد عيسوى مصطفى الحميد عبد صادق احمد محمد

 عيسوى مصطفى الحميد عبد صادق احمد عيسوى مصطفى الحميد عبد صادق احمد ملك

حناللة اسكندر ودود روميلاسكندر ودود روميل ريماس

كساب أحمد محمود محمد هللا منةالحلبي سيد دسوقي محسن محمود عمر

مسلم محمد محمد خالدمحمد محمد خالد محمد

 السالم عبد الدين بدر هشام زيادالسالم عبد الدين بدر هشام زياد

السالم عبد الدين بدر هشام رينادالسالم عبد الدين بدر هشام ريناد

محمد الدين كمال ياسرمحمد الدين كمال ياسر احمد

الدين جمال محمد الدين جمال بهاء محمدالدين جمال محمد الدين جمال بهاء محمد ياسين

حسن الحميد عبد سيد محمدالحميد عبد سيد محمد ادم

أحمد المجيد عبد الصادق عبد أسامةأحمد المجيد عبد الصادق عبد أسامة فرح

البقلى محمد أحمد محمدالبقلى أحمد محمد مودة

 محمد مختار تامر هيثممحمد مختار هيثم اسر

شحاتة على محمد الدين بهاء معاذ

والى شحاتة والى وليد لى لى

الحليم عبد احمد شحات احمدالحليم عبد احمد شحات احمد كارما

محمود حسين محمد عمادحسين محمد عماد أحمد

ابوعرب محمد محمد يحييمحمد محمد يحيي موسي

سيد محمد رمضان جميل احمدسيد محمد رمضان جميل احمد

شكر عبدهللا السيد عبدهللاشكر هللا عبد السيد عبدهللا جني

 عبدهللا صابر فؤاد احمد عبدهللا صابر فؤاد احمد يس

مهدي محمود مهدي ايمن ملك

خفاجه العزيز عبد سامي احمديارا

الرحمن عبد فؤاد محمد تامرفواد محمد تامر ليلى

احمد صالح سعيد محمد ملك

السعود ابو محمد عزالدين محمد طارق احمدابوالسعود محمد عزالدين محمد طارق احمد كنزي

عبدالحى عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعمعبدالمنعم عبدالفتاح عبدالمنعم رنا

 مصطفى عبدالمقصود احمد حساممصطفى عبدالمقصود احمد حسام احمد

ابوالمجد كمال علي عبدهللاابوالمجد كمال علي عبدهللا علي

مصطفى احمد سالمه محموداحمد سالمه محمود لى لى



سرى توفيق الحميد عبد محمدتوفيق الحميد عبد محمد عمر

إبراهيم عبدالغني عادل  محمدابراهيم عبدالغني عادل محمد كنزي

السيد سالم حمدي أحمدشذا

السميع عبد ابراهيم محمد خالدجمال

 حافظ علي عبدهللا محمد حافظ علي عبدهللا محمد عبدهللا

خضر احمد زكى خالداحمد زكى خالد ملك

مرشد حبيب يونان مينا يوسفمرشد حبيب يونان مينا يوسف

 عيسى محمد محمد أحمدعيسى محمد محمد أحمد تالية

سليمان محمود أحمد مهامحمد رمضان احمد حال

إدريس الرحمن عبد يحيى محمدإدريس الرحمن عبد يحيى محمد يحيى

محمد عبدهللا صالح احمدمحمد عبدهللا صالح احمد ريماس

ابراهيم احمد صابر مصطفىاحمد صابر مصطفى نادين

العاطي عبد طه طه حسينطه طه حسين جنى

الشامى العليم عبد فاروق اسالمالشامى العليم عبد فاروق اسالم فاروق

الليثي يسري مدحت مرواناياد

 العزيز عبد العزيز عبد كامل أحمدالعزيز عبد كامل أحمد جودي

 الحافظ عبد محمد الحافظ عبد كريمة الرحمن عبد محمد عمرو نور 

دعبس الواحد عبد المجيد عبد محمد احمد المجيد عبد محمد احمد عمار

ريحان إبراهيم سعد محمدريحان إبراهيم سعد محمد مالك

زكي محمد صادق الفتاح عبد محمدمحمد صادق الفتاح عبد محمد ادم

الشافعي محمد محمود محمدالشافعي محمد محمود محمد فريدة

المرصفي مأمون خيري أحمد محمدخيري أحمد محمد سيف

انور جمعه وليد عمرانور جمعه وليد عمر

احمد عثمان محمد احمد مجدىعثمان محمد احمد مجدى بسمله

 صادق الرحمن عبد جيهان صادق التواب عبد محمد ملك

الونيس عبد صبحي مجدي محمدصبحي مجدي محمد مجدي

ابراهيم محمد يونس احمدمحمد يونس احمد سحر

مكاوى محمود محمد محمودمكاوى محمود محمد محمود نور

 شحاتة الحسينى الحسينى محمد شحاته الحسينى الحسينى محمد آسيا

هللا عبد محمود هللا عبدادم محمود هللا عبد ادم 

الغني عبد محمد هللا فتح عمروالغني عبد محمد هللا فتح عمرو لوجين

 مصطفى محمد رجائي احمد احمد عمر

شريف الفتوح أبو وجيه ساميشريف الفتوح أبو وجيه سامي جنه

جريس توفيلس خيري سمير ناتالي

محمد الشبراوي محمد أحمد الشبراوي محمد احمد عمر

سليمان عبده عبدالعال كرديجنه

خليل ابراهيم السيد خالد معاذ

المجيد عبد الحليم عبد انور مجديالحليم عبد انور مجدي احمد



هليل محمد الحميد عبد صالح يحيى محمد

سيد محمد حسن محمدمحمد حسن محمد زينة

الخياط احمد الشكور عبد محمد الحسيب عبد محمدالخياط احمد الشكور عبد محمد الحسيب عبد محمد ادم

محمد محمود زكريا حسنىمحمود زكريا حسنى فاطمة

غريب حسن عطيه عالءغريب حسن عطيه عالء محمود

محمد محمود كمال محمدمحمد محمود كمال محمد

عثمان محمود عبدالحافظ محمدعبدهللا

قوره مصطفي لبيب محمد نيللي قوره مصطفي لبيب محمد نيللي

زكى سبع انيس ايمنسبع انيس ايمن مارلى

زكى سبع انيس ايمنسبع انيس ايمن ماثيو

 المطلب عبد محمد المطلب عبد محمدمحمد المطلب عبد محمد ادم

رضوان موسى الستار عبد وليدرضوان موسى الستار عبد وليد إبراهيم

مصطفى عبدهللا مصطفى حسامحازم

جرجس سليمان بديع جوزيفسليمان بديع جوزيف دنيال

تمام النعيم عبد على محمد ابراهيمعلى محمد ابراهيم ريتال

عبدالحليم وردانى على محمد وردانى  على محمد على

عقل محمد محمد ماهر محمد احمدعقل محمد محمد ماهر محمد احمد  هللا عبد

بطرس   فهمى سمير هانىفهمى سمير هانى بيتر

 قناوي اللطيف عبد أحمد أيمن ياسين

 محمد محمد على آية حسين هاني حسين

مصطفى ابراهيم عبدالناصر هشاممصطفى ابراهيم عبدالناصر هشام لى لى

سعادات احسان هللا هبة الدين صالح احمد سليم

 محمد الباقى عبد حامد السعود ابو هانىادم

جورجي ادوار سمير إلياس كيرلسجورجي ادوار سمير إلياس كيرلس إلينور

أحمد محمدين على محيمحمدين على محي جودي

حسين عبدالسالم حسين هشامعبدالسالم حسين هشام الرا

عباس يوسف سعيد محمديوسف سعيد محمد سلسبيل

الجارحى سكران السميع عبد سكران احمد الجارحى سكران السميع عبد سكران احمد رقية

يوسف يحيي محمد تامريحيي محمد تامر عمر

غانم دياب الدين جمال أحمدمحمد

المدبولى عادى احمد ياسين المدبولى عادل احمد ياسين

أحمد العظيم عبد أحمد أسامه العظيم عبد أحمد أسامه أدم

الدين عز احمد السيد حسن هيثمالدين عز احمد السيد حسن هيثم ادم

مصطفي سيف حسين محمدسيف االءمحمدحسين

 ياسين السيد محمد اكرامى ياسين السيد محمد اكرامى جنى

محمد عبدهللا ثابت احمدمحمد عبدهللا ثابت احمد زياد

منصور احمد علي احمد تامرمنصور احمد علي احمد تامر يوسف

 حسنين السيد جابر محمد السيد جابر محمد جاسر



 محمد عدلي جمال أحمد سارهحلمي مظهر محمد أمجد تاليا

فراج احمد علي محمدفراج احمد علي محمد حمزة

كمال أحمد صالح محمد كريمصالح محمد كريم آدم

محمد سمير احمد عمروايتن

محمد محمود فخرى أسامة محمود فخرى أسامة ملك

محمد احمد نصر احمدمحمد احمد نصر احمد كرمه

صقر محمد احمد حسني محمد هشامعمر

القوى عبد حسين الحميد عبد احمدحسين الحميد عبد احمد يارا

جبر احمد رفعت بدر احمدجبر احمد رفعت بدر احمد 

وكوك القادر عبد المنعم عبد أسامةوكوك الفادر عبد المنعم عبد أسامة يوسف 

حسين رمضان سيد أيمن الرحمن عبد

حنس طونى كمال جرجس طونى كمال جرجس شنوده

محروس شكري جالل محسنمحروس شكري جالل محسن جوثام

صادق محمود عبدالعزيز عمروصادق محمود عبدالعزيز عمرو نور

عبدالسيد شفيق حافظ هانيشفيق حافظ هاني شنودة

 الخبى حسين شاكر احمد جنة

 حجازي فهمي حسن محمودحجازي فهمي حسن محمود عمر

 عبدالعزيز محمد محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد محمد ابراهيم مايا

شعبان محمود صبحى محمدشعبان صبحى محمد احمد

حموده احمد الحميد عبد الدين عصامحموده الحميد عبد الدين عصام عمر

 برسوم ظريف زكى ايهاب ظريف زكى ايهاب كارين

 حسن محمود حنفى محمود سيد حسن محمود حنفى محمود هنا

شريف الفتوح أبو وجيه ساميشريف الفتوح أبو وجيه سامي

عبدهللا محمد سعيد احمدمحمد سعيد احمد محمد

السيد امين سعيد تامرمريم

عثمان سالم الحكم عبد صبرىسالم الحكم عبد صبرى بالل

 احمد السعيد محمد سيف عوض احمد السعيد محمد سيف

يوسف نسيم جورج أميليوسف نسيم جورج أميل توني

هيكل عيد محمد اشرف احمدعيد محمد اشرف احمد ادهم

 محمد قرنى سيد احمدسيد احمد مروان

شاكر حافظ شاكر حامدحافظ شاكر حامد هيا

موسى ابراهيم حسن حمدي أسماءبنوره يوسف محمد محمد أنس

قناوي زكي عبدالعزيز احمدقناوي زكي عبدالعزيز احمد مرام

حسن محمد فتحى محمدحسن محمد فتحى محمد يزيد

الغنام سعد علي محمودالغنام سعد علي محمود الرحمن عبد

احمد السيد محمود شادى احمد السيد شادى احمد

ابوالخير عبدالرحمن احمد سيد عبدالرحمنحمزه

حماد السيد محمد عمرحماد السيد محمد عمر محمد



حسن موسى انس صابرمرام

زغلول الرسول عبد السيد محمدزغلول الرسول عبد السيد محمد مازن

احمد احمد محمد اسامةاحمد محمد اسامة محمد

علي محمد علي بكر ابو علي محمد علي أبوبكر علي كنزي

محمود صابر عادل هشام عادل هشام شذى

مصطفى سعد محمد باسمسعد محمد باسم سيف

ندا عبدهللا الدين صالح ناصف يوسفالدين صالح ناصف يوسف زياد

ندا عبدهللا الدين صالح ناصف يوسفالدين صالح ناصف يوسف زينه

 بدران علي إبراهيم أحمد بدران علي إبراهيم أحمد سلمي

 السيد محمد محمود محمد السيد محمد محمود محمد زياد

الدكرورى السيد محمد عمروالدكرورى السيد محمد عمرو فريدة

 سويلم حسن سعيد خالد سعيد خالد سجي

الفتاح عبد حنفي محمد احمدحنفي محمد أحمد  أنس

أحمد حسين سالمة أحمدحسين سالمة أحمد سجى

عيد عزب جابر محمد عزب جابر محمد احمد

 كساب احمد محمود محمد هللا منةالحلبي سيد دسوقي محسن محمود بالل

الرحيم عبد رشوان سيد محمدرشوان سيد محمد فريدة

 السنهوري سعيد عادل أحمد السنهورى سعيد عادل أحمد البراء

السالم عبد عطيه عاطف أحمدعطيه عاطف أحمد عدي

السالم عبد عطيه عاطف أحمدعطيه عاطف أحمد عمر

عبدهللا شعبان كمال ابراهيمشعبان كمال ابراهيم ريناد

محمد مصطفي فتحي رضامروان

حماده الرحمن عبد فؤاد عالءحماده الرحمن عبد فؤاد عالء كريم

أحمد سامى باسم سامىأحمد سامى باسم سامى

عثمان محمد محمد حسنعثمان محمد محمد حسن فريده

حسن صالح محمد هيثمصالح محمد هيثم ادم

محمد احمد سعيد هيثماحمد سعيد هيثم احمد

الظاهر عبد السيد محمود ايمنحمزه

عبدالعال احمد صبحي طارقاحمد صبحي طارق حمزة

رمضان المنعم غبد الرفاعى الدين علءالمنعم عبد الرفاعى الدين عالء ياسين

 ابراهيم محمد حسن وئامتيم

الحافظ عبد رمضان هانى الحافظ عبد رمضان هانى ريماس

السيد الحكيم عبد عادل محمودالحكيم عبد عادل محمود مريم

عبيد عباس فوزي احمد مالك

حمودة سعدالدين محمد أحمدحمودة سعدالدين محمد أحمد رحمة

على الحميد عبد مختار هاشمعلى الحميد عبد مختار هاشم نواره

نصار سيد محمد جمالسيد محمد جمال يوسف

طه الفتاح عبد محمود محمدطه الفتاح عبد محمود محمد ياسين



محمد ابراهيم اسامه اسالمايات

الشال محمد حسين محمدرودينا

محمد حسن حسين السيدمحمد حسن حسين السيد مالك

هللا عبد ابوسريع قرني عالهاشم شعبان عيد يونس

الحميد عبد أحمد الحميد عبدأحمد الحميد عبد محمد

محمد محمد احمد محمد لوجينا

فهيم فؤاد عزت عمادفؤاد عزت عماد ستيفين

 عباس صالح محمد عمرو صالح محمد عمرو ياسين

 شبت حسين محسن محمود حسين محسن محمود ريتاج

 هاللي محمود ربيع خالدهاللي محمود ربيع خالد سلمى

 الشريف صديق خميس مجدى  الشريف صديق خميس مجدى عبدهللا

السيد شحات السيد أيمن شحات السيد أيمن يوسف

السيد شحات السيد أيمنشحات السيد أيمن محمد

 سيد محمد احمد محمدسيد احمدمحمد محمد احمد

المجيد عبد حسن محمد أملهاشم مصطفى عمر

جندى الديب لبس اشرفالديب لبس اشرف شنوده

 علي الغريب مصطفي محمد هاجر علي الغريب مصطفي محمد هاجر

عثمان محمد سمير ريهامعلي ابراهيم علي عمر

احمد سيد ابراهيم سعيد جاللابراهيم سعيد جالل ريهام

منقريوس مرقس القمص مفيد بيشوىمرقس القمص مفيد بيشوى مانويال

محمد الدين صالح محمد مدحت أحمد أشرف الدين صالح محمد مدحت أحمد أشرف فرح

 الجمسى السيد محمد سليمان محمودآدم

 صفوت فتحي محمد عليصفوت فتحي محمد علي

صفوت فتحي محمد عمرصفوت فتحي محمد عمر

بيومي محمود محمد حمديرودينا

 سليم هللا عبد عطية هللا عبد أشرف سليم هللا عبد عطية هللا عبد أشرف عمر

سيد محمد رمضان جميل سماسيد محمد رمضان جميل سما

علي محمود حسن حمديحسن حمدي اسر

الرحمن عبد احمد محمد احمدأحمد محمد أحمد محمد

عفيفى فريد محمد ياسرفريد محمد ياسر فريدة

الباري عبد حسن عادل احمدعبدالباري حسن عادل احمد مريم

عوض ابراهيم وهبة أسامهابراهيم وهبه اسامة كريم

مرسي المطلب عبد سمير عصامالمطلب عبد سمير عصام فريدة

عوض مبروك محمد رضوى حسن محمد حسن سالمة محمد عمر 

عبده أحمد فؤاد أحمدأحمد فؤاد أحمد جوري

أحمد فؤاد أحمد جودأحمد فؤاد أحمد جود

ابراهيم السيد بدوي ابراهيمبدوي ابراهيم محمد

على ربيع رضوان آدمعلى ربيع رضوان آدم



محمد السيد جالل مصطفىميرال

عبدالكريم نصار محمد صالح عليا

 محمد نادي محمد عبدالقادر محمد نادي محمد عبدالقادر هدي

عفيفي رضا محمد مجديرضا محمد مجدي الرحمن عبد

محمد سلطان محمود عالسيد المحسن عبد احمد محمود

محمد سلطان محمود عالسيد المحسن عبد احمد محمد

 محمد أحمد محمود رفاعي أحمد محمود رفاعي لمار

راغب حامد ممدوح تامرديمة

 الصيفي اللطيف عبد العظيم عبد حسام الصيفي اللطيف عبد العظيم عبد حسام أنس

الصيفي اللطيف عبد العظيم عبد حسامالصيفي اللطيف عبد العظيم عبد حسام ريتاج

حمدى العزيز عبد الحميد عبد عمروحمدى العزيز عبد الحميد عبد عمرو اسر

غطاس أسعد سمير فادىأسعد سمير فادى يوساب

الحميد عبد الرازق عبد محمد كريمالرازق عبد محمد كريم حمزه

محمد جابر احمد جابرجابر احمد جابر هللا تيم

محمد الهادي عبد احمد هيثماميرة

بشاي بسوت عيد هانيستيف

 محمد ندا العزيز عبد محمد واليد محمد ندا العزيز عبد محمد واليد أروى

الفار خميس شرقاوي الظاهر عبد شرقاوير الفا خميس شرقاوي الظاهر عبد شرقاوي يس

عبدالسالم مهدي محمود محمدمهدي محمود محمد عمر

المتعال عبد أحمد علي أحمد عليروالن

 حسين محمد حسين اميرةعلى على زينهم ايمن فيروز

عثمان أحمد عبدالحفيظ والءاألنور حافظ محمد هشام محمد كرمة

على كامل سيد أحمدعلى كامل سيد أحمد حور

حافظ العظيم عبد حمدي عمادالعظيم عبد حمدي عماد الدين سيف

سعيد حبيب رياض أشرفحبيب رياض أشرف كريستي

السعدي محمد احمد اسامهالسعدي محمد أحمد أسامه صالة

 رياض اسعد نادر مينا اسعد نادر مينا كاراس

منصور عبدالرحمن على عزالدينمنصور عبدالرحمن على عزالدين يارا

محمود كيالنى محمود عبدالتوابهدى

المغربى محمودعبدالهادى مصطفىانس

فرحات محمد سيد محمدفرحات محمد سيد محمد فرحة

حلمي احمد عبدهللا دينامحمود حنفي امير الرا

 موسى العال عبد خليفة محمد موسى العال عبد خليفة محمد ملك

محمد احمد سعيد هيثماحمد سعيد هيثم احمد

 محمد بدر عاطف نبيل بدر عاطف نبيل أسر

يوسف عبدالحفيظ رشاد رضاياسين

محمد مختار فوزي الرحمن عبدمحمد مختار فوزي الرحمن عبد

مصطفى رضا محمد فريدةفياض مصطفى رضا محمد فريدة



عبدهللا حسن يوسف رأفت احمدعبدهللا حسن يوسف رافت احمد مازن

اسماعيل يوسف رجب ايمانعبدالحميد محمود وليد فاطمة

الحميد عبد الشربيني محمود أحمداياد

رحاب أبو محمد العزب محمدمحمد العزب محمد حنين

يوسف صبحي رضا راميرودلفيا

كيالني شويمي جمال أمجدشويمي جمال أمجد لوجين

درويش عبدالحليم محمد احمد مصطفىدرويش عبدالحليم محمد احمد مصطفى عمر

علي غريب جمال محمدغريب جمال محمد لمار

العزيز عبد محمود مصطفيالعزيز عبد محمود مصطفي حمزه

محمد سعدهللا حسن ساميمحمد سعدهللا حسن سامي ساندي

نويتو الفتاح عبد حامد أحمدنويتو الفتاح عبد حامد أحمد عمر

 الباسط عبد محمود إسماعيل محمد الباسط عبد محمود إسماعيل محمد أسيل

ابراهيم زايد احمد الناصر عبدابراهيم زايد احمد الناصر عبد حسين

 هللا عبد محمد اوسامة ايماننصر العزيز عبد سعيد حمادة أسيل

محمد عبدالمنعم ابراهيم شريفسالمة محمد عبدالمنعم ابراهيم شريف ذياد

محمود حامد حامد عمادمحمود حامد حامد عماد ياسين

 حسن عبدالرحيم محمد محمدالرحيم عبد محمد محمد على

الدين شرف العنين ابو يوسف خيري وائلالدين شرف العنين ابو يوسف خيري وائل ياسين

 الكريم عبد إبراهيم عدلي محمد الكريم عبد إبراهيم عدلي محمد عامر

الكريم عبد ابراهيم عدلى محمدالكريم عبد إبراهيم عدلى محمد عامر

القطان محمد المنعم عبد احمد القطان المنعم عبد احمد الرحمن عبد

سالم سرحان مصطفى ياسرسرحان مصطفى ياسر ياسين

دسوقي فوده دسوقي كريمفوده دسوقي كريم كادي

السعود ابو على احمد محمودالسعود ابو على احمد محمود ياسين

نجاتي محمد  إلهامي أحمدنجاتي محمد إلهامي أحمد أنس

يوسف المسيح عبد عيد ارنستالمسيح عبد عيد ارنست ايالريون

معوض محمد طه محمودمحمد طه محمود محمد

 الحفني محمد الباري عبد محمدالحفني محمد الباري عبد محمد الرا

القادر عبد قرنى محمد احمدقرنى محمد احمد ملك

عبدالنعيم عيدالرحمن فاروق عمروالرحمن عبد فاروق عمرو مالك

عبدالصادق أنور كمال محمدأنور كمال محمد يحيى

احمد محمد صالح وليداحمد محمد صالح وليد زياد

محمد الحميد عبد عاطف الدين عالءالحميد عبد عاطف الدين عالء ليلي

الدين شمس على العزيز عبد محمودالدين شمس على العزيز عبظ محمود ياسين

الشعبيني محمد يوسف هشامالشعبيني يوسف هشام احمد

إسماعيل عطية الدين سراج عمروياسمين

ابوطيبه محمد الجيوشى عمادابوطيبه محمد الجيوشى عماد عماد

محمد عاشور مصطفى احمديوسف



 حماد العينين ابو حماد محمد مجدىالعينين ابو حماد محمد مجدى أحمد

جاد العزيز عبد سيد سليمعبدالعزيز سيد سليم احمد

على عبدالمولى الحميد عبد عمرالمولى عبد الحميد عبد عمر ريتاج

حسانين الناصر عبد عيسي محمدالناصر عبد عيسي محمد جودي

صابر محمد ابراهيم تامرصابر محمد ابراهيم تامر اسر

توفيق خليل مصطفي احمدتوفيق خليل مصطفي احمد كرمه

ادم عبدالرازق عطاهللا عبدالسالم انس

المولى عبد يونس حنيش الدين هماميونس جنيش الدين همام عمر

عرفه عبدهللا عبدالناصر جمالعبدهللا عبدالناصر جمال مروان

ابراهيم محمود مصطفى سامحمحمود مصطفى سامح مريم

سيد محمد رمضان عادل بسملةسيد محمد رمضان عادل بسملة

تاوضروس بطرس جورجي راميجورجي رامي ميروال

موسى عزيز يوسف سعيدموسى عزيز يوسف سعيد فيلوباتير

محمود اللطيف عبد فتحى علىمحمود اللطيف عبد فتحى على حبيبة

عثمان عطيه سيد محمدعطيه سيد محمد ملك

الخير ابو محمد سيد احمدمحمد سيد احمد تولين

كيالنى تمام عادل احمدتمام عادل احمد اسر

محمد محمود السيد احمدمحمود السيد احمد حمزه

علي السيد السيد الحميد عبدعلي السيد السيد الحميد عبد ميريام

 شفيق سيد وائل شفيق سيد وائل ياسين

الشافعي امين احمد محمدامين احمد محمد احمد

محمد القادر عبد الغني عبد محسنالقادر عبد الغني عبد محسن آمنه

السيد خالد حجازى خالدخالد حجازى خالد ايسل

فهمى سيد حسين احمدسيد حسين احمد ياسين

 ابراهيم محمد على محمد محمدابراهيم محمد على محمد محمد الملك عبد

 العبسي ابراهيم محمد عمرو العبسي ابراهيم محمد عمرو رؤي

 إبراهيم عيد إبراهيم ملك إبراهيم عيد إبراهيم ملك

محمد  حافظ سيد اسامه حافظ سيد اسامه عمر

منسوب منسوب سيد امجدفهد

 محمد يوسف أحمد أسامهيوسف احمد اسامه جويرية

محمد صالح المنعم عبد محمد هدىعزب مرسى فهمى حازم نبيل

محمد احمد محمدمحمد احمد محمد لي لي

منصور حسن منصور احمدحسن منصور احمد عمر

احمد محمد احمد محمد احمد محمد احمد محمد معاذ

حسنين محمد اسامةحسنين محمد اسامة محمد

درويش ابراهيم ابراهيم اسامهياسين

عبدالرحمن عبدالرسول محمد احمدمحمد

محمد احمد محمد احمداحمد محمد احمد محمد



 سيد السايح النبيل دينا الفيومي فهد محمد طارق فريدة

محمد خلف محمد احمدخلف محمد احمد حمزه

العناني خليفه إبراهيم  محمدالعناني خليفه إبراهيم  إياد

سليم المليجى نجا محمود احمدسليم المليجى نجا محمود احمد زياد

محمد هرون أحمد وليدهرون أحمد وليد رقية

 شلبايه موسى على محمدشلبايه موسى على محمد ساندى

 احمد محمد صبحي كريم احمد محمد صبحي كريم مالك

عبدالمطلب احمد رمضان احمدعبدالمطلب احمد رمضان احمد ريتاج

 علي محمد رجب السيدمحمد رجب السيد حمزه

محمد احمد سيد فتحي رجبمحمد احمد سيد فتحي رجب احمد

جابر هللا عبد أسامة نادرأسامة

سيد محمود صالح محمدياسين

مصطفى محمد سامى كريم محمدمصطفى محمد سامى كريم محمد ريتال

أبوليلة محمدى عبدالرازق إبراهيمأبوليلة عبدالرازق إبراهيم رودينا

فوزي محمد  فوزي  ضياءالدينمحمد فوزي الدين ضياء عمر

الجواد عبد احمد فايز حازماحمد فايز حازم محمد

بالل إبراهيم أحمد السيد شيماءبدوي محمد شوقي شريف جنى

مصطفى سكر محمود سيدسكر محمود سيد حمزه

أحمد صالح أحمد هدىعلوان محمد أحمد الدين زين

عيسي أحمد فؤاد محمداحمد فؤاد محمد خديجه

حسين عيد ربه عبد الرحمن عبدعيد ربه عبد الرحمن عبد سما

 محمود محمود حنفي محمود محمود حنفي محمود عمر

عوده إبراهيم حمدي مصطفيإبرهيم حمدي مصطفي معاذ

سيد عبدة صالح محمدعبدة صالح محمد صالح

سيد عبدة صالح محمدعبدة صالح محمد ياسين

سيد عبدة صالح محمدعبدة صالح محمد  اياد

محمود احمد شوقى احمداحمد شوقى احمد رقية

 صالح غباشي سعيد محمدصالح غباشي سعيد محمد

شحاته فوزي رافت هاني مارينارأفت هاني مارينا

حسين محمد حشمت حازمحسين محمد حشمت حازم دنيا

عثمان خمدي جمال محمد راميحمدي جمال محمد رامي محمد

حمدى جمال محمد راميحمدى جمال محمد رامي ادم

على زكريا محمد جورىعلى زكريا محمد جورى

السيد عبدالمعطى محمد احمدالسيد المعطى عبد محمد احمد عمر

عبدهللا أحمد علي فوزيأشري

حسين العزيز عبد خورشيد كريمخورشيد كريم يوسف

محمود طه جمال وائلطه جمال وائل لوجين

المالك عبد شاكر فرج هانى ماير



حسنين احمد اسامه احمدحسنين احمد اسامه احمد اريج

محمد محمود مجدى ممدوح المامحمود مجدى ممدوح الما

سليم ابراهيم ربه عبد محمد حسنسليم ابراهيم ربه عبد محمد حسن يوسف

السيد العزيز عبد فرج السيدالعزيز عبد فرج السيد سارة

السيد العزيز عبد فرج السيدالعزيز عبد فرج السيد سما

البجالتي الحسيني الحسيني وائلالبجالتي الحسيني وائل جوري

فرج وديع مراد رؤوفبافلى

الرحمن عبد احمد حسن احمدالرحمن عبد احمد حسن احمد حسن

 هللا ضيف محمد محمد هللا عبد محمد هللا ضيف محمد محمد هللا عبد محمد عمر

 الخولي اسماعيل كمال احمد ايناس

غريب محمد عبدالوهاب عمرمالك

العقبي سيد محمد عبدالرحمن العقبي سيد محمد عبدالرحمن معاذ

 حسين احمد على شريف احمد على شريف على

يوسف القادر عبد حافظ إبراهيميوسف عبدالقادر حافظ إبراهيم مصطفى

محمد العظيم عبد مدحت محمدالعظيم عبد مدحت محمد فارس

شوشة محمد احمد عمرومحمد احمد عمرو اسر

حسين امين عصام محمدحسين امين عصام محمد ياسين

جرجس حبيب ايمن كارلجرجس حبيب ايمن كارل

 أحمد حسن أحمد محمدحسن أحمد محمد معاذ

فراج محمد فاروق محمدفاروق محمد نانيت

 الدقوني عبدالمحسن ممدوح عبدالمحسن الدقوني ممدوح عبدالمحسن مريم

معوض ابراهيم شحاتة رمضان مالك

خليل أحمد الكريم عبد طلعتأحمد الكريم عبد طلعت زينة

محمد كامل على عالء  كامل على عالء على

عبدالباقى محمد رسمى عبدالجواد محمد رسمى عبدالجواد  ادم

السميع عبد راضي فوزي ناصر راضي فوزي ناصر محمد

 محمود العطا ابو طلعت أحمد سارهالدين زين

شاهين محمد جمعه صبحى شاهينمحمد جمعه صبحى شاهين عمر

عبدالمعطي عبدالمطلب حسني ايمنعبدالمطلب حسني ايمن حمزه

آدم علي محمد علي احمدآدم علي محمد علي احمد آسر

محمد احمد نعيم محمدمبارك احمد نعيم محمد  شادية

اقالديوس حنين موس مرادحنين موسى مراد يوسف

على سعد السيد محمدسعد السيد محمد معاذ

 خليل محمد البدوي السيد محمدخليل محمد البدوي السيد محمد رقيه

محمود محمد ايمن محمدمحمود محمد ايمن محمد سلمى

 سالمة سالم سليمان طارق حمزة

الجواد عبد عقمان احمد عثمان عثمان احمد عثمان احمد

دعبس العال عبد المنعم عبد العال عبد محمددعبس العال عبد المنعم عبد العال عبد محمد منه



مصطفي حسن ربيع محمد ياسرحسن ربيع محمد ياسر سلمي

احمد محمد مجدى محمدتالية

محمد الفتاح عبد محفوظ محمد محمد عبدالفتاح محفوظ محمد مريم

باشرى مصطفى حسن مصطفىباشرى مصطفى حسن مصطفى مريم

 الريفي منير مجدي إيهابالريفي منير مجدي ايهاب جودي

 الريفي منير مجدي إيهاب الريفي منير مجدي إيهاب إياد

العبد محمد العبد مصطفىمحمد العبد مصطفى مريم

النجار حسين محمد السيدالنجار محمد السيد هبه

بالل رضوان ابرهيم رضوان كريمابرهيم رضوان كريم لى لى

الجواد عبد العزيز عبد محمد زينبالفتاح عبد انور الفتاح عبد فريدة

الفتاح عبد احمد محمود ريماسالفتاح عبد احمد محمود ريماس

النبى عبد محمود محمد عمرومحمود محمد عمرو محمد

سليمان محمد احمد محمودسليمان محمد احمد محمود مازن

عبدالحليم العزب أحمد محمودالعزب احمد محمود أحمد

 احمد العنين ابو احمد هيثمالعنين ابو احمد هيثم ريتال

محمد طلعت ماهر خالدعمر

الطير برهام لبيب محمدالطير لبيب محمد النا

محروس عمر محمد خالد عمر محمد خالد أدهم

ابراهيم سيد لطفي يسريابراهيم سيد لطفي يسري سلمي

النجار عامر محمود ماهر هللا منهالحافظ عبد أحمد محمود أحمد هللا منه

عطاهلل ثابت سمير مايكلمارك

خالد العزيز عبد محسن احمدالعزيز عبد محسن احمد يونس

محمد أحمد فتحى بدوى أسماءسليمان حسين سليمان هانى يوسف

عبدالقادر حجاج سيد صفوت عبدالرحمن

المنياوى حلمى محمد احمد محمدالمنياوى حلمى محمد احمد محمد يحيى

 صالح حسن فراج أحمدحسن فراج أحمد منذر

دخان زكى احمد سيد عمروزكى احمد سيد عمرو لمى

فاروق الدين جمال اشرف كاندىاسماعيل فاروق الدين جمال اشرف كاندى

مطر حافظ  محمد سعيد محمد ياسرمطر حافظ محمد سعيد محمد ياسر لمار 

الهادي عبد موسي الفتاح عبد محمودموسي عمارمحمودةعبدالفتاح

بكري العزيز عبد بكري العزيز عبدالعزيز عبد بكري العزيز عبد سلمي

مرزوق السيد محمد هشام   السيد محمد هشام حبيبه

 عيد مسعد السعيد جمال سيد عيد مسعد السعيد جمال سيد اكرم

الجواد عبد محمد اسامهطلبه الجواد عبد محمد اسامه نورسين

 الشربينى المقصود عبد الفتاح عبد عمادحمزة

المشد فتحي السيد كريمالمشد فتحي السيد كريم أدهم

محمد دياب عادل عمرمحمد دياب عادل عمر ياسين

حاج احمد حسن اسامةاحمد حسن اسامة انس



 محمد الستار عبد شوبك عالءحازم

العز أبو حسن  محمد ياسرالعز أبو حسن محمد ياسر سلمى

حمتو أحمد محمد نورحمتو أحمد محمد نور اياد

الغني عبد وجيه محمدالغني عبد وجيه محمد كادي

علي محمد صبري محمد احمدصبري محمد احمد آدم

حسانين محمد محمدحسانين محمد محمد أحمد

حنين رزق نبيل ماريانحنين رزق وجيه عماد يوسف

حسين توفيق حامد هانيحسين توفيق حامد  هاني حمزة

ابوطالب يوسف حسن احمديوسف حسن احمد سجا

مهران محمد مهران احمدسجده


