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حبشي شفيق نبيل جوزيفشفيق نبيل جوزيف ايريني

زقزوق محمود ابراهيم محمدزقزوق محمود ابراهيم محمد لوسندا

 سرحان عطوه عيد محمد خالد سرحان عيد محمد خالد مالك

 القادر عبد مصطفى محمد بيسانالقادر عبد السيد مصطفى محمد بيسان

محمد الرحمن عبد الحميد عبد عتمان  احمد تاليامحمد  الرحمن عبد الحميد عبد عتمان احمد تاليا

هريسة أحمد محمد أحمد تاال

خليل عبده محمد مصطفيعبده محمد مصطفي الرحمن عبد

السيد محمد السيدمتولى  متولى السيد سوار

الدين زين السيد السيد احمدالدين زين السيد السيد احمد ادهم

حسن احمد علي نبيل محمدعلي نبيل محمد لورين

عبدالغني محمد ابوالحمد محمدعبدالغني محمد ابوالحمد محمد يحيي

الدسوقى ابراهيم جابر محمدحال

محمد محمود السيد احمدحسن محمد محمود السيد احمد ايسل

 قابيل سليمان السعيد محمد كريم آدم

علي الحديد أبو أحمد رمضانعلي الحديد أبو أحمد رمضان مريم

السيد علي احمد اسالمديمه

القطاوي علي محمد عليابراهيم

يسن محمد طاهر هانيمريم

علي سمير محمد عالءسمير محمد عالء يوسف

أحمد على الغريب محمد محمدعلى الغريب محمد محمد عائشة

رضوان عطيه اسماعيل محمدآسر

ابراهيم  محمد عمار حاتمابراهيم محمد عمار حاتم سدين

العزبى احمد محمد محمودالعزبى محمد محمود نورسين

عطل مصطفي احمد مصطفيعطا مصطفي احمد مصطفي اسيل

أبوطالب إبراهيم محمد أحمدأبوطالب إبراهيم محمد أحمد مليكة

العشرى السيد أحمد عمروالعشرى السيد أحمد عمرو مالك

شرف الحليم عبد المنعم عبد عمروشرف الحليم عبد المنعم عبد عمرو ياسين

الغفار عبد حسن الغفار عبد حسامالغفار عبد حسن الغفار عبد حسام احمد

المهدى محمد عوض محمد مجدى المهدى محمد عوض محمد مجدى محمد

رفاعي احمد محمد هانيرفاعي احمد محمد هاني مصطفى

شلبى عبده السيد المحسن عبد محمدشلبى عبده السيد المحسن عبد محمد حال

عوض محمد حسن السيد محمد آدم

 ابوزيد محمد أحمد يوسفيوسف

قريش محمد محمد محمدأدهم

هللا فرج محمد فؤاد محمدهللا فرج محمد فؤاد محمد تاليا

مصطفي محمد اسامة باهلل معتز  ادم

 الحفني محمد الرحمن عبد محمد هبهشراره محمد مجدي خالد آدم

حسن مختار محمد أحمدمختار محمد احمد آدم

البطل احمد ابراهيم هانيالبطل احمد ابراهيم هاني احمد

 البيلي احمد عطا هللا عبد وليد عطا هللا عبد وليد مالك

ابوجميعه عبده عبده محمدابوجميعه عبده محمد عبدهللا

صابر علي حامد محمودصابر على حامد محمود عمر



السيد أحمد فؤاد  أحمد  السيد  راميفؤاد أحمد السيد رامي فيروز

جماد محمد سعيد مصطفىجماد سعيد مصطفى أروى

قشطه محمد خالد محمدقشطه خالد محمد يوسف

حشيش ابو مسعد علي احمد محمدحشيش ابو مسعد علي احمد محمد الرا

غزل زكى صالح فؤادغزل زكى صالح فؤاد دانا

موسي معاطي عرفة محمود عمروموسي معاطي عرفة محمود عمرو محمود

احمد على القادر عبد خالداحمد على القادر عبد خالد يوسف

الغرباوي مصطفى محمود محمدرقية

السباعى مسعد محمد السباعى مسعد محمد مسعد

العزيز عبد شحاتة جابر إيمانالمحالوي رشاد محمد السيد ليان

الدسوقي ابراهيم رجب محمدمالك

قوره علي حسن علسقره حسن علي عمر

نورالدين محمد محمود مصطفينورالدين محمود مصطفي محمود

 الكراكتلي عبده السيد السيدالكراكتلي عبده السيد السيد محمد

الكتبي محمود السيد احمدالكتبي السيد احمد ايسل

الغندور محمد محمود أحمدالغندور محمود أحمد آدم

زقزوق مصطفى مختار فوزي أحمد مصطفى مختار فوزي أحمد اياد

الجالد أحمد أحمد عمروالجالد أحمد عمرو حال

 السرى طه محمود سمير محمدالسرى طه محمود سمير محمد عاليا

حسن محمد الناصر عبد محمدحسن محمد الناصر عبد محمد أدم

درويش مصطفي مجدي محمد مصطفيجودي

 محمود أحمد حامد محمد محمود أحمد حامد محمد ياسين

شحاتة السعيد جمال احمدعمر

     هدية العال عبد المجيد عبد محمد خالدهدية المجيد عبد العال عبد محمد خالد محمد

العزبي علي حسن اإلسالم سيف محمدحور

ابوحباجة غريب مجدي احمدجنى

الرحيم عبد محمد السيد ابراهيمالرحيم عبد محمد السيد ابراهيم ياسين

 الرحيم عبد  العزيز عبد كمال سامحليان

محمد متولى حسن عبدهللاالشربيني محمد متولي حسن عبدهللا رؤى

القناوي احمد محمود اسالمالقناوي محمود اسالم محمود

الدكرورى احمد حسن وائلالدكرورى حسن وائل سليم

محمود محمد أحمد معتزمحمود محمد أحمد معتز رؤي

االتربي الرحمن عبد مصطفي شريفاالتربي مصطفي شريف فريده

عمران ثابت سليمان الرحمن عبدسلمى

عريف على محمد احمد محمدعريف على محمد احمد محمد ادم

محمودالدالي يسري جمالمايا

بلبول حسنين حسنين عبدالحميد احمد مؤمن

 حسن على السعيد محمدادم

زهران محمود رأفت أحمد محمودزهران رأفت أحمد محمود الدين كريم

عيسى عيد السيد محمدعيسى عيد السيد محمد حنين

العطله محمد سمير محمداحمد

الدين نور حافظ عبده محمد أحمدالدين نور حافظ عبده محمد أحمد عمر

 مزروع يوسف تيسير عبدهللا مزروع تيسير عبدهللا يحيي

جمعه محمد جمعه محمدفيروز



نجم على احمد محمدنجم على احمد محمد يوسف

سعد يحيى احمد شريفكريم

االباصيري العزيز عبد صالح محمد االباصيري العزيز عبد صالح محمد لمار

محمود الرحمن عبد احمد عمرو الرحمن عبد احمد عمرو احمد

خليل محمد علي حسين مصطفىخليل محمد علي حسين مصطفى جودي

الفقي خليل السيد وجدى محمدالفقي خليل السيد وجدي محمد حبيبه

القادر عبد محمد القادر عبد أحمدالقادر عبد محمد القادر عبد أحمد حبيبه

 هللا فرج الحنفى ابراهيم محمد الحنفى ابراهيم محمد يحيى

النوسانى محمد احمد محمدالنوسانى محمد احمد محمد احمد

سالمه جورجى يعقوب سامح سالمه جورجى يعقوب سامح سيلينا

 مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد محمد

 ابراهيم سالم محمد شريف سالم محمد شريف أحمد

المرسى بدران محمد محمدبدران محمد محمد حبيبه

عزام محمد احمد احمد ندىعباس عادل محمد اياد

مهدى ابراهيم محمد سامحمهدى محمد سامح عالء

مرعي عوض حسن منةالغمراوي ذكي محمد هاني مرام

عيسى جرس صادق عادل أبانوبصادق عادل أبانوب تادرس

الساعي محمود صالح شرين محمد الساعي محمود صالح شرين محمد لين

جبر الحسيني رشدي هيثم آسر

خالد وليد اياد احمدوليد اياد احمد اياد

عنكيب محمود فاروق محمود محمدفارس

المطري عبده ابراهيم الحليم عبد محمدالمطري عبده ابراهيم الحليم عبد محمد الرا

صالح ابراهيم العزيز عبد هانيسيف

حسن الرحمن عبد النبوي عمرو حسن الرحمن عبد النبوى عمرو سادن

القدوسى عطا فهمى عصامالقدوسي عطا فهمى عصام أحمد

شادى حسن عبدهللا محمدشادى حسن عبدهللا محمد ريم

 المحضر عبده على حسن محمد المحضر عبده على حسن محمد آسيا

البنا احمد محمد محمد مدحت احمدالبنا  احمد محمد  محمد مدحت احمد سيلين

 أحمد محمد رفعت مصطفيمحمد رفعت مصطفي فيروز

المطبعجى رمضان على شاهندةهاشم عبده كامل إبراهيم تامر تاليا

مصطفى صايم ثروت مصطفىصايم ثروت مصطفى مالك

عجالن الرحمن عبد احمد السيد احمدعجالن الرحمن عبد احمد السيد  احمد ادم

الشامى مرسي خليل أسامة محمدالشامي مرسي خليل أسامة محمد

شهدة محمد حسن رغدةدرويش محمد احمد هللا عبد

سالمه محمد احمد المعاطي ابو احمد سالمه محمد احمد المعاطي ابو احمد ندي

القرمة حسن عمر حسنحسن عمر حسن أسر

احمد عبده فوزي محمد احمدمحمد

الشناوي  مصطفي محمد علي احمدالشناوي علي احمد محمد

بخيت حسين السيد محمدبخيت حسين السيد محمد سجى

محمد فهمي رمضان أحمدفهمي رمضان أحمد ياسين

لبلب امين صالح محمودلبلب امين صالح محمود صالح

حرز مسعد عرفة بيومي كمالحرز مسعد بيومي كمال مازن

النوسانى محمد احمد محمد آدمالنوسانى محمد احمد محمد ادم

فليفل سالم اسليم جهادفليفل اسليم جهاد سيف



بكري عبدالرحيم محمد احمدمالك

الغرباوي محمود زكي احمد الغرباوي زكي احمد سيف

اسماعيل محمد عبدالاله احمد ممدوحعبدالاله احمد ممدوح ماسة

السيد على محسن هالهشاهين مصطفى محمد محمد صوفيا

الموجى  احمد محمد ايهابالموجى محمد ايهاب فاطمة

بكري محمد احمد السعيدريتال

المحضر عبده على حسن محمد المحضر عبده على حسن محمد سامح

عياد ابو حسن على الدين نصر طارقحسن على الدين نصر طارق ريتال

العويلي عوض فوزي إسالممحمد

البطل احمد ابراهيم هانيالبطل احمد ابراهيم هاني محمد

العجيمي الدين كمال محمد سمير محمد محمدالعجيمي الدين كمال محمد سمير محمد محمد لورين

محمد السيد حذيفه كريمالسيد حذيفه كريم الرا

حسن السيد احمد محمود الدين جمالهنا

محمد تمام السيد ممدوحتمام السيد ممدوح احمد

محمد تمام السيد ممدوحمحمد تمام السيد ممدوح بيسان

 إبراهيم عزت إبراهيم أحمد إبراهيم عزت إبراهيم أحمد معاذ

 عوض على محمد حسن عوض على محمد حسن محمد

المتولي خالد خالد إبراهيمخالد خالد إبراهيم ملك

الجوهري السيد محمود إسالم  الجوهري محمود إسالم حبيبه

 النشار حسن علي راميالنشار علي رامي لوجي

البنا احمد محمد محمد مدحت احمدالبنا احمد محمد محمد مدحت احمد مايا

الدسوقى ابراهيم  معتز لؤىالدسوقى ابراهيم معتز لؤى اليا

العطله محمد سمير محمدسمير

الزغبي الخضر محمد عبده محمدالزغبي الخضر محمد عبده محمد الدين معز

جداره السيد محمد عادلجداره السيد محمد عادل كنده

السقا علي علي زكريا محمدالسقا علي علي زكريا محمد هنا

البسيونى محمد احمد علياءالكالوى احمد شريف كنزى

البسونى محمد احمد علياءالكالوى احمد شريف مريم

الرفاعى محمود رشاد عادل محمد أحمدالرفاعي محمود رشاد عادل محمد أحمد دارين

 مرزوق السيد مسعد الدين محي عماد السيد مسعد الدين محي عماد مالك

 عوض عثمان احمد عثمات  عوض عثمان احمد عثمان مريم

 محمد مهران هريدى عثماننور

على العزازى محمد محمديحيى

 الدين كريم حموده فظلى محمود محمدحموده فظلى محمود محمد  هالة

البنان السعيد العزيز عبد أحمدالبنان السعيد العزيز عبد أحمد رقيه

غنام السميع عبد غريب محمدغنام السميع عبد غريب محمد اسر

محمود حسن على محمدعمر

حسن صابر حسن أحمدصابر حسن أحمد همس

عرفات الغني عبد هاشم هشامياسين

النبي عبد السيد محمد اسامهالنبي عبد السيد محمد اسامه باسل

العظيم عبد الدين سعد مصطفى مازن الدين سعد مصطفى مازن

زياده مصطفي المحمدي ابراهيمزياده مصطفي المحمدي ابراهيم مريم

اسماعيل عباس أحمد محسن محمد اسماعيل عباس أحمد محسن محمد ياسين    

السمري جمال عبده عمرالسمري جمال عبده عمر



شاهين خليل محمد أبيشاهين محمد أبي حال

الكريم عبد محمد عزت منتصرعزالدين

 جوده محمد محمود محمود محموديوسف

الريس ابراهيم فؤاد احمد ابراهيمالريس فؤاد احمد ابراهيم اياد

العال أبو أحمد سيد حاتمالعال أبو أحمد سيد حاتم مؤمن

 السيد بكر فؤاد احمد السيد بكر فؤاد احمد اسر

عمر خضر محمد وليدخضر محمد وليد محمد

نعناعه علي حسن موسى محمودنعناعه علي حسن موسى محمود ياسين

حافظ محمد الدين عز احمدحافظ محمد الدين عز احمد اسيل

الهواري المحسن عبد الدين عالء محمدالمحسن عبد الدين عالء محمد جودي

الفضالى الرحمن عبد السيد حسين احمدالفضالى حسين احمد كريم

السيد الملك عبد على أيمنالملك عبد أيمن أدهم

الغاياتى محمد احمد ندىاحمد السيد على السيد احمد كارمن

 احمد عبده ابراهيم محمد احمد عبده ابراهيم محمد كريم

عبدالحميد عيد خيرى أحمدالحميد عبد عيد خيرى أحمد مالك

 عبدهللا مصطفي علي مصطفي احمد عبدهللا مصطفي علي مصطفي احمد ريتال

البغدادى يوسف مسعد محمدالبغدادى يوسف مسعد محمد مراوان

العيسوى السيد مسعد محمود الرحمن عبد

دره مسعد ياقوت محمد محمد ياقوت محمد محمد ماذن

محمد العسقالنى المجيد عبد أحمدالعسقالنى المجيد عبد أحمد ريم

محمد العسقالنى المجيد عبد أحمدالعسقالنى المجيد عبد أحمد رقية

نفادى حسين نفادى حسينحسين نفادى حسين آمن

شلبايه محمد احمد وائلشلبايه احمد وائل احمد

صبيحي احمد العربي السيد حسنصبيحي احمد العربي السيد حسن كريم

صبيحي احمد العربي السيد حسنصبيحي احمد العربي السيد حسن كرم

طنطاوى عوض على محمدطنطاوى عوض  على محمد على

بيدق كمال مصطفى محمد تامربيدق كمال مصطفى محمد تامر يوسف

العسال حسين عبده حسن محمدالعسال حسن محمد اسر

حسن الحليم عبد محمد تامرعمر

اليسقى  محمود محمد محمود احمدعزه

ابراهيم معوض ونيس عاطفمعوض ونيس عاطف ايريني

المصري محمد رجب على رضاسالم سيد محمود أحمد ياسر علياء

 الهلف محمد محمد فجر  الهلف محمد محمد فجر رزان 

 العظيم عبد محمود محمد العظيم عبد محمود محمد حمزه

حراز حسن وحيد مريمغانم سليمان خضر حسن يوسف ملك

حباجة أبو فاضل عثمان امنيةالحسيني أحمد هشام أروى

 الطحان عوض صالح محمود محمد  الطحان عوض صالح محمود محمد حال

الكريم عبد اسماعيل احمد ساميالنقيب الكريم عبد اسماعيل احمد سامي فريدة

السيد ابراهيم حسين الدين حساملينا

العسال حسين عبده حسن محمدالعسال حسن محمد أيسل

مرسى على السيد على محمدمرسى على السيد على محمد

الصياد عثمان السيد احمدالصياد عثمان السيد أحمد أنس

جرعانى نصار يوسف محمدجرعانى نصار يوسف محمد يوسف

سالم سليمان السيد سليمانسالم سليمان السيد سليمان عدنان



دراهم محمد كامل معتزدراهم محمد كامل معتز مريم

عمر محمد رفعت محمد  عمر محمد رفعت محمد آن

 حامد حفنى الحميد عبد جمال حامد حفنى الحميد عبد جمال يحيي

منصور ابراهيم نبيل لبنينغش علي محمود القادر عبد محمد تولين

نجم عطية حسن أحمدنجم حسن احمد يوسف

عطية حسين السيد محمدعطية حسين السيد محمد آدم

علىالبغدادى محمود طارق عمر

سعيد عبدة مصطفى مصطفى كريم عبده مصطفى كريم كادى

كامل الدين نور نحد مروانكامل الدين نور محمد مروان القادر عبد

أحمد سيد عوض حسن محمودأحمد سيد عوض حسن محمود جودي

البربرى على احمد رشدى حسن احمدالبربرى على احمد رشدى حسن احمد  الرا

امين البديع عبد محمد شادي البديع عبد محمد شادي حمزة

السعيد ابراهيم معتز احمدالسعيد ابراهيم معتز احمد حبيبة

حسنين سعد محمود كريمحسنين سعد محمود كريم كادى

المصري رجب السيد محمدرجب السيد محمد يوسف

محمد هللا عبد محمد منصور أحمدهللا عبد منصور أحمد ياسين

صالح الفتاح عبد رفعت أحمدصالح الفتاح عبد رفعت احمد مارية

سليمان مصطفي نبيل احمد اميرةالعطا ابو المنعم عبد محمود محمد عمر


