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 المليجى محروس مصطفى محمد احمد  المليجى محروس مصطفى محمد احمد

الكاشف طه سمير عمادالكاشف طه سمير عماد كرمة
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رمضان طه يحي محمدسادن
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بسيونى محمد محمد اسامةمحمد محمد اسامة زياد

نصر محمد نصر احمدمحمد نصر احمد ساندي

محمد صبرى مجدى سالىعبدهللا سعيد عبدالعزيز عمر

عيسي محمد عيسي عمروعيسي محمد عيسي عمرو حمزة

يوسف عالم السالم عبد ماهر محمديوسف عالم عبدالسالم ماهر محمد ماهر

حسان جودة الحميد عبد محمدجودة الحميد عبد محمد أنس

احمد فتحى مهاباحمد فتحي مهاب يحيي

الناطورى محمود احمد كامل مجدىالناطورى محمود احمد كامل مجدى ملك

جعفر ابراهيم محمد أحمد أحمدجعفر محمد أحمد أحمد عمر

جعفر ابراهيم محمد أحمد أحمدجعفر احمد احمد حبيبه

قطب سليمان عادل احمدسليمان عادل احمد رودينا

شعبان النبى عبد محمد ياراشعبان النبى عبد محمد يارا

شعبان سالم محمود احمدسالم محمود احمد فريده

ابراهيم محمد محمد احمدابراهيم محمد محمد احمد حمزة

 أبوزيد ابراهيم عادل محمد ابراهيم عادل محمد حسام

الصعيدى محمود إمام محمدالصعيدى إمام محمد نور

خليل خليل السيد احمدخليل السيد احمد نور

الفتاح عبد الدين ذكى احمد السيد حسام احمد السيد حسام احمد

 هالل القادر عبد محمد أسماعيل هالل القادر عبد محمد أسماعيل غرام

احمد احمد رجب عاطفاحمد رجب عاطف الرا

عمر احمد سعد محمودسعد محمود محمد

العزيز عبد عبده رضا محمد حازمالقاسم

رجب الزعفرانى الدين نور الشيماءسليمان بسيونى عزت السيد احمد مريم

البرى زكريا نبيل نهيلمحمد الدين ولى أشرف أنس

حامد محمود الرحيم عبد ياسرمحمود الرحيم عبد ياسر فريدة

بالل هللا عبد الدين صالح حازمبالل هللا عبد الدين صالح حازم نور

عبيد العزيز عبد محمد عماد محمدعبيد العزيز عبد محمد عماد محمد ريتال



توفيق هللا عبد وحيد مصطفىهللا عبد وحيد مصطفى يوسف

ابراهيم احمد السيد محمدالسيد محمد انس

عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد نورهان

 الغنى عبد رجب العظيم عبد ضياء هللا عوض مصطفى صالح محمد

مصطفى المنعم عبد محمدفريده

الحميد عبد شهاب ماهر خالدشهاب ماهر خالد كنزى

فرماوي محمد العظيم عبد ماجدغرماوي محمد عبدالعظيم ماجد يارا

احمد علي محمد وليدعلي محمد وليد عمر

مصطفي محمد الدين صالح راميمحمد الدين صالح رامي فريدة

فهيم محمد العظيم عبد ثروتمحمد

 شناف أبو الحليم عبد علي إيمانالعظيم عبد عواض بكر أبو أدهم

 بشاى المالك عبد حبيب جورج اميرجيسون

درويش مصطفي ثروت سحرالعشري العظيم عبد الفاروق عمرو كارما

كراس جبره سمير جورججبره سمير جورج فيلوباتير

 الوهاب عبد علي ابراهيم عمرعبدالوهاب علي ابراهيم عمر زينة

 هارون  جاد  سعد عمرو جاد  سعد عمرو حنين

الدين سيف محمد على محمد الدين سيف محمد على محمد ياسين

السيد ابراهيم محمد احمدالسيد ابراهيم محمد احمد ياسين

مبارك جمعة محمد احمدمبارك جمعة محمد احمد ايلين

 محمد راغب طالل احمد راغب طالل احمد منار

هللا حسب على سالم محمد  على سالم محمد مالك

ابراهيم يوسف عباس اشرفاحمد

 زكي سامي محمود ساميزكي سامي محمود سامي

عبدالعال عبدالعال محمد ميزينة

الشرقاوي الصادق صبحي محمدالصادق صبحي محمد يوسف

 محمد محمود محمد انجيامام احمد عبدهللا

والى محمد حمدى الحليم عبدوالى محمد حمدى عبدالحليم سليم

الجديلى خليل حسن سليمان عادلالجديلى خليل حسن سليمان عادل محمد

 ربيع عبدالنبى محمد طه عبدالنبى محمد طه ياسين

السيد زكي سامي محودزكي سامي محمود ابتسام

 السيد زكي سامي محمودزكي سامي محمود سامي

 المالك عبد مكرم وحيد مارك المالك عبد مكرم وحيد مارك

تحسين رشاد تحسين رشادتحسين رشاد حازم

احمد ابراهيم محمد بليغاحمد ابراهيم محمد بليغ تقى

 كساب نبيه زين جمالكساب زين جمال عمرو 

قطب محمد الستار عبد محمدقطب محمد الستار عبد محمد حمزة

سالم السميع عبد رمضان محمدالسميع عبد رمضان محمد مريم

 الدين شهاب على احمد مصطفى يوسف الدين شهاب على احمد مصطفى يوسف

عبدالحميد محمود حسين سمير  رودينا



محمود عبدهللا مجدي وائللى لى

 أحمد الجيالنى محمد عبدهللا محمد عبدهللا سيف

منصور احمد عبدالحميد محمد سيدمنصور احمد الحميد عبد محمد سيد

سالمه فهيم سمير بيتربارثينيا

الشيمى احمد محمد حامد محمدالشيمى احمد محمد حامد محمد نرفانا

حسين فاضل ياسين شريففاضل ياسين شريف الدين سيف

عطوة سليمان إبراهيم منصورةبدر محمد الغني عبد مالك جنة

 احمد الرؤوف عبد احمدالروؤف عبد احمد ادم

ريحان عبدالرحمن ابراهيم غسانريحان ابراهيم غسان ياسين

عمر هالل إسماعيل محمدعمر هالل إسماعيل محمد ماللك

علي فؤاد محمد يوسفيوسف

محمود حنفي طارق أحمدحنفي طارق أحمد تقي

منسي علي أحمد عليمحمد

منسي علي أحمد علياسالم

سرور عبدالفضيل سرور عمروعبدالفضيل سرور عمرو ادم

موسي نصيف موسي بهاءنصيف موسي بهاء جويس

الجزار محمد السيد محمد اسماء محمد الهادي محمد احمد هادي 

مشرقى عزيز وهيب هانىجونير

 سعد محمد الحكيم عبد طلعت احمدسعد محمد الحكيم عبد طلعت أحمد حمزه

 احمد محمد جمال عزت محمد جمال عزت ادم

حجاج سيد علي احمدحجاج سيد علي أحمد على

المشتولى محمد شوقى أحمدالمشتولى محمد شوقى أحمد سارة

المشتولى محمد شوقى أحمدالمشتولى محمد شوقى أحمد سيرين

 حماده بيومي صالح اميرريناد

جرجس هندى فوزى صبحىجوليا

الحويطي محمد أحمد صابر محمدالحويطي محمد أحمد صابر محمد أكرم

انطون سيفين برنابا اشرف انطون سيفين برنابا اشرف كيرلس

بكر محمد مصطفى هيثم ملك

فرج محمد محمد محمود محمدمحمد محمد محمود محمد معاذ

قطب متولي فتحي محمدمتولي فتحي محمد يزن

الفضل ابو قطب فتحى احمدقطب فتحى أحمد عمار

 صالح محمد سيد محمد صالح محمد سيد محمد تالين

الدين زين الشافى عبد الحميد عبد احمد الشافى عبد الحميد عبد احمد مريم

بنداري علي الدين كمال محمدحال

احمد قناوي محمد عمرواحمد قناوي محمد عمرو مالك

المعصراوى اسماعيل  محمد  جهادرفاعى فتحى محمد احمد ادم

علواني محمد طه رندا عبدالمجيد مظفر فريده

ابراهيم عبدالمجيد حسن أيمنعبدالمجيد حسن أيمن ياسين

عمر عبده عيد مصطفىعمر عبده عيد مصطفى مالك



البهوتى ابراهيم السيد شريفطارق

حماد عبده حماد احمدحماد عبده حماد احمد الرا

بطرس تكال سعيد هانيمايكل

الحسن ابو حسين الحسن ابو كريممحمد

سليمان محمد محمد نهىشعيب عيد الفضل ابو عيد احمد مالك

العديسي احمد هاشم محمدالرحمن عبد

هالل فتحى محمد خالدهالل فتحى محمد خالد حمزه

على محمود سعيد صبحىعلى محمود سعيد صبحى احمد

زويدة محمود علي أحمد محمدرقية

امام عبده فتحي احمد هللا منة

جرجس صالح منير نيفين ديفيد

مسعود همام شعبان احمدهمام شعبان أحمد منى

عبدالفتاح مصطفى احمد مصطفى عبدالفتاح مصطفى احمد مصطفى احمد

اسماعيل رشاد محمد امجدرشاد محمد امجد فيروزه

محمد محمود سيد ايهابمالك

على الحميد عبد فراج الدين كريمالحميد عبد فراج الدين كريم جودى

حميده فهمي محمود احمدفهمي محمود احمد يارا

عبدالرحمن طه عبدالرحمن عبدهللاعبدالرحمن طه عبدالرحمن عبدهللا مريم

البسيوني حسين محمد خالداابسيوني حسين محمد خالد حنين

محمود بسيونى حمدى أحمدبسيونى حمدى أحمد عمر

 البكل احمد كرم احمد البكل احمد كرم احمد احمد

أحمد يحيي صابر خالدمحمد

عبدالرحمن خضيرى وائل محمدعبدالرحمن خضيرى وائل محمد

الخير ابو همام محمود همامالخير ابو همام محمود همام ياسين

غنيم البدوى أحمد فاروق هيثمزينة

بشاى ميالد غطاس مايكلغطاس مايكل ماثيو

مجلي عياد عماد اشرف ديفيد

مسعود محمد سيد صبريمحمد سيد صبرى مروان

مسعود محمد سيد صبريمسعود محمد سيد صبري معاذ

عطا احمد الفتاح عبد عمادعطا الفتاح عبد عماد فاطمة

عطية هللا عشم إبراهيم عاطفميروال

حسن المنعم عبد سامي احمدسهيل

ابراهيم تكال سعد تكالابراهيم تكال سعد تكال كاراس

بحيرى المنعم عبد الرازق عبد وليدبحيرة عبدالمنعم عبدالرازق وليد سما

الجد العزم أبو زكى أنورالجد العزم أبو زكى أنور يوسف

 المعطي عبد الشافي عبد البيومي إبراهيمالمعطي عبد الشافي عبد البيومي إبراهيم يوسف

محمد سعد شعراوي محمدسعد شعراوي محمد سجده

الخولى السيد على سامحالخولى على سامح ادم

محمود احمد محمد نسمهفريده



الجواد عبد محمود محمد ابراهيمالجواد عبد محمود محمد ابراهيم جني

عمر ابراهيم حمدي الدين حسامعمر ابراهيم حمدي الدين حسام اسر

 محمد الحميد عبد كامل مصطفي محمد الحميد عبد كامل مصطفي اياد

الخياط الدين شهاب صالح عادلالخياط الدين شهاب صالح عادل مالك

محمد إبراهيم ثروت محمدإبراهيم ثروت محمد أدهم

المجد أبو فؤاد محمد كمالفؤاد محمد كمال كرمه

دسوقى محمد كمال وليدالجداوى دسوقى محمد كمال وليد انس

عبدالعليم سيد فكري محمدعبدالعليم سيد فكري محمد ماجده

اقالديوس رياض رمزى سامىرياض رمزى سامى جودى

عجمى الرازق عبد فؤاد مصطفىعجمى الرازق عبد فؤاد مصطفى فاطيما

الفحل عليوه السيد عادل هشامالفحل عليوه السيد عادل هشام سيال

المعين عبد عثمان محمد االنور محمد احمدعثمان محمد االنور محمد احمد يس

محمد امام حمدى عمرومحمد امام حمدى عمرو احمد

محمد عبدالحق جمال محمدعبدالحق جمال محمد سيف

السيد الرسول عبد عبدهللا احمدعبدالرسول عبدهللا احمد لمار

 على سالم محمد محسن سالم محمد محسن انس

علي امام محمد صبريامام محمد صبري سليمان

بشارة ابسخرون قطاوى شيرىتريفينا

محمد بدر حمدى طه ياسين

هللا عبيد طه الصغير محمد عمروهللا عبيد طه الصغير محمد عمرو فاطمه

محمود محمد صالح السيدمحمد صالح السيد روى

زكي سيد فتحى تامرياسين

 العزيز عبد الحسيني أحمد نصر العزيز عبد الحسيني أحمد نصر لينا

حلمى أحمد حامد أحمد حلمىحلمى احمد حامد احمد حلمى خالد

منصور شنودة منصور محروسستيفن

صادق محمد احمد شيماءالديب عاطف عمرو شادن

 على محمود سعيد صبحى على محمود سعيد صبحى مرام

عطاهلل فانوس صبرى رفيق فانوس صبرى رفيق بوال

الخشاب مغاورى عنتر فوزىمغاورى عنتر فوزى جودى

محمود السيد سمير محمدالسيد سمير محمد جنى

محمود اسماعيل محمد عمرواسماعيل محمد عمرو ادم

بدوي سيد غنيم محمدملك

محمد عبدالعزيز عبدالحليم محمديوسف

ابراهيم حافظ محمد سميرحافظ محمد سمير ريما

محمد الليثي جمال هشام جني

 مصطفي احمد صابر هديالشيخ محمد محمد احمد ياسين

عمر احمد مصطفى علىعمر احمد مصطفى على مصطفى

ابراهيم عبدالفتاح مجدي مصطفيابراهيم عبدالفتاح مجدي مصطفي ياسين

حماده بيومي صالح اميرزياد



العزيز عبد السالم عبد صالح محمد السالم عبد صالح محمد حمزة

الدمرداش ذكي رمضان فريدهالدمرداش ذكى رمضان فريده

 عبدهللا عبدالعاطى أحمد أشرفالعاطى عبد أحمد أشرف محمد

احمد اسماعيل سيد ياسر احمد اسماعيل سيد ياسر مروان

العزيز عبد محمد العزيز عبد السميع عبد جيداء

 عفيفي السيد محمد عهديالشافعي محمد عهدي يامن

محمود محمد مجدي محمدمروان

المغربى حسين السيد أحمد عزتمحمد حسين السيد أحمد عزت

خليفة كمال احمد مصطفيوعد

حسانين عويس محمد رجاءالمجيد عبد الصبور عبد محمد عائشه

ابراهيم صالح محمد خالدالعزوني ابراهيم صالح محمد خالد هشام

ابوحجر ابراهيم السيد احمد محمدابوحجر السيد احمد محمد شهد

الرحمن عبد محمد عبدالحميد سليمانالرحمن عبد محمد عبدالحميد سليمان محمد

سعدعبدالظاهر محمدمحمودالظاهر عبد سعد محمود محمد ادم

احمد فتحي احمد البراءاحمد فتحي احمد البراء

رحومة حسن عبدالرحمن أسامةبراء

الوصيف علي محمد عمروالوصيف علي محمد عمرو جودي

داود سمين وليم عمادداود سمين وليم عماد مينا

الخير ابو همام محمود همامالخير ابو همام محمود همام بسملة

الدين شهاب على احمد محمد فريدهالدين شهاب على احمد محمد فريده

محمد محمد علي أسامهمحمد علي أسامه رودينا

حامد محمد عادل سارةاسماعيل مصطفي باهلل معتصم جودى

 المالك عبد نصيف نادى رومانى جيوفانى

السيد أحمد الدين مجد راميعلي

 علي السيد محمد محمد علي السيد محمد محمد ياسين

محمد عسكر محمد احمد عسكر محمد احمد ياسين

سلطان المعطي عبد الغفار عبد خالدسلطان المعطي عبد الغفار عبد خالد جنى

 ابراهيم حسين محمود رضىاعلى صالح محمود عصام نور

فهيم محمد محمد خالدفهيم محمد محمد خالد حكية

محمد أحمد عبدالعظيم عزتأحمد عبدالعظيم عزت أحمد

الشين محمود الرازق عبد محمود مىالشربينى عادل محمد الشربينى زياد

محمديحييمحمدمحمودامينهمحمديحييمحمد

درويش صبره فاروق احمد  فاروق احمد احمد

السالم عبد الجواد عبد رشامحمد سيد عمرو محمد

عطيه عبدالجواد عبدالرحمن السيد محمدعطية عبدالجواد عبدالرحمن السيد محمد سجى

 الطبال عبده عابد مصطفي عابد مصطفي ساره

 السالموني أحمد حسين حوريه عبدالصمد الطنطاوي عطيه أحمد عمر

سبع ابو العزيز عبد صالح محسنالعزيز عبد صالح محسن حنين

 فرج محمد صالح أشرفريتاج



 محمد الرحمن عبد محمد مدحت الرحمن عبد محمد مدحت محمد

حسنين عوض محمود رائدفريدة

احمد احمد عبدالفتاح محمدمالك

الهجرسى عبدالهادى صالح عبدالهادىمريم

فرج صالح حنا مفدىكالرا

احمد العزيز عبد احمد محمداحمد العزيز عبد احمد محمد احمد

محمود حسن عبدالمنعم حسنحسن هللا منه

 محمد الفتاح عبد ممدوح الفتاح عبدالفتاح عبد ممدوح الفتاح عبد حمزة

ضحا ابراهيم ذكى محمد محمدضحا ابراهيم ذكى محمد محمد ملك

الرحيم عبد محمد على خالدمروان

بسيوني عبدربه محمد أمجد غاليه  بسيوني عبدربه محمد أمجد غاليه

سالمة المنعم عبد الهادي عبد أيمن أمال

بكير محمد فتحى مىالرحمن عبد عبدالفتاح محمد براء

عوض ضاحى محمد مجدىضاحى محمد مجدى امن

صالح أمين فايز عمرجنى

النبي عبد حمدي محمود السيد عمروحمدي محمود السيد عمرو آسر

 بكر أبو المالك عبد فوزى جمال المالك عبد فوزى جمال عمر

عبدالملك وهيب وهبة جانوهيب وهية جان كارلوس

حسن العربي محمد إيهاب العربي محمد إيهاب عمر

أحمد أسعد زكريا محمدروزانا

محمد احمد شداد ايمناحمد شداد ايمن لميس

 العظيم عبد كامل محمود كامل كامل محمود كامل  عمر

على حسن منصور احمدعلى حسن منصور احمد عمر

حسين هاشم السيد محمدهاشم السيد محمد إيالف

هريدي محمد السنوسي الكريم عبدمحمد السنوسي الكريم عبد أنس

 كمال صابر سامح مريمكمال صابر سامح مريم

طلبة السيد عبدهللا محمد السيد عبدهللا محمد يحى

محمد محمود أحمد مصطفىمحمود أحمد مصطفى ندى

راشد عباس محمد السيد أحمد راشد عباس محمد سيد احمد ادم

 شمتان الحميد عبد الدين تاج محمدالحميد عبد الدين تاج محمد سلمى

علي أحمد مصطفي محمدروجين

دانيال كامل سمير اميركامل سمير امير اندريا

ابوحمده احمد محمد سيد محمدابوحمده احمد محمد سيد محمد عمر

عوض علي راشد عادل احمدعوض راشد عادل احمد ليلي

شحاته محمد فائق محمداحمد

عمر عثمان محمود خالدعثمان محمود خالد سلمى

الوقاد بكر الدين صالح محمدالوقاد الدين صالح محمد جنات

صليب صادق هالل ديناصادق اديب صادق مارلي

السيد زكي سامي محمدزكي سامي محمد عمر



ابراهيم محمود مصلح سميرمحمود مصلح سمير رودينا

محمد الستار عبد جمال طارقالستار عبد جمال طارق سما

اسكندر عياد عزت مريمروفائيل زكي ناجح هاني مايفن

احمد سيد سليمان عبدهللا محمداحمد سيد سليمان عبدهللا محمد عبدهللا

شنودة إبراهيم عدلي سامحإبراهيم عدلي سامح بافلي

الحميد عبد يحي احمد محموديوسف

عاشور ابراهيم سعد فيصل ابراهيم سعد فيصل يوسف

عبدالباقي محمود عبدالرؤف محمدعبدالباقي محمود عبدالرؤف محمد ياسين

جفالنة السيد سعيد محمدسعيد محمد سعيد

 حسن الفتاح عبد الرحيم عبد حسامالفتاح عبد الرحيم عبد حسام سارة

 عثمان الموجود عبد شوقى احمد عثمان الموجود عبد شوقى أحمد زياد

محمد محمد أحمد خالدمحمد محمد أحمد خالد ريم

السمين محمدى سمير محمدمهاب

الواحد عبد الحليم عبد الناصر عبد كريم ياسينالحليم عبد الناصر عبد كريم ياسين

البدوى عبدالسالم محمد رامسالبدوى عبدالسالم محمد رامس الدين سيف

العظيم عبد كمال زغلول محمدحمزة

 الجندى يوسف السيد عاطف احمد محمد الجندى يوسف السيد عاطف احمد محمد احمد

حفني سليمان السيد احمدام وليد السيد احمد الدين سيف

السيد محمد عبدالظاهر ياسرالسيد محمد  عبدالظاهر ياسر ملك

محمد رضوان شحاتة رضوانرضوان شحاتة رضوان حال

بخيت موسي وديع رافتوديع رافت كاراس

حسن العظيم عبد سمير أحمدحسن العظيم عبد سمير أحمد حمزة

الفتاح عبد أحمد الفتاح عبد أشرف جودى

السناوى على ممدوح محمد عمروممدوح محمد عمرو سلوى

 عيد محمود حسين نيللياللطيف عبد مهدي أحمد اياد

 الهادي عبدالمنعم محمد الهادي عبدالمنعم محمد بتول

زخاري زكي ناجي باسمفيلوباتير

احمد محمد سامى احمدمحمد سامى احمد لمى

طه دشطوطي عبدالرازق محمودحمزة

إسماعيل محمد عبدالعزيز أحمد تامرإسماعيل محمد عبدالعزيز أحمد تامر كريم

عبدالقادر موسى السعيد احمد عبدالقادر موسى السعيد احمد شدو

هيكل صالح أحمد سيد شريفأحمد

شنقار محمود محمد محمدشنقار محمد محمد نوران

سعيد شاكر عزت رومانىسعيد شاكر عزت رومانى كاراس

محمد الناجى محمد حامد اكرامىالناجى محمد حامد اكرامى ياسين

سليمان يوسف فاضل احمديوسف فاضل احمد يوسف

على عبداللطيف عبدالرحيم محمدعمر

 اله عبد الحميد عبد حسين محمد هللا عبد الحميد عبد حسين محمد صبا

محمد كامل عرفات أحمدحسين محمد كامل عرفات أحمد لؤى



المالك عبد شفيق سعيد شاديسعيد شادي مارلي

الفيومي محمد ابراهيم محمدالفيومي محمد ابراهيم محمد مصطفي

عمري احمد مصطفى سماعمري احمد مصطفى سما

غنيه ابراهيم منصور حاتمابراهيم منصور حاتم ريماس

العزيز عبد العفيفي الرحمن عبد محمد أحمدالعفيفي عبدالرحمن محمد أحمد الرحمن عبد

سته على ابراهيم محمد عمروسته محمود محمد عمر

 خليل خليل رمضان احمد خليل رمضان احمد كادي

خطاب عمر الحليم عبد جامدعمر الحليم عبد حامد ياسين

الغنيمي محمد  محمد  هشام الغنيمي  محمد  محمد  هشام  معاذ

ابراهيم حسن ابراهيم عبدالغنيحسن ابراهيم عبدالغني احمد

ابراهيم محمد فوزي كرمكارما

جادهللا يعقوب يوسف عماديعقوب يوسف عماد يوسف

علي محمد عبدهللا حاتم علي محمد عبدهللا حاتم دارا

احمد أبو الحميد عبد الفتوح أبو خالدالحميد عبد الفتوح أبو خالد محمد

 توفيق ابراهيم عادل جون   ابراهيم عادل جون بيرى


