
م

 

 

 

20الرحيم عبد الحليم عبد اشرف االء 

14 الوهاب عبد حسن السيد االء 

20 حسين محمود حسين االء 

12 حامد محمود خالد االء 

18العسقالنى محمود محمد شريف االء 

18 زهران املحسن عبد المنصف عبد عصام االء 

18 عشرى  شديد عالء االء 

16 فؤاد قدرى  فؤاد االء 

16اسكندر عريان فريد ابانوب 

18 الله خلف امين يحيى محمد ابتسام 

18 كيالنى احمد احمد سيد احمد ابتهال 

12  حنا حنا صموئيل ابرام 

 18عوض رياض ميالد ابرام 

20  جبيلى احمد ابراهيم 

20 الحق عبد ابراهيم جمال ابراهيم 

18  العزيز عبد ابراهيم حسين ابراهيم 

20 فهمى محمد المنعم عبد ابراهيم 

16محمود النظير عبد النافع عبد ابراهيم 

18محمد جاد عبدالاله ابراهيم 

18الخالق عبد جابر كمال ابراهيم 

20طه صالح محسن ابراهيم 

 20 الحليم عبد ابراهيم محمد ابراهيم 



م

 

 

16 الله عبد محمد ابراهيم محمود ابراهيم 

 18  الطيب احمد ابراهيم نهرو  ابراهيم 

20 زياده محمد سعد على بكر ابو 

18 محمد عمران ابو على عمران ابو 

18 مدوت اروب ابوك 

12 الور  جفور  اجينق اجوانق 

18 اقانج داو شول  اجينق 

20 راض ى احمد ابراهيم احمد 

16 عمار احمد ابراهيم احمد 

18 سريع ابو هراس اسامه احمد 

16 محمد ابايزيد اسماعيل احمد 

12 محمد الرحمن عبد السيد احمد 

12 عوض احمد على امام احمد 

10 الله عبد حسن انور  احمد 

16 الحليم عبد ايمن احمد 

18 زكى نادى ايمن احمد 

14 الفتاح عبد ابراهيم ايهاب احمد 

18  اللطيف عبد سعيد ايهاب احمد 

14 العزيز عبد محمد صالح ايهاب احمد 

16الغنى عبد فتحى ايهاب احمد 

20 رياض يونس باسم احمد 

18 عوض محمد احمد بهجت احمد 

12 راشد سيد جمال احمد 



م

 

 

20 مناع على جمال احمد 

20جعفر شوقى محمد جمال احمد 

18 احمد حامد الدين كمال حامد احمد 

16  السالم عبد السيد حسن احمد 

14محمد السالم عبد حسن أحمد 

16على محمد الزهرى  حمدى احمد 

12الغنى عبد سالمان حمدى احمد 

12السحيلى محمد العزيز عبد حمدى احمد 

20 حسن سعيد خالد احمد 

18العال ابو على خالد احمد 

18 الفتاح عبد صالح ربيع احمد 

20 رمضان بدر رمضان احمد 

20على محمد الخالق عبد محمد سامى احمد 

18 مرس ى عباس سعد احمد 

18 ابراهيم احمد سعيد احمد 

14سلطان حسن سلطان احمد 

18فرغل جاد سلمان احمد 

10 على سليمان احمد سليمان احمد 

14 حسنين عباس سمير احمد 

20 جعفر المؤمن عبد سمير احمد 

16 مصطفى محمد سمير احمد 

14على مصطفى سمير احمد 

20محمد توفيق الحسن سيد احمد 



م

 

 

20 حسين عطيه سيد احمد 

20 عتريس عيد سيد احمد 

20 مرس ى محمد محمود سيد احمد 

18 عبود سيد شعبان احمد 

20 عبدالاله الفضيل عبد صابر احمد 

20الرحيم عبد السيد صالح احمد 

14 الرحيم عبد السمان مصطفى صالح احمد 

16 ابراهيم رجب الدين ضياء احمد 

16الشوربجى الغفار عبد محمد طلعت احمد 

20 سعيد صادق سيد طه احمد 

20 حسن احمد محمد طه احمد 

16احمد على السيد عادل احمد 

12  حميد رزق عادل احمد 

12شافعى صابر عادل احمد 

12 الغفار عبد عمار السالم عبد عادل احمد 

16 نور  الغنى عبد عادل احمد 

16 مصطفى محمد عادل احمد 

18 صالح الفتاح عبد عاصم احمد 

20  سيد الحميد عبد احمد 

18 المطلب عبد العزيز عبد الحميد عبد احمد 

16 محمد على الناصر عبد أحمد 

20 مدين محمد عثمان احمد 

14 حسن حسن عصام احمد 



م

 

 

20 ابراهيم على عصام احمد 

20 كاسب محمد محمود عصام احمد 

20 عالم أحمد عطية أحمد 

18  على احمد على احمد 

18 سيد محمود الرحمن عبد على احمد 

18مبارز  عشم على احمد 

20 احمد الفتاح عبد عماد احمد 

 20 عماره محمد محمد عماد احمد 

18  العليم عبد قدرى  ابراهيم عمرو  احمد 

14 عوده محمد عوده احمد 

20محمد احمد فهمى احمد 

16قوشتى حماده كمال احمد 

20الصاوى  محمد كمال احمد 

 16بيومى زكى نبيل ماهر احمد 

20محمد احمد مجدى احمد 

18 الحافظ عبد احمد محمد احمد 

14سيد عشرى  احمد محمد احمد 

16حافظ المنعم عبد حافظ محمد احمد 

18 اسماعيل رياض محمد احمد 

18 الجحش محمد زيان محمد احمد 

20 سالم محمد زغلول  سعد محمد احمد 

12  الفتاح عبد سيد محمد احمد 

 10 احمد محمد سيد محمد محمد 



م

 

 

20 طنطاوى  الحليم عبد محمد احمد 

20 احمد سيد الفتاح عبد محمد احمد 

16 ابوزيد المنعم عبد محمد احمد 

20 صديق فواز محمد احمد 

20حسين محمود محمد احمد 

20محمد احمد مختار محمد احمد 

20صالح حسن هشام محمد احمد 

18 عامر محمد املحسن عبد محمود احمد 

20محمد احمد مصطفى احمد 

18 يحيى عيد كامل مصطفى احمد 

20 اسماعيل شفيق محمد مصطفى احمد 

16 البلتاجى محمد السيد رزق مهتدى احمد 

12  حسين ذكى ناصر احمد 

20حسين محمد نبيه احمد 

16 احمد عاطف نصر احمد 

20 راشد على احمد هشام احمد 

20 احمد صابر وائل احمد 

16 سعيد احمد الرازق  عبد ياسر احمد 

20 يوسف السالم عبد يوسف احمد 

20  السالم عبد فوزى يوسف احمد 

10  غانم يوسف احمد ادهم 

14محمد المنعم عبد السنهابى ادهم 

20حسن رجب محمد حسن ادهم 



م

 

 

20 حسن فاروق سعيد ادهم 

20 محمد مدبولى فارس ادهم 

18األشقر العزيز عبد وليد ادهم 

4كور  اديانق جون  ادوك 

18رياك كوت ابراهام ادينق 

20 جرجس عزمى كرم ارسانيوس 

20 الجهالن احمد عدلى محسن اروى 

20 محمد اسماعيل ياسر اريج 

10 احمد سيد الدين بهاء اسامة 

18 فؤاد محمد اسامة 

20 يوسف حسين احمد محمد اسامه 

20 مسعد ساويرس مسعد استير 

18ويشار وليام استيفن 

20  على جمعه احمد اسراء 

16الرحمن عبد السيد اسماعيل اسراء 

20السيد محمد السيد اسراء 

16ابراهيم احمد ايمن اسراء 

20 الكريم عبد ابراهيم محمد ايمن اسراء 

16  عباس محمد ايمن اسراء 

20 ابراهيم محمد بيومى جمال اسراء 

14 مرعى محمد جمال اسراء 

18 احمد محمود حمدى اسراء 

16مصطفى سيد خالد اسراء 



م

 

 

18 خميس خيرى  اسراء 

18 حامد ابو احمد رفاعى اسراء 

20 عيد الحليم عبد على سعيد اسراء 

18 كامل المتعال عبد صالح اسراء 

16 على محمد يونس الدايم عبد اسراء 

20 على صالح الدين عالء اسراء 

20 دسوقى دسوقى عوض اسراء 

16 جوده مختار فتحى اسراء 

20  على كمال اسراء 

18الباقى عبد سعيد محمد اسراء 

20 على المعبود عبد الدين صالح محمد اسراء 

16 عباس الحميد عبد محمد اسراء 

18 جعفر احمد فوزى محمد اسراء 

18 محمود غريب محمود اسراء 

20 احمد محمد مصطفى اسراء 

18 بيومى القوى  عبد محمد مصطفى اسراء 

20 حسين محمد محمد محمد هانى اسراء 

12 ثابت فتحى احمد اسالم 

20 فؤاد احمد فهمى احمد اسالم 

18 محمد منصور  احمد اسالم 

18شلقامى المطلب عبد اشرف اسالم 

18  الدين على محمد خالد اسالم 

14عالم احمد المقصود عبد الغنى عبد سعيد اسالم 



م

 

 

18 شلبى العظيم عبد الدين صالح شريف اسالم 

12 سليمان احمد بيومى صالح اسالم 

16 زايد املجيد عبد املجيد عبد طارق  اسالم 

20 محمد كامل احمد عاطف اسالم 

14الاله عبد دردير عاطف اسالم 

20 خليفة الباسط عبد اسالم 

16السيد محمد كامل مصطفى الدين عالء اسالم 

20 شحاته احمد محمد اسالم 

20 امام سمير محمد اسالم 

10 عسيرى  محمد الاله عبد محمد اسالم 

20على فتحى محمد اسالم 

18  الفولى كامل محمد اسالم 

16 محمود محمد محمد اسالم 

20 حسن محمد صبحى محمود اسالم 

20 عرفه حسن احمد اسماء 

20عالم الرحمن عبد الدين نجم نبيه احمد اسماء 

20 السميع عبد أسماعيل اسامة اسماء 

16 الدين محى ايهاب الله اسماء 

20 اللطيف عبد الغنى عبد رجب اسماء 

18 الجابر عبد الرازق  عبد سعيد اسماء 

14امام صالح اسماء 

10 سالم عبده النصر عيد اسماء 

16عوض حسن محمد اسماء 



م

 

 

20 الجواد عبد سيد محمد اسماء 

20 عويس سيد محمد أسماء 

20ابراهيم فاروق محمد اسماء 

18 محمد حسين مصطفى اسماء 

18 اسماعيل الفتاح عبد الحكم عبد اسماعيل 

18 رشوان احمد اسماعيل محمد اسماعيل 

18محمد الفتاح عبد رفيق اشرف 

16 دنيق اتيم وور اقوط 

12 درويش الرحمن عبد شهير أكمل 

10 مرول اكوتو اكوت اكوت 

10 اكوى  تور  شواى اكوى  

16خليل احمد احمد اشرف آالء 

20 محمد فاروق مصطفى آالء 

18مودى اوقواك لوكا امانويال 

18 احمد حافظ احمد امانى 

20 حسن الحليم عبد سامح امانى 

12 دردير الفتاح عبد محمد امانى 

18 الدالى محمد محمود نيازى  امانى 

16حسين املحسن عبد جمال امل 

18 مرس ى حامد شحات ربيع امل 

16 الشمرى  جاسم على عبيد عباس امل 

14جنيدى احمد مجدى امل 

20 محمد امام كرم هشام امل 



م

 

 

20 النملى ابراهيم محمود أحمد أمنية 

18  محمد طه محمود اشرف امنية 

20حسين امير امنية 

12 يوسف الموجود عبد رجب امنية 

18 عمر احمد سعيد اسامه امنيه 

4  محمود ثابت السيد امنيه 

16  احمد مالج امنيه 

14 العزيز عبد احمد فتحى رزق امنيه 

16 حامد جابر سيد امنيه 

14 الحليم عبد سامى طارق  امنيه 

18 سيد فهمى عاطف أمنيه 

14 النبى عبد عزت الفتاح عبد امنيه 

16محمد احمد حسين الموجود عبد امنيه 

16 العولقى نصيب عوض امنيه 

18  على رفعت محمد امنيه 

18 الله عبد النبى عبد محمد امنيه 

18السالم عبد محمد هشام امنيه 

16 احمد الحميد عبد يسرى  امنيه 

14  غبريال ميالد سمير امير 

20احمد بكر محمد امير 

18السعود ابو حافظ العاطى عبد حسنى اميرة 

10  مرس ى المهتدى عصام اميرة 

 17 اميرة على حسين حسن 



م

 

 

16 بشير حسن عيد اميرة 

20 حلمى جمال امام اميره 

20 حسونه سيد حسن اميره 

18 صالح محمد خالد اميره 

20 الغفار عبد محمود محمد اميره 

20عطوه احمد على مصطفى اميره 

20 جرجس عطيه جرجس اميل 

14 الجمال الظاهر عبد احمد الظاهر عبد اميمه 

18فهمى بيومى محمد امينة 

18 زيدان احمد امينه 

16فرغلى المتجلى عبد مصطفى شريف امينه 

10 احمد سعيد امام انجى 

16 مالك سمير رفعت انجى 

14 بيومى فهمى سيد انجى 

12 احمد على محمد انجى سيد محمد  

14 حشمت الدين سعد طارق  انجى 

16 يوسف نجيب عادل انجى 

20 حبيب مرجان انور  اندرو  

10 حسن سيد احمد محسن انس 

20متيسر انور  رضا انور  

20دوك اقينق جون  اوشونق 

 18 سيد مصطفى سيد ايات 

16أحمد البصير عبد آية 



م

 

 

18 مشياك موسيس مديت ايلى 

20 احمد سيد عزمى احمد ايمان 

20 ابوزيد محمد احمد ايمان 

12وانى اسكندر ايمان 

20 محمد دسوقى جمال ايمان 

18 محمد الدين كمال محمد خالد ايمان 

18 الحى عبد محمد محمد رافت ايمان 

20 محمود فتحى عاطف ايمان 

18املجيد عبد عبده عبود ايمان 

16  على حنفى عالء ايمان 

18 خطاب ناجى محمد محمد على ايمان 

12  الكريم عبد حامد فاروق ايمان 

20 ربه عبد الله فرج محمد ايمان 

20 املجيد عبد احمد املجيد عبد ممدوح ايمان 

18 عبدربه سامى يوسف ايمان 

14  عتمان احمد سمير ايناس 

16ابورواش محمد ابورواش ايه 

20 الرحمن عبد سلطان محمود سامها ايه 

18 شوقى محمد اشرف ايه 

16  على محمد الوهاب عبد ايهاب الله ايه 

20 قنديل حسن السيد ايهاب ايه 

16محمد الحميد عبد جمال ايه 

16 المصرى  ابراهيم على حسن ايه 



م

 

 

20 محمد يوسف محمد حسن ايه 

20 سرور درويش الله عبد حمدى ايه 

20 ابراهيم اسماعيل خالد ايه 

20  احمد فاروق خالد ايه 

18 المقصود عبد على سرحان ايه 

20 عثمان البندارى  صبحى ايه 

18  حسن ربيع صالح ايه 

18موس ى مصطفى طارق  ايه 

18 عباس رشدى عباس ايه 

16 الجليل عبد السيد الجليل عبد ايه 

12القادر عبد اليمين ابو عمرو  ايه 

12 محمد فاروق كمال ايه 

18  سعيد حسن ابراهيم محمد ايه 

20الحميد عبد انور  محمد ايه 

18 ابراهيم محمود الحكيم عبد محمد ايه 

20 يوسف الحليم عبد محمد ايه 

20 سيد عكاشه محمد ايه 

18 جمال محمد محمد ايه 

16 عمر حلمى مصطفى ايه 

14 طه جالل هشام ايه 

18توفيق فتحى توفيق ايهاب 

20 محمد عاشور  حاتم ايهاب 

18الحق عبد الباب فتح شحاته طه ايهاب 



م

 

 

14العزيز عبد العال ابو كمال ايهاب 

12  على الرحيم عبد على محمد ايهاب 

18محمد انور  محمد احمد باسم 

16 مصطفى ابراهيم السيد باسم 

16 سليمان على حسين بدور  

18الطافش سيد مدحت برديس 

18شحاته الجليل عبد بسملة 

20 حسن ابراهيم سيد احمد بسمه 

10عيد خميس بسمه 

16 حسين الستار عبد عصام محمد بسمه 

18 على الله عبد اشرف بسنت 

10  منير خالد بسنت 

20عطيه مكى رافت بسنت 

20 فوزى خلف مبروك مجدى بسنت 

18 العزيز عبد سعيد محمد بسنت 

16 احمد الحفيظ عبد محمد بسنت 

16 الغنى عبد رضوان جمال بالل 

4 نجيب بدرى  بوال 

10 ابراهيم عزيز ميشيل بوال 

14 شفيق سمير سامى بيتر 

12 مسعود عطية يوسف بيتر 

20 حناوى  عبدربه حنا بيشوى  

16 بليله بسطاوى  ذهب تسنيم 



م

 

 

18 احمد دردير محمود طارق  تسنيم 

18 بدوى  على مصطفى محمود تسنيم 

16 الفضل ابو الدين جمال تغريد 

20 يوسف الشناوى  محمد يوسف تقوى  

14كشك احمد اسماعيل احمد تقى 

18 طه عويس عبدالحميد احمد تقى 

10 نجيب محمد احمد تقى 

20 احمد على اكرم تقى 

20 محمد عيد صالح الدين تقى 

16 محمود على حلمى تقى 

14 احمد امام الدين عالء تقى 

18 معروف محمد ابراهيم فوزى تقى 

20 رضوان محمد ناجى تقى 

20 حسن مساعد ياسر تهانى 

20 زخارى  الشهيد عبد شفيق توماس 

18 صقر العظيم عبد الناصر عبد جاسر 

10 تلوت ماجوك البينو جمعه 

20 الله خلف محمد خالد جهاد 

20 الحليم عبد عباس الستار عبد جهاد 

18 زيد ابراهيم احمد محمود محمود جهاد 

20 بدوى  مصطفى جهاد 

16 الله عطا رمزى  ابراهيم جورج 

14  بشير خراب الرحمن عبد جوزيف 



م

 

 

18محروس شكرى  الهامى جوليا 

20حنا حلمى رؤوف جوليانا 

10حمدى محمود مصطفى حسين جومانه 

14 جندى حبيب جندى جيرمين 

20 نيوك دير جيلى 

18 الدو انجلو جيمى 

10 بهنساوى  عمر الدين محى جيهان 

20حتاته ابراهيم محمد سعيد حازم 

12محمد ناجى محمد حازم 

20 الرؤوف عبد محمد ناصر حازم 

18 سليمان وجيه نبيل حازم 

18 بخيت حماد احمد حامد 

12طلبه حامد الناصر عبد حامد 

16 حسان الدين جمال حبيبة 

18 محمد احمد اشرف حبيبه 

20الله فتح محمد سيد بدر حبيبه 

20 العزيز عبد حسين احمد حسين حبيبه 

18 السيد زيد ابو خليل حبيبه 

20 الوسيمى على مصطفى صابر حبيبه 

20 احمد رشاد محمد حبيبه 

16 عالم الصادق عبد حمزه حجاج 

16 البدوى  احمد حسام 

20العال عبد محجوب احمد حسام 



م

 

 

18حسين محمد خليل محمد احمد حسام 

10 محمد حسن جابر السيد حسام 

18 اسماعيل اسماعيل محمد باسم حسام 

16 الغنى عبد البيومى على حسن حسام 

10محمود كامل عادل حسام 

18 السالم عبد محمد التواب عبد حسام 

20 حسن ابراهيم محمد حسام 

18 احمد محمد ناصر حسام 

18مرزوق  قرنى نبيل حسام 

18 زعفان محمد حسن اسعد حسن 

14عبدالله محمد حسن حمدى حسن 

18 محمد عفيفى حسن خالد حسن 

20  العزيز عبد حسن عباس حسن 

14مهران احمد محمد حسن 

12 القادر عبد حسن محمد حسن 

18 رضوان احمد محمود حسن 

20 أحمد الحسن هشام حسن 

18 محمد جالل رمزى  حسناء 

18 الرحمن عبد حسنى محمد حسنى 

20 احمد حسن ايمن حسين 

20 احمد شلتوت عادل حسين 

18  الدسوقى ابراهيم ماهر حسين 

16 عطا حسن سالم مجدى حسين 



م

 

 

20  امين انور  محمد حسين 

20  محمد سيد معتصم حسين 

20 على حسين ناصر حسين 

 10 حماد محمد حماد عبد الرسول  

14حامد طه قطب حموده 

16شعراوى  وهبه ابراهيم حنان 

18  الفتاح عبد شعبان حنان 

20 صالحين فرج قبيص ى ممدوح حنين 

18 فرغلى محمد محمد عالء حياه 

20 القادر عبد شحاته ايمن خالد 

12 الشمرى  سعود بن على بن خالد 

16  على احمد محمد رجب خالد 

12 حنفى محمد حنفى رضا خالد 

20 حسن عثمان احمد سيد خالد 

16 الرحمن عبد الضمرانى شبيب خالد 

16الله فضل الدين صالح خالد 

10سعد السالم عبد محمد صالح خالد 

18ابراهيم يونس محمد على خالد 

20خالد علي محمد خالد 

20 محمد اسماعيل مظهر خالد 

10 جالل الحميد عبد ناصر خالد 

10  سيد احمد محمد هشام خالد 

14 رحمو الله عبد الله عبد ابراهيم خلود 



م

 

 

20 جاد احمد ايمن خلود 

12 موافى سيد يوسف الدين جمال خلود 

20 العزب العزيز عبد خالد خلود 

14 سويلم احمد سيد سامح خلود 

20 سريع ابو متولى عرفه خلود 

20 السبع احمد السباعى محمد خلود 

14 الموجود عبد خليل سعيد داليا 

18 ابراهيم الدين صالح ثروت دعاء 

20احمد سلطان سيد دعاء 

20زكى محمد هط دعاء 

10 رجب جمعه جالل عادل دعاء 

18 على سيد محمد عاشور  دعاء 

10 رفاعى الموجود عبد عصام دعاء 

10 سالم الغيط ابو محمد دعاء 

18 الشبراوى  محمد امين محمد دعاء 

10 طاوى الب ابراهيم محمد محمود دعاء 

 16 دنيا احمد عبد الحكيم السيد 

16 السيد الحكيم عبد احمد نياد 

16يوسف محمد بالله المعتز دنيا 

20درويش محمد حسن دنيا 

 14الحميد عبد سالم شريف دنيا 

14 فضل الوهاب عبد الدين عالء دنيا 

18الشافعى محمد العزم ابو محمد دنيا 



م

 

 

18 محمد الخضر محمد دنيا 

16 فوزى سرحان محمد دنيا 

18الهادى عبد الله عبد هشام دنيا 

18 شحاته متولى محمد جمال دهب 

10 اكوت كوال اكويتج ديفد 

18 الله رزق فاروق عادل ديفيد 

12 احمد الخالق عبد احمد دينا 

18احمد الهادى عبد خالد دينا 

20 حسين سيد زينهم دينا 

16  اسماعيل حافظ صالح دينا 

16فرج على فايز دينا 

20 عيد ابراهيم صادق محمد دينا 

10 محمد الخالق عبد محمد دينا 

20 محمود العزيز عبد محمد ادين 

18حنفى محمود محمد دينا 

20هوارى  محمد محمود دينا 

16السميع عبد اللطيف عبد مدحت دينا 

4 دينق اكول  بنجامين دينق 

10 كوال اكوى  كوال دينق 

20 خضر الحسينى محمد ايهاب راكان 

16محمود محمد محمود ناجى رامز 

14 مطر موس ى حسام رامه 

14 السنجرى  محمد محمد ايمن رانا 



م

 

 

18السيد فتحى احمد رانيا 

14 ابراهيم حسن جمعه المنعم عبد رانيا 

16  محمد المنعم عبد رانيا 

20 احمد مرازى  محمد رانيا 

16 موس ى محمود مصطفى رانيا 

14 ابوعميره سريع ابو محمد رائد 

16 سيد محمد عادل رباب 

10 محمد العزيز عبد اشرف رجاء 

14عمارة ابراهيم زهران رجب 

12حامد احمد حامد رحاب 

14الخالق عبد حسين رحاب 

18 احمد شرقاوى  شرقاوى  رحاب 

18 احمد محمد صالح رحاب 

18 محمود المنعم عبد عصام رحاب 

20هريدى احمد مجدى رحاب 

18 محمد حسن رضا رحمة 

10محمد سالم اشرف رحمه 

18  الحميد عبد صبرى  اشرف رحمه 

14 بكرى  صبحى حازم رحمه 

18 المقصود عبد عفيفى حسن رحمه 

12على احمد على عاطف رحمه 

16 امام الفتاح عبد عزت رحمه 

18على حسنى عمرو  رحمه 



م

 

 

16 البطران منصور  رحيم اسامه رحيم 

16  الفتاح عبد رضوان خالد رضوان 

14 حسانين الحميد عبد اشرف رضوى  

10 امام الرحمن عبد امام رضوى  

18 درويش شكرى  رضوى  

20 محمد احمد مجدى رضوى  

18سيد كمال ياسر رضوى  

 16 رضوي عبد الحميد احمد على 

18  عسكر سيد عسكر رغدة 

20عطالله مصطفى مصطفى عادل رقيه 

18الشيخ محمد رمضان سيد رمضان 

16 النادى ابراهيم محمد رمضان 

16الرحمن عبد محمود عادل رنا 

18 احمد املحسن عبد محمد رنا 

16 محمد رشاد الدين سعد روان 

14  معتمد الدين شرف روان 

16 محمد على محمد على روان 

18امولى دينس رجاء روتا 

16 احمد محمود الحميد عبد محمود روجان 

10 دينق كوال بيتر روزه 

12 نور  محمد السر ربيع روعه 

10 نيضوك اودى جميس رونالدو 

16 عباس ابراهيم محمد محمد رؤى 



م

 

 

16 نعمان عوض محب ريفان 

20الشاذلى محمود مصطفى احمد ريم 

18  محمود المنعم عبد ايمن ريم 

20رزق صوابى طه ريم 

18 غراب موس ى على محمد على ريماس 

16 ابراهيم حامد اشرف مريها 

18 خضر محمد احمد سيد صابر ريهام 

10الله فتح السيد صبرى  ريهام 

16 عبادى سمير محمد ريهام 

20عواد محمود محمد ريهام 

18 ابراهيم معوض ناظم ريهام 

20 على المعز عبد فاروق استبرق  زياد 

20 الله نعمه محمد محمد حسام زياد 

14 حسن عيس ى حسن زياد 

20 سكيك رشيد سليمان طارق  زياد 

20  خطاب فهيم سليمان الدين عز زياد 

18  الجبالى السيد رزق محمد زياد 

18اسماعيل حلمى سامح محمد زياد 

20عمران سيد حسن زينب 

20محمود قناوى  حسنى زينب 

18 يوسف حماده رأفت زينب 

16 ديب ابو سليمان محمد محمد رضا زينب 

12محمد محمدى الناصر عبد زينب 



م

 

 

18 فرحات بكر ابو عالء زينب 

20العظيم عبد محمد المنعم عبد محمد زينب 

12 بسيونى محمد على محمد زينب 

10حافظ فوزى احمد ناصر زينب 

18 العجيل الحليم عبد مصطفى سارة 

16 محمد احمد محمد اشرف ساره 

20هريدى المنعم عبد ايمن ساره 

18 محمد محمود حسين ساره 

18 حسن المنعم عبد خالد ساره 

12 ابراهيم على محمد خالد ساره 

16سالمه محمد محمود رمضان ساره 

20حسن محمد شوقى محمد سامى ساره 

20ابراهيم فتحى سيد ساره 

18 زيد ابو جوده صابر ساره 

16 محمد حسن المنعم عبد ساره 

10 تاوضروس النور  عبد كحالوى  ساره 

20 المعطى عبد محمد ماهر ساره 

16سالمة ابراهيم محمد ساره 

10 الجزار احمد فهيم نشات ساره 

18الرحمن عبد محمد هشام ساره 

16  الواحد عبد املحسن عبد ايمن سامح 

18 اللطيف عبد منير سامح 

16 السيد سامى السيد سامى 



م

 

 

18البنا عزيز جمال سامية 

20 اقور  أجاك بول  سبت 

20 بنجامين منقوسكوتى سبت 

20 حمدى ايهاب سجدة 

20احمد حسن الله عطا الدين سعد 

20عليوة سعيد خالد سعيد 

18 محمد عجب محمد سالمه 

12اتير قوم غردون  سلمون  

20 حجازى  احمد محمد احمد سلمى 

20الدين علم محمد محمد طلعت ايهاب سلمى 

18على يوسف جالل سلمى 

20 على سيد احمد حمدى سلمى 

14 ابراهيم سمير سلمى 

12 حسنى صفوت شريف سلمى 

16 محمد على عيد سلمى 

18 محمد ابراهيم محمد سلمى 

16 صبحى بدوى  محمد سلمى 

16الحميد عبد خليل محمد سلمى 

16 املجيد عبد سعد محمد سلمى 

18 الدين شمس محمد سلمى 

 19 سلمى يسري عبد الحميد محمود ابوزيد 

12حسانين جيوش ى طارق  سما 

16 محمد محمد سامى نادر سما 



م

 

 

16 بيومى العاطى عبد عادل سمر 

20الدايم عبد محمد العزيز عبد سمر 

10 يوسف ابوطالب العزيز عبد محمد سمر 

18 سيد محمد صالح سمية 

16محمد جوده الحميد عبد جمال سميحه 

20 السيد أحمد وسام سميرة 

18 على محمود جمال سميه 

20سيد نادى عامر سميه 

10 طه احمد رجب سهام 

20أحمد زكريا أحمد سهيلة 

20المقصود عبد محمد الله عبد سهيلة 

20 الطيب محمد م السال عبد احمد سهيله 

20 محمد العزيز عبد مصلح فاروق سهيله 

18السيد العزيز عبد محمد سهيله 

14 احمد سعد ياسر سهيله 

20 الله جاد محمد محمد عمرو  سوال 

18شيخون  سيد اشرف سيد 

 10 سيد ايمن السيد محمد عبد السالم 

20  البحيرى  السيد رضا سيد 

16 بهنساوى  كمال صالح السيد 

18 صالد الله عبد على سيد 

12 محمود فوزى احمد شروق 

18 محمود شعبان اشرف شروق 



م

 

 

18 محمد على الهامى شروق 

18 محمد يوسف حمادة شروق 

18  المراغى مصطفى العزيز عبد مجدى شروق 

20 المولى عبد محمد مجدى شروق 

20ابراهيم سعد محمد شروق 

16  على ابراهيم أحمد شريف 

18 عماره محمد الظاهىر عبد السيد شرين 

18 الحميد عبد ابراهيم سيد شرين 

20محمد ادريس محمد شرين 

20 اسماعيل احمد اسماعيل شمس 

12 محمد روبى احمد الدين شهاب 

16روبى السميع عبد محمد شهيره 

20حلمى حسن احمد شيرين 

12 الدين خير احمد سعيد طاهر احمد شيرين 

16 سيد الوفا ابو بهجت شيماء 

16ضاحى النبى عبد حمدى شيماء 

20 ابراهيم حسن حنفى شيماء 

10 مهلهل السيد خالد الشيماء 

18 الدالى محمد محمود ربيع الشيماء 

20 مبروك ابراهيم الشافى عبد رزق شيماء 

18 حسن على الحميد عبد فضل سعيد الشيماء 

20 حسن احمد اللطيف عبد شيماء 

20 بر احمد محمد عزت الشيماء 



م

 

 

14حسن منير على شيماء 

16  احمد على المعبود عبد فايز شيماء 

18 الهادى عبد ماهر شيماء 

18 حنفى سيد محمد شيماء 

14  زكريا عزت محمود الشيماء 

14 حسين محمود شامندى صابرين 

16 عاشور  الغنى عبد احمد سيد عايد صباح 

12حسان حسين خليفه صفاء 

14 الجمل ابراهيم اسماعيل احمد صفوة 

12 فرج محمد الغنى عبد الدين صالح 

14 محمد ابراهيم خليل عصام الدين صالح 

12 الغنى عبد الدين صالح سامح صالح 

18محمد الرحيم عبد الدين عماد صالح 

18 رزق حسن محمد صالح 

20 الدين جمال لطيف ضحى 

18 حسين السيد محمد احمد طارق  

18 جابرمصطفى محمد طارق  

20 العال ابو املجيد عبد العال ابو طه 

16  منهى ناصر زكريا طه 

16 العبادى حسن عباس طه 

18المنعم عبد الله عبد المنعم عبد عادل 

4احمد فخرى  عاليا 

14بولص الدين صالح محمد سامر عائشة 



م

 

 

14 العال عبد سيد مصطفى عائشة 

16 محمد رافت حسين احمد عائشه 

20 العال عبد الحميد عبد جمال الحميد عبد 

16 الباقى عبد ابراهيم الرحمن عبد 

20 توفيق حفناوى  احمد الرحمن عبد 

16 احمد رمضان احمد الرحمن عبد 

20 محمد احمد الغفار عبد احمد الرحمن عبد 

18 الفتاح عبد أحمد الرحمن عبد 

18 محمد الرحمن عبد اشرف الرحمن عبد 

20 موس ى على احمد صبرى  السيد الرحمن عبد 

16نجاتى محمد يحيى حاتم الرحمن عبد 

14 محمد احمد محمد حسن الرحمن عبد 

18 طلبه الرحمن عبد خالد الرحمن عبد 

16 فراج محمود محمد رافت الرحمن عبد 

16  الله عبد رضا الرحمن عبد 

18 خليفة سامح الرحمن عبد 

10 شاكر على سعد الرحمن عبد 

18 سليم ضيف سليم الرحمن عبد 

20الخولى محمد الدين صالح محمد صفوت الرحمن عبد 

16 على محمد الدين صالح الرحمن عبد 

14 ابراهيم محمد طلعت الرحمن عبد 

18 الكريم عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد 

18 الرب جاد محمد على الرحمن عبد 



م

 

 

20 الرحمن عبد مصطفى الدين عماد الرحمن عبد 

16 ثابت حسن مجدى الرحمن عبد 

16 عالم على كامل مجدى الرحمن عبد 

18 حسن محمد محمود مجدى الرحمن عبد 

20 حسن احمد ثابت محمد الرحمن عبد 

18 الشريف مبروك على محمد الرحمن عبد 

16 ابراهيم ابراهيم محمود الرحمن عبد 

18 على الحافظ عبد على محمود الرحمن عبد 

16 زيد ابو زيدان مصطفى الرحمن عبد 

18 محمد رمضان ناصر الرحمن عبد 

14  على القادر عبد نصر الرحمن عبد 

20 ابراهيم السالم عبد حمدى السالم عبد 

18 الرحمن عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد 

20نوار سليمان العزيز عبد عزت العزيز عبد 

 14 يوسف محمد العزيز عبد 

14عابد رأفت الفتاح عبد 

14محمد القادر عبد عادل القادر عبد 

18 رزق سيد رمضان ايمن الله عبد 

20 ابراهيم الرحمن عبد بهاء الله عبد 

20ابراهيم عشرى  حسين الله عبد 

20 جوده الحميد عبد خالد الله عبد 

18 احمد عمر صابر الله عبد 

20 الجابر عبد الوارث عبد كسيب الله عبد 



م

 

 

16 ريان محمد قطب سيد محمد الله عبد 

 16 عبد الله محمد عبد الله احمد 

20  خطاب الله عبد محمد الله عبد 

 20سلمان محمد الغفار عبد مصطفى الله عبد 

20احمد املجيد عبد احمد املجيد عبد 

18 الوهاب عبد الملك عبد السيد الملك عبد 

 10 عبد المنعم محمد فتحى خريشة 

18 ابراهيم على المنعم عبد نصر المنعم عبد 

18 الشمرى  سعود بن على بن الهادى عبد 

18الحميد عبد الوهاب عبد عصام الوهاب عبد 

20 معوض رياض شحاته عبدالله 

 16حثلين فيصل فالح عبدالله 

12 مصطفى محمود هشام عبدالله 

18 سالم ابراهيم الغفار عبد جمعه عبير 

20محمد على اللطيف عبد احمد عرفه 

20 البطراوى  على حسن سعد على الدين عز 

12 حسين الغنى عبد اللطيف عبد امعز  

18 السيد عبد حسين املحسن عبد محمد عزه 

20 طايع السيد على احمد صبرى  عفاف 

18 مصطفى حسن شعبان شريف عال 

18الحنفى على على الدين عصام عال 

10  دبور  محمد مصطفى المنعم عبد الدين عالء 

20 محمدون  محمد ماهر عالء 



م

 

 

20حسين خيرى  احمد على 

12 سليمان على احمد على 

18الحميد عبد اسعد على 

20 حجازى  محمد اسماعيل اسماعيل على 

18 غطاس موس ى اشرف على 

18 على احمد على ايمن على 

20 فولى التواب عبد حسن على 

16اسماعيل محمود على حمادة على 

10 الجبورى على رائد على 

20حسن على الله عبد على 

18على حسين حسين محمد على 

16 محمود على محمد على 

18 محمد على محمود على 

18 احمد على يوسف على 

18 محمد حسين على احمد علياء 

16الليثى حسانين الله عبد علياء 

18 على احمد الرحمن عبد عالء علياء 

20توقه فضل شعبان وليد عمار 

16ابراهيم محمود ابراهيم عمر 

18 االحول  محمود عمر احمد عمر 

20غراب يوسف عمر اشرف عمر 

18 طه فهيم اشرف عمر 

12  السيد الفتاح عبد السيد عمر 



م

 

 

20صالح انورسيد عمر 

20مدبولى حسن محمود تامر عمر 

20 على يونس محمد حاتم عمر 

16حسن على حسن عمر 

 19 عمر خالد ابو الفتوح فرج 

20مصطفى محمود محمد خالد عمر 

18 ابراهيم محمد رجب عمر 

18 السالم عبد محمد سمير عمر 

18شندى سعيد شندى عمر 

20النور  ابو محمد طلعت طارق  عمر 

18 الصمد عبد محمد الخالق عبد عمر 

18 محمد محمد ربيع الله عبد عمر 

20 سالم حسن شعبان عبيد عمر 

12 حسن السميع عبد عزت عمر 

18 املجيد عبد فوزى الدين عالء عمر 

10ربه عبد على سيد على عمر 

18  الحسن ابو على الغنى عبد على عمر 

20 العال عبد حمدى الدين عماد عمر 

20 السيد عياد ابو محمد عمر 

16 قاسم سليمان حسين محمد عمر 

16قطب توفيق شريف محمد عمر 

12 امام العزيز عبد محمد عمر 

20 موس ى السيد محمد محمد عمر 



م

 

 

16الحكيم الدين فخر زكريا هشام عمر 

14  محمد الراض ى عبد احمد عمرو  

18حمدان علوان أشرف عمرو  

20القادر عبد محمد جمال عمرو  

18 محمود انور  عادل عمرو  

18 فرج سيد عادل عمرو  

14 محمد عباس عادل عمرو  

 18 الله عبد الله جاد الله عبد عمرو  

16 الجمال على محمد محمود كارم عمرو  

18محمد على محمد عمرو  

20 على محمد ناصر عمرو  

20 العزيز عبد العزيز عبد هيثم عمرو  

20 أحمد زكريا أحمد عهد 

16 المهدى محمد محمد عادل عهد 

12عوض كامل جميل فادى 

16خليل فؤاد عصام فادى 

16بخيت فهيم فانوس فادى 

12  روبيل ابادير فريد فادى 

20 احمد الحفيظ عبد سيد فارس 

12  السميع عبد عيس ى السميع عبد فارس 

16 الرحمن عبد فاروق طلعت الفاروق 

18 الله خلف محمد عادل فاطمة 

20 بركات بكر الهادى عبد محفوظ فاطمة 



م

 

 

18 محمد هاشم ربيع احمد فاطمه 

14 حميده محمد سيد احمد فاطمه 

18حامد رشاد محمد ايمن فاطمه 

14 حسبوا محمد حسين فاطمه 

18 يوسف السيد حسنى خالد فاطمه 

14القاسم ابو هويدى خلف فاطمه 

18 حسانين على اللطيف عبد سعيد فاطمه 

16  سيد على عربى فاطمه 

16جمعه قطب مصطفى محمد فاطمه 

18 خليل يوسف محمد فاطمه 

16 فهمى حسين هشام فاطمه 

16 سالم احمد فتحى احمد فتحى 

18 حامد فراج محمد فراج 

18 الغيط ابو حسن على احمد فرح 

20 اللطيف عبد فتحى ايهاب فرح 

14 حسين محمد معتز فرح 

16 سعيد محمد سعيد فكرى  

14 صوت كيت بابج فلواك 

20 بدوى  فؤاد حسن فؤاد 

18الحميد عبد محمد رمضان فيروز  

12 اكوى  دينق قبريال 

4 كورون  مودى مايكل قريس 

20 موس ى امين احمد الندى قطر 



م

 

 

18 صادق داروك حازم كرستين 

12 محمود زكى على كرم 

18 متولى محمد جمال كريستال 

14  عجبان جميل كريستينا 

16 الزمر على على طارق  كريم 

20 الباقى عبد محمد الباقى عبد كريم 

14 مصطفى صبحى عمر عماد كريم 

20 سالم عبده ابراهيم محمد كريم 

18 حسين محمد السيد نزيه كريم 

14 الغنى عبد الحميد عبد هشام كريم 

18 الله عبد الفتاح عبد محمود كريمه 

18 المنعم عبد مصطفى يسرى  كريمه 

10 دنيق مايكل كوال 

18 ابراهيم فوزى ماهر كوثر 

18مشاركير دنيق كوك 

18 بخيت ثابت حكيم اسامه كيرلس 

20 ابراهيم نادى اشرف كيرلس 

16 برسوم شلبى شفيق كيرلس 

18 عشم قيصر كمال عصمت كيرلس 

16رمزى  صالح فيليب كيرلس 

18جيد يعقوب نبيل كيرلس 

18 محمد زكى سيد يحيى الميس 

18 الكريم عبد الله عبد محسن لبنى 



م

 

 

20الشناوى  عطيه شحاته عادل لوى  

14مرس ى العزيز عبد محمد لؤى  

18 محمد حمدى احمد ليلى 

16 الله عبد مراد جمال ليلى 

14  سليم حسن الدين حسام لينا 

20 ادم محمد ممدوح لينه 

16 سيد سيد على محمود ماجد 

20المسيح عبد حبش ى عزيز منير مارتينا 

18 رمزى  نبيل مارتينا 

10سليمان توفيق طلعت ماجد مارك 

16 بخيت أسعد رزق ماركو 

18ميخائيل باسيلى بباوى  ماريو 

18 المالك عبد يوسف طارق  ماريو 

14 محمد عمرو  عيد مازن  

20سالم صبيح الفتاح عبد والء مازن  

16 اجينق اجاك مليط مانديال 

16 بدوى  زكى احمد ماهيتاب 

14شومان محمد مروان محمد حسام ماهينور  

18فرج منير مالك مايكل 

20 الرحمن عبد حنفى رفيق مجاهد 

18 رجب محروس اسامه محروس 

20 واكد على محمد وجيه محسن 

14سنه ابو الواحد عبد ابراهيم احمد محمد 



م

 

 

14الفتاح عبد حسن احمد محمد 

18 محمد على طه احمد محمد 

18 سيد عارف احمد محمد 

18 متولى فتحى احمد محمد 

 14 حسن محمد احمد محمد 

14الله عبد رزق اسامه محمد 

16 ابوخطوه محمد البسيونى محمد اسامه محمد 

12 حسن شلبى أسعد محمد 

10 اسماعيل احمد اسماعيل محمد 

14 الصديق طلبه اشرف محمد 

12  الوهاب عبد التواب عبد اشرف محمد 

16 حسين عثمان أشرف محمد 

16عفيفى محمد اشرف محمد 

18 السعدنى ابراهيم السعيد محمد 

18 فاضل شعبان السيد محمد 

16 احمد على جمال محمد 

20 الرازق  عبد محمد جمال محمد 

16عرفه على محمد حاتم محمد 

18محمد مصطفى محمود الدين حسام محمد 

20 السيد محمد حسام محمد 

12تركى حسن السيد حسن محمد 

16سالمه شحات حسن حسين محمد 

16 عيس ى العزيز عبد حسين محمد 



م

 

 

18 درويش عواد محمد حسين محمد 

18  صادق محمود حسين محمد 

18 على محمود حمدى محمد 

18 سيد ابراهيم خالد محمد 

14 الخالق عبد فريد خالد محمد 

12زكى ممدوح خالد محمد 

18 ابراهيم سيد خلف محمد 

20الرازق  عبد محمد سامى محمد 

16 ادريس الله سعد محمد 

18 المعطى عبد محمد سعيد محمد 

18 البسيونى احمد سيد سمير محمد 

14محمد محمد سمير محمد 

20 سالمه امين عدلى سيد محمد 

18 فرج محمد شريف محمد 

14 فريد محمد صالح محمد 

18 مرس ى رمضان سعيد صبرى  محمد 

16 اسماعيل الفتاح عبد صبرى  محمد 

12 طه ابراهيم صالح محمد 

16محمد سيد صالح محمد 

20 الله عبد على المقصود عبد عابد محمد 

20 سنجاب توفيق عادل محمد 

10سليمان محمود زينهم عادل محمد 

16  على سالم عادل محمد 



م

 

 

18 محمد مصطفى عادل محمد 

16 على الدين بدر عاطف محمد 

10 الوتار حسن كامل الحليم عبد محمد 

18السيد ابراهيم الرحمن عبد محمد 

16 املحروقى السالم عبد حسن السالم عبد محمد 

16الحميد عبد على الصمد عبد محمد 

14 شوقى محمد العزيز عبد محمد 

14الفقى احمد الغفار عبد محمد 

14 جاد على الفضيل عبد المنعم عبد محمد 

18 احمد سيد على المنعم عبد محمد 

10 ابراهيم ابراهيم عبده محمد 

16 انور  محمد عزيز محمد 

20 عطيف الحميد عبد عصام محمد 

18نجله صبحى عطيه محمد 

20 اللطيف عبد الجواد عبد عطيه محمد 

18 عالمة محمد الدين عالء محمد 

12 على عوض عالء محمد 

20 القادر عبد احمد على محمد 

18  محمد جابر على محمد 

20 امام محمد سيد على محمد 

20 مرس ى صبحى على محمد 

20 الجواد عبد احمد طه عمرو  محمد 

20 الرحمن عبد محمد عنتر محمد 



م

 

 

16  المطلب عبد محمد فاروق محمد 

18فؤاد حسن فؤاد محمد 

18 على حسن عباس فؤاد محمد 

12توفيق صديق فيصل محمد 

14 مبروك عبده قرنى محمد 

20فرج الله فرج صانقي محمد 

18 عثمان حلمى كامل محمد 

16 متولى سيد متولى محمد 

20 متولى الحميد عبد متولى محمد 

18 محمد الرحيم عبد نصر مجدى محمد 

 10 محمد محمد رياض يوسف لبطوبجى 

18حافظ  الشحات محمود محمد 

18السيد الحميد عبد محمود محمد 

20 الرهيوى  احمد على محمود محمد 

16 الشين محمود محمد محمود محمد 

18الغفار عبد محمد مسعد محمد 

18السيد حافظ طفىصم محمد 

20  سعيد محمد مصطفى محمد 

20  متولى محمد مصطفى محمد 

20  جابر ممدوح محمد 

20محمد سيد ممدوح محمد 

16  مصطفى عادل ممدوح محمد 

12 كامل محمد مصطفى مؤنس محمد 



م

 

 

20  على أمين ناصر محمد 

16 اسماعيل محمد نبيل محمد 

16  محمود ر نو  نبيل محمد 

 14 محمد هشام طه  

16 محمد فرج فتحى هشام محمد 

18 على محمد هشام محمد 

 14 محمد وائل محمد على عبد الجواد 

10البحيرى  صديق محمد وليد محمد 

18 السالم عبد محمد وليد محمد 

16محمد عبده محمد وليد محمد 

16 عبدالهادى احمد ياسر محمد 

18البسيونى محمد البسيونى ياسر محمد 

18 رمضان محمد ياسر محمد 

16الحميد عبد يوسف يسرى  محمد 

14 يوسف احمد يوسف محمد 

18 الله خلف سيد احمد محمود 

 19 محمود احمد سيد عبد القوى  

18 المنعم عبد احمد محمود 

14صالح عزت احمد محمود 

16  محمود محمد احمد محمود 

14 خضر محمود احمد محمود 

18 حسان الله عبد محمود احمد محمود 

18 محمد بسيونى جبريل محمود 



م

 

 

14سليمان السيد زكى جمال محمود 

16 محمود الدين حسام محمود 

18 السالم عبد محمود حسن محمود 

20حرزالله ابراهيم حماده محمود 

16محمود فهمى راض ى محمود 

20 سليمان احمد ربيع محمود 

14 توفيق البدرى  محمد سامح محمود 

20 عويس املجيد عبد سمير محمود 

18 حسن محمود صبرى  محمود 

20 ابراهيم محمود محمد عاطف محمود 

20الفقى محمود الرحمن عبد محمود 

10 محمد العزيز عبد الرحيم عبد محمود 

20 املجيد عبد التواب عبد النبى عبد محمود 

20 احمد عبده محمد الدين عصام محمود 

18الصوفى محمد على محمود 

16  زيد ابو محمود عمر محمود 

18 طه عويس كمال محمود 

20 محمود أحمد مجدى محمود 

18مصطفى حلمى محمد محمود 

18 احمد شاكر محمد محمود 

16مصطفى صابر محمد محمود 

18 الفتاح عبد كامل محمد محمود 

20ابراهيم محمد محمد محمود 



م

 

 

16السميع عبد محمود محمد محمود 

20الغنى عبد محمد محمد هشام محمود 

16 مرس ى الستار عبد محسن مدحت 

20 عوض حسين غريب محمد مدحت 

16  السيد على ابراهيم مرام 

14 الخولى السعيد حمدى احمد شريف مروان 

16 على السيد عالء مروان 

20 محمود امبابى محمد مروان 

14قاسم الحافظ عبد محمد مروان 

18 المغنى عبد محمد عادل مروة 

16 الدسوقى محمد فتحى محمود مروة 

 16الدلتونى السيد محمد احمد مريم 

 18 مريم احمد محمد فهيم 

20 على الله عبد اشرف مريم 

20  عطالله فوزى اشرف مريم 

16 الغنام محمد اشرف مريم 

16 حامد احمد حامد مريم 

12زقم فخرى  روبين مريم 

20بكرى  احمد سامح مريم 

18 الله نصر فتحى سامح مريم 

16 الضفيرى  محسن برغش كامل الله عبد مريم 

18  على الدين عالء مريم 

10 عبدربه سليمان على مريم 



م

 

 

18 سعيد احمد عمرو  مريم 

16 حسين املجيد عبد فؤاد مريم 

20الروبى مراد بكر ابو محمد مريم 

20 عواد جالل محمد مريم 

16 ابراهيم حسنى محمد مريم 

12الشوربجى حامد حسين محمد مريم 

16 احمد المعطى عبد محمد مريم 

18المهدى محمد فؤاد محمد مريم 

18 رفعت ابراهيم رفعت محمد كريم محمد مريم 

18 الدين شرف يسن محمد مريم 

10سعيد حسين محمود مريم 

18اللطيف عبد النبى عبد محمود مريم 

20 سمره ابو سليمان شحاتة هيثم مريم 

12 محمد رمضان ياسر مريم 

16 مصطفى مصطفى ياسر مريم 

16احمد الحسن محمد الخالق عبد مزار 

20 على املجيد عبد حسين ابراهيم مصطفى 

20 عمر محمد ابراهيم مصطفى 

16 موافى المكارم ابو احمد مصطفى 

18 سالمه ابراهيم سالمه احمد مصطفى 

20ابراهيم عثمان احمد مصطفى 

18 الهوبى ابراهيم محمود اشرف مصطفى 

12  خليل مصطفى ايمن مصطفى 



م

 

 

16 حافظ المنعم عبد جالل مصطفى 

18 اسماعيل مصطفى جمال مصطفى 

14على عمرو  مصطفى العابدين زين مصطفى 

18 محمد ابراهيم سمير مصطفى 

16 احمد حنفى عادل مصطفى 

16 حسنين محمد الرحمن عبد مصطفى 

16يوسف المنعم عبد عالء مصطفى 

18عسران موس ى الراض ى عبد محمد مصطفى 

 16 مصطفى يحيي عبد العزيز يوسف 

18 حافظ عشرى  أحمد معاذ 

18 حسنين محمد محمد محمود معاذ 

20 الجوهرى  السيد حمدى معتز 

20مينا مرتض ى جمال مفدى 

14 ميار كير النق مفير 

14 فليب المالك عبد وجيه مكاريوس 

10 كوال اكوى  كوال مكوى  

18 العزيز عبد على محمد شريف ملك 

20 الروبى بكر ابو محمد ملك 

20 رفعت محمد هيثم ملك 

20 النبى عبد طه احمد منار 

14 بدوى  احمد الحليم عبد عماد منار 

16 املجيد عبد الرازق  عبد وليد منار 

18 احمد على احمد الله منة 



م

 

 

18  اسماعيل عباس اسماعيل رأفت الله منة 

16احمد سليمان احمد الله منه 

12 العزيز عبد السيد اسامه الله منه 

16محمد سيد احمد اشرف الله منه 

18 همام محمد عبده البدوى  الله منه 

14حسين صالح خالد الله منه 

20 سالمه محمد عوض فهمى رجب الله منه 

20 محمد السيد عادل الله منه 

20عطوه محمود عبدالحميد عماد الله منه 

18دسوقى سيد مجدى الله منه 

20 السيد يحى محسن الله منه 

20 محمد دمين فايد محمد الله منه 

14 على القادر عبد ابراهيم منى 

20 حسنين الصبور  عبد حسنين منى 

10المطلب عبد الرحمن عبد حماد منى 

16 الكريم عبد الله خلف فتحى منى 

12 محمد مشهور  محمد منى 

20يوسف فراج نصر منى 

18 على احمد حسن مجدى منير 

20 ملوال يل دينق منيل 

16 حسنين محمد احمد مها 

18 الشرقاوى  على رمضان فؤاد ايمن مها 

12 صبحى احمد ابراهيم محمد مها 



م

 

 

 16

12  الحافظ عبد محمد جمال مهاب 

20  السيد حسن صالح مهاب 

16 على القادر عبد مهدى محمود مهدى 

18زكى محمد حسين مهند 

16الدين كمال عليوه ثابت العال عبد مهند 

20 الجليل عبد موس ى احمد موس ى 

18 الصالحين عبد المؤمن عبد الدين ناصر مؤمن 

10 قلته مسعد فؤاد مونيكا 

16 عمران محمد محمد اشرف مى 

20 سالم محمود مصطفى حسن مى 

14 على سعيد على مى 

14 غزال محمود محمد ماهر مى 

16 عليان شعبان محسن مى 

2 القطري  إبراهيم السيد مي 

18 على نصير الحكيم عبد ابراهيم ميادة 

18 السميع عبد الرحمن عبد رشاد مياده 

20 احمد محمد احمد ميار 

20 النمر محمود صبرى  طارق  ميار 

12  ابراهيم زهدى محمد ميار 

20 عطيه كامل نادى كامل ميرنا 

18  يوسف على يوسف ميرنا 

20 الله عوض نصيف عيد مينا 



م

 

 

14 ارمانيوس شمشون  ميشيل مينا 

18 غنيم ابو حامد حسن مصطفى نادرين 

16على زينهم خالد نادى 

12شفيق السيد حسن نادية 

14 مصطفى فؤاد ايهاب نادين 

14 فرج محمد الرؤف عبد ناديه 

18 الهلوتى السميع عبد محمد عالء ناديه 

14 محمد يوسف محسن ناديه 

18حسين صبرى  زكريا ناريمان 

20 حنا فارس عماد نانس ى 

16 حسن الرحيم عبد حامد مجدى نانس ى 

20 غريب محمد محمد ناهد 

16  محمد عبده سعيد خالد نجوى  

10 عطوه عيد محمد نجوى  

20 الغنى عبد احمد محمد نجيه 

20محمد محمود حسن ندا 

16 عبده محمد سيد ندا 

18  الديب المتولى حامد محمد ندا 

16 الحليم عبد رشدى مختار ندا 

18حجازى  الدين ضياء الدين سعد ندى 

20غانم على احمد سيد ندى 

20 محمود سيد صابر ندى 

20 عامر سعيد صالح ندى 



م

 

 

16 الشيمى طه على طه ندى 

18 سليمان احمد احمد الغفار عبد ندى 

20 محمد ابراهيم على ندى 

20 احمد احمد عماد ندى 

20 محمد سلومه عيد ندى 

16الرحمن عبد محمد على محمد ندى 

18 محمود الوهاب عبد محمود ندى 

14 حسن على محمود ندى 

18منصور  احمد النبى عبد احمد مندى ندى 

16حسن اسماعيل ناصر ندى 

12 ابراهيم ابراهيم الرازق  عبد نبيل ندى 

20 عباس سالم وحيد ندى 

14  ذكى سالمه ياسر ندى 

18رضوان مرس ى محمد ياسر ندى 

14 ابراهيم السيد احمد نرمين 

16 على بيومى رزق بيومى نرمين 

16عيسوى  محمد زكى احمد محمد نرمين 

14 عبدربه السالم عبد هانى نرمين 

16 محمد سمير نسرين 

14مزيد الباسط عبد على نسرين 

18 احمد الرحيم عبد حسن نسمة 

20رغمان حسين عادل نسمه 

20 ابراهيم محمد سيد محمد نصر 



م

 

 

12 الله عبد محمود على ابراهيم نهاد 

14 جونى  ىوات انريكو  نهله 

18احمد بدر سامى نهى 

20 امين امين نبيل نهى 

16القدحه بيومى حسن ياسر نهى 

18  الله عبد سيد فريد نوال 

18 محمد متولى محمد نوجيهان 

20 الغيط ابو احمد حسن على احمد نور  

20السيد كمال احمد سيد الدين نور  

10 على محمد عالء نور  

20 امام كمال محمود شريف نورا 

18محمد احمد النبى عبد نورا 

16 احمد حسين احمد محسن نورا 

14 روبى رياض حسين محمد نورا 

18الغنى عبد الدين جمال نوران 

18 شاهين محمد مجدى نوران 

 12 العليم عبد حسين محمد نوران 

18  الشمرانى محمد على نوره 

14 الرحمن عبد محمد نوره 

18على الرحمن عبد اسعد نورهان 

14على محمود فاروق اشرف نورهان 

14 السيد الرحيم عبد سيد نورهان 

20عامر سعيد صالح نورهان 



م

 

 

14 احمد مسعد عطيه نورهان 

14 محمد امام ابراهيم عمرو  نورهان 

14 محمد طلعت محمد نورهان 

20 الحميد عبد محمود محمد نورهان 

20 النعيم عبد جابر محمود نورهان 

14 محمود السيد مصطفى نورهان 

20  على حنفى مكرم نورهان 

20 موس ى الرحمن عبد موس ى نورهان 

18 سليمان محمد ناصر نورهان 

18لطفى بيومى اشرف هاجر 

14 يوسف نجم المنعم عبد جمال هاجر 

18حسن حسين حسن هاجر 

20 يسن فتحى ربيع هاجر 

14همام محمد رمضان هاجر 

14 حسنين عزب ابراهيم سليم هاجر 

20 يونس نظمى شريف هاجر 

20راشد حسن عادل هاجر 

20 ابراهيم على عاطف هاجر 

14 حسين احمد الحميد عبد هاجر 

18 غالى على الله عبد هاجر 

12الخالق عبد احمد على هاجر 

18 محمد جعفر الممدوح محمد هاجر 

20 الجواد عبد امام محمد محمد هاجر 



م

 

 

18 فتحى نشأت محمد هاجر 

20 خاطر محمد محمد حسين محمود هاجر 

14النبى عبد العزيز عبد النبى عبد محمود هاجر 

12 على محمد مصطفى هاجر 

20 القوى  عبد ابراهيم ناصر هاجر 

10 الحميد عبد فتحى نبيل هاجر 

20  سليمان سيد احمد هادى 

14 الغفار عبد السيد هادى 

10 محمود حنفى طارق  هادى 

16غالب العال عبد خالد هالة 

16 نقد ذكى خميس هالة 

20 قطب عيد قطب هالة 

10 العزيز عبد اللطيف عبد محمد الهام 

16 ابراهيم كمال بالل هايدى 

18حسين احمد زكريا سيد هايدى 

10محمد حافظ حلمى عصام هايدى 

16 محمود على الدين ضياء محمد هايدى 

14الله عبد جاد ميالد هايدى 

20  محمد العزيز عبد عصام هبة 

18الموجود عبد الضبع فارس هبة 

20 الحميد عبد السيد عاطف الله هبه 

16 الجليل عبد رمضان عمرو  الله هبه 

18محمد عيس ى محمد عيس ى الله هبه 



م

 

 

12 محمد زكى محمد هبه 

20 ابراهيم ايوب احمد هدير 

16  على حسن سامح هدير 

18 العزيز عبد محمود محروس هدير 

10 الراض ى عبد عرفات محمد هدير 

12الرحمن عبد عثمان يحيى هدير 

20 اللطيف عبد حنفى حسنى حنفى هشام 

16 زكى محمد العاطى عبد هشام 

16 الدسوقى احمد محمد فتحى هشام 

14 فهمى بيومى مجدى هشام 

16 حسن رشاد محمد هشام 

18 محمود طه محمد هشام 

16 احمد مصطفى محمد هشام 

16عبده الحميد عبد انور  همس 

18شعبان محمد محمد هويدا 

16 رزق الدين نصر صابر هيام 

18 على محمد بيومى مجدى وائل 

20 بدر الفتاح عبد بدر وفاء 

20 محمد الموجود عبد نبيه ممدوح وفاء 

20مندور  ابو محمد الدسوقى احمد والء 

20 المراكبى المنعم عبد السيد والء 

 20 والء عادل محمد عوض 

20العلى عبد حجازى  محمود وليد 



م

 

 

16 ابراهيم رفاعى اشرف يارا 

14البدراوى  محمد بدراوى  يارا 

12 زيدان محمد زيدان يارا 

16محمد سيد محمد يارا 

18 عبيد احمد محمد محمود يارا 

20محمود على يوسف يارا 

20 معوض محمد الفتاح عبد حاتم ياسر 

18 الخولى ابراهيم بدر محمد ياسر 

20حمدى محمد العزائم ابو ياسمين 

14حافظ العزيز عبد احمد ياسمين 

12 ابراهيم على اشرف ياسمين 

16اسماعيل على محمد جالل ياسمين 

12رزق مصطفى فتحى حسين ياسمين 

10 سيد مصطفى حسين ياسمين 

18 شديد احمد توفيق خالد ياسمين 

12 حسين خليل رمضان سيد ياسمين 

16 حسنين احمد الدين عالء ياسمين 

16 الزرقانى القوى  عبد محمود فتحى ياسمين 

16على محمد لطفى ياسمين 

16 حسنى الهادى محمد ياسمين 

20على خميس محمد ياسمين 

18 الصادق عبد الفتاح عبد محمد ياسمين 

20  حامد محمد محمد ياسمين 



م

 

 

16 زهران محمد محمد ياسمين 

20 كفرانه على المنعم عبد ياسر ياسمين 

20 الشيخ سليمان حسن حسنى يحيى 

10  الحويطى احمد احمد الغالم غريب يحيى 

14 ابراهيم الغنى عبد محمد ايمن يمنى 

18 فراد عمر على عمر يمنى 

18بشاره تركى عادل يوستينا 

20 المطلب عبد حسين احمد يوسف 

20 الصغير محمد احمد يوسف 

20 الغنى عبد محمد حسن اسامه يوسف 

20 الوهاب عبد الحكيم عبد اشرف يوسف 

20 احمد سيد توفيق جمال يوسف 

14الحصرى  الرحمن عبد السالم عبد جمال يوسف 

18صقر محمد محمد الدين حسام يوسف 

 18 يوسف خالد فؤاد السيد الفيومى 

16 دسوقى سيد دسوقى يوسف 

18 ابراهيم الرحيم عبد سالمه يوسف 

16الكريم عبد منصور  سيد سيد يوسف 

16 عوض العزيز عبد سيد يوسف 

20 محمد السيد الدين عالء يوسف 

20 هاشم السيد محمد الدين عالء يوسف 

16 النظامى الله عبد سمير محمد عمرو  يوسف 

16محمود كىز  فتحي يوسف 



م

 

 

20تقاوى  احمد محمد يوسف 

16 سالم مرس ى محمود محمد يوسف 

20 محمد يوسف محمد يوسف 

16محمدى طه محمدى يوسف 

16محمد عبده محمود يوسف 

16  احمد فوزى هشام يوسف 

14 السيد المنعم عبد احمد وحيد يوسف 

 
 

 


