
تيب العنواناالسمال

شام دياب دمحم١ اشموندمحم 
اشمونحازم فارس شعبان عبدالعزيز٢
يم المقص٣ اشمونعالء حمد ابرا
اشمونعبدالعا صب عبدالتواب بلح٤
اشمونن مجدى يوسف ع٥
اشموناحمد قنصوه محمود اسماعيل٦
اشموندمحم عبدالعزيز حامد عبدالكريم٧
اشموندمحم مختار دمحم عفي سعد٨
يم ابو ن٩ يم ع ابرا اشمونابرا

اشمونوليد سعيد عبدالخالق عالء الدين١٠
اشموناحمد رمضان دمحم عبدالمع١١
اشمونمنصور م الدين منصور سيف الدين١٢
يم١٣ اشمونعالء السيد عبدالعظيم ابرا
اشمونعالء احمد دمحم مر رجب١٤
يم كامل عبدربه ع عامر١٥ اشمونابرا
اشمونعاصم عبدالن ام الجروا ١٦
اشموندمحم حمدى دمحم عي١٧
اشمونعثمان مهدى عبدالرشيد عثمان١٨
اشمونكريم صب شو احمد١٩
اشموندمحم صب شو احمد٢٠
اشموندمحم خالد دمحم عمر عبيه٢١
اشموندمحم شعبان عبد عبدالرحمن٢٢
اشمونحسن عبدالجواد احمد خليفه٢٣
اشمونيح عواد دمحم حسن٢٤
اشموناحمد سعيد عبدالسالم سليمان٢٥
اشمونعبدالعزيز عبدالعزيز مصط البدوى٢٦
يم عبدالعزيز٢٧ اشمونعالء صب ابرا
اشمونرمزى جمال رمزة بسيو ٢٨
اشمونذ خالد ذ دمحم٢٩
يم اسماعيل٣٠ يم عادل ابرا اشمونابرا
اشمونحماده صالح عبدالمقصود السيد٣١
اشمونمحمود عبدالعزيز ابو زيد عبدالعزيز٣٢
اشمونحامد عبدالعزيز حامد عبدالكريم٣٣
اشمونمصط دمحم طه ع مسعود٣٤
اشمونعمرو مختار دمحم عفي سعد٣٥
اشموندمحمى رمضان دمحمى مراد٣٦
اشمونعالء رجب عبدالتواب بلح٣٧
اشمونرضا عبدالعزيز ع ابو عامر٣٨
اشموندمحم صب سالم سالم٣٩
اشموناحمد جالل شحات احمد شوار ٤٠
اشمونصابر عادل صابر السيد٤١
يم دمحم بدر٤٢ اشمونع ابرا
اشمونفت عبدالحميد فت عبدالعزيز٤٣
اشمونعبدالفضيل عبدالمحسن عبدالفضيل٤٤
اشمونالسيد حسن السيد حسن قابيل٤٥
اشمونعالء عبدالمحسن عبدالحميد عبدالعا٤٦
اشمونع عبدالعليم عبدالعظيم خليل٤٧



اشمونمصط ع عيد دسو ٤٨
اشمونمحمود سالم احمد سالم٤٩
اشمونصفوت مشحوت عمران احمد٥٠
اشموندمحم جالل تها عبدالفضيل٥١
اشموندمحم رافت دمحم معوض٥٢
ى السيد دمحم٥٣ ر ص اشمونطا
يم سيد احمد٥٤ اشمونيوسف اسماعيل ابرا
اشموندمحم رمضان دمحم دمحم العطار٥٥
اشمونرمضان دمحم عبدالرحمن عوف٥٦
يم٥٧ يم ابرا اشمونرفا رزق ابرا
اشمونرضا عبدالكريم عباس مر٥٨
اشمونحامد حسن حامد عبدالعزيز٥٩
اشمونعمرو نا حسن عبدالقادر فرماوى٦٠
اشموناحمد رفعت عبدالحليم متو٦١
يم فرج٦٢ يم فرج ابرا اشمونابرا
اشمونمصط احمد ع احمد بدوى٦٣
اشموناحمد حن عمر عبدالن ٦٤
يم٦٥ اشمونسامح جمال ابو الحديد ابرا
اشمونمحمود عبدالن سعيد عسي٦٦
اشموناحمد خالد زيدان ونش٦٧
اشمونمصط سعد دمحم خطاب٦٨
اشمونالسيد سالم السيد علم الدين٦٩
اشمونعبدالمعبود عبدالغفار عبدالغفار٧٠
اشموناحمد سم شكرى محمود النياد٧١
اشموناحمد سعد دمحم بدر مدكور٧٢
اشمونايمن نبيل صادق الشايب٧٣
اشموناحمد عبدالنا دمحم عيد٧٤
اشمونمحمود عبدالمنعم يونس بيو٧٥
اشمونمحمود جمعه رمضان سند٧٦
اشموناحمد رمضان دمحم عبدالكريم٧٧
اشموندمحم لط عبدالجليل مو٧٨
اشموناحمد السيد دمحم الناقه٧٩
اشمونطارق السيد صابر عبدالرسول٨٠
يم دمحم خفا ٨١ اشمونرجب عامر ابرا
يم طعيمه٨٢ اشمونرمضان دمحم خليل ابرا
اشموندمحم محروس فهيم عبدالرازق٨٣
اشمونحمدى سا مصط سالم٨٤
اشموناحمد فه رفا السعد ٨٥
اشمونايمن يوسف فهيم الشايب٨٦
اشمونع عادل ع عبدالحميد٨٧
اشموناحمد جابر دمحم محمود٨٨
اشمونصابر مجدى عبدالعليم يح الشنو ٨٩
اشموناحمد نادى رجب عبدالمقصود٩٠
اشمونعماد حمدى دمحم قنديل٩١
يم عبدالمنعم ناصف٩٢ اشمونعبدالمنعم ابرا
اشمونرمضان حس رمضان حس ٩٣
اشمونرضا جمعه عبدالمعبود سليم عبيد٩٤
اشمونعبدالحليم دمحم حسام عبدالحليم طعيمه٩٥



اشموندمحم فرج ابو زيد فرج٩٦
اشموناحمد دمحم محمود فه٩٧
اشمونحس عبدالستار حس الغرباوى٩٨
اشموندمحم جالل عبدالصمد بسه٩٩

يم طاحون١٠٠ اشمونعالء حسن ابرا
اشموندمحم عاطف سيد احمد عبدالغفار١٠١
ى عبدالمحسن عبدالحافظ١٠٢ اشموندمحم ب
ف عبدالواحد١٠٣ اشمونعبدالواحد ا
اشمونمؤمن ابو الحديد عبدالحميد احمد١٠٤
اشموندمحم سالمه كامل عبدالمؤمن١٠٥
اشموندمحم عبدالحميد احمد ع البنا١٠٦
اشموناحمد دمحم عبدالفتاح عبدالحليم١٠٧
اشموناسالم طارق عبدالجليل دمحمى١٠٨
اشموندمحم سالمه عيد فرج١٠٩
اشمونعباس دمحم عباس دمحم نور الدين١١٠
اشموندمحم ناصف بدوى بدوى١١١
يم ع غيث١١٢ اشمونع ابرا
اشموندمحم مر عبدالفتاح السيد البدوى١١٣
اشمونشام خالد عزت سليمان١١٤
اشموندمحم عبدالمجيد عبدالمجيد عوض١١٥
اشمونمحمود رجب دمحم عبدالرحمن عامر١١٦
اشموندمحم ن دمحم السيد حجازى١١٧
اشمونمحمود يوسف محمود عبدالصمد١١٨
اشمونعمر عزت جابر حشاد١١٩
اشمونصالح سعد دمحم مدكور١٢٠
اشموناسالم السيد ع السيد قرقوش١٢١
اشمونعبد عبدالمنعم عبد صيام١٢٢
يم عبدالحميد غنيم١٢٣ اشمونعبدالحميد ابرا
يم السيد احمد عبد١٢٤ اشمونابرا
اشمونعماد حمدى ابو العال سليمان١٢٥
اشموندمحم عبداللطيف حسان داود١٢٦
ران١٢٧ اشمونيا دمحم دمحم ز
اشمونعبدالحميد دمحم عبدالحميد بكر١٢٨
اشموناسالم احمد ع احمد بدوى١٢٩
اشمونعبدالمجيد عبدالعزيز حل السعد ١٣٠
اشموندمحم صب احمد شعبان شل ١٣١
اشموندمحم عزت نوح العجرودى ١٣٢
اشموناسالم سعيد سيد جاد١٣٣
اشموناحمد سا ع نافع١٣٤
يم١٣٥ اشموناحمد يا احمد ابرا
اشموندمحم رشدى احمد دمحم السيد١٣٦
اشمونعبدالعا عاطف عبدالعا سالم١٣٧
يم مصط كشك١٣٨ اشمونمحمود ابرا
يم فرحات١٣٩ اشموناسالم دمحم ابرا
ه١٤٠ اشموناحمد فت عبدالحميد ط
يم١٤١ اشمونعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ابرا
اشمونجمال حمدى جمال ابو الحديد١٤٢
يم دمحم عبدالحميد ع بكر١٤٣ اشمونابرا



اشمونعماد سعيد عبدالونيس دمحم سعد١٤٤
اشمونعبد مصط شل دمحم١٤٥
اشمونخالد ع عبدالمنعم معوض١٤٦


