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منوفدمحم ع ابو المعا الشخ١
منوفمحمود عبدالونيس يونس سعد٢
يم عبدالجليل٣ منوفمصط شاكر ابرا
منوفدمحم عمر عبدالعزيز فه٤
ر رمضان عبد٥ منوفاحمد طا
يم٦ منوفرمضان سيف ما ابرا
منوفسم نبوى دمحم الغبا ٧
يم عبده٨ منوفاحمد شو ابرا
منوفاحمد عبدالعا مصط ياس ٩

منوفدمحم سعد دمحم ابو العن ١٠
منوفسعد عطيه دمحم جوي١١
منوفدمحم عبده يونس ملي ١٢
منوفعبدالحميد جالل عبدالحميد سعيد١٣
منوفوليد دمحم عبدالغفار عبدالصمد١٤
منوفاحمد مصط احمد فارس١٥
منوفاحمد وحيد محمود االع١٦
منوفعوض  ابو الفتوح عوض ١٧
منوفدمحم فت ع شمس١٨
منوفدمحم شو حسان مصط ١٩
منوفخالد محمود احمد المظا٢٠
منوفمصط خالد شاكر عبدالمقصود٢١
يف٢٢ منوفاحمد سم سعد ال
يف٢٣ منوفمحمود سم سعد ال
منوفنا كمال الدين عبدالحميد حمزه٢٤
منوفاسالم دمحم نوح الشقيدى٢٥
منوفاسالم رجب عبدالسميع دعبس٢٦
منوفمصط محمود السيد ما ٢٧
يم عبدالرؤوف الشعراوى٢٨ منوفاحمد ابرا
منوفاسامه ج دمحم جالل٢٩
يم دمحم ال٣٠ منوفدمحم ابرا
منوفدمحم حماده دمحم عي٣١
وك٣٢ منوفحس السيد م
منوفاحمد ي معوض ابو غريبه٣٣
ف عبدالهادى عبدالسميع عاشور٣٤ منوفا
منوفدمحم مصط عفي عبدالرازق٣٥
اب القليو ٣٦ منوفاحمد ن عبدالو
برى٣٧ منوفعمرو رجب عبدالستار ال
ر السيد جالل٣٨ منوفاحمد ما
يم٣٩ منوفدمحم طه احمد ابرا
منوفدمحم ز عبدالعزيز واصل٤٠
منوفدمحم حمدى جابر ابو عاشور٤١
يم مصط النجار٤٢ منوفمصط ابرا
منوفع فوزى ع عوف٤٣
منوفعصام السيد مصط عباس٤٤
منوفعبدالغفار عبدالنا عبدالغفار٤٥
منوفدمحم صب محمود فارس٤٦
منوفمحمود صابر ابو السعود ع٤٧



منوفمجدى عبدالحميد دمحم الخو٤٨
منوفدمحم اسماعيل اسماعيل الشاف٤٩
منوفاسالم رفيق عبدالعزيز عامر٥٠
ه٥١ ى عبدالهادى ع ابو خ منوفخ
يم صالح سالمه٥٢ منوفاحمد ابرا
منوفعمرو سعيد عبدالغ عالم٥٣
منوفدمحم ايمن فت عطا ٥٤
منوفمصط ابو السعود بيو٥٥
منوفدمحم جمال عبدالعزيز ن الدين٥٦
منوفدمحم عبدالعظيم دمحم الف ٥٧
يم ابو حاج ع٥٨ منوفسعيد مصط ابرا
منوفمحمود م عبدالمجيد الخو٥٩
منوفعبدالمنعم يح عبدالمنعم عي٦٠
منوفعمرو كمال سعيد الملي ٦١
منوفدمحم فه جاد ريشه٦٢
منوفدمحم عبدالستار عبد زيدان٦٣
برى٦٤ منوفدمحم رجب عبدالستار ال
يم عمر ابو شما٦٥ منوفكريم ابرا
منوفوليد سبا ابو الحس حموده٦٦
يم الراوى االحمر٦٧ منوفاحمد ابرا
منوفاحمد حسن عبدالفضيل المشطاوى٦٨
اره٦٩ منوفحسن احمد رفا 
منوفعبدالحميد فوزى عثمان عبدالحميد٧٠
ار٧١ منوفالشاف احمد شاف ز
منوفالسيد عيد السيد مو٧٢
منوفعبدالعظيم عبد عبدالعظيم عي٧٣
منوفاسالم فارس احمد مو٧٤
يف٧٥ منوفعاطف عبدالعزيز محمود ال
يم عبدالجواد٧٦ يم حامد ابرا منوفابرا
منوفدمحم وحيد محمود االع٧٧
يم عمر ابو شما٧٨ منوفدمحم ابرا
يكل٧٩ منوفدمحم نا عبد 
يم عادل جابر عرفه٨٠ منوفابرا
منوفاحمد منصور عبدالقوى القليو ٨١


