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محمد فتحى عبد المجيد
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جمعه زارع حسن مقبول
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منتصر إمام رمضان إمام
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أحمد عثمان فرج عشماوى
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حسن عيد محمد على
سامى صبحى عبد الجليل
محمد حسان حسين محمود
محمد عادل عبد هللا حسين
إبراهيم كامل كمال عطيه
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محمود يوسف سالم جمعه
محمد طارق محمد فاروق
محمد عطيه محمد سنوسى
اسماعيل حسن محمود
السيد مصطفى السيد ممدوح
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أحمد على احمد على
عمرو جالل كمال أحمد
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حسن رمضان حسن على
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أسامه عبد هللا رشدى عبد الغنى
أحمد ممدوح محمد الجمل
إبراهيم أحمد عبد الفتاح
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شريف محمد راضى رضوان
وائل رمضان أحمد قنصوه
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جمال السيد فرج محمود
أيمن فاروق محمد
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محمد سيف مسعود سيف
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يسرى صبحى حسن سليمان
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أحمد حسين عويس محمد
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229
أحمد عبد هللا عطيه دسوقى
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ثروت محمد سيد حسن
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240
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248
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أمير سعد محمد محسب
محمد عبد الرحمن سالم
رامى أبو المجد صابر
أحمد عادل إبراهيم حسان
عالء احمد إبراهيم عبد هللا
مصطفى رجب حسن
طه حسين عبد المنعم
محمد رمضان سيد أحمد
عمرو إمام عبد الحكيم أحمد
مختار سالمه قرنى
محمد نعيم على على
عصام محمد سيد دياب
وليد محمد سيد سنوسى
أحمد إسماعيل محمد أحمد
محمد جمعه دسوقى محمد
هشام رأفت عبد المجيد
ريمون شارى شفيق
عالء حسين صالح كامل
غالب فاروق مهدى
وليد جمال أحمد خالد
محمد كليب مصطفى
محمد على عثمان محمد
عمرو منير بشير بدوى
عماد حمدى السيد عطا
أحمد أحمد رياض إبراهيم
مصطفى محمود احمد محمد
حسام سعيد محمد محمد خليفه
كرم عبد الحافظ حافظ بركات
محمد عبد الحفيظ عبد العزيز
عبد العاطى سالمه مطر
محمد شاكر جبر عبد الفتاح
جرجس زكريا اسكندر
أحمد سند أحمد سند
أحمد جمعه رمضان
أحمد محمد عبد هللا عبد الوهاب
صابر امبارك حداد أبو بكر
إبراهيم محمد إبراهيم خليل
أحمد كمال عبد الحميد
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محمد شحاته عسران محمد
أيمن ألفى فؤاد ذكى
منصور محمد حميده تعلب
حمدى أبو القاسم أحمد موسى
محمد شحاته محمد شحاته غنيم
محمود سامى خالد عفيفى
عماد سمير رياض
محمد زين العابدين حسن على
محمد عارف إبراهيم محمد
أحمد مجدى أمين السقا
على سيد خليفه محمد
عبد العليم صالح عبد العليم رسالن
محمد حسن على أحمد
حسام عبد المؤمن عوض
أحمد حامد أحمد عبد الفاضل
محمود خليفه محمود على
أحمد محمود أحمد محمد
حامد على محمد أحمد
خميس عيد إبراهيم محمود
حازم بحر عبد المؤمن حسنين
السيد السيد محمد عباده
محمود عبد المريد قبيل
أحمد جابر سعد عبد الدايم
على على السعيد على
مصطفى فتحى خليل سليمان
أحمد أبو بكر محمود هاشم
محمد عبد المنعم عبده محمد
إسالم جمال حسن السيد
رضا حامد عبد العزيز عبد العال
عبد هللا مصطفى على حسنين
بالل محمود شوقى محمد
مينا فتحى شحاته اسطفانوس
محمود حسنين سيد وهمان
محمد محمود الطوخى
مصطفى أحمد عبد هللا سيد
حماده على عبد الفتاح عزب
محمود مغربى محمود عبد الاله
عادل محمد أحمد محمد
حمدى مشحوت احمد حافظ
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أسامه سعيد إبراهيم جمعه
زكريا فاروق سفينه محمد
محمد عز محمد حسن
رمضان سعيد على عبد هللا
عمرو رجب عبد اللطيف
عماد طلعت عياد
أحمد محمد سيد هميمى
باسم أمين صالح بشوت
محمد إبراهيم حسين فليفل
ياسين محمد السيد القشطه
محمد رجب سعد حسن
هشام يوسف عبد الحافظ
محمد سيد محمد سيد
فؤاد طارق فؤاد راشد
عبد الفتاح محمد على جمعه
إبراهيم السيد السيد أيوب
الشحات احمد حسن عبد العزيز
العزب محمد على محمد
مينا إميل أمين
مصطفى عدلى عبد الغفار
سيد عاطف حسن عبد الحميد
مصطفى عبد هللا إسماعيل
كيرلس رزق عطيه
ياسر احمد النوبى حسن
سيد يونس سنوسى احمد
محمد كمال إبراهيم دسوقى
رجب محمود نافع
محمود سيد سفينه مهدى
محمد سعيد منشى احمد
محمود عبد الناصر محمود
محمد خالد السيد البدوى
عماد عطيه السيد صالح
محمود عادل محمود خليل
أحمد عطيه السيد سليمان
أحمد سعيد محمد أبو عابد
أحمد على مبروك محمد
حماده عيد فرج إبراهيم
باسم محمد عبد الفتاح عبد التواب
أحمد عبد هللا إبراهيم عبد هللا
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مصطفى محسن زكى عوض
حماده فاروق محمد إدريس
صالح مصطفى صالح مصطفى
شاذلى عبد القادر على صالح
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رفاعى جوده عليوه
محمود محمد محمد احمد
محمد وجدى عبد الهادى

