اسماء الذين لم يتسلموا عقودهم من االردن
االسم
أبومسلم حسنى محمد نجيدة
ابانوب هالل جبران عبد المالك
ابراهيم ابراهيم عبد الغفار موسى
ابراهيم احمد ابراهيم احمد
ابراهيم احمد ابراهيم الجوهرى
ابراهيم احمد عبدالمغني عبدهللا
ابراهيم الضوي السمان محمد
ابراهيم جمعه السيد رمضان
ابراهيم حسن ابراهيم محمد
ابراهيم حمدي ابراهيم السيد رمضان
ابراهيم خلف الياس جرجس
ابراهيم عاشور ابراهيم عبدالعزيز
ابراهيم عاطف مصطفى محمد
ابراهيم عبد المنعم ابراهيم اسماعيل
ابراهيم عبدالرجال على ابراهيم
ابراهيم عزمي محمد سليمان
ابراهيم عيد محمد علي
ابراهيم محمد اسماعيل عبدهللا سفايه
ابراهيم محمد السيد ابراهيم
ابراهيم محمد العوضي احمد عيد
ابراهيم محمد عبد الرازق حموده
ابراهيم محمد محمد ابو المعاطي
ابراهيم يوسف حامد ابراهيم علي
ابو المعاطي همام يوسف همام
ابو بكر عبد الواحد عبد الفضيل زيدان
ابو سمرة على فرج العنانى
ابوالمجد سليمان علي صديق
ابوالنجا محمد عبدالحميد عيسى
ابوبكر عمر صابر عبدالخالق
احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم
احمد ابراهيم الدسوقي علي
احمد ابراهيم خطاب ابراهيم
احمد ابوالمجد عبداللطيف عطيه هجرس
احمد اسماعيل احمد جبر
احمد اشرف صبري حسن
احمد الحسيني محمد المعداوي
احمد السيد ابراهيم حسن
احمد السيد عبد الباقي محمد ابو عيطه
احمد الشبراوي محمد محمد

تاريخ الميالد
10/07/1966
01/10/1995
14/10/1981
09/01/1998
03/01/1966
25/05/1996
01/01/1996
09/07/1988
06/07/1995
02/06/1990
16/12/1978
04/01/1994
10/01/1996
15/06/1998
14/10/1980
02/10/1979
01/02/1998
02/01/1977
11/03/1988
05/03/1971
04/10/1978
21/02/1974
01/01/1994
13/03/1988
09/07/1982
20/12/1981
27/06/1994
21/10/1992
02/08/1988
19/01/1975
02/06/1999
16/09/1992
30/08/1999
22/07/1990
09/01/1996
07/08/1999
10/09/1991
01/07/1995
02/02/1982

المحافظة
الشرقيه
اسيوط
كفر الشيخ
الدقهليه
الدقهليه
المنيا
قنا
البحيره
المنوفيه
الدقهليه
اسيوط
المنيا
الشرقيه
البحيره
اسيوط
البحيره
المنيا
البحيره
كفر الشيخ
الدقهليه
كفر الشيخ
الدقهليه
الدقهليه
اسيوط
الفيوم
الدقهليه
سوهاج
بنى سويف
المنيا
الدقهليه
البحيره
الشرقيه
الغربيه
القليوبيه
الغربيه
كفر الشيخ
الفيوم
الغربيه
الشرقيه

احمد الشحات احمد خطاب
احمد الشحات حسن احمد
احمد امام احمد جاد
احمد امين علي امين عماشه
احمد بدوي احمد احمد
احمد بسيوني محمد علي
احمد بكري نصيب عبدالقوي
احمد جمال احمد ابراهيم
احمد جمال سراج محمد
احمد جمال عبد الرحمن محمد
احمد جميل زكي حموده محمد
احمد جميل عبدالسالم سالمه
احمد حامد سالمه الزعفراني
احمد حسام الدين عوض احمد
احمد حسام راضي ليثي
احمد حسن احمد عبدالمهيمن
احمد حسين الدسوقي محمد
احمد حسين رجب احمد
احمد حميده خليل علي ترابيس
احمد خليفة عبدالرحيم حسن
احمد خليل فضيل خليل
احمد خميس عبدالسيد محمد خالد
احمد خميس علي محمد
احمد ربيع علي محمود
احمد ربيع يوسف معوض
احمد رجائي عبد العظيم رمضان
احمد رجب احمد علي
احمد رجب علي عبدالوهاب
احمد رزق عبدالعزيز عبدالحافظ
احمد رمضان سيد نصر
احمد رمضان يوسف ابراهيم منسى
احمد سعد السيد محمد
احمد سعيد عبد هللا محمد
احمد سليمان طلعت احمد سليمان
احمد سمير محمد حامد
احمد سيد احمد عبدالباقي
احمد سيد شحاته محمد
احمد سيد عبد المعطي عبد الجواد
احمد شاهد محمد فهيم
احمد شرف صادق عبدالعزيز الجالي
احمد شعبان ابراهيم صالح
احمد شعبان احمد رجب سعد

31/10/1991
23/06/1985
11/08/1965
19/10/1987
28/03/1985
23/11/1971
22/04/1991
05/01/1997
20/04/1995
11/12/1992
10/10/1995
09/01/1993
06/01/1989
20/01/1998
05/07/1994
01/03/1999
20/03/1976
01/01/1996
14/01/1989
03/10/1991
10/01/1983
18/04/1995
01/05/1987
06/04/1979
12/07/1986
09/01/1992
03/05/1992
11/01/1993
09/09/1987
04/10/1991
04/01/1999
03/02/1990
01/07/1993
07/01/1998
24/05/1989
03/09/1987
07/10/1994
14/02/1991
12/07/1997
09/08/1998
20/01/1992
06/07/1994

البحيره
الدقهليه
الشرقيه
الدقهليه
سوهاج
المنيا
الفيوم
القاهره
بنى سويف
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
الفيوم
كفر الشيخ
المنيا
الفيوم
الدقهليه
الفيوم
البحيره
الفيوم
البحيره
البحيره
المنيا
الفيوم
القاهره
بنى سويف
المنيا
الفيوم
المنيا
اسيوط
البحيره
كفر الشيخ
الشرقيه
الغربيه
الدقهليه
الفيوم
المنيا
بنى سويف
كفر الشيخ
البحيره
المنوفيه
البحيره

احمد شعبان مهران احمد
احمد صبحي عبد الغني زيان
احمد صبري سعد محمود سعد
احمد صالح شلقامي خليفه
احمد صالح عطيه علي
احمد عادل حموده رمضان
احمد عادل محمد قطب
احمد عاشور احمد محمد
احمد عاطف اسماعيل حسن
احمد عبد الجواد عبد العاطي بالي
احمد عبد الحافظ عبد الحميد الخويسكي
احمد عبد الحي ابو شعيشع محمد ابوزيد
احمد عبد الغني معوض عبد الغني
احمد عبد الفتاح محمد احمد
احمد عبد الهادي السيد احمد عبد السالم
احمد عبد الواحد محمد السيد
احمد عبدالباسط بكرى محمد سالم
احمد عبدالحليم عبدالفتاح متولي
احمد عبدالرحيم محمود محمد
احمد عبدالعاطي فتحي محمد
احمد عبدالفتاح حسن ابوشادي
احمد عبدالفتاح محمد عبدهللا
احمد عبدالقادر احمد يوسف بيلي
احمد عبدالال احمد فراج
احمد عبداللطيف محمد ابراهيم
احمد عبدهللا حسين عبدهللا ابوحطب
احمد عبدالنبي احمد الشاذلي
احمد عثمان سيد احمد
احمد عالء الدين عبدالفتاح ابراهيم
احمد علي عبد الحافظ مسعود
احمد علي محمد يونس
احمد عوف احمد عوف منصور
احمد عويس رجب عبدالجليل
احمد فتحي احمد عبدالحميد
احمد فتحي عبدالبديع على
احمد فتحي محمد سعد
احمد فتحي محمد محمد
احمد فرج محمد احمد
احمد فكري عبد السالم احمد رفاعي
احمد كمال احمد محمد
احمد محمد ابو مسلم اسماعيل
احمد محمد ابوغنيمه عبداللطيف

06/09/1987
11/01/1994
16/11/1992
26/11/1989
03/06/1999
29/07/1992
14/01/1987
01/01/2000
14/09/1992
28/05/1995
01/01/1962
01/05/1990
20/03/1994
26/06/1966
08/07/1995
17/06/1995
02/05/1999
25/10/1994
27/12/1988
09/06/1992
06/02/1990
29/08/1988
11/10/1993
25/04/1991
05/04/1988
04/04/1983
17/05/1989
30/08/1982
08/10/1992
20/10/1999
27/12/1972
09/01/1998
01/09/1998
22/12/1981
16/01/1999
08/12/1990
01/12/1992
01/08/1998
24/08/1996
04/01/1980
22/11/1977
18/02/1986

المنيا
المنوفيه
غير مبين
المنيا
الدقهليه
الفيوم
كفر الشيخ
الفيوم
المنيا
كفر الشيخ
االسكندريه
كفر الشيخ
المنيا
القاهره
الدقهليه
سوهاج
الشرقيه
البحيره
الفيوم
قنا
الغربيه
الشرقيه
الدقهليه
الفيوم
الدقهليه
البحيره
الغربيه
الفيوم
المنيا
المنيا
بنى سويف
الدقهليه
الفيوم
الفيوم
الدقهليه
المنيا
الشرقيه
البحيره
البحيره
الفيوم
الشرقيه
القليوبيه

احمد محمد احمد اسماعيل
احمد محمد احمد سالم
احمد محمد احمد عرب
احمد محمد اسماعيل شرف الدين
احمد محمد السيد احمد
احمد محمد السيد احمد علي بدوي
احمد محمد الشوادفي العسوى
احمد محمد امين عبدالعال
احمد محمد توفيق احمد
احمد محمد حسام الدين السيد
احمد محمد زكي محمد
احمد محمد شحاته محمود
احمد محمد عاصم غازي
احمد محمد عبد الحميد الورداني
احمد محمد عبدالرشيد احمد
احمد محمد عبدالسالم العشري
احمد محمد عبدالسالم محمد
احمد محمد عبدالمنعم عبده عبدالعزيز
احمد محمد عطوه دسوقي
احمد محمد عطيه حسن
احمد محمد على زيادى
احمد محمد عيد احمد
احمد محمد فتح الباب عبد الجواد
احمد محمد محمد ابوالعال
احمد محمد محمد احمد
احمد محمد محمد جاد
احمد محمد محمد عبدالباقي
احمد محمد محمد عثمان
احمد محمد محمد محمد
احمد محمد محمد محمد
احمد محمد مصطفى السيد
احمد محمود ابراهيم ابراهيم
احمد محمود عبدربه علي
احمد محمود علي حمدهللا
احمد محمود فؤاد عبد الرحمن
احمد محمود محمود عيد الشرقاوي
احمد محمودالسيد سيداحمد ابراهيم
احمد مرضي عبدالمولى محمد بيومي
احمد مصطفى سعيد ابو زيد
احمد مصطفى علي عبد الغني
احمد ممدوح احمد ابراهيم
احمد منصور احمد الصادق

25/10/1972
18/06/1989
23/06/1986
01/05/1996
20/10/1993
26/08/1992
01/05/1993
20/04/1988
24/01/1994
21/05/1995
14/02/1994
09/01/1988
01/10/1998
09/03/1983
15/01/1987
28/01/1995
09/01/1991
01/05/1996
15/03/1997
12/06/1978
02/11/1998
16/12/1982
24/07/1994
26/01/1989
28/12/1989
11/09/1985
23/11/1967
28/01/1981
21/05/1975
26/04/1986
01/01/1998
29/10/1987
12/09/1989
14/05/1983
15/02/1995
18/07/1985
27/09/1995
01/03/1990
09/10/1994
14/03/1986
26/05/1993
20/01/1993

قنا
سوهاج
البحيره
المنوفيه
الفيوم
الشرقيه
الشرقيه
الشرقيه
االسكندريه
الشرقيه
المنيا
بنى سويف
كفر الشيخ
كفر الشيخ
الفيوم
الغربيه
الدقهليه
البحيره
الفيوم
الشرقيه
المنيا
المنيا
المنيا
الجيزه
المنيا
المنيا
البحيره
الدقهليه
الشرقيه
المنيا
الفيوم
الدقهليه
الشرقيه
الفيوم
المنيا
الدقهليه
الشرقيه
البحيره
الفيوم
الفيوم
الدقهليه
الشرقيه

احمد نشات حسانين عبد المنعم
احمد يسري محمد الصعيدي محمود
احمد يوسف عزب يوسف
ادهم عبد الستار طه احمد
اسامه حسن محمد ابوالمعاطي
اسامه مصطفى الباز احمد
اسامه مصطفى السيد عبدالمجيد
اسعد حسن محمود عبدهللا
اسالم احمد عبدالرحيم سيد
اسالم سعيد حسن ابو شوم
اسالم شعبان عبد الجليل عبد المجيد
اسالم صبحى كمال محمد طه
اسالم طارق سعيد السيد احمد
اسالم عادل ميهوب احمد ابوزيد
اسالم عطا امام احمد ابراهيم
اسالم محمد على محمود
اسالم محمد عيد احمد
اسالم محمد محمد عبد الرحمن
اسالم مرسي السيد رزق الشافعي
اسالم مسلم علي خليل
اسالم ناجي علي عبدالفضيل
اسالم نجاح عبدهللا محمد
اسماعيل احمد يونس مصطفى
اسماعيل رمضان اسماعيل الغريب
اسماعيل فريد ابوالخير هيكل
اسماعيل محمد عبده النجار
اشرف ابومليح طه محمد
اشرف جمال عبد الرازق عبد الحميد
اشرف جمعه هالل محمد
اشرف عويس عبد الكريم ابراهيم
اشرف لطيف شكر عبدالملك
اشرف محروس علي صالح
اشرف محمد علي عبد الرحمن
اكرامي هارون محمد محمد موحد
اكرم محمد محمد عوض
الجوهري محمد الجوهري شديد حديد
الحسن محروس مدكور ميهوب
الحسين عبدهللا مصطفى عبدالمنعم
الحسيني جمال عبدالهادي علي
السعيد عبد الحليم احمد عمر الدبابي
السعيد عبد القادر محمد ابراهيم
السعيد عبدالمنعم احمد جعبوب

26/07/1986
17/09/1993
22/06/1982
12/02/1988
03/10/1984
15/03/1987
01/06/1999
30/11/1971
01/03/2000
01/09/1999
24/01/1998
15/03/2000
08/11/1992
02/12/1999
06/01/1994
14/11/1996
24/01/1993
05/06/1992
01/08/1994
03/01/1993
26/05/1998
25/04/1999
29/04/1992
31/12/1985
01/04/1987
22/12/1985
01/01/1996
04/02/1983
01/05/1988
08/01/1999
01/04/1991
25/03/1986
16/10/1988
01/10/1980
16/01/1985
18/07/1994
22/02/1994
11/09/1979
28/12/1978
05/07/1984
31/08/1986
01/12/1975

المنيا
المنيا
الشرقيه
المنيا
الدقهليه
كفر الشيخ
الفيوم
سوهاج
الفيوم
البحيره
البحيره
كفر الشيخ
الشرقيه
بنى سويف
االسكندريه
اسيوط
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
المنيا
بنى سويف
المنيا
البحيره
البحيره
البحيره
البحيره
بنى سويف
الشرقيه
المنيا
المنيا
المنيا
اسيوط
سوهاج
البحيره
الشرقيه
القليوبيه
المنيا
الفيوم
الدقهليه
البحيره
كفر الشيخ
كفر الشيخ

السعيد محمد محمد كامل
السيــد محمد سليمــــان حسن
السيد ابراهيم السيد احمد ابراهيم
السيد ابراهيم محمد عيد
السيد احمد محمد عبد الفتاح
السيد السيد ابراهيم يوسف
السيد المتولي محمد المتولي
السيد بكر احمد مصطفى سليم
السيد رجب غازي احمد
السيد سعاده حسين سعاده
السيد صبحي محمد احمد
السيد صبري ابو العال سيد
السيد عبد الحميد السيد عبد الحميد
السيد عبدالسالم ابراهيم احمد
السيد عبدالعال حسن ابراهيم
السيد عبدهللا عبدالفتاح سعيد
السيد عبدهللا محمد سرور
السيد عبدهللا محمود ايوب
السيد على سيد احمد ناصر
السيد فاروق ابراهيم السيد
السيد محمد ابراهيم اسماعيل
السيد محمد السعيد محمد زغلول
السيد محمد عبدالسالم حسأنين
السيد محمد محمد فتح الباب
السيد نمر السيد علي
السيد هالل حسن محمدالشال
السيد وحيد صبحي عطوان
الشحات احمد عبد هللا النصراوي
الشحات مهدي حسن اسماعيل الجمل
الشربينى عبد الهادى محمد عبد الهادى
القاسمى على السيد عبد الرحيم
الهادي عبدالرحمن عبدهللا المغربي
امير فتحي منصور محمد دسوقي
انور زكريا نجيب متى
انور سعيد انور عبد الواحد ابو سالم
ايمن حامد فريز دخيل
ايمن صالح محمد امام
ايمن عبدالكريم مرسي عبدالرحمن
ايمن فراج محمد سيد
ايمن محمد عوض هللا السيد
ايمن موسى حسين احمد
ايهاب سيف احمد سيف

01/01/1995
30/10/1986
15/10/1997
09/12/1989
07/05/1987
12/10/1985
01/03/1977
03/01/1995
08/05/1995
13/12/1982
14/11/1987
08/10/1996
09/09/1998
05/07/1970
15/02/1969
28/11/1987
06/10/1986
10/01/1985
24/12/1983
04/06/1995
01/12/1992
25/07/1981
26/01/1968
04/01/1984
31/07/1986
10/09/1995
23/04/1989
01/03/1970
12/11/1980
11/07/1994
10/01/1987
05/06/1985
16/02/1999
26/05/1984
18/01/1975
01/07/1980
11/07/1980
20/10/1971
03/05/1988
15/11/1981
17/04/1989
30/07/1988

الغربيه
الغربيه
الدقهليه
الدقهليه
الدقهليه
الشرقيه
الدقهليه
الغربيه
كفر الشيخ
الشرقيه
الشرقيه
القليوبيه
الدقهليه
الشرقيه
الشرقيه
كفر الشيخ
الدقهليه
البحيره
كفر الشيخ
الغربيه
الشرقيه
الدقهليه
المنيا
الفيوم
الدقهليه
الدقهليه
البحيره
الغربيه
الشرقيه
الدقهليه
الدقهليه
البحيره
القليوبيه
الجيزه
المنوفيه
البحيره
المنيا
الشرقيه
الفيوم
الفيوم
الفيوم
المنيا

ايهاب كامل زكي حجازي
ايهاب ممدوح مسعود سليم
ايهاب ناصف انيس حكيم
بحيري محمد محمدمحمد الجميل حمده
بدر رجب احمد عويس
بدر سباعي محمد سباعي هندي
بدوي رزق حسانين السيد
بدوي عبدالرحيم عبدالحميد علي
بسام حبشي دسوقي محمد النقيب
بسام عرفات محمد محمود عاصي
بسام محمد ابراهيم احمد محمد
بطرس موريس اسحق غبلاير
بهاء احمد انور حسين
بهاء الدين حسن السيد حسن الدعبس
بهاء سعيد الدسوقي العفيفي
بهجت صالح محمد عبدالرحيم
بيومي احمد عبداللطيف حسين
تامر ابراهيم على محمد
تامر ربيع ابراهيم عبدالعزيز
تامر محمد عبدالعزيز موسى
تامر محمود علي قطب
تاوضروس مجدي تادرس فهيم
ثروت حامد عفيفي حامد
جابر عثمان عيسى سيد
جاد الكريم عبده الصادق الطيب
جاسم محمد عبد الستار عبد الغني
جبريل مصطفى عبدالمجيد حماد
جرجس ماهر جرجس شنوده
جالل محمد احمد محمد
جمال ابو الحمد حافظ محمد
جمال احمد محمود احمد
جمال رمضان خلف رمضان
جمال عبد احمد عبد العليم
جمال عبدالتواب عبدالعزيز عبدالمقصود
جمال عبدالناصر فوزي عبدهللا
جمال على عبد هللا محمد
جمال محمد عبد الفتاح محمود
جمال مصطفى محمد عبد الوهاب
جمال يوسف سعدهللا يوسف
جمعه عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن
جمعه علي محمد علي
جمعه ناجح عبد المهدي علي

05/11/1971
اسيوط
10/11/1998
اسيوط
19/10/1995
القليوبيه
24/07/1983
الفيوم
10/07/1994
الشرقيه
30/07/1998
المنيا
18/07/1981
الفيوم
05/11/1984
البحيره
16/05/2000
الدقهليه
01/04/1995
20/08/1995
المنيا
04/02/1999
الشرقيه
12/10/1991
 16/01/1993خارج الجمهوريه
المنوفيه
23/07/1986
المنيا
26/09/1978
الفيوم
10/01/1988
الدقهليه
02/01/1992
المنيا
03/10/1994
المنوفيه
25/12/1983
الفيوم
03/05/1993
المنيا
29/05/1994
الشرقيه
05/03/1984
المنيا
30/12/1986
سوهاج
23/01/1982
المنيا
12/06/1995
 16/04/1976كفر الشيخ
اسيوط
24/10/1992
اسيوط
01/09/1999
سوهاج
03/08/1984
المنيا
16/01/1990
الغربيه
02/05/1984
 24/06/1980شمال سيناء
الفيوم
14/12/1972
اسيوط
01/03/1994
المنيا
02/04/1984
الفيوم
21/05/1988
 02/12/1988بنى سويف
اسيوط
29/01/1986
الفيوم
01/06/1989
المنيا
06/12/1988
المنيا
03/01/1992

حافظ محي محي ابراهيم
حامد شكري محمد محمود
حبيب عبد هللا حبيب عبدهللا
حجاج سعد محمد جابر
حجاج محمد عبد العزيز مبارك
حجاج ناصر محمد سعيد
حسام احمد محمد على ابو بكر
حسام الشحات بسيونى شعله
حسام بدوي بهلول ياسين
حسام جميل غازي ابوشعيشع
حسام حسن علي حسن
حسام عباس احمد ابراهيم
حسام عيد فتحي محمود
حسام محمد رجب خليل
حسام محمد سيد هاورن احمد
حسام نايف السيد عيسى
حسن ابراهيم السيد علي
حسن ابراهيم حسن بخيت
حسن احمد حسن ابراهيم
حسن احمد عبدهللا عبد الرحمن
حسن السيد بسيوني ابراهيم عبد الال
حسن السيد بهلول ياسين
حسن جمال حسن منصور عيد
حسن سيد حسن محمد
حسن شحات حسين مرزوق
حسن عبدالعال عبدالقادر عبدالعال
حسن على احمد حسن
حسن علي السيد طلب
حسن علي طه احمد
حسن كمال محمد محمد عامر
حسن نصر حسن شرباش
حسن وحيد موسى ابو ساطي
حسنى خليفه محمد سيد
حسنى عبدالعاطى السيد العادلى
حسين احمد شحاته فريد
حسين حجازى نعمان عبد اللطيف
حسين رمضان محمد الحاوي
حماده ابراهيم احمد محمد
حماده العيسوي محمد سيد احمد
حماده سالم ابو المعارف عباس
حماده سيد رجب عبدالجليل
حماده صبري حسين محمد رزق

01/01/1983
09/11/1995
25/10/1985
05/01/1993
08/10/1981
29/04/1992
26/10/1990
09/12/1987
17/06/1994
25/07/1993
01/10/1994
19/03/1973
15/11/1989
23/05/1984
01/02/2000
11/10/1993
15/05/1965
03/12/1985
06/01/1998
09/01/1983
10/02/1983
01/06/1993
01/01/1998
05/05/1991
01/10/1981
10/10/1984
10/03/1992
14/07/1976
01/08/1992
07/01/1997
08/09/1994
20/06/1998
17/08/1976
21/04/1982
13/02/1995
16/01/1984
27/10/1990
25/12/1983
08/01/1986
04/05/1987
22/11/1988
28/03/1982

الدقهليه
سوهاج
الدقهليه
المنيا
المنيا
الفيوم
المنيا
الغربيه
سوهاج
كفر الشيخ
الدقهليه
بنى سويف
بنى سويف
كفر الشيخ
الفيوم
سوهاج
الشرقيه
المنيا
الدقهليه
المنيا
البحيره
سوهاج
البحيره
المنيا
الفيوم
الشرقيه
اسيوط
المنيا
كفر الشيخ
كفر الشيخ
الغربيه
الشرقيه
بنى سويف
البحيره
بنى سويف
المنيا
البحيره
اسيوط
الغربيه
سوهاج
الفيوم
الشرقيه

حماده عبدالحليم عبدالعظيم محمد
حماده علي عبدالرحيم قمر الدوله
حماده محمد حسن احمد
حماده محمد رمضان شلقامي
حماده محمد عبدالحميد حسين
حماده محمود السيد منصور
حمدي ابراهيم احمد احمد منصور
حمدي احمد فتحي سيد
حمدي سيد طلبه وهبه
حمدي شافعي حامد شافعي
حمدي قطب محمد عبدالمولي
حمدى يونس روبى عبدالمطلب
حموده فتحي عبد العال علي
حيدر عيد عبد النبي عبد الرازق
خالد احمدعبدالعاطي محمد الشيخ على
خالد جالل يسين العيسوي
خالد جمال بدير جعفر
خالد حميده خليل على
خالد خلف احمد محمد
خالد رضا حسين نصر العرابي
خالد عبدالمولي محمد العجوري
خالد عمر خالد مهنى
خالد عوض محمد قمر
خالد عيد احمد علي
خالد محمد احمد عيسى
خالد ممدوح عبد الغني محمد صقر
خالد مندور عبد الستار تال
خالد يونس السيد فرغل
خليل ابراهيم عبدهللا حسن
خميس احمد حميس سعيد
دانيال نصحي سعد استمالك
دسوقى خيرى ابو غنيمه السيد
رأفت محمد رفعت عبد العظيم الهادى
راضي السبع شحات محمد
راضي محمد عبد الجواد علي
راضى محمد عبدالمجيد عبدالسميع
راغب حسن على ابوشوم
رافت لطيف شكر عبد الملك
رامي احمد عيد محمد
رامي امجد سعيد عزيز
رامي جمال محمد عبد اللطيف
رامي محمد عيد عثمان

24/12/1986
13/01/1988
01/11/1993
16/10/1998
08/01/1987
10/09/1995
22/02/1986
10/11/1984
16/12/1987
14/01/1982
20/06/1995
27/03/1985
02/08/1987
25/01/1992
24/01/1979
30/09/1990
08/10/1988
14/01/1989
14/05/1986
04/08/1994
14/01/1995
01/11/1999
11/07/1976
07/11/1984
15/02/1991
29/05/1999
22/05/1982
19/04/1983
19/10/1977
13/11/1974
02/10/1995
06/11/1980
01/05/1987
04/02/1986
03/02/1986
16/12/1985
10/10/1978
14/02/1994
10/01/1990
11/01/1994
05/10/1998
27/10/1999

بنى سويف
الفيوم
المنيا
المنيا
الفيوم
الشرقيه
البحيره
الفيوم
الفيوم
المنيا
الفيوم
الفيوم
سوهاج
المنيا
البحيره
المنوفيه
الغربيه
البحيره
المنيا
الدقهليه
الغربيه
المنيا
الدقهليه
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
سوهاج
المنيا
الفيوم
المنيا
المنيا
الشرقيه
سوهاج
الدقهليه
البحيره
البحيره
المنيا
الفيوم
المنيا
المنيا
المنيا

ربيع امين جمعة طلبة
ربيع حسن محمد حسن
ربيع رشاد محمد حسين
ربيع عبد الغني محمد عبد الحكيم
ربيع فاروق السيد علي
ربيع محمد احمد عيسى
ربيع محمد عبدالتواب محمد
ربيع مهنى محمد زيدان
ربيع هنطش عبد هللا همام
ربيعى عيد اسماعيل عبدالمنعم
ربيعي مبارك عبدالمعز احمد
رجب الوردانى عبدالنبى ابراهيم
رجب رضوان كمال محمد
رجب زيان محمد مصطفى
رجب عبدهللا محمد محمد
رجب محمد كامل عبدالجواد
رجب معتمد ابراهيم السيد
رضا ابراهيم محمد احمد
رضا احمد زيدان قناوي
رضا احمد محمد قطب
رضا اسماعيل عبد العال محمد
رضا حجازي خضر القصبي
رضا حسين عبدالعزيز حسن
رضا صافي محمد عوض
رضا عبد الباسط جبريل ابراهيم حجازي
رضا عبدالعظيم بركات جمعه
رضا عبدهللا عبدالصمد سيد احمد
رضا علي احمد عثمان
رضا علي محمود كامل
رضا عيد احمد محمد
رضا فولى عبدالواحد حسن
رضا محمد عبد الحليم محمد
رضا محمد عيسى عبدالعال
رضا محمد فؤاد محمد
رضا محمد مصطفى عبدالجواد خضر
رفيق عبده عبدالرحمن زهران
رمسيس رمزى حبيب ميخائيل
رمضان احمد عبدالحميد عبدالرحيم
رمضان السيد سليمان احمد
رمضان رجب بيومي حسن رمضان
رمضان رجب محروس عبد الوهاب
رمضان رشدى رمضان احمد

24/09/1979
03/10/1986
24/05/1982
27/05/1988
19/03/1978
01/01/1979
20/12/1986
22/08/1967
23/04/1981
24/07/1977
01/02/1982
01/04/1993
02/01/1992
12/01/1971
15/06/1979
04/09/1988
16/07/1994
01/10/1996
15/07/1984
02/05/1991
12/01/1982
02/06/1978
04/10/1976
25/09/1984
27/06/1987
01/01/1989
21/02/1975
02/06/1971
22/01/1998
03/02/1989
10/03/1982
02/05/1989
08/03/1994
23/02/1985
01/10/1993
29/12/1984
21/05/1969
01/04/1999
20/01/1973
15/05/1987
04/05/1993
05/01/1972

بنى سويف
الفيوم
الفيوم
المنيا
المنيا
بنى سويف
الفيوم
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
الغربيه
المنيا
بنى سويف
المنيا
الفيوم
المنيا
الشرقيه
المنيا
المنيا
الشرقيه
كفر الشيخ
المنيا
المنيا
كفر الشيخ
الدقهليه
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
اسيوط
الفيوم
الشرقيه
البحيره
البحيره
المنيا

رمضان رضوان احمد علي
رمضان سليمان عبد الفتاح احمد
رمضان عبدالتواب عبدالمعبود شالقاتي
رمضان فوزى حسين على
رمضان محمد احمد علي شحتوت
رمضان محمد عبدالرازق عبدالسميع
رمضان محمد عبدالكريم بركات
رمضان محمود رمضان يوسف
رمضان نجدي عبدالتواب محمود
زكريا روماني داود روفائيل
زكي جرجس زكي عبد الملك
سالم عواد علي حسن
سامح السيد بديو شعبان
سامح السيد محمد عبدالسالم
سامح حسين علي محمد
سامح صبحي جيد فرج
سامح كمال خيله خليل
سامح محمود محمد ابراهيم سالم
سامح نادي حسن ابو شاهين
سامح نصيف حكيم عبدالملك
سامر محمد عبدالقادر عبدالهادي
سامي جمعه محمد الطباخ
سامي محمد توفيق السيد
سعد حمدي محمد محمد
سعد خليل محمد علي سيف
سعد صبري سعد ايوب
سعد علي عباس محمد
سعد محمود احمد جاد هللا
سعودى عبد هللا خلف عبد اللطيف
سعيد ابراهيم اسماعيل النجار
سعيد خلف سعيد جابر
سعيد خليل عبد الرحمن احمد
سعيد سمير ياسين عبد العال
سعيد سيد سعيد محمود
سعيد شعبان احمد عطيفي
سعيد صالح محمد محمد
سعيد عطيه فكري جرجس
سعيد فايز بشرى خليل
سعيد محمد صابر شحاته جابر
سليمان ابراهيم حسيني سليمان
سليمان عزت سيف سليمان
سمير جمعه محمد ابراهيم

01/05/1987
03/03/1993
18/11/1978
05/03/1994
18/04/1994
06/04/1988
20/04/1993
28/01/1978
02/04/1978
30/10/1998
01/05/1996
28/03/1978
06/09/1981
27/09/1993
22/09/1993
10/07/1990
10/11/1996
09/01/1989
27/05/1989
29/11/1985
29/09/1979
16/12/1972
08/11/1994
20/06/1981
20/05/1973
22/03/1994
20/06/1978
23/10/1975
05/07/1983
25/11/1993
11/01/1990
24/06/1992
25/04/1983
27/09/1992
02/01/1992
28/09/1992
09/09/1994
28/10/1990
26/11/1971
03/01/1994
26/09/1996
18/02/1987

بنى سويف
الشرقيه
الفيوم
اسيوط
الشرقيه
البحيره
المنيا
البحيره
الفيوم
اسيوط
المنيا
المنيا
كفر الشيخ
الغربيه
المنيا
سوهاج
سوهاج
البحيره
اسيوط
المنيا
اسيوط
كفر الشيخ
المنيا
المنيا
البحيره
البحيره
البحيره
الغربيه
المنيا
الغربيه
المنيا
المنيا
الشرقيه
الفيوم
المنيا
الجيزه
المنيا
المنيا
الغربيه
الشرقيه
المنيا
الدقهليه

12/06/1992
سمير حسن محمودي سالمه
12/10/1984
سمير عبده ظاهر شحاته
02/01/1990
سند توفيق سند محمد
14/07/1991
سيد احمد سيد محمد
23/02/1980
سيد احمد عبد الرازق قطب القرعه
30/10/1985
سيد احمد عبدالظاهر عبدالسميع
13/11/1986
سيد جمال سالمه عبد الحي
15/06/1987
سيد عبد الظاهر عبدالحكيم عبدالظاهر
23/05/1987
سيد محمد طه ابراهيم
04/01/1983
سيد محمود محمد محمد ابراهيم
19/02/1977
سيد مصطفى حافظ عبد الحميد
01/04/1999
شادي محمد خلف احمد
22/08/1988
شحاته شحاته هاشم جالل
07/01/1989
شرف جمال الدمرداش معاطي شرف
11/04/1981
شريف سيد طه احمد
09/01/1994
شريف علي سيد حسين
15/11/1989
شريف علي يوسف سيد
10/01/1988
شريف محمد محمد عبدالرحمن شرف
16/03/1991
شعبان احمد بشريده عبدالعال
01/11/1986
شعبان بيومي عبداللطيف حسين
09/11/1979
شعبان رجب عزت ابو المجد
25/09/1977
شعبان رمضان ثابت جمعه
21/11/1987
شعبان شحاته جميل عبدهللا
شعبان عبدالمنعم عبدالسميع سيد احمد 06/02/1996
27/07/1989
شعبان عبده دياب محمد
13/06/1981
شعبان محمود محمد بكر
شعبان مصطفى عبدالمولى عبدالحميد شهاوي 02/10/1999
06/07/1984
شلبي يوسف علي غنيم ريشة
27/11/1969
شوقي سيد حسين المتولي
15/03/1988
صابر امين خميس سعيد
20/11/1986
صابر راضي سليمان محمد
14/07/1987
صابر سعد مبارك سلومه
11/01/1995
صابر شعبان صابر محمد
15/05/2000
صالح السيد علي محمد
01/12/1984
صالح عيد محمود عرفات
04/08/1994
صبحي سعداوي عطيه عبوده
10/11/1975
صبحي سعيد حسنين عبدالجواد
10/06/1993
صبري اسعد صبري جمعه
01/06/1992
صبري رضا سعد ابو شهبه
صبري عبد المنصف عبد المقتدر احمد 17/06/1977
03/10/1985
صبري عزمي عبدالستار بدوي
01/10/1985
صالح حامد ابراهيم حسين

الشرقيه
اسيوط
الشرقيه
المنيا
المنوفيه
الفيوم
بنى سويف
المنيا
بنى سويف
بنى سويف
الفيوم
المنيا
الدقهليه
الدقهليه
بنى سويف
المنيا
كفر الشيخ
المنيا
الفيوم
الفيوم
بنى سويف
المنيا
بنى سويف
اسيوط
الفيوم
البحيره
كفر الشيخ
الدقهليه
المنيا
المنيا
البحيره
المنيا
البحيره
الفيوم
المنيا
المنوفيه
الدقهليه
البحيره
كفر الشيخ
المنيا
اسيوط

صالح رفعت عبدالرحمن الطبجي
صالح شريف صالح عبدالرحمن ابراهيم
صالح عبد الرحمن سلومه سيد احمد
صالح مجدي سعيد فوزي
صالح محمد صالح المكاوى
صالح محمد عبد العزيز عبد الرحمن
ضاحي احمد حسن عبد العزيز
ضياء دردير محمد دردير
طارق ابراهيم عبدالحفيظ حسن
طارق احمد محمد عبد الصمد
طارق رضا بريك عماره
طارق سعد توفيق يوسف
طارق سيد جمعه احمد
طارق ضاحي خلف محمد
طارق علي كامل علي
طارق عليوه حسين علي
طارق عوض ابو سمره عوض
طلعت سيد محمد شرقاوي
طلعت على اسماعيل النخالوى
طه احمد صالح عبد النبي
طه رجب حميده السيد
طه شحات محمد محمد
طه شوقي محمد عثمان
طه عبدالقادر طه عبدهللا
طه محمد احمد حسين
طهير محمد طهير ابراهيم
عاصم السيد محمد محمد
عاطف ابراهيم عبد النبي مصطفى الغنام
عاطف احمد محمد احمد
عاطف عبد الحكيم عامر عبد القادر
عاطف عبد الغني علي عامر
عاطف علي محمد ابراهيم
عاطف محمد يوسف حسن
عامر محمد عبدالمنصف عبدالقادر
عباده السيد علي بليحه
عبد الحميد فؤاد عبد الغني منصور
عبد الرحمن عبد القادر شمس عبد القادر
عبد السيد محمد عبد السيد عسر
عبد العزيز عنتر عبد العزيز خالد
عبد العزيز كمال الدين احمد محمد
عبد العظيم شحاته محمود محمد
عبد العظيم عبد المنعم عبد ربه احمد

29/09/1985
01/01/1999
07/04/1963
15/09/1982
02/07/1998
06/12/1977
30/07/1988
05/04/1999
01/01/1992
25/11/1990
13/09/1990
22/02/1990
04/05/1996
01/04/1986
10/01/1996
26/10/1994
05/06/1996
25/11/1980
20/03/1993
26/07/1986
07/01/1994
01/01/1990
24/01/1991
20/01/1989
01/02/1986
08/11/1995
28/09/1987
26/06/1972
01/01/1999
14/03/1979
01/06/1987
13/01/1976
01/03/1978
01/11/1995
14/02/1998
11/01/1979
13/12/1987
10/10/1991
10/12/1996
16/05/1998
02/04/1994
08/04/1984

البحيره
كفر الشيخ
المنيا
الدقهليه
المنيا
المنيا
المنيا
اسيوط
المنيا
الغربيه
الدقهليه
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
اسيوط
كفر الشيخ
بنى سويف
الفيوم
المنيا
المنيا
كفر الشيخ
بنى سويف
المنيا
الغربيه
الغربيه
المنيا
المنيا
البحيره
المنيا
المنيا
المنيا
البحيره
الدقهليه
المنيا
المنوفيه
المنيا
سوهاج
المنيا
اسيوط

عبد الغني صبحي عبد الغني زيان
عبد الغني عطيه عبد الفتاح عطيه
عبد الكريم يوسف عبدالكريم محمد
عبد اللطيف توبه عبد اللطيف علي
عبد هللا ابراهيم احمد شلبي الصباغ
عبد هللا امير محمود احمد
عبد هللا عبد الحفيظ خلف عبد الحفيظ
عبد هللا عبد هللا محمد العرابي
عبد هللا مبروك علي عبد الباقي
عبد هللا ناصر ابو بكر محمد
عبد المنعم فاروق امين سيف
عبدالتواب فارس محمد محمد
عبدالحليم منسي حلمي فرج
عبدالحميد السيد احمد عبدربه
عبدالرازق محمد عبدالصبور علي
عبدالرحمن خميس رجب جابر
عبدالرحمن عبدالعال ابراهيم عبدالمجيد
عبدالرحمن عبدالهادي السعيد المسلمي
عبدالرحمن على محمد المحمودى
عبدالرحمن ماهر مصطفى نصر
عبدالرحمن يسري عبدالرحمن عيسى
عبدالسالم صبحي عبدالسالم محمد
عبدالعاطي حسن عبدالعاطي احمد
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد
عبدالقادر رجب سليمان عبدالقادر
عبدالال عبدالال محمود مخلوف
عبدهللا احمد عبدالباقى عيد
عبدهللا حكيم عبدالقوي سالم
عبدهللا حمدى على عبدهللا
عبدهللا حميده ربيع ختال
عبدهللا حميده موسى قويدر
عبدهللا صالح محمدلطفي محمد
عبدهللا مجدى مرعى محمد
عبدالمجيد السعيد راغب عبدالمجيد
عبدالمنعم السيد اسماعيل عميش
عبدالوهاب على عثمان عبد اللطيف
عبده عبد الحليم عبده محمد عبده
عبده عبد اللطيف حسن محمد فاضل
عبده علي عبد الحي عبد المولى
عبده محمد ابراهيم السيد
عرفات فتحي ابوسته عبدهللا
عرفات محمد عاشور علي اسماعيل

23/04/1980
02/01/1999
08/02/1993
20/10/1997
30/09/1986
01/07/1992
11/12/1975
12/05/1969
04/01/1994
20/07/1998
08/05/1993
07/06/1994
09/01/1991
31/01/1974
31/10/1974
21/03/1993
16/06/1983
01/01/1987
01/10/1993
27/06/1994
08/06/1994
07/04/1983
08/09/1981
01/11/1995
29/09/1986
24/06/1971
15/10/1989
25/02/1989
10/04/1992
01/01/1999
19/03/1973
04/10/1990
08/01/1999
11/08/1992
18/09/1960
11/12/1970
26/12/1982
25/03/1994
13/03/1994
30/11/1993
27/01/1974
05/06/1993

المنوفيه
البحيره
كفر الشيخ
الفيوم
كفر الشيخ
المنيا
المنيا
الدقهليه
بنى سويف
الفيوم
اسيوط
المنيا
الشرقيه
الدقهليه
اسيوط
بنى سويف
اسيوط
الغربيه
الدقهليه
المنيا
اسيوط
الدقهليه
الفيوم
الدقهليه
المنيا
الفيوم
الفيوم
البحيره
الفيوم
البحيره
البحيره
الشرقيه
بنى سويف
البحيره
الشرقيه
المنيا
البحيره
الدقهليه
المنيا
الشرقيه
المنيا
المنيا

عرفات محمد محمد محسب
عزت محمد رشاد محمد
عصام ابراهيم عبد الواحد خالف
عصام الدين ابراهيم عبدالمحسن
عصام جبر عطيه رجب
عصام خيرى على احمد
عصام علي حسن قاسم
عصام محمد عبدالباقى محمد
عصمت احمد محمود محمد
عطيه احمد اسماعيل عبدالفتاح
عطيه السيد عطيه مصطفى
عطيه محمد عطيه اسماعيل
عفيفي بكري عبدالوهاب حميده
عالء احمد ابراهيم محمود
عالء ثابت طه عبد الموجود
عالء جمعه طلب جالل
عالء سالمه ثابت سليم
عالء شحاته محمد دردير
عالء صبري حسن احمد
عالء عادل جمال علي احمد
عالء عبد الستار قاسم سيف النصر
عالء فرج علي فرج
عالء محمد عمر تمام
عالء محمد محمود عبدالغني
عالء مسعد عبد هللا الحناوي
عالء ميشيل نبيل بسطا
عالم ثابت علي عبد الرحمن
علي ابراهيم علي محمد
علي البيلي يوسف احمد
علي حسين نظير عبد السالم
علي رجب احمد ابوالعال
علي رجب محمد عبد المقصود خطاب
علي رضا علي عبدالعظيم
علي رمضان صالح عبد المنعم
علي سيد عبدالباسط عبدهللا
علي شاهين علي الحبشي
علي صابر عبدالسالم ابو الغيط
علي صبحي علي علي غالي
علي صدقي زكي متولي
علي عطيه محمد الشناوي
علي عالم عبدالحافظ سليمان
علي محمد علي عبدالدايم

المنيا
16/02/1981
الدقهليه
06/03/1977
البحيره
13/11/1980
البحيره
26/09/1987
 15/04/2000كفر الشيخ
 20/06/1987بنى سويف
المنيا
11/02/1982
اسوان
24/10/1981
سوهاج
15/07/1990
الشرقيه
10/03/2000
الدقهليه
02/12/1977
 26/12/1993خارج الجمهوريه
 19/07/1971بنى سويف
الدقهليه
01/06/1976
اسيوط
26/03/1985
المنيا
12/06/1987
اسيوط
04/11/1994
المنيا
10/08/1994
القاهره
17/03/1981
الدقهليه
01/10/1999
البحيره
01/10/1984
الفيوم
10/05/1992
المنيا
31/08/1989
اسوان
20/01/1987
الغربيه
03/09/1986
المنيا
10/10/1994
سوهاج
18/07/1995
 18/01/1985االسكندريه
الدقهليه
25/03/1970
المنيا
30/09/1986
الفيوم
01/02/1990
 08/06/1988كفر الشيخ
المنيا
20/11/1991
الفيوم
05/01/1988
اسيوط
01/01/1992
المنوفيه
12/01/1985
الدقهليه
27/11/1973
 02/01/1992كفر الشيخ
المنيا
22/08/1982
الدقهليه
02/10/1989
اسيوط
19/08/1973
سوهاج
01/05/1997

علي محمود عبدالوهاب السيد
علي مصطفى محمد سيد
علي معوض علي هندي
عماد بشاره شكري نسيم
عماد بيل بطرس خليل
عماد جميل حليم بسليوس
عماد سيد عواد محمد عطوه
عماد صالح عبد الحفيظ محمد
عماد محمد احمد عبدالمقصود
عماد منير داهش صليب
عمار بركات روبي عبدالعال
عمار محمود عبدالعظيم محمود صباح
عماره محمد عبد الجواد عماره
عمر احمد موسى ابوالليل
عمر حامد سالمه زعفراني
عمر سالم صديق راتب
عمر عبد هللا رشاد محمد
عمر عبد الموجود ابو القاسم محمد
عمر فتحي فهمي عبدالسالم
عمر محمد سيد عبدالحميد
عمر محمود محمد محمد
عمرو احمد عبد المولي حسين
عمرو جمعه عبدالرازق زرد
عمرو سمير مغاوري محمد
عمرو سيد احمد حسين
عمرو عبدالغفار عبدالعزيز حسن
عمرو عصام بكر عبد السالم ابو بكر
عمرو محمد السيد خليفه
عمرو محمد رشاد سليمان
عمرو محمد عبدالعزيز عبدالباقى
عمرو منير حسن عيد
عمرو ياسين عبدالقادر مبروك
عوض عبد الحميد علي وافي
عوض وهبه عوض مبروك
عيد امين حسن علي الطويل
عيد راضى عبدالتواب حسين
عيد روبي محمد حسن
عيد سعيد سليمان عبد العظيم
عيد عبدهللا بشريده عبدالعال
عيد علي ضاحي محمد
عيد محمد عبد الحميد مرسي
غازي محمد رمضان ابراهيم

01/09/1998
02/01/1994
11/02/1985
23/12/1982
09/06/1979
05/02/1984
08/10/1977
22/03/1986
10/04/1999
24/11/1986
01/01/1985
09/01/1994
09/10/1979
01/01/1992
15/09/1977
02/11/1989
30/10/1983
07/01/1991
20/12/1992
22/10/1994
28/07/1999
01/06/2000
05/02/1985
02/08/1988
02/12/1982
04/08/1989
18/08/1994
20/07/1995
26/02/1991
08/10/1989
15/12/1992
08/08/1990
28/01/1971
03/10/1999
20/11/1993
10/06/1991
20/01/1982
17/06/1989
11/04/1982
11/05/1972
05/01/1994
20/12/1973

المنيا
اسيوط
الفيوم
القليوبيه
المنيا
المنيا
القليوبيه
بنى سويف
الشرقيه
المنيا
الفيوم
البحيره
الغربيه
المنيا
الفيوم
بنى سويف
المنوفيه
المنيا
البحيره
الفيوم
اسيوط
البحيره
الدقهليه
القليوبيه
بنى سويف
الدقهليه
البحيره
المنيا
الشرقيه
الفيوم
المنيا
بنى سويف
البحيره
البحيره
البحيره
الفيوم
الفيوم
الشرقيه
المنيا
المنيا
اسيوط
كفر الشيخ

غالب رمضان احمد قاسم
غطاس صبحى ثابت مرزوق
غنام رمضان محمود حسن
فادي خليل سعدهللا مخائيل
فارس ابراهيم حامد ابراهيم علي
فارس اسماعيل احمد محمد
فارس سعد علي خليل
فارس سعيد عبد العزيز الجالي
فارس محمد حسن طه محمد
فتحي طارق فتحي علي
فتحي فتحي عبدالرحمن عبدالعاطي
فرج عبدالمعطي محمود محمد
قاسم عبدالرجال على ابراهيم
قرني عبدالتواب علي عبدالباقي
كرم ابراهيم الشحات غالي
كرم ابراهيم فؤاد عبدالواحد
كرم عوض عبداللطيف سيد احمد
كريم رجب شعبان ابراهيم
كريم عبد الغني دياب عبد الغني
كمال محمد االحمدي محمد
كيرلس عبدالمسيح حنين عبدالمسيح
مؤمن ابراهيم خليل على
مؤمن رمضان خلف محمد
مؤمن يحى محمد عبد الحليم
ماجد محمد نورى محمد
مالك محمد مسعود الدسوقي
ماهر رزق عبدالعزيز عبدالحافظ
ماهر نبيل ماهر ميخائيل
مايز عبد الباقي علي عبد الباقي
مبروك عبدهللا مبروك محمد
متى لويس عبد المسيح مقار
مجدي حسن محمود قنيبر
محرز محمد عبدو غانم
محروس انور ابو المجد احمد
محمد ابراهم علي السيد
محمد ابراهيم بنداري محمد
محمد ابراهيم رشا امبابي سرور
محمد ابراهيم محمد حامد
محمد ابراهيم محمد مشرف
محمد ابراهيم ناجي البديوي
محمد ابو السعود عبد الستار شكر
محمد احمد احمد محمد

10/01/1997
02/11/1993
20/10/1977
04/10/1997
15/07/1999
04/01/1993
18/06/1987
25/06/1999
19/04/1999
27/01/1990
20/08/1990
07/06/1985
20/02/2000
19/12/1973
01/10/1994
15/04/1987
01/01/1989
01/01/1995
02/03/1999
23/11/1972
29/07/1998
03/11/1993
10/08/1988
05/08/1991
01/06/1988
06/01/1995
23/09/1985
20/08/1992
01/01/1990
09/12/1988
09/04/1990
20/05/1980
13/04/1988
22/06/1995
09/01/1999
23/06/1996
03/10/1999
10/01/1987
11/10/1984
01/10/1992
04/12/1995
08/10/1987

سوهاج
المنيا
المنيا
المنيا
الدقهليه
الشرقيه
البحيره
البحيره
الدقهليه
الدقهليه
كفر الشيخ
الفيوم
اسيوط
الفيوم
المنوفيه
البحيره
الدقهليه
االسكندريه
الدقهليه
اسيوط
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
كفر الشيخ
المنيا
بنى سويف
الدقهليه
اسوان
المنيا
البحيره
المنوفيه
كفر الشيخ
البحيره
الشرقيه
الدقهليه
كفر الشيخ
البحيره
كفر الشيخ
المنوفيه
بنى سويف

محمد احمد البسطامي ابراهيم
محمد احمد حسانين محمد
محمد احمد عبد العزيز محمد
محمد احمد عبد الفتاح درويش
محمد احمد عبدالباقي محمد
محمد احمد عطيه احمد
محمد احمد فؤاد المهدي محمد
محمد احمد قطب خليفة
محمد احمد محمد خلف
محمد احمد محمد صديق
محمد احمد محمد عبد العزيز
محمد احمد محمد عفيفي
محمد احمد محمد علي
محمد احمد محمود السيد
محمد اسماعيل ماهر حامد المزين
محمد اشرف سعد محمد ابو سليم
محمد التهامي ابراهيم شعبان
محمد السعيد محمود السيسي
محمد السيد احمد محمد
محمد السيد حسين السيد
محمد السيد زهران بدوي
محمد السيد عبدالحافظ هالل
محمد السيد عبدالحميد حسين
محمد السيد عبدالعزيز عبدالجواد
محمد السيد عبدالغنى عبدالمقصود
محمد السيد غنيم ابراهيم
محمد السيد فتح هللا عماره
محمد السيد محمد حسن
محمد السيد محمد علي
محمد السيد محمد ياسر السيد
محمد امام رجب رزق
محمد امبيشى عيسى عبدهللا
محمد انور يوسف جاد الرب
محمد انيس عبد هللا حسن رزق
محمد ايمن محمد العشري بهرام
محمد باز عبدالوهاب محمد
محمد بدير زغلول يوسف
محمد بسيوني علي ابو العال
محمد بشير محمد عبدالرحمن
محمد بليغ عبدالحميد الحسيني
محمد بهلول محمد احمد
محمد توبه ابراهيم صميده

12/08/1985
29/04/1970
20/03/1993
24/10/1981
12/05/1986
03/10/1996
28/02/1993
18/12/1984
06/09/1990
06/01/1990
20/03/1993
06/08/1985
17/01/1982
03/01/1978
01/10/1994
01/01/2000
01/06/1982
28/02/1974
26/12/1972
18/04/1968
07/05/1980
17/01/1993
17/03/1980
01/08/1990
17/06/1991
12/10/1980
11/06/1986
27/07/1994
22/11/1981
19/08/1998
02/04/1995
05/10/1988
20/01/1992
30/06/1991
03/05/1994
18/07/1984
28/09/1989
18/10/1993
04/01/1989
11/09/1981
15/08/1994
03/01/1999

الدقهليه
اسيوط
المنيا
سوهاج
الفيوم
سوهاج
الدقهليه
المنوفيه
الدقهليه
الشرقيه
المنيا
الفيوم
الغربيه
كفر الشيخ
البحيره
البحيره
الغربيه
كفر الشيخ
الفيوم
الشرقيه
القليوبيه
الدقهليه
الشرقيه
الدقهليه
الفيوم
الشرقيه
البحيره
الشرقيه
الدقهليه
الشرقيه
الدقهليه
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
الدقهليه
الشرقيه
الدقهليه
المنوفيه
كفر الشيخ
الدقهليه
سوهاج
الفيوم

محمد ثعلب عبدالسالم احمد ثعلب
محمد جابر محمد محمد نصر
محمد جرير احمد خليل
محمد جمال عبدالفتاح يوسف
محمد جمعه احمد عبدالجيد
محمد جمعه السيد الفوال
محمد جمعه عبدالعظيم حسن
محمد جمعه علي محمد
محمد جوده حامد فرج
محمد حسن عبدالعال حسن
محمد حسين عبدالرازق حسين
محمد حسين علي حسن
محمد حسين علي حسين
محمد حمدي خلف جابر
محمد حمدي راضي احمد
محمد حمدي عويس علي
محمد حموده عبدالفتاح سليمان حموده
محمد حنفي محمود خميس
محمد خيرى كمال محمد رزق
محمد خيري محمود نعمه هللا
محمد راضي عيد محمد
محمد ربيعي احمد ابو زيد
محمد رجائي نصر احمد
محمد رجب عبدالمنعم احمد
محمد رزق المتولى السيد
محمد رشاد ابراهيم حسن
محمد رشاد عبدالفتاح محمد
محمد رضوان طه رضوان
محمد رمضان احمد عبدالجليل
محمد رمضان عبده مسلم
محمد رمضان عبيدي الهنداوي
محمد رمضان على الغندور
محمد رمضان عمر حسين
محمد رمضان فهيم علي
محمد رمضان لبيب محمد الجوهرى
محمد رمضان محمود عبدالستار
محمد زين شحاته حسن
محمد سالم عبدالباقي عيد
محمد سعد سعد ابو ناصر
محمد سعد عبدالرؤف عمار
محمد سعيد ابراهيم دسوقي
محمد سعيد عبدالسالم احمد

04/05/1999
21/01/1973
12/12/1993
11/10/1995
11/08/1987
07/11/1987
06/03/1976
22/02/1986
17/04/1995
12/11/1980
01/03/1987
15/10/1996
02/03/1976
13/10/1997
25/01/1990
06/07/1993
09/05/1992
02/04/1991
01/04/1994
16/02/1982
15/04/1999
07/01/1997
02/06/1988
03/01/1992
05/07/1995
19/05/1986
29/01/1969
24/10/1989
05/07/1980
16/08/1990
01/07/1983
01/01/1994
04/03/1992
16/11/1993
20/11/1991
01/09/1994
02/05/1998
26/07/1996
01/03/2000
09/09/1989
07/05/1990
19/01/1998

البحيره
القليوبيه
الشرقيه
الدقهليه
المنيا
البحيره
الفيوم
بنى سويف
البحيره
الشرقيه
المنيا
الشرقيه
كفر الشيخ
بنى سويف
المنيا
الفيوم
البحيره
المنيا
البحيره
كفر الشيخ
الفيوم
المنيا
الفيوم
المنيا
الدقهليه
الشرقيه
الشرقيه
المنيا
الدقهليه
كفر الشيخ
البحيره
الغربيه
الفيوم
المنيا
البحيره
الشرقيه
المنيا
الفيوم
كفر الشيخ
كفر الشيخ
الغربيه
الشرقيه

محمد سعيد محمد محمد
محمد سمير حسن حسن
محمد سمير قشيري عبدالعظيم
محمد سيد شعبان سيد
محمد سيد عويس نصر
محمد سيد قرني عبدهللا
محمد سيد محمد سيد
محمد شحات محمد محمد
محمد شحاته محمد عبد العزيز
محمد شرف الدين محمد شرف الدين
محمد شعبان حسن خالد
محمد شعبان خليفه محمد الفار
محمد شعبان رمضان عبدالجواد
محمد شعبان عبدالحميد الغنام
محمد شعبان محمد عبد العزيز
محمد شعبان مصطفى السيد عقيله
محمد شعبان يونس السيد صقر
محمد شهاب الدين عبدالقادر محمد
محمد صابر ابراهيم المهدي
محمد صابر محمد بديني
محمد صالح ابو الليل عبد الحليم
محمد صالح عبد العال حسن
محمد صالح محمد االمام راضوان
محمد صبحي صادق حسن
محمد صبحي محمد حسانين
محمد صالح رمضان خلف
محمد صالح عبدالعظيم صاوى
محمد طه ابو العنين شراره
محمد طه حزين ابو زيد
محمد عادل عبد التواب توفيق
محمد عاشور رجب محمود
محمد عاطف ابراهيم ابوالحسن
محمد عاطف علي صالح
محمد عاطف على محمد
محمد عاطف محمد بليحه
محمد عبد الجواد عبد الرشيد عبد الجواد
محمد عبد الحميد حامد موسى
محمد عبد الرؤوف السيد شهيد
محمد عبد الرحمن سالمه منصور
محمد عبد الرحيم عبد الفقار شبلي
محمد عبد الرشيد عبدالرحمن طلبه
محمد عبد العزيز علي محمد

الشرقيه
19/03/1995
 06/04/1979بنى سويف
المنيا
21/08/1992
الفيوم
21/09/1998
سوهاج
04/08/1991
الفيوم
12/10/1991
اسيوط
07/08/1992
المنيا
10/08/1988
 22/02/1999بنى سويف
القليوبيه
29/09/1993
المنيا
26/04/1995
 15/08/1998كفر الشيخ
القليوبيه
18/04/1985
البحيره
03/07/1979
 01/08/1995بنى سويف
البحيره
06/07/1999
 22/01/1989كفر الشيخ
 05/01/1993كفر الشيخ
 22/04/1991خارج الجمهوريه
المنيا
08/01/1993
اسيوط
15/02/1981
الشرقيه
19/12/1981
الدقهليه
03/01/1984
المنيا
18/11/1995
 01/01/1994كفر الشيخ
المنيا
20/05/1984
المنيا
10/07/1989
المنوفيه
22/06/1968
المنيا
08/10/1980
الفيوم
07/08/1984
المنيا
12/10/1994
المنيا
10/01/1999
المنوفيه
16/04/1998
المنيا
11/09/1999
البحيره
30/09/1998
المنيا
11/11/1994
المنيا
30/10/1993
سوهاج
25/09/1988
الشرقيه
22/02/1983
اسيوط
20/01/1991
المنيا
18/11/1990
المنيا
04/04/1972

محمد عبد الفتاح فيصل عبد المولى
محمد عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
محمد عبد الناصر محمد مهنى
محمد عبد الوهاب عبيد قلقيله
محمد عبدالتواب سيد عبدالعاطي
محمد عبدالجواد ابوالوفا على
محمد عبدالحليم عبدالرحمن السيد
محمد عبدالعظيم عبدالوهاب قاسم
محمد عبدالفتاح حسانيين حسن
محمد عبدالقادر محمد السيد
محمد عبدالال امين محمد
محمد عبدهللا محمد فتوح
محمد عبدالمحسن ابراهيم مصطفى
محمد عبدالمنعم حامد ابراهيم
محمد عبده طلبه عبد الواحد الطوبلي
محمد عبده مصطفى مصطفى غنيم
محمد عدلي عبدالحميد اسماعيل
محمد عصام السيد حجاج
محمد علوان علي يوسف
محمد علي ابراهيم عبدهللا
محمد علي عبدالغني عبد المقصود
محمد على محمد على
محمد علي محمد عمر
محمد عماد محمد محمد ابراهيم
محمد عيد رمضان ابراهيم
محمد فاروق عالم عبد الحميد
محمد فايز سعيد الحينى
محمد فايز محمد احمد
محمد فتحي عبدالحفيظ محمد
محمد قاسم محمد محمود
محمد قرني احمد محمد
محمد كمال الدين محمد عبدالمعطي
محمد كمال مصطفى السيد الشوني
محمد مبروك محمود خليفه
محمد مجدى عدلى عشرى
محمد مجدي كريم عبدالعال
محمد مجدي محمود البربري
محمد محسن رمضان عبدالجميد
محمد محمد احمد المغازي
محمد محمد الشحات محمد عبدالحليم
محمد محمد عبد الجواد على الفاضلى
محمد محمد هانى حسين على ابو النصر

 19/10/1995بنى سويف
الدقهليه
08/08/1994
المنيا
01/01/1998
البحيره
26/06/1989
الفيوم
20/11/1991
 07/01/1983كفر الشيخ
الدقهليه
15/05/1986
الفيوم
25/02/1991
الدقهليه
22/12/1971
الدقهليه
29/07/1970
الفيوم
21/02/2000
الشرقيه
26/08/1972
اسيوط
03/10/1998
القليوبيه
15/09/1992
البحيره
01/03/1994
 29/03/1992كفر الشيخ
المنيا
01/01/1982
 26/12/1999خارج الجمهوريه
الدقهليه
21/11/1988
 13/02/1976كفر الشيخ
الفيوم
16/07/1995
 17/01/1990كفر الشيخ
المنيا
18/01/1981
الشرقيه
09/05/1999
المنيا
12/12/1988
المنيا
15/11/1977
المنيا
13/11/1980
المنيا
30/08/1999
الفيوم
01/12/1992
المنيا
09/09/1993
 06/01/1968بنى سويف
المنيا
15/10/1989
البحيره
24/05/1995
المنيا
12/04/1990
الفيوم
01/01/1986
المنيا
08/01/1999
الغربيه
02/02/1998
الفيوم
23/01/1993
 18/02/1993كفر الشيخ
الدقهليه
01/01/1988
 05/08/1993كفر الشيخ
البحيره
18/06/1982

محمد محمود اسماعيل احمد النجار
محمد محمود جمعه عبدالرحمن
محمد محمود عبد الرحمن عبد المطلب
محمد محمود عبدالوهاب مراد
محمد مختار نعمان محمد
محمد مصطفى عبدالجليل محمد
محمد منصور عبدالرحمن عبدالرحمن
محمد ناجي سلطان محمد
محمد نادي علي علي
محمد نبيل عبد الحميد محمود
محمد نبيل محمد غراب
محمد نجيب عبدالرحيم الشهاوي
محمد يوسف عبدالوهاب محمد
محمود ابراهيم محمد سالم
محمود ابراهيم محمود عثمان ابراهيم
محمود ابو الفتوح على محمد محمد
محمود احمد زينهم الدمرداش
محمود احمد عبده شكر
محمود احمد محمد محمد
محمود اسماعيل محمد بسيونى شعله
محمود جابر عبدالعظيم حماد
محمود حامد فريز دخيل
محمود حسب هللا محمد حاجين
محمود حسب النبي صوفي يونس
محمود حسن احمد محمد حرب
محمود حمدى عبد العزيز على
محمود خلف احمد موسى
محمود دياب عبدالحميد محمد
محمود راضي عوض ادم
محمود رجب محمد محمد
محمود رمضان ابو العاطي شتيوي
محمود رمضان عبد الهادي احمد
محمود رمضان عبدالرحمن عبدالتواب
محمود زكريا محمود نوفل
محمود سعيد رمضان الشحات
محمود سمير ربيع عبدالحميد
محمود سيد شالبي علي
محمود شحاته عبد الظاهر عبد الدايم
محمود شوبك مصطفى عبدالرحيم
محمود صابر محمد دردير
محمود صادق مهدى عبدالحفيظ
محمود عاكف عواد محمد خفاجه

28/06/1987
01/01/1991
22/05/1983
24/09/1983
28/01/1989
01/03/1983
01/03/1991
03/01/1996
09/08/1982
18/06/1990
01/09/1995
27/06/1981
05/03/1985
14/07/1984
05/08/1999
10/01/1978
11/01/1992
01/02/1994
20/11/1993
25/11/1992
15/01/1982
03/10/1987
24/11/1984
09/01/1995
09/01/1992
01/01/1994
15/12/1988
15/10/1986
12/05/1989
27/08/1979
23/03/1975
07/07/1994
25/01/1982
30/05/1994
04/08/1990
05/12/1999
23/02/1992
07/05/1995
01/08/1993
29/03/1985
03/05/1989
26/01/1981

البحيره
المنيا
الدقهليه
الدقهليه
المنيا
الدقهليه
الدقهليه
الفيوم
القاهره
القاهره
المنوفيه
البحيره
الدقهليه
بنى سويف
المنيا
الدقهليه
البحيره
اسيوط
الغربيه
المنيا
البحيره
الغربيه
الفيوم
الشرقيه
الفيوم
المنيا
الفيوم
المنيا
المنيا
الدقهليه
بنى سويف
الفيوم
البحيره
القليوبيه
الفيوم
المنيا
الفيوم
الفيوم
قنا
بنى سويف
الشرقيه

محمود عبد الفتاح محي احمد
محمود عبد هللا السيد فتوح
محمود عبدالفتاح محمد معتوق
محمود علي خليل نصار
محمود علي علي عبد الجواد
محمود علي يسري رويش
محمود عيد نصر مراد
محمود فتح هللا ابراهيم احمد الطباخ
محمود فتحي احمد عيسى
محمود فراج عويس فراج
محمود فنجرى بدر موسى
محمود ماهر عبد هللا عبد اللطيف
محمود محمد السيد ابراهيم
محمود محمد السيد محمد
محمود محمد الصغير امين ابراهيم
محمود محمد سيد عبد الهادى
محمود محمد عبدالجواد محمد
محمود محمد عبدالمجيد بليحه
محمود محمد محمد بندارى
محمود محمد محمد عبد الرحيم
محمود محمد محمود محمد هيكل
محمود محمد مدكور ميهوب
محمود مصطفى قرني صابر
محيي الدين محمد محمد السيد
مختار السيد ابراهيم عليوه
مختار عبد العظيم محمد موسى
مدحت سيد عالم رسالن
مدحت محمد محمد الصادق
مدحت منير محى الدين نبيه دحيدح
مرسي عبداللطيف عبد اللهى مرسي
مروان لبيب سعد على ابو زيد
مسعود عبد عبد القادر جمعه
مسعود فتحي مرتضى محمد
مصطفى ابراهيم شحاته عبد العزيز
مصطفى احمد شلقامي محمود
مصطفى بدر عبد القادر عبد المحسن
مصطفى بكر محمد احمد
مصطفى جمال محمد بليحه
مصطفى جمال محمد عبد الوهاب
مصطفى حسين يوسف ابوعسل
مصطفى سامي عبدالكريم عبدربه
مصطفى سعيد سعد حبيب

26/08/1993
10/01/1985
14/11/1978
01/07/1994
29/10/1992
09/10/1995
12/06/1984
20/09/1993
01/07/1974
23/01/1989
01/08/1990
19/05/1988
19/04/1994
15/04/1990
25/06/1984
03/12/1989
07/03/1995
08/01/1974
25/04/1980
01/01/1991
20/11/1993
07/11/1987
10/03/1989
01/01/1995
22/01/1975
09/01/1980
07/03/1981
12/12/1994
11/07/1989
17/08/1980
28/01/1984
09/11/1984
10/01/1987
19/07/1997
01/10/1986
09/12/1994
21/08/1994
02/10/1999
06/12/1992
26/07/1993
25/10/1984
11/10/1993

المنيا
الدقهليه
الفيوم
الشرقيه
المنيا
الغربيه
الفيوم
البحيره
الجيزه
الفيوم
المنيا
المنيا
المنيا
الدقهليه
الشرقيه
الفيوم
بنى سويف
البحيره
الشرقيه
المنيا
الغربيه
المنيا
بنى سويف
الدقهليه
الشرقيه
القاهره
اسيوط
الشرقيه
البحيره
بنى سويف
البحيره
بنى سويف
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
اسيوط
البحيره
المنيا
البحيره
اسيوط
المنوفيه

06/02/1993
مصطفى عاشور عبد الرحيم مصطفى
20/10/1983
مصطفى عبد الفتاح محمد احمد
14/01/1978
مصطفى عبدالفتاح مصطفى العوضى
26/08/1998
مصطفى محروس احمد امين
05/11/1986
مصطفى محمد عبدالحافظ مبروك
27/11/1990
مصطفى محمد محمد بيومي
10/01/1985
مصطفى محمود احمد منصور
19/08/1989
مصطفى محمود محمد محمد
03/09/1995
مصطفى موسى رسمي محمد
17/04/1974
مطاوع السعيد محمد منصور
06/01/1994
معتصم جمعة عبدالواحد عزوز
25/01/1981
معروف فرج كامل عبد المقصود
02/04/1971
مفرح فتحي السيد محمد
23/10/1978
ممدوح العريان عبد العال سليمان
16/11/1983
ممدوح علي شحاته الشربيني نمره
17/05/1983
ممدوح محمد سيد معتمد
ممدوح محمد عبد الجواد عبد المقصود 09/01/1984
03/12/1988
ممدوح مرعي ابراهيم عبدالعال
13/02/1989
منصور صابر ابو العطا موسى
منصور عببد المنعم منصور احمد منصور 20/10/1992
06/01/1986
منصور محمد الشحات منصور البيلي
04/01/1982
مهاب عزازي محمد عزازي
13/09/1981
موسى جمعه محمد ابراهيم
10/01/1992
مومن محمود علي قطب
12/09/1989
ميالد مسامح شحاته جورجي
18/06/1992
مينا تقاوي تقي عبد الملك
02/03/1993
مينا رفعت شفيق عزيز
08/05/1995
مينا زهير حمدي صالح
02/06/1983
مينا عطيه بولس عبدالمالك
23/03/1998
مينا مجدي حنا يعقوب
11/04/1993
ناجي ابراهيم محمد ابراهيم
22/03/1981
ناجي عبدالهادي ابو زيد عبد الهادي
03/11/1985
نادي محمد عبدالحميد عبدالمجيد
15/03/1986
ناصر صالح محمد االمام عبده
19/08/1981
ناصر عبدالاله عبدالمجيد رجب
20/07/1992
ناصر محمد احمد احمد
11/01/1991
نبيل خليل جيد شحاته
03/08/1973
نبيل عبدالحكيم احمد ابراهيم
13/02/1988
نزيه علي عبد الخالق علي
26/04/1971
نصر هللا علي عبد اللطيف محمود
02/03/1974
نصر شوقي البيلى حسن
06/06/1979
هاتي شحاته سعيد بشاي

سوهاج
القاهره
البحيره
الجيزه
المنيا
الجيزه
اسيوط
المنيا
المنيا
الغربيه
الفيوم
الفيوم
كفر الشيخ
سوهاج
الدقهليه
اسيوط
البحيره
الشرقيه
الدقهليه
البحيره
الدقهليه
الشرقيه
المنيا
المنيا
المنيا
المنيا
اسيوط
المنيا
المنيا
المنيا
الشرقيه
المنيا
بنى سويف
الدقهليه
الفيوم
اسيوط
بنى سويف
الغربيه
المنيا
الفيوم
الدقهليه
المنيا

هادى فكري ابراهيم محمد
هاشم محمد عبد الكريم محمد
هاني زاهي اسحق وهبه
هاني كساب علي حسن
هاني ماهر جاب هللا خليل
هاني محمد حسن سليمان
هاني محمود عبد الحميد العجمي
هاني نبيل شحاته غالي
هبثم سيف الدين سامي السيد
هشام حسن ابراهيم عبد الفتاح بيوض
هشام سامي عبد القادر رزق
هشام عبد الناصر احمد حسن
هالل جميل عبدالعزيز صقر
هيثم احمد شوربجي عبدالحي
هيثم ثروت حسن سالم
هيثم حلمى ابراهيم محمد
هيسم محمد شمروخ محمد
وائل ابراهيم عيد دعبس
وائل احمد حسن ابو ركبه
وائل حسن محمد حسن
وائل طه اسماعيل عثمان
وائل عبدالنبي عبدالصالحين داوود
وائل عطيه عبد اللطيف عبد المجيد
وائل علي ثابت دردير
وائل كرم يحيى مصطفى
وائل مجدي فايق توفيق
والي سالمه عبدالمجيد السيد
وحيد ادوار عبدالمسيح اسحق
وفقي رجب وفقي عبدالعال
ولسن عطا رزق غطاس
وليد السيد عبد السالم السيد
وليد السيد علي محمد رحيم
وليد عبدالمنصف حسن سالمه
وليد علي عرجاوي سعيد
وليد محمد احمد عبدهللا
وليد محمد جاب هللا علي
وليد محمد شحاته شعبان
ياسر احمد هالل هالل
ياسر حمدي ابو المعارف عباس
ياسر رضوان محمد رضوان
ياسر شكرهللا شحاته اسرائيل
ياسر فارس السيد احمد

02/04/1994
01/06/1992
01/03/1994
11/05/1993
05/09/1994
02/08/1983
12/12/1976
19/03/1995
14/11/1984
08/07/1985
02/01/1995
01/08/1996
16/02/1981
12/03/1995
18/12/1994
21/02/1987
02/10/1986
15/05/1990
27/02/1994
21/12/1979
14/08/1994
15/02/1983
01/10/1994
30/03/1985
18/06/1987
13/03/1994
01/03/1979
20/03/1988
19/11/1991
09/01/1998
16/11/1974
21/10/1976
13/07/1994
15/08/1981
01/04/1982
23/01/1980
25/05/1985
12/10/1977
02/03/1993
21/04/1992
09/01/1984
15/12/1990

بنى سويف
المنيا
المنيا
اسيوط
اسيوط
القاهره
الغربيه
المنيا
كفر الشيخ
البحيره
البحيره
اسيوط
كفر الشيخ
المنيا
الشرقيه
الشرقيه
قنا
الغربيه
البحيره
الفيوم
بنى سويف
المنوفيه
الدقهليه
المنيا
كفر الشيخ
بنى سويف
الفيوم
المنيا
الفيوم
المنيا
الدقهليه
البحيره
البحيره
البحيره
الشرقيه
الشرقيه
بنى سويف
كفر الشيخ
سوهاج
سوهاج
اسيوط
الفيوم

ياسر محمد حامد احمد
ياسر محمد رمضان مرسي
ياسر محمود عبد الرحمن عبد المطلب
ياسين تهامى حسب كريم
ياسين عبدهللا عطيه امين
يحيى نصر صدقي جاد
يس طه سيد عبد الجليل
يسري عبد الوهاب امين خميس
يسري محروس ابراهيم عبد العليم
يوسف حسين عبدالمجيد السيد
يوسف سيد حسين يوسف
يوسف عبدالحميد محمد عبدالعال
يوسف عطيه مصطفى السيد عطيه
يوسف مصطفى محمد يوسف

01/09/1980
16/09/1979
19/01/1981
06/02/1996
16/11/1980
01/01/1996
13/03/1972
20/02/1986
20/09/1994
09/08/1993
08/12/1980
13/03/1990
10/08/1984
25/03/1999

اسيوط
المنيا
الدقهليه
سوهاج
الدقهليه
المنيا
الفيوم
البحيره
بنى سويف
الفيوم
بنى سويف
الشرقيه
القليوبيه
البحيره

