
اسماء الذين لم يتسلموا عقودهم من االردن 

ي توفيق حنا
ابانوب راض 

ابراهيم عكاشه محمود محمد

ابراهيم محمد ابراهيم علي

ابو العني   فكرى مسعود تاج الدين

ابو النور عز الدين المرصي

ابو عمره نور الدين علي احمد

احمد توفيق علي الشحات احمد

احمد جمعه عوض مرىس
احمد حجازى احمد حسي  

احمد حشمت امي   احمد

احمد عادل محمد علي العزب
احمد عبدالرؤوف السيد حسني  

احمد عبدالسيد محمد قاسم

احمد عبدهللا احمد محمد

احمد عبدالهادي فضل عبدالرحمن

احمد علي عالم سالمه

 احمد علي محمد حسن

احمد عويس سيد محمد
احمد عويه محمدابو شاهي  

احمد فتحي اسماعيل اسماعيل

احمد فرج حميده تاعب السعداوي  

ابراهيم علي  احمد محمد

ي
 
احمد محمد احمد الدسوق

احمد محمد احمد عبداللطيف
احمد محمد توفيق عبدالغن 

احمد محمد سعيد علي

احمد محمد شحاته ابو الليل

احمد محمد مؤمن محمد حسن

 المطاوى
ى
احمد مصطف  رجائ

احمد ممدوح احمد محمد

احمد يونس يونس مرعي

احمدعالءعبدهللا عبد الجليل

اسامة سعيد علي محمد

اسامة محمد عل السيد

اسامه سعيد جاد عبد الفتاح

اسحق مكرم حني   صالح

ي
 
اسعد فراج احمد الدسوق

اسالم مختار عبدالحليم دياب

اسماعيل احمد اسماعيل احمد

اسماعيل احمد مصباح سيد احمد

ي محمد ابراهيم ف خي  اشر

السيد علي رمضان موىس

الشناوي صالح عبدالرحمن عبد الرازق

ي ابو خزيم
 
ي محمد الصاق

 
الصاق

ي
ايمن جمال لبيب ين 

ايهاب صابر ابوسالم السيد العيسوي  

ايوب محمود محمد ايوب

ي فهيم خليل
إيهاب لطف 



بيشوى رافت منقريوس عبد هللا

حسن عبدالغن  حسن  تامر

ي تامر محمد احمد المغرئ 

وك ثروت معوض علي مي 

ي السيد سباق
جابر حنف 

جرجس حنا عزيز رزق

    جرجس عطية لبيب بادير

جالل سمي  عبدالحفيظ

جمال عبدالحميد سعد عبدالدايم

جمال عبدالنارص عبدالستار

ي محمد احمد الدهمان
 
حازم محمد شوق

 عبدالعليم محمود
 
حامد قرئ

حسام مصطف  هاشم

حسام نور الدين مبارك عبدالالة

حسن سليمان عيد عياد

حسن شحاته شحاته محمد

حسي   عبدالرحيم محمود عبداللطيف

حسي   مصطف  محمد احمد

حلىم بدر يوسف الغنام

حمدي عبدالرزاق محمد خليفه

خالد عادل  عبد الوهاب عويس

خالد عبدة حبيب

ي
خميس عبدالرازق ابراهيم الطوخ 

ي
خميس عبدالرزاق ابراهيم الطوخ 

راىم ناجح ساويرس عبدهللا

 علي محمد
ربيع حسي  

ربيع معوض ابو القاسم صالح

رضا محمد عبدالعزيز احمد شوشه

رمضان حجاج حسن محمد

ي محمد مجاهد قطب روئ 

سامح ابو المجد تياىمي رمضان

سيد احمد عبدالعزيز محمد

يف رمضان حسن ابراهيم شر

صالح حسني   محمود احمد

صالح شعبان عبدالرسول فرج
صالح عبدالغفور احمد حسي  

ضاخي صادق مرىسي سيد

طه حسي   عبدالرازق عبدالستار الشافىع

عابدين صالح سلطان رضوان

عادل عل جمعة احمد ابراهيم

عبد هللا حليم عبدهللا ابراهيم

عبدالحميد كمال عبدالحميد محمد

عبدالقوي شعبان عبدالقوي عبدالجليل
عبدهللا فتح محمد الخراىسر

عبدهللا محمد سعيد محمد ابراهيم

عبدالهادى جابر محمد احمد

عثمان صالح عبدالعزيز محمد

عرفه محمد فرج هللا محمد

عرفه محمد فرج هللا محمد

عصام اسماعيل احمد محمد



ي هيبة مرىسي
عطا راض 

عبدللىه  عالء علي عبد الواحد

علي ابو طالب زقالي محمد

علي احمد علي شحاته شحاته

علي محمد السيد علي

علي محمود عيىس محمود

عماد حنا بطرس صادق

عماد عياد بسخرون رزق

عمار عامر عمر عمر

عمر محمد احمد محمد

عمرو جميل احمد محمد

عمرو حسي   محمود ابراهيم

ي عبد الجواد رمضان عمرو صي 

فادي جمال لبيب

فتح السيد موىس جوهر

فتحي صبحي محمد عطيه

محمود صقر عبدالحكم  فضل

فوزى رمضان محمد معوض
كمال ابوالنور علي مصطف 

مساعد عبدالظاهر زهري  محمد

محمد احمد ابراهيم ابو المعاطي

محمد السعيد محمد الطنايحي

محمد السيد البدوي محمد ابراهيم

محمد جمال حلىمي احمد

ي عبد السالم
محمد راض 

محمد رجب احمد عبدالجواد

ي عطية سلطان
 
محمد رجب شوق

محمد رجب محمد ابو هشيمة

محمد سعيد عل ابراهيم

محمد سمي  حسن عل السمار

محمد عبد الهادي محمد احمد

محمد عبدهللا سيد حسن

يل محمد عطيه حافظ عوض جي 

محمد علي ابراهيم عمارة

محمد علي بىهي الدين عبدالمعبود

محمد عمر محمد عبدالحكيم

محمد فتحي صابر ابراهيم عويس

محمد فريد السيد عبدالحميد نصار

محمد مجدي زكريا عبدربه القزاز

محمد محمد محمود محمد عبده

محمد مصطف  رايد احمد

محمد مفضل هاشم عبدالحافظ

محمد هاشم بشي  عل

محمود ابو غنية عباس حافظ

محمود احمد محمد ابو الحسن

محمود حسن عبد الحفيظ

محمود رمضان محمود جاد الرب

محمود سيد حافظ احمد

محمود صالح الدين فوزي محمد

محمود عبد العظيم حجاز محمد



محمود محمد حسن اسماعيل

ي
بين  محمود محمد عبد السالم الشر

محمود محمد عثمان حسن

محمود محمدمحمود عبدالمهيمن

مدحت عبدالهادى ابو المعاط

مصطف  احمد محمد

مصطف  جمال ابراهيم احمد

مصطف  جمال مصطف  محمد

مصطف  عبدهللا عبد لوهاب

ي
 
مصطف  فوزي عبد الباق

مصطف  محمد بدير محمد ابو النرص

ممدوح حمودة عباس شاكر

يال حنس موىس فايز غي 

ميخائيل صالح عدل حنا

مينا صباح قاعود شحاته

مينا ناير معزوز وهبة

ناجح سيد السيد احمد

نارص فؤاد عبدالحكيم متولي

نور الدين عبدالرحمن نور

ي عاطف رشدي حليم
 
هائ

ي نارص سلمان محمد
 
هائ

عبد الكريم احمد  هشام احمد

هشام علي حسن عبدالاله

هيثم سيد فيض محمد

وليد محمد ربيع عبدالغن  ابوالمكارم

وهبه ميخائيل وهبه مخائيل

ياسي   محمد فؤاد عطا

يحن  زكريا محمود علي
يونان عامر اديب حني  


