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وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي انتهى من اإلجراءات المطلوبة لتحويلها إلى حساباتهم بالبنوك مطلع األسبوع المقبل

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء الـ 2082 المستحقين لمكافآت »الكبار« ومحو األمية
دويرار

ميرفت ابراهيم سيد احمد عبده  ٭
نهى احمد فتحي زهران  ٭

جنالء محمد صالح الكفراوي  ٭
عزة صالح علي حالوة  ٭

سهير سيد ابراهيم عبدالرحيم  ٭
عايدة عبدالفتاح سيد احمد  ٭
امل مصطفى محمد خليفة  ٭

شيماء محمد احمد دياب  ٭
هالة ابوالفضل محمد عبداملنعم  ٭

اميان محمد احمد اسماعيل  ٭
اسماء هاشم السيد احلديدي  ٭

س���ماح عبداملنع���م عبدالفتاح   ٭
محمد

عبير عبدالرازق صادق محمد  ٭
نهاد ياقوت السيد البرلسي  ٭

جنالء ربيع محمود مصطفى  ٭
ماجدة رمضان اليماني املعداوي  ٭

حنان بركات الشيخ  ٭
آمال احمد شفيق احمد  ٭

هامن مسعد شحاتة شحاتة  ٭
عزة عبدالصمد بسيوني سليم  ٭

هناء محمد محمد ابورضوان  ٭
سارة علي مصيلحي ابراهيم  ٭
اميان عوض العربي العربي  ٭

فاطمة ناجي محمد عياقة  ٭
غادة نبيل محمد احمد  ٭

تهان���ي س���عيد احم���د محم���د   ٭
شحاتة

جنالء فتحي عبداللطيف الهاللي  ٭
نشوى حسن محمد خالف  ٭

مادلني نابيل مراد فهيم  ٭
نيرفني حس���ني صف���وت محمد   ٭

القباري
مرفت محمد ابوسبع طاحون  ٭
فاطمة جاب اهلل عبده يوسف  ٭

انتصار عبداهلل عطية عبداهلل  ٭
اجني محمد حسن حسن كركر  ٭

أم���ل عبدالعظي���م عبدالس���الم   ٭
محمد

فاطمة حسن محمد عريقات  ٭
جنوى يحيى محمد ابراهيم  ٭

الفت زكي احمد قنديل  ٭
انتصار عبداملنع���م عبدالوهاب   ٭

حسن
سهير مصطفى حسن فراج  ٭

يسر محمود كامل احمد  ٭
سوسن احمد علي خليل  ٭

مروة احمد الدسوقي مصطفى  ٭
امي���ان فتح���ي فرح���ات احمد   ٭

الزهيري
اسالم الغمري ابراهيم غنيم  ٭

الرا محمد علي بحيري  ٭
هاني محمد علي حسني  ٭

حنان محمد احمد محمود  ٭
رباب شريف السيد شريف  ٭

هبة محمد العربي احمد  ٭
أزهار احمد محمد عبدالاله  ٭

جيهان محمد عليوة الشرقاوي  ٭
نادية عبداللطيف السيد محمد  ٭

هادية محمد ابراهيم علي  ٭
رح���اب عبداللطي���ف يوس���ف   ٭

عبداللطيف
شيماء فرج السيد فرج عيسى  ٭

صفاء حساني سالم محمد  ٭
رمي محمود رياض جاد اهلل  ٭

بدوية محمد عبدالسميع غزال  ٭
عبدالعظي���م  كم���ال  أمان���ي   ٭

عبدالرحمن
صفاء لطفي محمد األصور  ٭
عزة محمد احمد الصعيدي  ٭
عبير فاروق محمد عبداهلل  ٭

نادية ادريس عبدالسالم شحاتة  ٭
دعاء جاد محمود عبداحلميد  ٭

اميان مصطفى قرني محمد  ٭
سلوى محمد محمود اجلالي  ٭

منال حنفي محمود عيسى  ٭
منى سعيد زكي الفقي  ٭

نعمة محمد طه منصور  ٭
شيماء جاد محمود احلليوة  ٭

سحر صالح حسني بدير  ٭
خزنة ظرمان مفرح العازمي  ٭
غنيمة عيد ارديني العازمي  ٭

نادية محمد احمد سالم فرج  ٭
ابتسام فتحي جمعة علي  ٭

رحمة حامد جالل محمد الصافي  ٭
رانيا محمد احمد الكيكي  ٭
سهام احمد احمد السعيد  ٭
عزة محمد احمد التهامي  ٭

رحاب السيد العربي املوجي  ٭
رشا نبيل محمد احمد  ٭

سهام محمد كعبور  ٭
رشا حلمي محمد جمعة  ٭

سمر محمود زيفا  ٭
دعاء محمد علي الششتاوي  ٭

هبة اهلل عبدالرؤوف علي محمد  ٭
دعاء محمود محمد ابوالعنني  ٭

رشا جمال شريف احمد سليمان  ٭
عبير احمد محمد سيد احمد  ٭
اميان اسماعيل احمد منسي  ٭

ناهد عبداملنعم محمود حسن  ٭
هند عطية محمد عطية  ٭

وردة عبدالرحيم علي شعالن  ٭
داليا احمد شبيب السيد  ٭

جنالء زايد عبدالفتاح الدسوقي  ٭
هويدا محمد حسن سيد احمد  ٭
دعاء عبداملنعم عمر سليمان  ٭

الجهراء
سحر محمود عوض ابويوسف  ٭

علي عبدالرضا حبيب بخش  ٭
مصطفى علي عبدالرحمن  ٭

فوزي احمد مك���رم عبداللطيف   ٭
السمان

مرفت محمد عبداللطيف السيد  ٭
محمد جنيب سعد جبر  ٭

ايناس عطية احمد عطية السيد  ٭
من���ى محمد اله���ادي عبدالعزيز   ٭

محمد
نهلة محمد ابواحلجاج محمد  ٭

رجاء زكي بدر  ٭
مجدي عبدالسالم موسى  ٭

خالد مصطفى سالم سعيد  ٭
ماجدة عطية منصور مخلوق  ٭

محمد حسني احمد الشمالي  ٭
اصلي سيد حمزة عبدالوهاب  ٭

مطر خلف خلف  ٭

محمد محمد علي فتح الباب  ٭
عبداهلل جبر ساير العنزي  ٭
رائد مصطفى كامل هريهر  ٭

فوزي علي احمد هارون  ٭
يوس���ف عبداحملس���ن سلطان   ٭

الفضلي
خالد عبداللطيف راشد الشعالن  ٭

صالح السيد عبدالسالم محمد  ٭
عفاف معوض السيد فتوح  ٭

السيد عبدالعزيز محمود  محمد   ٭
احلالج

صبري شعبان علي حسني  ٭
سامح مجد اهلل واصف جرجس  ٭
سحر مخيمر محمد عبداحلافظ  ٭
ممدوح حسن حسن الدسوقي  ٭

ثناء ابراهيم عفيفي موسى  ٭
انعام صبري مصطفى درويش  ٭

عماد حسن احمد شعبان  ٭
جمال عبدالغفار سالمة حرش  ٭

احمد عبداهلل محمد خليل  ٭
وليد محيي الدين محمد عبداهلل   ٭

غالي
ايهاب صبري محمود يونس  ٭

يوسف احمد رشاد احمد  ٭
يوسف عبدالقادر احملمد اخلضر  ٭

حسني محمد حسني صالح  ٭
فتوح مرزوق بالل املساعيد  ٭
سامح محمد محمد درويش  ٭
فاطمة السيد احمد عوضني  ٭

فاطم���ة عبداللطي���ف غي���اض   ٭
الضفيري

محمود عبدالعظيم سعد محمد  ٭
فؤاد محمد محمد السيد سالم  ٭

سامر عبداهلل اللحام  ٭
احمد عبداللطيف احمد موسى  ٭
هدى ابراهيم عطية الدمنهوري  ٭
امين عبداهلل مصطفى محمود  ٭

علي كمال علي البلكيمي  ٭
اسماعيل عبدالكرمي حسناتو  ٭

مساعد محمد نايف مذري  ٭
دالل حمزة جمعة اجلميعي  ٭

لبنى لطفي عبداملجيد عوض  ٭
محمد عبدالعظيم سيد مرزوق  ٭
نايف حمود محيميد العتيبي  ٭

سعد جبار محمد املطيري  ٭
عبداملنعم محمد محمد صيام  ٭

س���ماح عب���داهلل محم���د علي   ٭
الغلبان

نرمني عبداملنعم قطب محمد  ٭
احمد اجلرو عبداحلميد احمد  ٭

ريهام عبده يوسف غنيم  ٭
ابتس���ام عبداحلمي���د ابراهي���م   ٭

عبدالنبي
محمد محمد عبدالقادر  ٭

احم���د  محم���د  عبدالناص���ر   ٭
اسماعيل

مس���اعد عبدالرحم���ن خليف���ة   ٭
اخلضر

جيهان فهمي سمعان جورجي  ٭
احم���د  عبدالباس���ط  هي���ام   ٭

عبداحلليم
هندة بنت عمار العطافي  ٭
فاتن فتحي احمد محمد  ٭
ليلى توفيق رزق علي  ٭
بكير حامد حنفي سالم  ٭

صفاء الس���يد عبداهلل مصطفى   ٭
ابوالسعود

عايض سعد خصيوي العتيبي  ٭
محمد مرسي عبدالرازق مرسي  ٭
عزة احمد عبداملقصود النجار  ٭

شيماء عبدالقادر عبدالعزيز رزق   ٭
غيث

رفعت رفعت احمد شرود  ٭
عبدالرزاق صالح شريف دهب  ٭

رفعة فالح راجح املطيري  ٭
محمد عطية عبداللطيف الغنام  ٭

اشرف محمد السيد البلشي  ٭
يوسف احمد عبداهلل الكندري  ٭

غزوان عزت رسالن  ٭
زيد محمد جنم  ٭

عبداهلل عايض غزاي العتيبي  ٭
عادل محمد الليثي حسن  ٭

محمود السيد محمود حمودة  ٭
عبيد سعيد وليد  ٭

ليلى جابر حامد اجلندي  ٭
رشا جمعة الباز العدل  ٭

محمد حامد محمد عبدالصمد  ٭
حس���ناء صال���ح عبداحلاف���ظ   ٭

ابوالعطا
عبدالنعي���م  محم���د  ش���ريف   ٭

عبداهلل
خالد احمد محمود محمد عنبر  ٭

زيزي محمد سعيد حسن  ٭
خال���د عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭

النجار
مح���رم  عبدالعزي���ز  يس���رى   ٭

احلويني
انتص���ار محم���د محمود س���يد   ٭

احمد
هبة السعداوي ابراهيم احلجاز  ٭

اين���اس مصطف���ى عبداجلليل   ٭
النحاس

اميرة السيد جمعة عويس  ٭
محمد ابراهيم ثابت ابراهيم  ٭

سعاد عبداحلميد احمد ابواملجد  ٭
ليل���ى محم���د ش���وقي محم���د   ٭

عبداملجيد
سعاد محمد ابراهيم العرابي  ٭

عادل السيد محمد عيد  ٭
زكريا خالد القاعي  ٭

اح���الم محمد رفي���ع عبدالرضا   ٭
بهبهاني

اعتماد محمد سيد ابوالنور  ٭
العيس���وى احم���د  عبدالق���ادر   ٭

العيسوي
ياسر طه البسيوني االلفي  ٭

ابراهي���م  خي���ري عبدالفت���اح   ٭
عبدالرازق

نبيل عبداهلل يوسف جرجس  ٭
ممدوح احمد محمد السيد  ٭

محمد احمد راشد راشد  ٭
شعبان عطى عثمان عيسى  ٭
مصطفى حسني محمد حكم  ٭

حسن علي احمد حسن  ٭
السيد الدسوقي شحاتة زقزوق  ٭

منى رمضان طه امني  ٭
رائد عبداللطيف ابراهيم غامن  ٭

فوزي���ة عبدالعظيم علي س���يد   ٭

احمد
احمد محمد اسماعيل احمد  ٭

محمد ناهي عذبي الداغر  ٭
مجدي محمد محمود  ٭

يسرى شمالن احمد البحر  ٭
محمد زكريا اسماعيل سفر  ٭

ابوالفت���وح  الس���عيد  س���حر   ٭
ابوالفضل

ماجدة السعيد محمود مصطفى   ٭
علي

عمرو عبدالفتاح محمد سيد  ٭
ثروت محمد طاهر عبدالعزيز  ٭

رشا عالء امني الشوربجي  ٭
صالح عبداهلل صالح محمد  ٭

احمد بهاء الدين عابدين احمد  ٭
معتز حسني الشربيني حسني  ٭

هال���ة عبدالق���ادر عبدالباس���ط   ٭
جنار

نادية عبود محمد عبداحلليم  ٭
اسامة محمد عبداحلميد علي  ٭

جنوى سعيد محمد احملمد  ٭
عالء الدين محمد سليم سالم  ٭

ماجدة خيري محمود عبدالعزيز  ٭
سهير فتحي محمد السحيتي  ٭
طارق رمضان احمد اسماعيل  ٭

وفاء امني امني املندوه  ٭
صبري صادق حامد احمد  ٭

اميان محمد طه املريح  ٭
س���حر مصلحي مصلحي س���يد   ٭

احمد
هدى حسن محمد ابوالنجا  ٭
محمد علي مصطفى احمد  ٭

نصار عبدالرحمن عثمان محمد  ٭
صفية عبداحلميد زيدان  ٭

فتح اهلل علي محمد محمود  ٭
هيفاء راشد محمد الشويحان  ٭

محمد كمال الدين علي علي  ٭
محمد موسى العاسمي  ٭
امين احمد الدخل اهلل  ٭

عشري صبري محمد اسماعيل  ٭
وائل ابوخليل رمضان سليمان  ٭

اشرف محمد جاد البرغوث  ٭
منى محمد ص���الح عبدالرحمن   ٭

عثمان
امين ياسني فالح بني بكار  ٭
جنفة سامي محمود رزق  ٭

حبيبة علي محمد مصطفى  ٭
هويدا عبدالعزيز عطية احلوفي  ٭

رضا محمد عبدالرازق  ٭
حسام سيد عبداملنعم عبدالباقي  ٭
جيهان ابوبكر عبداملتعال حسني  ٭

منال محمود محمد عاشور  ٭
اسامة محمد علي السيد  ٭

فريدة علي ابراهيم اخلشاب  ٭
محمد حسن احمد السيد مطاوع  ٭

اميان عبداملجيد املصري  ٭
رشا بدر عطية السيد  ٭

جمال الدين حسن السيد النادي  ٭
شيماء ابوبكر محمود يونس  ٭

ابراهي���م  عثم���ان  س���حر   ٭
اخلربوطلي

الدين اس���ماعيل  جنوى س���عد   ٭
محمد

سامية محمد قاسم عبدالرحمن  ٭
محمود عفيفي محمود املنوفي  ٭

سويد نادر محمد العجمي  ٭
حامد صالح السالم  ٭

عثم���ان  عبدالق���ادر  الس���يد   ٭
مصطفى

خلدة زيد عواد املطيري  ٭
فاطم���ة محم���د ع���زت حس���ن   ٭

ابراهيم
رانيا زكريا علي فرو  ٭

عبدالفت���اح  محم���د  هش���ام   ٭
ابوشعيرة

منى علي عبدالرحيم حسن  ٭
أميم���ة عبدالنب���ي اس���ماعيل   ٭

منصور
ابراهيم محمد  لطيفة عبدالقادر   ٭

خليل
حسناء محمد عبداللطيف  ٭
سمية محمد فكري محمد  ٭

خالد كامل مصطفى حمداهلل  ٭
جنالء فتحي عطية علي  ٭

عبداملنع���م  ص���الح  فاطم���ة   ٭
عبداجلواد

امينة محمد محمد ابورضوان  ٭
اميان ثروت محمد ابراهيم  ٭

وسام احمد عبداملولى مجاهد  ٭
ناهد عبدالعزيز السيد متراز  ٭

عبير محمد حسن السنافيري  ٭
مروة عبدالرحيم قاسم حسني  ٭

عبداهلل محمد هادي العنزي  ٭
مصطف���ى عبداللطي���ف راغ���ب   ٭

اجلمل
عص���ام اس���ماعيل عبدالق���ادر   ٭

اسماعيل
اسماعيل عمر منصور  ٭

بشرى العدلي محمد العدلي  ٭
سلمى سليمان اخلواجة  ٭

حنان محمد سليمان جاداهلل  ٭
مزيد عارف نصر  ٭

عبدالوهاب عبداحلميد سيد  ٭
حنان محمد علي املغربي  ٭

عمر عبدالعزيز حسني محمد  ٭
محمد احمد زايغ  ٭

محمد كمال محمود طلبة  ٭
محمد محمود علي العدل  ٭

مخلص جميل ونوس  ٭
غازي محمد الرزوق  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل دياب  ٭
علي محمد علي عبدالعال  ٭

صفوت محم���د رم���زي عثمان   ٭
غنيم

محمد ابراهيم علي  ٭
محمد عبداحلميد عطوة ابراهيم  ٭

صفوت احمد زيدان  ٭
يوسف محمد يوسف الكناني  ٭

خالد فالح مفرح الرشيدي  ٭
فراس عبداهلل احلاجي احميد  ٭

سحبان احمد السيد علي  ٭
جرجس لطيف شكري هابيل  ٭

ابراهيم علي مجاهد فودة  ٭
هش���ام عبدالرحم���ن ابوالع���ال   ٭

حسن
اسامة مبروك محمد مبروك  ٭

سامح عبدالس���الم عبدالرحمن   ٭

مرمي بندق
تنفيذا لتعليمات وزيرة التربيـة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود يعكف وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي 
على انهاء اجراءات صرف املكافآت املالية املستحقة للعاملني 
في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. وقالت مصادر مطلعة في  
تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان الوكيل الرشيدي انتهى امس 
من حصر اسماء املستحقني في مناطق االحمدي واجلهراء 
والفروانية ومدارس التربية اخلاصة واملعاهد الدينية والبالغ 
عددهم 2082 وهم 560 للجهراء و932 للفروانية و229 

التعليم الديني و96 للتربية اخلاصة و265 لالحمدي وذلك 
بحسب املكافآت املعتمدة لهم بحسب املزاوالت، على 
الرغم من ان الرشـيدي في إجازة دورية اآلن، إال انه حرص 
على تنفيذ تعليمات الوزيرة احلمود بإنهاء االجراءات املطلوبة 
للصرف. وكانت »األنباء« انفردت بنشـر اسماء املستحقني 
لهذه املكافآت في مناطق العاصمة وحولي ومبارك الكبير 
في وقت سابق.  هذا وتنفرد »األنباء« اليوم بنشر االسماء التي 
سيتم حتويل املكافآت املعتمدة لها الى حساباتها الشخصية 

بالبنوك مطلع االسبوع املقبل وفيما يلي األسماء:
راضي الرشيديد.موضي احلمود

البقية ص 11

تعليم ديني
احمد عبداحلميد علواني عبداهلل  ٭

رجب محمد حامد عبدالفتاح  ٭
حامت اسماعيل امني حسني  ٭

اميان عبداحلميد احمد ادريس  ٭
هيام رشدي احمد يونس  ٭

محمد مصطفى محمود احمد  ٭
اسماء محمد عثمان علي  ٭

عبدالوهاب عبداحملسن بن رزق  ٭
روضة عبدالغني محمد الشيخ  ٭
انس عبدالعزيز الظاهر الديري  ٭

هناء احمد محمود مصطفى  ٭
جناح حسن محمد ابوالفتح  ٭

سحر ابراهيم السيد احمد  ٭
منى محمد صابر خليفة  ٭

جمال مصطفى العوضي عيسى  ٭
رباب يوسف ابراهيم  ٭

محمد عبداجلواد عباس أبوكتير  ٭
منى نبيل السعيد ابراهيم  ٭

سوزان محمد شفيق العزازي  ٭
نادية كامل عبدالفتاح فرحات  ٭

مروج علي عبده السيد العليدي  ٭
نادية عبدالفتاح محمود وهبة  ٭

سعيدة محمد محمود وهبة  ٭
عزت رشدي صبرة حسني  ٭
صالح عبده جابر اجلزار  ٭

سوسن عبداهلل عبدالقادر عزام  ٭
فيفي عبدالعاطي احمد هدهد  ٭

عبداملنع���م  محم���د  جن���وى   ٭
عبداملجيد

محمد ممدوح السيد شلبي  ٭
آيات اهلل الكاشاني احمد باكر  ٭

عبداحلمي���د  ص���الح  س���حر   ٭
الشناوي

باسل ابراهيم شباط  ٭
عبدالناصر محمد عبداملجيد حسن   ٭

املالح
محمد عبداهلل محمد فتح الباب  ٭

عادل سعد محمد جاويش  ٭
الهام يوسف يسني محمد  ٭

اميان عبداملنعم محمود املغربي  ٭
امين الشاذلي حسن حبيب  ٭

مايسة اسماعيل محمد اسماعيل  ٭
سامي محمد امني  ٭

احمد عبداحلي احمد الغمراوي  ٭
راجع سعد راجح البوصي  ٭

عبداللطيف محروس محمد نور   ٭
الدين

صبري حسني عبداحلميد ربيع  ٭
احمد محمد احمد سليمان  ٭

هاني حمدي الشناوي ملك  ٭
حمدي علي اجلوهري عكر  ٭

محمد سعيد احمد الشمسيني  ٭
نادية حامد عرفة أبوعميرة  ٭

ثامر عبيد ثامر العتيبي  ٭
ناصر منصور الباز شحاتة  ٭

مصطف���ى احم���د عبدالعزي���ز   ٭
رمضان

محمد محمد الصادق أبوالعزم  ٭
خالد عبداحلافظ حافظ الطويل  ٭

يحيى محمد احمد علي  ٭
احمد عبداملعطي الترامسي  ٭
فايزة قطب السيد الدارجني  ٭
انور حمدي محمود عثمان  ٭
صفاء محمود رشدي سعد  ٭

عاطف جودة عبدالسالم حسن  ٭
حسيب محمد محمد تقي  ٭

جنالء حامد عبدالسالم زيد  ٭
عبدالعزي���ز  رمض���ان  هي���ام   ٭

عبداهلل
ش���حاتة عبداملنعم عبداجلليل   ٭

احلليوي
منى احمد حسن بيومي عزازي  ٭

ذيبة عيد خليف احلسيني  ٭
احمد ابواملعاطي السيد عمر  ٭
علي عبدالعزيز علي عطية  ٭
احمد عبداملجيد العساودة  ٭

مها سعد السيد االمام  ٭
ماجدة محمد عامر بديوي  ٭

عفيفة محمد الصغير السيد  ٭
ممتاز محمد مجاهد السيد  ٭

عبدالعليم عبدالعليم نصر  ٭
الدي���ن محم���ود احمد  حس���ام   ٭

حبيب
محمود عبدالباقي احمد محمد  ٭

مختار فرج العجمي املغازي  ٭
عماد صادق علي العايق  ٭

ابراهيم سالم فليفل سالم  ٭
جنالء يوسف عبداهلل النامي  ٭
توفيق حسن مصطفى علي  ٭

محم���د اس���ماعيل عبداحلمي���د   ٭
ابوشلوع

محمد السيد عبدالسالم محمد  ٭
جمي���ل حس���ن محمود حس���ن   ٭

الزواوي
رشيد سليم اجلملي  ٭

عبداملنعم محمد فوزي محمود  ٭
محمود عادل محمود شوشة  ٭

احمد عبدالنعيم ابراهيم محمد  ٭
اميان حلمي ياسني عوض  ٭

مها محمد ديب عمقية  ٭
فاتن فتحي احمد محمد  ٭

عبدالعزيز اسماعيل اخلميس  ٭
نايف امني الراشد  ٭
زياد بهجت دوامي  ٭

محم���د عبداحلمي���د عبدالعزيز   ٭
الشناوي

ناهد عباس محمد الزهيري  ٭
امل محمد عادل املنجد  ٭

احمد محمود سالمة جاويش  ٭
انور عبدالغفور العبدالغفور  ٭

ميرفت ناجح عويضة محمد  ٭
سهام حسني كامل  ٭

آمن���ة عبدالصب���ور عبدالنعيم   ٭
أبوبكر

فاروق عبداحلميد مخيمر  ٭
س���هير عبدالعظي���م عبداملجيد   ٭

خليفة
صبري ربيع علي العراقي  ٭

أماني عبداحلكيم محمد النجار  ٭
امين حمزة عبداحلميد ابراهيم  ٭

حسني يوسف محمد احلامت  ٭
خالد عباس عبدالعزيز اخلالدي  ٭

سناء فتحي علي احمد  ٭
زينب محمد علي ابوهندية  ٭

عبي���ر ياس���ر ابراهي���م احلجي   ٭
عبداهلل

فاطمة يوسف محمود محمد  ٭
عبداملقص���ود  ام���ني  محم���د   ٭

الطراوي
يوسف قطب يوسف الكومي  ٭

ابراهيم سعيد محمد  ٭
جمال الدين محمد محمد اجلدي  ٭
ابوالفتوح احمد سليمان محمد  ٭
اسماعيل محمد السمان ابراهيم  ٭

غادة عبدالهادي احمد املتولي  ٭
حسن حامد عبداملعطي عمارة  ٭

جاب���ر عبدالعظي���م مع���وض   ٭
اخلياط

آمال مصطفى غازي الرفاعي  ٭
صبح فريد صبح حسن  ٭

عادل محمد سليمان مطاوع  ٭
نفود محمد عبداهلل العنزي  ٭
العدل ابراهيم العدل ابراهيم  ٭

سميرة انور علي محمد  ٭
جاسم محمد احلمد الصراة  ٭
اميان شعبان محمد شعبان  ٭
احمد صادق احمد ابوسعدة  ٭
عبداحملسن عبداهلل عبداهلل  ٭

اسماء محمد ابراهيم عبداملجيد  ٭
زاهية محمود عبداملنعم احمد  ٭

جنالء علي طه سالم  ٭
رياض موسى حسن حميد  ٭

امي���ان عبداحملس���ن اجلبال���ي   ٭
اجلنجيهي

سعاد فؤاد شريتح فريوه  ٭
رضا رجب جاب اهلل عاشور  ٭

امنيات مختار محمد كرمي الدين  ٭
ابواليزي���د  بدري���ة عبدالنب���ي   ٭

الديهي
خزنة مطلق جحيفة العازمي  ٭
هبة اهلل فؤاد صبري ابراهيم  ٭

اميان محمد عبدالرحيم حواس  ٭
مج���دي ابوالفت���وح عبداحلليم   ٭

معتوق
عبدالعزي���ز احم���د الدك���روري   ٭

عبداهلل
هبة صالح الدين محمد مبارك  ٭

علية علي محمد اجلعيدي  ٭
هند محمد عبداهلل القوماني  ٭

سعاد صبحي طه محمد  ٭
بدر فهد عبداهلل املشعان  ٭
هدى خليل حبيب جمعة  ٭

هدى ابراهيم عطية الدمنهوري  ٭
عبداحلميد عبداحلميد عوض  ٭

سمير عبدالغني محمد حسانني  ٭
مح���روس عبدال���اله عبدالكرمي   ٭

محمد
مروان محم���ود حمدي عبدالاله   ٭

محمد
حليمة ماجد جاسم العنزي  ٭
جاسم محمد متعب الصانع  ٭

فاطمة عبدالعزيز ابراهيم  ٭
نظيرة عبدالعزيز تواني  ٭

لوبنة صبحي محمد احمد  ٭
النادي  الزه���راء احم���د  فاطمة   ٭

حسن
جنالء عبدالهادي الدسوقي  ٭

وفاء عبدالرحمن شفيق احمد  ٭
فاتن فوزي ابراهيم عفيفي  ٭

حنان معوض عثمان سعيد  ٭
آمال حم���دي عل���ي عبداحلميد   ٭

حمودة
ايناس محمد نصرت رومية  ٭

اماني متولي محمد حجاج  ٭
عزدام احمد خليل عامر  ٭

رضا سعيد عبدالرازق جمعة  ٭
اميان احمد محمد ابراهيم  ٭

هويدا السيد محمد بسيوني  ٭
نهلة علي احمد شادي  ٭

انتصار احمد علي عبدالعال  ٭
هناء محمود عبدالوهاب محمد  ٭

منى عبده السعيد الصعيدي  ٭
حمود عبداهلل عيسى بن ثاني  ٭

رفاعي عبدالرحيم سكون  ٭
حسام الدين متولي يوسف  ٭

محمد حبيبو ديالو  ٭
نبيل حامد محمد سيد احمد  ٭
نادية سلطان محمد صالح  ٭

فاطمة يحيى محمد احمد رجب  ٭
محمد الصغير محمد محمد  ٭

عبداملولى محمد راشد  ٭
منال عبدالناصر مبارك محمود  ٭
عبداملنصف الطنطاوي ابراهيم  ٭

سعد محمد محمد داود  ٭
فتحي عبداحلق علي بيصار  ٭

سعاد احمد درويش مصطفى  ٭
جمال محمد عبداهلل عطية  ٭

عبداللطيف عبدالهادي عبداللطيف   ٭
احمد

حسن أبوبكر محمد رضوان  ٭
محمد محمود مجاهد الكسباني  ٭

تيسير العجمي محمد عجمي  ٭
امل حسن عباس فرحات  ٭

محمد محمد مصطفى محمد  ٭
عبداحللي���م  تغري���د حس���ني   ٭

عبدالعال
هشام فاروق محمد شعبان  ٭
رمضان محمد عمر خطاب  ٭

احمد احمد علي احمد  ٭
جن���م الدين عبداملنعم موس���ى   ٭

هيبة
محمود الشبراوي منصور  ٭

سامية ابراهيم السيد مصطفى  ٭
ابوالعين���ني  احم���د  امان���ي   ٭

عبداللطيف
عبدالعلي���م عبداحل���ي محم���د   ٭

عبدالعليم
عرفة عبداحلليم سيد محمد  ٭

عبداهلل محمد علي املوصالوي  ٭
خالد احمد عبداجلواد مهداوي  ٭

الس���عيد  عبداملؤم���ن  خال���د   ٭
مصطفى

محمد علي علي الرفاعي  ٭
خلف فرج سليم عبدالعاطي  ٭

عبدالقادر عبده السيد مصطفى  ٭
محمد فتحي ابراهيم غنيم  ٭
محمد عبده رياض ابراهيم  ٭

بشير حمودة محمد سند  ٭
اسامة علي يحيى فران  ٭

محمد علي سليم  ٭
سناء سالمة اسماعيل موسى  ٭
مسلم هويشل غويزي رفاعي  ٭

ممدوح محمد محمد احمد  ٭
احمد عبداهلل هجاج اخلالدي  ٭

امل محمود محمد البهجي  ٭
يونس رمضان احمد حسن  ٭

حنان فيصل شالش  ٭
عبدالكرمي وحيد فخري  ٭

حسني محمد احلسن  ٭

التربية الخاصة
فايز رفاع نغيمش العنزي  ٭

سيد غريب السيد عبدالرحمن  ٭
رمي ابراهيم محمد ابراهيم  ٭

عبداحلمي���د  عب���داهلل  ام���ني   ٭
عويضة

امل علي عبداهلل العبداهلل  ٭
محمود عبدالغني محمد  ٭

اشرف السيد عبداملجيد بهنسي  ٭
سلمى سلطان غامن املفتاح  ٭

ضاري صقر حمد محمد النجدي  ٭
زهجر ابراهيم علي عبداهلل  ٭

سلمى اسماعيل محمد حسن  ٭
محمد شاكر كرم غلوم شهاب  ٭
اقبال احمد عبدالكرمي شموه  ٭

هيا علي موسى الفهد  ٭
مرفت عبدالغفار بيومي مندور  ٭
اسماء عبدالكرمي محمد السيف  ٭
جنال محمد ضويحي الهاجري  ٭

ري���اض عبدالغظي���م  محم���د   ٭
عبداحلفيظ

محم���د  عبدالس���تار  مج���دي   ٭
الزناري

خلف عبيد البرجس  ٭
حسن امني السيد حنفي  ٭

سلفيا ابراهيم جنيب اسطفان  ٭
اماني عيد مرزوق الدهام  ٭

سعد عبداجلبار آغا  ٭
جمال كامل حامد سيد  ٭

الس���يد محمد  العناني حس���ن   ٭
العناني

عطية محمد احمد مغازي  ٭
اشرف علي احمد محمد  ٭

نصار واكد واكد  ٭
طارق علي عيسوي فمح  ٭

مرمي عبدالرزاق يوسف العطار  ٭
رشيد ابراهيم محمد فراج  ٭

ذكرى جاهد سيجري  ٭
ثناء راشد محمد راشد  ٭

ابراهيم سامي احمد جوهر  ٭
محم���ود ابوالفت���وح ابوالفتوح   ٭

قطب
ميث���ة عبداهلل حم���ود نغيمش   ٭

الهاجري
إيناس فاروق حسني علي  ٭

عبدالرحم���ن  الدي���ن  عص���ام   ٭
عبداحلليم

خالد عبدالسالم علي احلديدي  ٭
محمد صديق عبدالرحيم ميني  ٭

جميل تركي املغوش  ٭
معتز محمود ابراهيم غبور  ٭

علي محمد علي احمد  ٭
هبة اهلل فاروق احمد محمود  ٭

فاطم���ة عبداهلل احم���د عبداهلل   ٭
اخلضر

محمد عوض محمد عبداجلواد  ٭
ماجدة محمود احمد جنيب  ٭

احمد ناصر احمد الناصر  ٭
ابراهيم محمد مصطفى الفقي  ٭

مها احمد خالد الشرف  ٭
محمود عمر ادريس  ٭

محم���د حس���ان محم���د رات���ب   ٭
الكردي

حامد نايف خلف عشيان  ٭
سلوى ابراهيم اسماعيل سليم  ٭

انيس ابواملعاطي علي عرفة  ٭
احمد معتوق حسنني معتوق  ٭
محمد عبداملجيد محمد يونس  ٭

عبير احمد محمد البرعي  ٭
بدي���ح صال���ح مي���رزا باق���ر   ٭

السليمي
محمد احمد سليمان احلديني  ٭

محمد حلمي امام محمود  ٭
فوزية فهد صالح الراشد  ٭

يعقوب سلمان يعقوب يوسف  ٭

عم���اد الدي���ن محم���ود احم���د   ٭
املرشدي

احمد محمد علي حسن  ٭
توفيق توفيق عبداملجيد احمد  ٭

محمد مسعد حسن محمد  ٭
احمد االمير هاشم احمد علي  ٭

نبيل حسني عزالدين علي اباظة  ٭
رشا محمد عبداحلميد ابراهيم  ٭

هويدا يسري ابراهيم عطية  ٭
بسمة محمود احمد محمد  ٭

محم���ود  عبدالنب���ي  نبي���ه   ٭
ابومصطفى

الدس���وقي  ابراهي���م  جن���وى   ٭
ابراهيم

عبدالنبي محمد بيومي احمد  ٭
بسام عبداملنعم األلفي  ٭

سعودي محمد احمد ابوعطية  ٭
محمد عبدالعزيز سليم دراس  ٭

احمد هشام عبدالرحمن ابراهيم  ٭
محمود سيد هاشم محمود  ٭

علي امني علي رشوان  ٭
عزة صابر عوض عبدالعزيز  ٭

محيي الدين محمد الدقة  ٭
محمد محمد سالمة احمد  ٭

مخلصة قاسم حمادة  ٭
احمد محمد عالم رضوان عالم  ٭

عادل مصطفى كامل امني  ٭
علي عبدالشافي علي عوض  ٭
عبداملنعم محمد محمد سليم  ٭

باس���م عبدالفت���اح عبدالفت���اح   ٭
شمخ

محمد اسماعيل محمد اسماعيل  ٭
ابراهيم  ط���ارق محم���د كام���ل   ٭

هويدي
فوزية محمد ابراهيم عبداهلل  ٭

السيد عبده طه الغباري  ٭
رجاء احمد قبيصي احمد ٭

األحمدي
فايزة محمد عبدالباسط يوسف  ٭

جيهان محمد السيد محمود  ٭
منى عزت عامر ييلي  ٭
ثناء عبدالكرمي حسن  ٭

رشا حسني سليمان الطيار  ٭
دعد حامد الصفدي  ٭

الش���يماء محمد وفقي عبدالاله   ٭
عبدالكرمي

احسان محمد علي الدسوقي  ٭
ليلى الياس نور نعوم  ٭

اميان مسعد طه عبدالسالم  ٭
اليزبث عزت نصراهلل عطااهلل  ٭
إميان درويش مصطفى البصارة  ٭

غادة صالح داعوق  ٭
صفية عبدال���رازق محمد احمد   ٭

اجلرواني
اميان محمد حسن السيد بشير  ٭

زينب عثمان ابراهيم عبداهلل  ٭
سمر أسعد أبوالقاسم حسني  ٭

جميلة عبداهلل جمعة احلواج  ٭
هند السيد محمد علي  ٭

نادية عبداملجيد حسني علي  ٭
زكية غلوم محمد صفر  ٭

حمدية سالمة سالمة حماد  ٭
أماني احمد عبدالرحيم سالمة  ٭

سنية حسن احمد ابراهيم  ٭
س���ماح اس���ماعيل احمد محمد   ٭

سالمة
سلوى محمد عيسى عيسى  ٭

خولة سامي علي سويلم  ٭
فداء كامل محمد العبسي  ٭

مروة طه عبداملجيد غازي  ٭
ماجدة فهيم محمود عبدالرحيم  ٭

بشرى عدنان عجان  ٭
ع���زة عبدالفت���اح عبداحلمي���د   ٭

شاهني
هيفاء صالح الدين نشواتي  ٭
روضة حنفي محمود فودة  ٭

جنوى جودة محمد القط  ٭
هبة عبدالفتاح عبداهلل محمد  ٭
منى احمد رشدي الشرقاوي  ٭

سهام صالح احمد يونس  ٭
فرح السيد محمد جمعة  ٭

رمي عمر حسن فايد  ٭
اميان محمد ابراهيم شعبان  ٭

عزة علي احمد قناوي  ٭
اميان عبداهلل عبدالقادر عبداهلل  ٭

نصرة عبداحلليم علي خليل  ٭
منى سمير مصطفى املصري  ٭

سماح محمود احمد هالل  ٭
دعاء فتحي نصر يس  ٭

وسام عبداحملسن علي قطب  ٭
ريهام رمضان غديري خضر  ٭

غادة ابوبكر محمد النجار  ٭
صفاء محمد احمد محمد  ٭
اكرام حسن علي املزين  ٭

رقية مختار السيد حسن  ٭
عزية رشدي الباز الوهيدي  ٭

سعد الهنا كامل عبداهلل ابراهيم  ٭
منتهى محمد عبدالغفار ش���مس   ٭

الدين
أميرة مرسي داهش مرسي  ٭

سلوى حسن القصاب  ٭
زينب ابراهيم محمد خضر  ٭

امله���دي  كوث���ر عبدال���رؤوف   ٭
ابراهيم

شيماء زكريا محمد الشرباص  ٭
عزيزة علي ابراهيم محمد احمد  ٭

فاطمة عبداحلميد نوح رزق  ٭
عفاف عبداهلل خلف محمد  ٭

محم���ود مصطف���ى  نس���رين   ٭
اجلرداني

ناهد محمد متولي زعلوك  ٭

والء السيد محمد سعفان  ٭
هيام كمال عبدالفتاح العوام  ٭

جيهان خليل حامد احمد  ٭
منال محمود احمد عبدالتواب  ٭

عزة ابراهيم حسن ابراهيم  ٭
حنان محمد عبدالعزيز غنيم  ٭

اسماء عوض طلبة ابراهيم  ٭
حنان محمد غريب عبدالغني  ٭

فدوى محمد صالح محمد سالم  ٭
مرفت حسني ابراهيم حامد  ٭

رجاء محمد محمد الديب  ٭
سماح عبده محمد عبدالرازق  ٭

ابتسام ابراهيم سعد عبدالغني  ٭
اين���اس عبدالبصي���ر محم���ود   ٭

الدسوقي
أسرار علي رفعت علي قمحاوي  ٭

سامية جمعة محمد رزق  ٭
هناء محمد زكي عبدالفتاح  ٭
عائشة محمد سعيد محمد  ٭

مرمي بنت علي اجلوادي  ٭
امي���ان محم���د محم���د س���يد   ٭

اسماعيل
سماح فريد جاب اهلل رسله  ٭

شيماء مجدي عبداحلميد غبور  ٭
شيرين نسيم فارس بشاي  ٭
اميان السيد السعيد حسني  ٭

اسماء علي حسنني احمد  ٭
جناة بيومي محمد زناتي  ٭

ه���دى عبدالغن���ي عبدالغن���ي   ٭
سليمان

منى حشمت كمال الدين محمد  ٭
آمال لطفي السيد احمد  ٭

داليا عبدالرؤوف احمد قطاوي  ٭
سماح احمد غريب احمد  ٭

فيفي عبداهلل صوفي محمد  ٭
رفيعة احمد حسن بدوي  ٭

شيرين زغلول لطفي رجب  ٭
هبة وحيد كامل السنان  ٭
سها سيد سعيد جنيدي  ٭

ميرفت عبداهلل احمد البصيلي  ٭
فاتن احمد احمد السامولي  ٭

س���الي فتحي الشعراوي شهاب   ٭
الدين

هدى مصطفى محمد سعيد  ٭
دعاء سعد علي عبدالعال  ٭

سامية محمد زهير وصفي  ٭
والء عبداخلالق ابوالهدى ابراهيم  ٭

مرفت محمد انور العواني  ٭
امان���ي عبدالت���واب رزق اهلل   ٭

محمد
نادرة احمد احمد موسى  ٭

رانيا حسني حسني السيد  ٭
عفاف نبيل ابراهيم ابراهيم  ٭

هالة محمد علي عطيتو برسي  ٭
رانية عمر حسن محمد فايد  ٭

رضا رشاد سالمة عبدالرحمن  ٭
س���مر محمود عيس���وي حسن   ٭

العيسوي
مها سعد محمد تزره  ٭

نارم���ني محم���د ماهر م���كاوي   ٭
السيد

زينب محمد االحمدي راغب  ٭
زينب يحيى احمد عبداحملسن  ٭

نشوى احمد محمد خليل  ٭
اميان محمد عبداحلميد محمد  ٭

اماني احمد طه فؤاد  ٭
سعاد سعد محمد ابوسالم  ٭

اميرة مصطفى فهمي سرور  ٭
نظيرة عبدالعزيز تواني  ٭

لوبنة صبحي محمد احمد  ٭
النادي  الزه���راء احم���د  فاطمة   ٭

حسن
جنالء عبدالهادي الدسوقي  ٭

وفاء عبدالرحمن شفيق احمد  ٭
فاتن فوزي ابراهيم عفيفي  ٭

حنان معوض عثمان سعيد  ٭
آمال حم���دي عل���ي عبداحلميد   ٭

حمودة
إيناس محمد نصرت رومية  ٭

اماني متولي محمد حجاج  ٭
عزدام احمد خليل عامر  ٭

رضا سعيد عبدالرازق جمعة  ٭
اميان احمد محمد ابراهيم  ٭

هويدا السيد محمد بسيوني  ٭
نهلة علي احمد شادي  ٭

انتصار احمد علي عبدالعال  ٭
هناء محمود عبدالوهاب محمد  ٭

منى عبده السعيد الصعيدي  ٭
وفاء محمد عبدالصبور حسن  ٭

والء امني محمد امني عالم  ٭
ريهام محمد زكي محمد العزب  ٭

هبة فتحي احمد عبدالعزيز  ٭
سماح عوض علي خضير  ٭

صاحلة بنت بلقاسم كحلون  ٭
حبيبة مصطفى ابراهيم علي  ٭

زغلولة علي حسن قاطي  ٭
دعاء عبداهلل محمد سليم  ٭

الضاوية بنت حسن سلطاني  ٭
سماح متولي محمد متولي  ٭

هاج���ر بن���ت محم���د احلبي���ب   ٭
اسماعيل

ملياء بنت محمود عون  ٭
جيهان شريف السيد شريف  ٭

اسماء حمودة محمد داود سعد  ٭
كرمية حامد حسنني احمد  ٭

هند فتح���ي عبداملقص���ود تاج   ٭
الدين

س���لوى عبداحللي���م محم���ود   ٭
عبدالعزيز

سلوى السيد البدوي يوسف  ٭
حنان احمد العامر  ٭

ايناس صابر يوسف هاشم  ٭
لبن���ى محم���د محم���د القط���ب   ٭
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منهل حسني سيفو  ٭
اسامة الدسوقي غريب بركات  ٭

عاط���ف عبدالعظي���م عب���داهلل   ٭
الصواف

ش���يرين لطف���ي عبدالعاط���ي   ٭
ابراهيم

وفاء عبدالرؤوف رمضان علي  ٭
عزة علي احمد العريان  ٭

ل���وزه عب���داهلل محمد الس���يد   ٭
مسلم

افراج محمد عبدالنبي سيد  ٭
احم���د  عبدالرحي���م  س���وزان   ٭

عبدالرحيم
ايهاب عبدالسالم املتولي محمد  ٭
ثروت محمد عبدالعزيز البلشي  ٭

عماد عبدالعليم كسيبي  ٭
محم���د حس���ام احم���د عل���ي   ٭

عبدالغني
مهيدي كسار احملمد الهزاع  ٭

احمد خالد السرور  ٭
عبداجللي���ل مع���روف حام���د   ٭

الزيات
فايز هادي محمد اخلضر  ٭

حيان جميل القطريب  ٭
احمد سيد عبداحلافظ حسن  ٭

احمد محمد اخلالد زكريا  ٭
فهيد علي محمد العجمي  ٭

حم���دي محم���د عبداحلميد جاد   ٭
اهلل

عبداهلل محمد السيد البسيوني  ٭
السيد ابراهيم السيد حيدر  ٭
محمد السعيد علي شعيب  ٭

محمد سالم السيد مسلم  ٭
خالد ابراهيم محمود حسن  ٭

فهد غثيث منيف املطيري  ٭
رحاب سهيل بغدادي  ٭

صفاء محمد عبدالعزيز شعبان  ٭
جنوى رشاد علي بدوي  ٭

حسني سعد محمد عبداملولى  ٭
صالح مصطفى دسوقي  ٭

سعيد عيده محمد عليان  ٭
محمود علي عبدالتواب امبابي  ٭
مها محمد محمد صالح علواني  ٭

هيفاء احمد حبيب  ٭
مرفت كامل عبدالكرمي عبداهلل  ٭
مجدي عوض ششتاوي قاسم  ٭
مكارم اسماعيل محمد حجاب  ٭
هبة محمد احمد سعد الدين  ٭

جنالء يوسف عبدالفتاح محمد  ٭
عفت حربي محمد جاد الرب  ٭

عزيزة علي احمد راجح  ٭
هالة فتحي محمد احمد  ٭

صفاء فتحي مبارك حسن  ٭
طلعت احمد علي  ٭

محمد اديب نصر محمد صالح  ٭
صالح علي محمد سليم  ٭

رفعت عبداملعز ابراهيم محمد  ٭
السيد محمد عبداحلميد املتولي   ٭

املهدي
عادل حسن ابراهيم الدسوقي  ٭

احمد شوقي محمد ابراهيم فريج  ٭
حبشي عبدالعظيم محمد احلاطي  ٭
أبو  اس���الم عبداجلواد عب���اس   ٭

كتير
هاني فتحي عبداحلميد البليهي  ٭

محمد كامل عبداجلليل خليل  ٭
مصطف���ى احم���د عبداجللي���ل   ٭

حمراوي
سعيد السيد سعيد محمود  ٭

عادل عبداحلميد السيد احمد  ٭
هاني احمد علي الغمراوي  ٭
جالل محمد طلبه شراره  ٭

محمد عبدالعظيم محمد محمود  ٭
بدر احمد محفوظ سيد  ٭

مصطفى احمد صالح احمد  ٭
وفاء فهمي اسماعيل ابو اخلير  ٭

محم���د  عبدالعظي���م  فري���دة   ٭
حشيش

خضره احمد محمد حسني  ٭
حامد ريكان حامد الظفيري  ٭
احمد ناوي سلطان الزايدي  ٭

امل محمد السعيد تعيلب  ٭
ناصر رفعت طلبه قمح  ٭
عزة علي شحاته محمد  ٭

ابراهي���م  عب���داهلل  س���ميرة   ٭
الغرباوي

جناح علي عيد محمود  ٭
س���عيدة حس���ني عبداملعط���ي   ٭

جمعة
رهيفه كردي حداوي العنزي  ٭

اسامة احمد ضيف ابو احلسن  ٭
آمال محمد عبدالنبي الشماع  ٭

عصام الدين قداح فتحي السعيد   ٭
قداح

حسونه بن محمد مناعي  ٭
مروان قسيم الزعبي  ٭

نسرين محمد احمد يوسف  ٭
وضاح محمد وليد ادلبي  ٭
يوسف محمد ديب عمري  ٭
احمد صبر محمد الشمري  ٭

محمود موسى واصل حسن  ٭
محمد عبدالرسول محمد ناجي  ٭

موضي سيف علي العجمي  ٭
كمال الطاهر عمر جبالي  ٭

مصطف���ى محمد افن���دي عفيفي   ٭
عزب

محمد عبداملنعم عثمان اجلندي  ٭
عبدالعزي���ز  محم���د  نادي���ة   ٭

عبداللطيف
شربات محمد محمود سليم  ٭

نعمة احمد شمروخ احمد  ٭
هالة قاسم صالح املوجي  ٭

محمد فتحي محمد االخرس  ٭
عليوه سيد عليوه محمد  ٭

عبداملقصود احم���د عبداحلميد   ٭
عماره

ثروت محمد مبروك منصور  ٭
عاطف احمد احلمصي  ٭

جمال احمد عبداهلل محمد  ٭
اسماعيل سليم اوسو  ٭

محمد امني يحيى العقاد  ٭
قناص قريش بطيحان املاجدي  ٭
اسامة عبداحلميد رشوان احمد  ٭

ابراهي���م الس���يد  عبداللطي���ف   ٭
الشرملي

محم���د عبداخلال�����ق حس���ن   ٭
سع��د

مساعد عوض فاضل العنزي  ٭
سامي علي حماد  ٭

ايهاب اسماعيل محمود علي  ٭

الشيخ
محمود مرسي مرسي محمد  ٭

حصة محمد رشدان املطيري  ٭
شيرين صقر عبدالشافي صقر  ٭

ابوعج���وة  محم���د  اس���امة   ٭
عبدالرزاق

السيد محمد حسن علي  ٭
محمود عبدالستار محمد السيد  ٭

عاطف محمود محمد خضر  ٭
سامح محمد ابوالبركات احلسيني   ٭

الليثي
حسام محمود عمر طايع  ٭

سعيد حسن ابراهيم محفوظ  ٭
ش���يماء محم���د القرن���ي محمد   ٭

عبدالسالم
عبدالباسط احمد محمد محمد  ٭

عصام محمد ابراهيم عمر  ٭
خالد طه عثمان حسن  ٭

أمجد السيد محمد طلبة محمود  ٭
منير اسماعيل يوسف صدقة  ٭

طارق احمد عويس احمد  ٭
علي محمود احمد سليمان  ٭

ط���ه اجلمي���ل س���عد املرس���ي   ٭
ابراهيم

محمود محمد محمود احلرامي  ٭
محيي الدين حمودة حسني  ٭

رحيمة عبده علي عبده  ٭
امينة محمد عبدالفتاح عرفة  ٭

شهيرة معن محمد  ٭
عبدالرحي���م محم���د عبداخلالق   ٭

متولي
حمدي عوض عسكر عوض  ٭

عدنان فيصل الكرمي  ٭
سمير محمد السيد االعصر  ٭
رمضان محمد متام يوسف  ٭

السيد محمد ابراهيم ابونيدة  ٭
فارس عياد عايد العنزي  ٭
رأفت سعد محمد عميرة  ٭

فاتن عبداحلي اسماعيل املكاوي  ٭
عماد سعد ابواملكارم حماد  ٭

عادل محمود حلمي بالل  ٭
السيد عبدالعزيز عطية درويش  ٭

حمد فضي عياد الرشيدي  ٭
محمد صبحي حس���ن ش���مس   ٭

الدين
محمد عبدالرزاق أحمد مفتاح  ٭

عمار ياسر مطر العنزي  ٭
عزب عبدالنبي العبد احمد  ٭

حمادة عبداهلل عثمان عبدالعال  ٭
محمد فرج عبداحلليم محمد  ٭

ابراهيم احمد ابراهيم سلطان  ٭
محمد عبداهلل يسني مبروك  ٭

عبداملنع���م  محم���د  طلع���ت   ٭
عبدالرازق

حسام الدين رشدي محمد احمد  ٭
خالد محمد الغنيمي عمارة عياد  ٭

وجدي توفيق احمد احمد  ٭
صوفيا امني مصطفى عبدالعليم  ٭

عبداهلل محمد علي هالل  ٭
فاطمة احمد ابراهيم عطااهلل  ٭

يسرى محمد فاروق العويدي  ٭
محمد شوقي سالمة عيد  ٭

نبيل ابراهيم عفيفي ابراهيم  ٭
رشا عالء الدين محمد حمودة  ٭
اميان شعبان عبدالتواب باتع  ٭

كرم محمود السيد مخلوف  ٭
عبدالناصر حسن يوسف محمد  ٭

محم���د اجلزي���ري محم���د انور   ٭
عبدالعظيم

مصطفى محمد محمد فضلية  ٭
شيماء جنيب كامل محمد السيد  ٭
حسام الدين محمد فائق حنفي  ٭

محمد نور امني غالي  ٭
صالح علي علي الساعي  ٭

طلبة حامد احمد سليمان  ٭
السيد محمد صبري السيد  ٭

سامية عبدالفضل احمد الروبي  ٭
شادي عبداملالك محمد زيان  ٭

ماهر سيد احمد احمد محليس  ٭
السيد اسعد س���يد احمد محمد   ٭

الديب
محم���د  عبدالعزي���ز  خال���د   ٭

ابوالروس
آمال ابراهيم مصطفى الدسوقي  ٭

اميان السيد محمد املتولي  ٭
محمود محمد سيد همام  ٭
سيد علي شاكر محمود  ٭

السيد محمد محمود حسن  ٭
محمد محمود بكري فراج  ٭

عادل يوسف رمضان الرفاعي  ٭
احمد محمد عبدالغفار السيد  ٭

وليد محمد الزين محمد  ٭
محم���د  محم���د  عبدالرحم���ن   ٭

عبدالوهاب
فتحي اسماعيل رمضان  ٭

انتصار محمد فاضل سالمة  ٭
رحاب محمد مصطفى بسيوني  ٭

من���ار صالح عبدالفت���اح محمد   ٭
عبدالنبي

مصطفى محمد صفاء الدين  ٭
اميرة فاروق عباس حجازي  ٭

امي���ان عبداحلمي���د عبداملجيد   ٭
الطوخي

حنان عبدالوهاب احمد السيد  ٭
محمود ابراهيم امني الشربيني  ٭

الكردي حس���يب  ابوبك���ر  هبة   ٭
محمد

خالد سعد ابومندور قاسم  ٭
هاني عبداهلل محمد محمود  ٭

عبداملعز محمد اليماني  ٭
ربيع عبداحلفيظ علي رمضان  ٭

عبدالرحمن ج���الل عبدالرحمن   ٭
علي

هاني سعيد حسن محمد  ٭
اسامة عثمان محمد يعقوب  ٭

فاطمة محمد محمد احمد  ٭
كرمي���ة عبداملنع���م عبدالرحيم   ٭

احمد
ايهاب احمد حمادة احمد  ٭

بس���مة محم���د محم���ود بهنس   ٭
منصور

عماد سمير جرس وهبة  ٭
رحاب احمد محمود الرويني  ٭

السيد عتمان محمد سالم  ٭
عالء احمد عبداملجيد محمد  ٭

ايناس سعيد محمود حسان  ٭
رشدي محمد عزازي جاد  ٭
امين السيد سلطان صقر  ٭

محمد بن محمد الفقيه  ٭

هبة منير عبداحلليم ابوغزالة  ٭
كمال ليسي احمد علي  ٭

لطفي جاد محمد بركات  ٭
عاطف احمد محمد باشا  ٭

حسن محمود محمد شديد  ٭
عصام محمد يوسف محمد  ٭
خلف عبداملنعم طه حسني  ٭

اسامة ابراهيم محمد علي حسب   ٭
اهلل

احمد علي عثمان محمد  ٭
وائ���ل عبدالفتاح ترك���ي محمد   ٭

احلفني
اميان فتحي محمد اسماعيل  ٭

سعيد نعمان السيد الشافعي  ٭
رضا احمد محمد ابوحسني  ٭
زياد عبدالقادر علي عودة  ٭
محمد عطية محمد شعبان  ٭

عادل جاد حجازي حسن  ٭
سيد سليمان محمود سليمان  ٭

محمد محمد الدسوقي رزق  ٭
محمد اشرف مسعود سليمان  ٭
رجاء علي عبداحلميد عاطي  ٭

محم���د الس���يد حس���ن ابراهيم   ٭
دعدور

ابراهي���م عبداحلليم  مصطف���ى   ٭
الكومي

ناصر سعد سعيد عيد  ٭
جمال حسن عبداللطيف  ٭

رأفت محمد ابواحلمد جاداهلل  ٭
رجاء عبداجلواد محمد الشاعر  ٭

ابراهي���م  ص���الح عبدالرحي���م   ٭
مخلوف

ايناس احمد طاهر محمود  ٭
حسني عبدالقادر احمد احلصري  ٭

شيماء احمد مرسي نصير  ٭
اعتزاز احمد محمد ابراهيم  ٭

منال السيد عبده فليفل  ٭
عصام حسني حلمي طلبة  ٭

ابوالعينني  ابوالعين���ني محم���د   ٭
حسن

مم���دوح عبدالس���ميع منصور   ٭
عبدالسميع

فايز ابراهيم محمد الساعي  ٭
مؤنس السيد احمد ابوالعال  ٭
مجدي عبدالقادر عبداحلليم  ٭

ام هاش���م عل���ي عبداحلكي���م   ٭
يوسف

أمل عبداهلل عبدالدامي عبدالوهاب   ٭
عبدالدامي

محمد زكي عبدالنبي السيد  ٭
نورا زكريا علي محمد الكردي  ٭
سهير عبدالعزيز احمد خليل  ٭
اميان ابراهيم ابوالوفا السيد  ٭

عبدالغن���ي ابراهي���م عبدالغني   ٭
تركي

مصطف���ى مصطفى اس���ماعيل   ٭
السؤالي

مدحت مختار محمد مصطفى  ٭
مرفت علي مبروك شعوط  ٭
محمد عبداهلل محمد سيد  ٭

حسام عبداهلل محمد عوض اهلل  ٭
عبده مصطفى امام  ٭

احمد محمد ابوالفتوح خضر  ٭
الدي���ن  ف���رزات فخ���ر  محم���د   ٭

الترجمان
فوزية محمد محمود عبداهلل  ٭

حسن محمد حسن محمد  ٭
صبري التهامي علي ابراهيم  ٭

عبدالسالم احمد احمد البيطار  ٭
محم���ود عبداحلمي���د صب���ري   ٭

عبداهلل
محمد يوسف امني عجينة  ٭

مصطف���ى رمض���ان عبدالهادي   ٭
علي

خليف���ة  عبداحلمي���د  كم���ال   ٭
الششيني

مرتضى عبدالصبور اس���ماعيل   ٭
سالم

مهدي محمد عبدالعليم خليل  ٭
راغب جالل راغب حمدان  ٭

جنوى حسن السيد محمد  ٭
خالد احمد يوسف حسنني  ٭

عبداللطيف حسن عيد  ٭
ابراهيم املتوكل عبدالنبي أمني  ٭

أسامة شوقي محمد عيد  ٭
عبدالفت���اح ابراهي���م عبدالقادر   ٭

الكومي
الس���يد  ريحاب عب���داهلل احمد   ٭

هزاع
محمد عبداملجي���د بحيري علي   ٭

عبدالرحمن
أسامة محمدي محمد السيد  ٭
صفاء محمد محمد عبداهلل  ٭

عادل عبداحلميد سعد شاهني  ٭
أماني عبدالرحمن ابراهيم محمد  ٭

سالم مضحي نصار اخلالدي  ٭
محم���د جني���ب الس���يد محمود   ٭

سليمان
يحيى محمد حسن راشد  ٭

محمد عبدالهادي السيد شبانة  ٭
مديحة محمد أبوبكر اخلولي  ٭

عبداملنعم علي ابراهيم صالح  ٭
أس���امة محم���ود عبداملقص���ود   ٭

عبدالعليم
محمد جاد اهلل القاسم  ٭

عبدالسالم األلفي علي األلفي  ٭
أبو نصير مصطفى سيد احمد  ٭

هشام محمد عبدالنعيم عبداهلل  ٭
احمد جمال احمد محمد  ٭

نها فاروق ابراهيم موافي  ٭
محمود عبدالفت���اح عبدالوهاب   ٭

الزحتري
احمد ابراهيم محمد أبو عيسى  ٭

عماد محمد عطية خالد  ٭
ابراهيم س���يد احمد  علي س���يد   ٭

احمد
مصطفى ابن سالم يوسف علي  ٭

احمد كمال بدوي صيام  ٭
عبدرب���ه  عيس���وي  فيص���ل   ٭

العيسوي
احمد شديد ابراهيم عبده  ٭

اسماء محمود محمد عبدالرحمن  ٭
زياد نايف شقير  ٭

أكرم عبدالرزاق سعود الطه  ٭
هشام محمود محمد توفيق  ٭

محمد حسني عبدالستار السيد  ٭
سحر عبدالغني جعفر سلطان  ٭

مصطفى محمود سيد خليفة  ٭
حنان جالل أحمد أبو مجلي  ٭

محمد أحمد محمد عيسى  ٭
فلسطني عبدالعزيز جبر أبو طه  ٭

صفاء عبداللطيف درويش  ٭
كرم خليل محمد طبنجة  ٭

الب���دوي عبداجل���واد الب���دوي   ٭
عبداجلواد

زينب ابراهيم جابر احلامولي  ٭
محمد محمد عبداهلل محمد  ٭

هالة مسعد عبداملنعم جادو  ٭
ابراهي���م عبدالعاط���ي أحم���د   ٭

عبدالعاطي
احمد محمد محمود محمد  ٭

محمد نشأت شرقاوي احمد  ٭
س���عيد عبداجلليل عبدالوهاب   ٭

السيد
جنالء فتحي علي املر  ٭

وسام محمد عبداحلسيب فودة  ٭
ايناس الكناني جودة حسنني  ٭
فريال عبدالرحيم عايش غامن  ٭

اميان حسن فهمي محمد  ٭
محم���د  عل���ي  عبداحلمي���د   ٭

عبداحلميد
وليد نسيم ابراهيم سالم  ٭

محمد عيد عبدالعال عطوه  ٭
أسامة احمد احمد عبدالقدوس  ٭

عب���داهلل عبدالت���واب عبداهلل   ٭
الدسوقي

محمد سعيد متولي خاطر  ٭
حنان خيري اسماعيل أبوشنب  ٭

رمزية خالد جيفي بهلول  ٭
رشا علي عبدالسالم احمد  ٭
عبير محمد السيد ابراهيم  ٭

مجاهد ابراهيم يوسف شتات  ٭
وفاء محمد احمد زكي  ٭

عالء محمد محفوظ برمهات  ٭
اشرف محمد جالل عطية  ٭

حسني محمد عباس محمد  ٭
زينب عبداحلكم نصر مبارك  ٭

عبدالع���ال عبدالق���وي الس���يد   ٭
عبداملجيد

عصام حسن محمد أبو علو  ٭
محمد السيد السيد عطا اهلل  ٭

احمد محمد احمد الزيات  ٭
مهند حامد اخللف  ٭

الدين عبداملنجي زيدان  س���راج   ٭
السيد

عامر عبداحلميد العثمان  ٭
وليد بدوي احمد عبدالرحمن  ٭

حس���ام محم���ود جاب���ر محمد   ٭
حسن

احمد توكل ابراهيم محمد  ٭
امين طه ابراهيم شاهني  ٭

سليمان علي حسني الكندري  ٭
مجدي عبداله���ادي علي صالح   ٭

الدين
مروه السيد عبدالعزيز العدل  ٭

فتح الباري عابد محمود  ٭
ابراهيم علي علي خير الدين  ٭

محمود تركي عبد الاله  ٭
ماجدة مصطفى نادي الغمري  ٭
حسن عبداهلل احمد عبد ربه  ٭

احمد سمير شعبان محمد  ٭
صالح قرني عوض عبداللطيف  ٭

ابراهي���م  عبدالرحم���ن  مه���ا   ٭
عبدالرحمن

صفية ابراهيم احمد ابراهيم  ٭
رضا عبدالرحمن حسني العربي  ٭

حس���ني مصطف���ى عبداحلميد   ٭
سنبل

اسماء مصلحي سيد ماضي  ٭
عائشة محمد حسن حمادي  ٭
سامية محمد احمد مصلح  ٭

عم���اد الدي���ن عبدالعظيم احمد   ٭
فودة

الب���راك  امي���رة ناص���ر عي���د   ٭
الرشيدي

حسني ابراهيم عفيفي كشكة  ٭
دعاء ثابت احمد  ٭

املتولي رمضان املتولي عطا  ٭
مصطفى محمود محمد يوسف  ٭

البط���ل بخي���ت عبدالرحم���ن   ٭
عبدالرحيم

احمد حسني عبدالتواب محمد  ٭
سامية حسن بحيري محمد  ٭

اش���رف رفع���ت عبدالراض���ي   ٭
ادريس

مجدي سعد الدين عبدالعزيز  ٭
حمزة محمود ابراهيم احمد  ٭

ابو  الس���عيد  فهيم���ة محم���ود   ٭
العينني

عادل شبيب كيال حسون  ٭
فاتن هنداوي دومه دوالت  ٭

منى انور مصطفى علي  ٭
ازدهار علي اخليرات  ٭

رسمية احمد سيد  ٭
محمد عفت عفيفي نصر دومة  ٭

حم���دي عزم���ي ابراهي���م حامد   ٭
النشار

سهام حلمي محمود السيد  ٭
علي ابراهيم علي عطية  ٭

جهاد ظاهر عقيل  ٭
عزام صالح احللبي  ٭

محمد قاسم أمير محمود  ٭
هيثم محمد محمد أبو العطا  ٭

محمد رشاد علي الهنداوي  ٭
حمدي عبداحلفيظ علي رمضان  ٭

ياسر محمد ابراهيم عبد ربه  ٭
محمد جياد علي حسن اغا  ٭

أسامة محمد حسنني الشافعي  ٭
جنوى محمد أحمد شعبان  ٭

عبي���ر مصطفى حس���ني بيومي   ٭
عصفور

اميان يوسف عبداملنعم درغام  ٭
مصطفى احمد محمود حسن  ٭

شيماء عنتر عبده محمد حسن  ٭
عزة عبدالواحد محمد نعمان  ٭

وليد السيد طه اجلوادي  ٭
محمد محمود سالمة الصغير  ٭

عل���ي  عبداحلمي���د  تيس���ير   ٭
عبدالرحمن

ابراهي���م عبدالرحم���ن  س���هير   ٭
السيد

نادر احمد شاكر شديد  ٭
شادي محمد احمد األحمد  ٭

مرفت السيد احمد السكري  ٭
اشرف ابراهيم عبداملنعم قاسم  ٭
أمين السيد محمد عبدالرحمن  ٭

رجب سيد احمد اإلمام  ٭
خالد عيسى محمد أبو السعود  ٭

زينب السيد حسني اجلندي  ٭
السيد يوسف عبدالكرمي دراج  ٭

ماجدة شوقي عبداملطلب عوض  ٭
عمر عبدالرحيم علي احمد  ٭

رضا محمود محمد شعبان  ٭

الفروانية
ابراهيم محمد عبدالعال خطاب  ٭

صالح صبح يوسف حسونة  ٭
مصطف���ى  محم���د  مصطف���ى   ٭

احلمراوي
عبدالفتاح ياسني محمود االكرت  ٭

ناجح اسماعيل احمد خليل  ٭
احمد عبدالقادر احمد ابوالعطا  ٭

محمد عبدالعال عبدالقادر جودة  ٭
احمد صقر عبداملعطي السيسي  ٭

بدر ثويني سعيد فالح  ٭
السعيد فاروق السعيد حماد  ٭

محمود سعد محمد الكبير  ٭
محمد جمعة يوسف حسن عبداهلل   ٭

البدر
سحر سعيد ابراهيم علي  ٭

حامد عبداحلميد البهنسي احمد  ٭
س���امية احمد عبدالواحد س���عد   ٭

عيسى
اسامة كمال احمد محمد  ٭

رانيا صالح احمد عبدالرحيم  ٭
سمرة ابراهيم حسن ابوضلع  ٭

أبوس���يف  ط���ارق عبداملقصود   ٭
عبداملقصود

سعاد السيد محمود رضوان  ٭
جن���الء حنف���ي ض���وي بح���ر   ٭

عبداحلليم
رضا رشاد محمد ابراهيم سالم  ٭

عزيزة سعد حسنني بدر  ٭
نبيلة السيد عيد السيد الفقي  ٭

سميرة عبدالفتاح محمد حسن  ٭
مايسة محمد فؤاد محمود محمد  ٭

أسماء محمد غريب الطنطاوي  ٭
اميان محمد محمد حمودة  ٭

اسماعيل حبيش احلمد  ٭
الس���يد محم���ود  عبداخلال���ق   ٭

ابراهيم
باسم ياسني العلي  ٭

نهاد عواد احمد األلفي  ٭
شيماء السيد ثروت عبدالعليم  ٭

دعاء محمد احمد خضر  ٭
نادية فؤاد محمود اسماعيل  ٭

هشام يوسف السعيد البشوتي  ٭
سعيد عبدالغني ابوقفه  ٭

فوزي���ة محمد الش���حات خليل   ٭
وردة

طلعت عبدربه السيد سعدة  ٭
احمد حسن ابراهيم حسن  ٭

احمد فرج يوسف اسماعيل  ٭
هشام محمد السعودي  ٭

زينب عزالدين محمد علي  ٭
فائز فارس العلي  ٭

هاني مصطفى محمد جاد  ٭
فتح اهلل مازن محمد عطية  ٭

محمد خلف اجلاسم  ٭
سمير مدحت أمني محمد عناني  ٭

امين عدل فيلبس حنا  ٭
احمد عبدالقادر حربي ادم  ٭

جيهان حسني صالح عبدالعال  ٭
اسامة عبدالعزيز عبداملنعم محمد   ٭

جادو
احمد محمد محمد النعسان  ٭
شيماء علي يوسف محمد  ٭

غادة محمد عبدالعال شليل  ٭
اميان ابراهيم الغنيمي غامن  ٭

سمير محمد س���عيد عبدالتواب   ٭
عبدالرحمن

عطيات علي محمد ابوالسعود  ٭
عبير طه محمد الغمري  ٭

رفاع���ي  رش���دي  عبدالع���ال   ٭
عبدالعال

نبيل حسني عبده زايد  ٭
محمد رضا مصطفى محمد زيد  ٭

غسان حمد رباح  ٭
محمود احمد عبدالعزيز  ٭

رضا السيد عبدالستار سليمان  ٭
امل عبدالرؤوف سالم عسل  ٭
امال عبداهلل مصطفى دبور  ٭
فاطمة ابواخلير حاج عمر  ٭

عبداحلمي���د  جاب���ر  ش���ادية   ٭
مصطفى

عفاف محمد محمد علي عطية  ٭
حنان عقاد اسماعيل خضر  ٭

اميان محمد فريد فهيم الدالي  ٭
عبدالعظي���م  ابراهي���م  هن���اء   ٭

منصور
هبة احمد محمد احمد طه  ٭

ياس���مني س���عيد عبداملعط���ي   ٭
حسني

غادة شوقي عبداحلميد سليمان  ٭
لوزة عبدالسالم عرفة عتابي  ٭

نشوى جالل مهران السيد  ٭
بوسي عيد عبدالعاطي محمد  ٭

حنان حافظ محمود عبدالرحيم  ٭
ايناس السيد عبدالعزيز غنيم  ٭

فاطم���ة عزالدين محمد مصطفى   ٭
جميعي

سماح محمد محمد الباز  ٭
عاهد مزيد احلصباني  ٭

محم���د محم���د توفي���ق محمد   ٭
عبدالعزيز سالمة

عطا سعدالدين حسني محمود  ٭
مايسة رمضان عبدالفتاح احمد  ٭

مديحة علي محمد حسن  ٭
مي محمود سالم علي سالم  ٭

س���عاد محمد فاروق ابوخضير   ٭
علي

فؤاد بن عاشور املرداشي  ٭
ش���يماء الس���عيد عبداحلفي���ظ   ٭

السيد
س���ماح محمد ابوالغيط ابوالعز   ٭

فرج
احمد عبدالستار محمد نافع  ٭

السيد محمد السيد صقر  ٭
ياسر محمد احلسني  ٭

جمال محمود ابراهيم محمد  ٭
وفاء سيد خليل قمصان  ٭

وف���اء عبدالعزي���ز عبداللطيف   ٭
جاد

غادة عبدالقادر احمد ابراهيم  ٭
س���هير عبدالعظي���م عبداملجيد   ٭

خليفة
برجس دويح فالح العجمي  ٭
صالح عزمي يوسف عطية  ٭

عبدالعزي���ز  عثم���ان  احم���د   ٭
عبدالرحيم

أمل الشقاوي خلف الشمري  ٭
اميان محمود احمد محمد  ٭

دالل محمد سالم الدوسري  ٭
مهاء قاسم صعفق املطيري  ٭

معاذ احمد مفلح عقلة  ٭
سماهر يوسف قرقماز  ٭

اسماء احمد عبدالغفار عبداحلميد   ٭
نصار

احمد حام���د متول���ي مصطفى   ٭
رجب

احمد انور محمد املوسى  ٭
كنان محمد سعيد خضري  ٭
محمد محمود محمد أباظة  ٭

سيد خميس ابراهيم الغرباوي  ٭
سحر محمد انور ابراهيم شادي  ٭

حمدان شدهان العبداحملمد  ٭
منال محمد رضوان محمد  ٭

منى علوي الس���يد عبدالس���الم   ٭
مبروك

هاني فاروق بشاي بشاي  ٭
اماني حسني محمد الشمحوط  ٭

احمد ابراهيم فهيد محمد  ٭
عبير سالمة محمد علي  ٭

ابراهي���م عبدالعزي���ز  امي���ان   ٭
الشورة

مجدي احمد صبري محمد  ٭
وليد محمد مختار النجار  ٭

عماد عبداملنعم حسن ميهوب  ٭
خالد عبداهلل السيد عيسى  ٭

شريف علي محمد علي  ٭
رائد محمد الكسار  ٭

نسرين قدري قاسم عامر  ٭
عامر اسود كحيط  ٭

سوسن عبداهلل عبدالقادر عزام  ٭
ابراهيم محمد احمد عتيق  ٭

محمد بير زكي ابووردة  ٭
رضا شعبان علي شرف  ٭

حسام عبدالقادر احمد ابوالعطا  ٭
محمود آدم حسني علي  ٭

محسن أمني احمد عبدالكرمي  ٭
سعيد عنتر علي محمد  ٭

البدوي فري���د عبداحلليم  احمد   ٭
عوض

جنالء احمد محمد مرزوق  ٭
ايناس علي راضي فرحات  ٭

شادية احمد عبدالعزيز أحمد  ٭
سيد فرحان محمد عبدالظاهر  ٭

احمد محمود العلي  ٭
جورج وهيب جرجس حكيم  ٭
نواف سودي منوخ الظفيري  ٭

زيدان علي زيدان محمد  ٭
علي محمد عبدالرحمن علي  ٭
رابحة حنفي محمد رضوان  ٭

رحاب محمود مصطفى خضر  ٭
حنان طايل عبدالرحمن طايل  ٭

مها عبدالسالم سالمة فرج  ٭
مروة سالم علي حسني  ٭

وليد سيد عليوه محمد صيام  ٭
مجدي محمدي ابراهيم فرج  ٭

الس���يد علي ج���اداهلل  ريه���ان   ٭
العريبي

امل عبداملجيد محمد عبدالرحيم  ٭
مرفت علي نصر علي ابواملال  ٭
منى محمد اسماعيل حسانني  ٭

اسماء محمد محمود حسن  ٭
ناصر ابراهيم خليل عبداحلافظ  ٭

عايد اسماعيل سليم الدقس  ٭
حسام صالح احمد احلمادي  ٭

احمد السايح محمد عوض اهلل  ٭
شرين عبدالنعيم القرياتي علي  ٭

علياء حمد العاكول السليمان  ٭
ضاهر صالح الواجع  ٭

الس���عيد عبداحلمي���د مصطفى   ٭
قبالي

عاطف متولي حسن احمد  ٭
ماجد هايف عنيبر الظفيري  ٭

سيد عبداجلابر سيد حسانني  ٭
ناصر سالم ابراهيم حسن  ٭
محمد عبدالهادي سيد علي  ٭

علي بن بلقاسم  ٭
شكري بن نورالدين عامري  ٭

احمد محمد عطا احمد  ٭
سعدو عبدالرزاق احلسن  ٭

هشام سعيد مصيلحي سعد  ٭
كم���ال بن رمضان بن حس���ونة   ٭

هذلي
محرم فؤاد محمد محمد  ٭

غادة سليمان علي حسبو  ٭
نهاد محمد رمضان علي الهيلي  ٭

حنان اسماعيل سالم مرسي  ٭
هند سعيد احمد فودة  ٭

سامي شوقي شاهني شلبي  ٭
مرفت حسني محمد بكير  ٭

ش���حاتة عبدالرحمن عبدالكرمي   ٭
حجازي

علي خلف احملمد الواجد  ٭
عادل بن محمد بوبكر  ٭

رحاب محمد امني املكاوي  ٭
زكريا فاروق فرغل حسن  ٭

اسعد محمد اخلطاب القرواني  ٭
محمود رياض احمد عبداحلميد  ٭

ماجدة علي فرغلي عيسوي  ٭
حمزة محمد عبداملهدي املناعسة  ٭

نصر احمد محمد محمد  ٭
احم���د ابراهي���م س���الم محم���د   ٭

الشرقاوي
محمد حسن علي محمد الزيات  ٭

شرين جمعة محمد محمد  ٭
هن���د عبدالفت���اح عبدالغن���ي   ٭

شريف
انتصار لبيب احمد الشخيبي  ٭
احمد محمد امحمد الدغيمات  ٭
هالة السيد عبدالفتاح محمد  ٭

نعيمة احمد امني دسوقي  ٭
فاتن محمود غنيمي الصباحي  ٭

وفاء محمد حسني عامر  ٭
اميمة محمد عبدالوهاب حس���ب   ٭

النبي
محمد منصور عثمان شحاتة  ٭

وفاء اسماعيل عثمان الصعيدي  ٭
ش���يرين احم���د محم���د احم���د   ٭

اسماعيل
نعمات طاهر احمد محمد  ٭

اشرف يوسف باطه محمد  ٭
ايات احمد سنان  ٭

ايهاب حسن عثمان حسن  ٭
نس���رين عبداملنع���م علي محمد   ٭

عجوة
محمود مصطفى محمود عامر  ٭

وليد محمد احمد السيد  ٭
محسن كمال عبدالعليم قمصان  ٭

كفاء هجيج حمود العنزي  ٭
سحر فاروق سليمان حواس  ٭

علي حسن علي عفيفي  ٭
مرفت عبدالرازق باز محمد  ٭

اميان بكر عبداحلافظ عكاشة  ٭
وليد عامر ابراهيم عامر  ٭

خطاب علي حسني النمرات  ٭
فارس زعل احلسني  ٭

جنالء بكر علي الديب  ٭
عبير عبدالستار جمال بدر  ٭
سحر رمضان رجب بخيت  ٭
همت عطا ابراهيم ابوحمر  ٭
نادر محمد محمد الصاوي  ٭

فاطمة محمد ادم فراج  ٭
محمد جمعة سعيد عيد  ٭

خالد منصور احلمود  ٭
رانيا جمعة سليمان جمعة  ٭
سامية سعيد علي االبياري  ٭

خلود نعيمي عبداحلكيم نعيمي   ٭
سعيد طالب برو  ٭

حربي عبدالعزيز شحاتة عثمان  ٭
منى محرز احلمزاوي محرز  ٭

س���لوى عبدالرحي���م مصطفى   ٭
محمد

مرسي احمد مرسي ابوزيد  ٭
احمد ابراهيم محمد التحفة  ٭

محمد عامر محمد سعيد تواتي  ٭
سكينة عبدالسالم سالمة فرج  ٭

نبيل حسني محمد علي  ٭
م���روة محم���د مصطف���ى محمد   ٭

البدري
فاتن مسعد محمد شحاتة  ٭
وليد محمد سلمان احمد  ٭

منى جالل عبدالاله عبدالعال  ٭
معن عبداهلل الضاهر  ٭

محسن علي عبداهلل بدر  ٭
خالد محيي الدين نعيم محمد  ٭

محمد سالم بشاري محمد  ٭
الش���ربيني عي���د  عبدالوه���اب   ٭

السيد
عبدالتواب محمد محمد حسن  ٭

عصمت محمد داود  ٭
فرج ابوزيد عربي  ٭

احمد محمد شحاتة سليمان  ٭
يس عباس احمد الزنكلوني  ٭
علي ملوح سالمة الهزميي  ٭
دلة سويد فراج السعيدي  ٭

نادية احمد نايل موسى  ٭
ابراهيم فاروق السعيد محمد  ٭

ابواحملاس���ن  امي���ن مصطف���ى   ٭
شلبي

جابر احمد عبداجلواد  ٭
توفيق محمد جبر محمد  ٭

فتحي احمد حسني عبداخلالق  ٭
عبدالرحم���ن  الس���يد  محم���د   ٭

ابراهيم
فيصل محمد اخلالد معصراني  ٭

محم���د  ابراهي���م  منص���ور   ٭
الشبراوي

السيد علي السيد علي  ٭
فتحي محمد عليوة سالم  ٭

سالم ثويني مخيلف الظفيري  ٭
محمد علي احمد  ٭

ربيع يونس ابازيد يعقوب  ٭
محمود سيد محمد علي  ٭

محمد مهاوش سويد السعيدي  ٭
ع���الء الدين ابراهيم الدس���وقي   ٭

مصيلحي السيد
عبدالعزي���ز  محم���د  ع���ادل   ٭

عبداحلليم
محمد مصطفى موسى محمد  ٭
ابراهيم محمد ابراهيم حسن  ٭

محمد ابوالنجا السيد علي  ٭
ماهر اسماعيل الشيخ  ٭

جم���ال الدي���ن حس���ن صب���رة   ٭
ابراهيم

محمد النبوي محمود الشربيني  ٭
فادية مسعد عوض الشربيني  ٭
جنالء فتحي محمدي محمود  ٭

قطم���ة كس���اب ثان���ي صاي���ل   ٭
الظفيري

هناء محمود محمد سالم  ٭
منار محمد يوسف الشني  ٭

محمد علي اخلطيب  ٭
حافظ جمعة احلمادة العيسى  ٭

اشرف حسني محمد احمد  ٭
زينب لبيب احمد عبداهلل  ٭
رشا صبحي حسن عيسى  ٭

وف���اء عبدالعظيم س���الم محمد   ٭
عبداجلليل

بهاء الدين عبداحلميد عبداجلابر   ٭
محمد

محمد فوزي ابوالنجا الربيعي  ٭
عالء يوسف العقالة  ٭

غادة مصطفى سليم احمد  ٭
الهام سمير حسن  ٭

صف���اء عيس���ى عبداللطي���ف   ٭
عبداخلالق

دعاء حسن محمد ابورية  ٭
نصرة محمد رجب علي كرمية  ٭

فؤاد بن داود الدكالي  ٭
نيللي محمود عبدالفتاح محمود   ٭

حمزة
شيماء محمد سمير عبدالصبور   ٭

حماد
والء محمد صالح احلسيني  ٭

عصام ابوعلي محمد علي  ٭
هان���ي صب���ري فرج س���ليمان   ٭

عبداهلل
عبدال���رزاق مصطفى عبدالرزاق   ٭

املنجي
سلمان فاضل صبر العنزي  ٭

وليد سالم محمد العنزي  ٭
هيثم حسن امني السيد  ٭
يسن نده ابراهيم محمد  ٭
منى محمد محمدي جمل  ٭

عالء الدين علي احمد املقابلة  ٭
ملياء محمد احمد محمد  ٭

حمدي عاشور محمد عبداملجيد  ٭
محمد محمود مصطفى احمد  ٭

علي ابراهيم احلسني  ٭
س���عد عبدالنعي���م عبدالغن���ي   ٭

جبريل
سوزان جالل قاسم علي  ٭

حسني احمد مصطفى الطه  ٭
فريال هاشم حسن حسن  ٭

محمود محمد عبداحلميد زغلول  ٭
صالح عبود احلمد  ٭

برك���ة حم���دان من���ور غري���ب   ٭
الشمري

محسن علي غازي  ٭
عبداملل���ك  محم���د  عبداملل���ك   ٭

النشتري

ميادة محمود سيف النصر حسنني   ٭
جبريل

حمدي يونس زي���ن الدين علي   ٭
عالم

ابراهيم محيسن ظاهر حنيان  ٭
وائل جابر عبداملعطي محمد  ٭

شنودة رزق حنا ناشد  ٭
كم���ال االزه���ر محم���ود عل���ي   ٭

الظاهري
عبداهلل احمد احلمصي  ٭

ليلى محمدعبدالقوي محمد  ٭
دعاء شعبان سليمان مرسى  ٭

جيهان عبده فرج عوض  ٭
منى نصحي عبدالرحمن محمد  ٭

منال احمد محمود منير  ٭
احمد عبدالعظيم محمد ابوزيد  ٭

منى محمد محمود محمد  ٭
تغري���د محم���د عم���اد الس���يد   ٭

خربوش
رشا محروس محمود ابوستة  ٭
سامية حسن السيد املصري  ٭
سهير حمدي محمد محمود  ٭
مي صابر جوهر اجلوهري  ٭

محمد مختار عامر حامد  ٭
غادة رجب محمود مصطفى  ٭

س���وزان س���امي مصطفى كامل   ٭
متولي

سها ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم  ٭
خلف اهلل ابو احلمد احمد محمد  ٭

عاليه مزهر خضر عطيش  ٭
عماد خالد احمد العجل  ٭

سامي عبداحملسن ابراهيم احمد  ٭
عبداحلميد احمد املنور نصرلي  ٭

زهير الرشيد ايالهي  ٭
ماجد بن الهادي املشرقي  ٭

محمد فرحان سعدي  ٭
رانيا شوقي توفيق محمد  ٭

ب���ركات  مس���اعد عبدالعزي���ز   ٭
الشمري

جمعة حلمي احلسانني صابر  ٭
حنان ممدوح الظواهره  ٭

رياض سليمان قاسم  ٭
اشرف علي محمود خالد  ٭

اكرم توفيق النجار  ٭
علي عبدالرؤوف علي عامر  ٭
محمد جندت احمد يوسف  ٭
خالد شاكر أبو العال أحمد  ٭

احمد علي العلي  ٭
محمد متام محمد منذر لطفي  ٭

سامح سعيد محروس املليجي  ٭
نسيم عاطف محمد أبو العز  ٭

ممتاز محمد محمد غنيم  ٭
عبدالناص���ر عبدالكرمي ش���يخ   ٭

املكاره
ماجدي حمد محمد حسن  ٭

علي همام مهران عبدالقادر  ٭
أبو الوفا عبداحلميد يونس  ٭

مغاوري عبدالفتاح عبداهلل فايد  ٭
محمد ماجد عبداحلميد املصري  ٭

عبداملنعم مطانس دنهش  ٭
ايهاب حسني محمود عماره  ٭

جيهان لطفي برسيم  ٭
نادر محمد احمد شرف  ٭

ابراهي���م ع���وض اهلل  محم���د   ٭
ابراهيم

عال احمد طاهر بركات  ٭
منى علي محمد علي  ٭

سماسم محمد اجلوهري السيد  ٭
وفاء حمدي عبدالسالم ابراهيم  ٭

فاطمة سيد محمد علي  ٭
غسان احمد حامد  ٭

محمد عيد عدنان علي جان  ٭
هاني السيد احمد الديب  ٭

همت مصطفى السيد عبداحلميد   ٭
محمود

صب���ري قط���ب متول���ي قطب   ٭
اجلنزوري

ثائر عبداجلليل العماري  ٭
محم���د يوس���ف عبداحملس���ن   ٭

خليفه
دالل احمد ابراهيم النجدي  ٭

هانيا محمد نبيل ياسني  ٭
عبير عبدالرحمن عمر عطا اهلل  ٭

كوثر محمود اجلغامي  ٭
عزة عطية علي هجرس  ٭

هيام صالح السعيد اجلمل  ٭
جنالء فتحي امام مصطفى  ٭

مايسه محمد السيد الشحات  ٭
نص���ر الدين محم���د عبدالرجال   ٭

مصطفى
يامنه محمد درغام شلبي  ٭

هدى يحيى علي هديه  ٭
وفاء سيد عبدالغني محمد  ٭

دعاء احمد محمد احمد  ٭
وفاء رمضان فرجاني شحاته  ٭

اميان عبداهلل كالب  ٭
هناء سعد جمعة مرزوق  ٭

ش���براوي  محم���د  صابري���ن   ٭
عبدالغني

جنالء امام سيد امام  ٭
رض���ا عبدال���رزاق عل���ي علي   ٭

اخلولي
عظيمه مرسي محمد حسنني  ٭

سيدة سيف حافظ محمد  ٭
هنادا احمد محمد ابو شريعة  ٭
غادة عبداملنعم محمد شتات  ٭
رحاب محمد محمد ابراهيم  ٭

نادي���ة اس���ماعيل عبداحلمي���د   ٭
اسماعيل

نيفني محمد عبدالهادي هندي  ٭
هبة عبدالغني علي ابراهيم  ٭
سحر محمد ابراهيم النادي  ٭

التهام���ي خليل  اله���ام محم���د   ٭
احلوشي

شيماء مصطفى رزق مصطفى  ٭
رشا فتحي محمود الفخراني  ٭

صباح عويس عبدالعال عويس  ٭
زينب محمد رضا عباس فاضل  ٭

سماح محمد احمد محمد  ٭
سعاد هاللي بدري عبداحلليم  ٭

الدي���ن س���يد عبدالوهاب  عالء   ٭
احمد

اكرم امني ناشد مرقس  ٭
الع���رب احم���د  راض���ي ع���ز   ٭

عبدالرحمن
ابراهي���م عبدالعزيز عبداحلليم   ٭

سيد احمد
مراد بن عبدالرحمن الزيدي  ٭

طالل أبو اليسر محمد حنطايه  ٭
القذافي معالوي احمد احمد  ٭

احمد سند هليل احلربي البقية ص 11 ٭
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محمود االصغر محمد سليمان  ٭
رجب شعبان جمعة  ٭

احمد عبدالقادر كلزيه  ٭
وشاح احمد محمد عتوم  ٭

ناصر عبداهلل مطر الشمري  ٭
احمد عبدالعزيز النوري  ٭

السالل لطفي محمد حسن طه  ٭
عواد عبيد محمد الشمري  ٭
خالد حلو فياض العنزي  ٭

محم���د عبدالعزي���ز عب���د ربه   ٭
سليمان

حسن حجاج احمد حسن  ٭
احمد حلمي احمد علي سليم  ٭

عبداهلل قطب محمود الشبيري  ٭
محمد عبداهلل احمد محمد  ٭

احم���د  عبدالعظي���م  اس���امة   ٭
احلويري

حس���ن  مصطف���ى  ياس���مني   ٭
مصطفى

ابراهيم حسن السيد ابو طوق  ٭
محمد مختار محمد منصور  ٭

محمد نوري الفالح  ٭
سمر جمعة حسني احمد  ٭

مي الشنواني صالح جتريدة  ٭
عل���ي  البس���يوني  عواط���ف   ٭

السامولي
بدرية سيف سعد الهدب  ٭

مجدي سامي حسن طاهر  ٭
حمادة جمال عبدالناصر محمد  ٭

عادل محمود محمد عيسوي  ٭
عياد صعفق عبود الظفيري  ٭

محمد طالل محمد غازي تدمري  ٭
عصام حسن عمر محمد  ٭

ابراهيم  الس���يد زك���ي  اس���امة   ٭
يوسف

رأفت كمال عبداملجيد هواري  ٭
هالة لطفي سيد عبده  ٭

ناهد عبداملجيد محمد عبداملجيد  ٭
جناة محجوب عبداملجيد محمد  ٭

سنى بنت مصطفى الغريسي  ٭
مها جبر محمد عسكر  ٭

ابتسام محمد عبداحلميد علي  ٭
سالم شويت هدروس السعيدي  ٭

فاتن احمد مجاهد منيع  ٭
عبدال���رزاق حس���ن محم���د ابو   ٭

الفتح
عجيل محسن زبن الشمري  ٭

محمد رجب محمد حسن  ٭
سويلم طه ابراهيم سويلم  ٭

محمد صالح محمد عبداحلميد  ٭
رمضان حافظ السيد علي  ٭

فاطمة مهدي صادق محمد  ٭
هناء عطا محمود زيدان  ٭
رضا فاروق محمد محمد  ٭

امين انور نصر محمد  ٭
عيد منصور عمر علي  ٭

احمد حسن كور  ٭
حسن احمد حسن عثمان  ٭

اميان كمال متولي عبدالباقي  ٭
شكيب عبداملطلب احمد جاويش  ٭

رمضان عبدالعزيز فرغل عمار  ٭
عبدالعظي���م  عب���داهلل  ام���ني   ٭

عبدالعال
علي احمد محمد عبدالباسط  ٭

فتحي محمد سعد مطاوع  ٭
فتحي السيد السيد ابراهيم  ٭

محمد حسني عبدالرؤوف حسني  ٭
قاسم احمد حسني الزعبي  ٭

امين فتحي عبدالفتاح محمد  ٭
الدين مصطفى مبروك  حس���ام   ٭

خلف اهلل
علي احمد الياسني  ٭

اسماء احمد جمعة محمد  ٭
مصطف���ى اس���ماعيل محم���ود   ٭

موسى
حمادة محمد خليل السيد  ٭
دعاء احمد محمد ابراهيم  ٭

ابراهيم محمود عبداهلل هيبه  ٭
محمود طه علي سالمة  ٭

نادية طلعت عبداحلميد علي  ٭
هدى العزب عبدالنبي سالم  ٭

محم���د عبدال���اله عبداللطي���ف   ٭
عبدالرحمن

احالم مصطفى زيدان عبدالرازق  ٭
سامية ابومسلم ابوزيد  ٭

محمود قاسم عالم اسماعيل  ٭
عبداهلل محمد حزوري  ٭

علي عيسى عبداهلل عباس  ٭
احمد محمد سمير محمد السيد  ٭

امينة محمد محمد ابودينا  ٭
السيد مقبل عبداملوجود مقبل  ٭

بدر ناصر منصور الفرج  ٭
زياد سليمان سالمة شلش  ٭
فاروق عبدالوهاب اجلراح  ٭

ايهم فواز عقلة بطارسه  ٭
شيماء ادهم محمد حلمي كامل  ٭

فارس غالب توفيق الطويل  ٭
طارق عبداهلل عبداهلل سرحان  ٭
فتحي عبداهلل محمد القالشاني  ٭

رمضان مصطفى سليمان  ٭
فتوح عبداهلل عاشور املصيليخ  ٭

محمد عبدالغني حسنني  ٭
حجية غريب محمد زنكوي  ٭

حمادة حسن داود  ٭

احمد فيصل عجمي العتيبي  ٭
احمد احمد حسن عبدالرحمن  ٭
ممدوح احمد عيسى الغباري  ٭

ب���ركات  عبدالرحم���ن  احم���د   ٭
الشمري

احلسني مرسي علي بكري  ٭
احم���د  حام���د  احم���د  فات���ن   ٭

عبداخلالق
مروة محمد محمد مكاوي  ٭

احمد فتحي جابر اجلوهري  ٭
فهد خميس محمد العجمي  ٭
سالم قطوان سعود دهش  ٭

الش���حات عبدالغف���ار  محم���د   ٭
ابراهيم

احمد يحيى احلجة  ٭
احمد جابر احمد شحاته  ٭
ايهاب احمد علي شاهني  ٭

حنان محمود حسن حسانني  ٭
فاتن شوقي محمود عبداملوجود  ٭

سميرة محمد املندوه محمد  ٭
نوراله���دى يونس زي���ن الدين   ٭

علي
وسام عبدالغفار عبدالغني سعد  ٭

احمد حامد محمود الضليل  ٭
عتبه محمد احمد اخلصاونة  ٭

جيهان محمد عبداللطيف عوض  ٭
سهير ابوبكر عثمان علي  ٭

ناهد عبداهلل حسني عبداهلل  ٭
محم���د  عبدالرحم���ن  احم���د   ٭

عبدالباقي
عبدالرحيم مصطفى طه ايوب  ٭

عمرو عاطف عبدالعزيز متولي  ٭
صالح محمد املصري كامل  ٭

شعبان جبان معتق الصليلي  ٭
محمود محمود حنتيته  ٭

محمد صبحي زكريا رضوان  ٭
عبدالكرمي محمود االحمد احملمد  ٭

طارق عبداحلمي���د صالح الدين   ٭
عبدالهادي

علي يوسف محمد الفالل  ٭
عبدالعزي���ز عطي���ة عبدالعزيز   ٭

عبداللطيف
خالد عبداحلميد محمد مسعود  ٭

احمد عبدالفتاح عواد خليل  ٭
فهاد مسير منوخ الظفيري  ٭

اميان السيد عبده النحراوي  ٭
انتصار اسماعيل عاصي  ٭

كرم حافظ يوسف  ٭
اميمة محمد عبدالعظيم العيلة  ٭

انس سعيد االبرى  ٭
جنوى ساسني سليم اللحام  ٭

مصطفى متولي مصطفى عصر  ٭
احمد عبدالتواب محمد عثمان  ٭

يسري نصيف فخري قديس  ٭
احمد كمال الدين عرفة  ٭

عالء الدين يوسف حسانني  ٭
سمير العيسوي محمد عابد  ٭

جزاع سليمان مبرك الصليلي  ٭
سعيد احمد محمد التالوي  ٭
شرين عباس محمد خليفة  ٭

علي محمد علي الزيات  ٭
ياسر انيس حسني انيس  ٭

منال محمود احمد عيد  ٭
عادل احمد محمد الشربيني  ٭

مأمون محمد علي سالم  ٭
محمد السيد محمود السيد جنم  ٭

محمد ش���وكت عبدالعليم علي   ٭
شبانة

اسماعيل عبدالعزيز محمد علي  ٭
حميدي عبداهلل مزعل العتيبي  ٭
مصطفى محمد املرسي عوض  ٭

عبداملطل���ب  الدي���ن  حس���ام   ٭
عبداحلافظ

عبداحلميد محمد صادق  ٭
عبدالرحمن محمد عطية سعد  ٭

احمد علي عبدالغني السعودي  ٭
ابراهيم محمد علي الزيات  ٭
البغدادي رزق فرج احمد  ٭
احمد محمد احمد عتيق  ٭

احمد محمد فتحي عبدالعزيز  ٭
امين محمد السيد الفقي  ٭

عايد تومان مزعل الظفيري  ٭
محمد فتحي محمد العوضي  ٭

منى احمد احمد جاويش  ٭
جمال محمد عبدالقادر الواعر  ٭

يحيى صالح ملص  ٭
ابراهيم السيد رمضان شعبان  ٭

نواف خلف اجلاسم  ٭
ماهر عبداحلميد القاضي  ٭

جالل محمد ابراهيم العبد  ٭
جمال عباس مرزوق  ٭
حافظ محمد خليفي  ٭

صبري سيد عبدالعظيم  ٭
صفاء احمد علي السيد  ٭

محمد سيد عبدالعال حموده  ٭
عالية محمد شامان العنزي  ٭

شادية عبداهلل محمود اجلبري  ٭
محمد احمد بدوي سالمة  ٭

فوزي محمد السيد فروات  ٭
عزة محمد عبوده محمود  ٭

عذاري هليل الفي الشمري  ٭
اميان حسن عبدالهادي يوسف  ٭

محمد احمد محمود ضرار  ٭
كم���ال  مصطف���ى  محم���ود   ٭

عبدالفتاح
سيد محروس ابراهيم احمد  ٭

علي صدقي ابواحلسن سيد  ٭
اميان عبدالباسط عليان محمد  ٭

محمد محروس خميس علي  ٭
عالء محمود فرج ابوحرب  ٭

محمد بدر حامت محمد  ٭
محمد طه عبدالتواب  ٭

السيد محمد علي بسيوني  ٭
ياسر هاشم احمد ابراهيم  ٭

طارق محمد السعيد السيد محمد   ٭
القاضي

مبارك بدوي فواز حسني  ٭
محمود حسني احمد ابوالعينني  ٭

عزت السيد احمد القط  ٭
محمد احمد محمود محمد  ٭

مصطفى احمد عبدالرازق عوض   ٭
العتربي

مناء صقر راشد اشتيلي  ٭
عبداملجيد عبدالرزاق عبداملجيد  ٭

سيد رجب حلبي عالم  ٭
احمد ابراهيم شعيشع الدسوقي  ٭

مصطفى رشيد عبدالرحمن يوسف   ٭
حجاج

فريد عبدالقادر كوراني  ٭
هاني رضا سليمان  ٭

شعبان فتوح علي مزيد  ٭
صباح عبداهلل محمد ياقوت  ٭
امين محمود عبدالباقي سيد  ٭

ممدوح حسني عبدالوهاب حسن  ٭
حامد محمد ابراهيم قاسم  ٭
عماد ابراهيم محمد عطية  ٭
مصطفى لطفي علي محمد  ٭

ادهم محمود زكي محمود حسني  ٭
احمد سيد احمد فودة  ٭

محمد رشاد عبدالنظير  ٭
حسن حسني محمد بهلول  ٭

محم����د  عبدالق����وي  جيه����ان   ٭
العوامي

محمد عبدالوهاب داود  ٭
صالح محمد حسني حران  ٭

ابراهي����م جاب����ر عبداللطي����ف   ٭
حسني

هويدي ايوب اجلباوي  ٭
محمد فرحان صيتان الشناق  ٭

اسامة السيد عبداهلل سيد احمد   ٭
عمر القشالن

عبداحلميد السيد عبداحلافظ  ٭
الس����يد  عبدالرحم����ن صب����ري   ٭

عبداملجيد ابوالعز
عصام محمد عبداحلافظ احمد  ٭

ياسر احمد حسان احمد  ٭
محمود حسني احمد مكي  ٭

هاني خميس عبداحلكيم محمد  ٭
عبدالعظي����م  ف����اروق  احم����د   ٭

عبدالرحمن
احم����د محم����ود س����الم محمود   ٭

احلبشي
احلسني صبري حسني احمد  ٭
فراس فريد عبدالكرمي ذيب  ٭
محمد موسى سيد موسى  ٭

ناهد محمد رضا السيد ابراهيم  ٭
هند حنفي ضوي بحر  ٭

ملياء محمد رشدي منصور  ٭
طالب علي ابراهيم بني حمد  ٭

حسان ثابت عنتر  ٭
هاي����دي عاطف محمد عبدالقوي   ٭

محجوب
محمد عبدالصبور محمود علي  ٭

اميان كامل عكاشة محمد  ٭
غادة خضر الرحمو  ٭

محمد محمد احمد علي  ٭
شريف عبداملطلب عبده محمد  ٭

صف����اء خض����ري عبدالرحم����ن   ٭
شاهني

سالمة علي الركاض  ٭
حسني جاسم خليل  ٭

احم����د جم����ال بس����يوني محمد   ٭
الصيفي

قيس احمد دهاوي  ٭
بكري ابراهيم الفطامة  ٭

ادريس عبداحلميد البلخي  ٭
الدس����وقي محم����د عبدالعزي����ز   ٭

النقيب
وليد محمد محمد عبده  ٭

سماح عبداحملسن احمد خطاب  ٭
رمزي بن احمد الصغير  ٭

سامية زكي السيد شعراوي  ٭
حنان عطية ابراهيم عطية  ٭
سمير بن بشير التنزغتي  ٭

حليمة بنت محمد الديحاني  ٭
ملي����اء صاب����ر س����عد صاب����ر   ٭

النبراوي
عمار احمد اليوسف  ٭

مصطفى عبداحلميد عبداحلليم  ٭
خليل احمد العريف  ٭

حمود خويلد محمد العنزي  ٭
محمد جمعة ابوزيد خليل  ٭

جاد الرب آدم محمد عبدالعال  ٭
عائدة علي السيد كشك  ٭
عزة محمد خليفة محمد  ٭
احمد محسب سيد جابر  ٭

محمد عاشور رياض سليمان  ٭
هادي راشد زبن الشمري  ٭

آيات محمد عمر احمد  ٭
صالح احمد يوسف مكي  ٭

محمد عمر احمد محمد  ٭
سوزان عبدالرحيم غنيم السيد  ٭

كفى محمود عقلة النجادات  ٭
فيصل القناوي محمود عبداهلل  ٭

عائش����ة عبدالق����ادر الس����ماني   ٭
عبدالقادر

جناة ابراهيم عمر محمد  ٭
نصار عبداحلميد علي موسى  ٭

نادية زين خليفة حسانني  ٭
اس����امة عش����ماوي عبدالعلي����م   ٭

عبداحلكيم
نهاد احمد االحمد  ٭

احمد عطية العبداهلل  ٭
جنوى خطاب اميام خطاب  ٭

جنالء حسني حامد عبداملجيد  ٭
عزة عنتر حامد عيسوي  ٭

حنان شمس الدين محمد امني  ٭
احمد سيد عبدالغني محمد  ٭

حمد حلو اجلواد  ٭
عزة فؤاد عبدالعزيز احلسيني  ٭

فالح محمد جروان البذالي  ٭
عبدالوهاب اخلضري عبدالوهاب   ٭

النجار
منا محمد ايوبي  ٭

سماح زين العابدين بليغ احمد  ٭
سامح حسن السيد الفخراني  ٭

محمود محمد محمود عبدالغني  ٭
ج����اد  عبداحلاف����ظ  هم����ت   ٭

عبداحلافظ
بدر سماح فهد الشمري  ٭

حس����ني  البيوم����ي  ابراهي����م   ٭
الشناوي

عبدالقادر محمد سراج  ٭
ابوبك����ر عبداجلليل  عبدالفتاح   ٭

ساملان
احمد سهيل جنم الشمري  ٭

هدي عبداملنعم مغربي عبداهلل  ٭
امني رفيق ابودقة  ٭

محمود عادل محمد غوينم  ٭
هيام محمد احمد الدسوقي  ٭

حنان عبدالعزيز احمد فريد  ٭
عصام رمضان وهبة العيوطي  ٭

صفوت عايد عبدالراضي  ٭
رضا محمد عبدالفتاح محمود  ٭

السيد مفتاح السيد محمد  ٭
محمود احمد علي الصعيدي  ٭
منى سمير مصطفى درويش  ٭
احمد محمد عبدالسميع علي  ٭

محمد محمد عبداحلميد املتولي  ٭
محمد محمود محمد علي نصار  ٭

هبة عبدالوهاب احمد عفيفي  ٭
محمد عبداملولى محمد مرسي  ٭

محمد سيد نعمان مهدي  ٭
جن����الء مصطف����ى عبداملرضي   ٭

الدسوقي

محمد عبداهلل احلاج احميد  ٭
سعد السيد محمد حجي  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل احمد  ٭
حمدو حسن االسعد  ٭
جيهان فريد خشوف  ٭

اسامة محمد علي سنة  ٭
نادية محمد فهمي قدري  ٭

اين����اس محم����د محم����د عل����ي   ٭
التركمان

عزة غازي فيصل محمود  ٭
دالل غالي علي املطيري  ٭

احمد عبده جاب اهلل  ٭
رضا نور الدين حسني ابراهيم  ٭

امين محمد احمد رضوان  ٭
س���م���اء اب���راه���ي���م اب��راه��ي��م   ٭

الصمدوني
منى زكريا محمد الشبراوي  ٭
عزة ابواحلمد محمد عارف  ٭

ماجدة محسن مناور عاشور  ٭
ملي����ا محم����د محم����د يوس����ف   ٭

احلناوي
فاطمة طه حسن محمد  ٭

م��رف��ت حسني اح��م��د حسانني   ٭
سالم

هناء حامد محمد نعمت اهلل  ٭
جيهان محمد عبداهلل الشناوي  ٭

هند سيف حافظ محمد  ٭
تيسير يوسف علي مخلوف  ٭
حسن امني عبدالوارث احمد  ٭

حميدة محمد سليمان مطاوع  ٭
راندا احمد عبدالعزيز عثمان  ٭
شادي حزقيال شحاته جودة  ٭

ابراهي����م محمد  ابراهي����م بكير   ٭
الديب

محمد جالل محمد عبده ذهب  ٭
عفاف عليوه عبدالعال عليوه  ٭

هاني احمد نياظي مختار  ٭
اب��راه��ي��������م حفني  ح��ف��ن��ي   ٭

عبداملنع��م
هدى عمر محمد مجوده  ٭

خال����د عبدالرحم����ن عبدالرحيم   ٭
منصور

احمد رشاد عبود خلف اهلل  ٭
عاطف يونان جيد فام  ٭

محمد بدر عبدالرحيم بدر  ٭
عثمان بسيوني عثمان خليفة  ٭

محمد سالم عبداحلميد حشيش  ٭
الش����رقاوي ابراهي����م عب����داهلل   ٭

محمد
احمد شوقي مصطفى عارف  ٭
اميرة مصطفى احمد قلقيلة  ٭

سامي احمد السيد حسن  ٭
هناء حسني نافع حسن  ٭
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لليجار حملت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

ال�سديق - امل�سيلة

ابو فطرية

ت: 97515200 - 22494353
فاك�س: 22494383

املجموعة الوطنية العقارية

مطلوب اأرا�سي

ي�سلح جلميع الأغرا�ص

للبيــع معـــر�ص

اجلهراء ال�سناعية - ق�سيمة )5(  

قطعة )1( - حمل )1( 

 �سارع امل�سلخ - امل�ساحة 58 مرت مربع

اليجار ال�سهري 950 د.ك

موبايل: 94422551 الت�سال للجادين

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)


