
ID number First name

"001" ابانوب سعد هللا داود سعد هللا

"002" ابتسام سيد رجب عبدالحليم

"003" ابرام عادل يوسف صالح

"004" ابراهيم احمد توفيق ابراهيم عماره

"005" ابراهيم جابر ابراهيم عبده

"006" احمد ابراهيم عبدالفتاح احمد

"007" احمد ابراهيم محمد ابراهيم

"008" احمد اسامه السيد احمد

"009" احمد اسماعيل احمد محمد

"010" احمد الحسينى عىل احمد

"011" احمد بهاء عبد التواب محمود مطلوب

"012" احمد جمال ابوبكر جمعه

"013" احمد جمال شعبان عىل

"014" احمد جمعه بليدى محمد

"015" ى احمد احمد جميل امي 

"016" احمد حسن جنيدى محمد

"017" احمد حسن عبدالظاهر عبدالعزيز

"018" ى جمعه محمد احمد حسي 

"019" ى سيد عبدالدايم احمد حسي 

"020" احمد حمدى طه عبدالسالم

"021" احمد حمدى عبد الحميد عبد الفضيل

"023" احمد خالد شعبان محمد حسان

"024" احمد خالد عدىل محفوظ

"025" احمد خميس جمعه سلطان

"026" احمد ربيع هاشم عبداللطيف

"027" احمد رجب جابر عويس

"028" احمد رجب حسن عبداللطيف

"029" احمد رمزى عبدالحميد مغيب

"030" احمد زاهر محمد الشناوى

"031" احمد زهران محمد عبدالوهاب

"032" احمد سعيد عبدالفتاح خليل مرىس

"033" احمد سمي  عبدالواحد محمد الربعه

"034" احمد سيد احمد محمد

"035" ى احمد سيد خميس حسي 

"036"  محفوظ
ى
احمد شعبان عبدالباق

"037" احمد شعبان محمد احمد الفقى

"038" احمد صالح عبدهللا محمد

"039" احمد صالح نرص كريم

"040" احمد طارق السيد عىل الدهان

"041" احمد عادل عبدالعزيز محمد

"042" احمد عاطف محمود محمد

"043" احمد عبد الرازق جوده السيد

"044" احمد عبدهللا شعبان محمد

"045" احمد عبدالنارص محمود عبدالمجيد سيف النرص

"046" احمد عثمان عبدالمطلب عىل

"047" احمد عزت عبدالسالم عرفات

"048" ى احمد عويس حسن احمد عشر

"049" احمد عصام فتىح تمام

"050" احمد عىل رجب عيد
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"051" احمد عىل عبد الواحد متوىل عىل

"052" احمد عىل مناع سيد

"053" احمد عمر عبدالمجيد عبدالمجيد

"054" احمد فايد عبدهللا خليفه

"055" احمد محسن محمود محمد

"056" احمد محمد ابراهيم مصطقى خطاب

"057" احمد محمد احمد طلبه

"059" احمد محمد رجب حميده

"060" احمد محمد رمضان محمد احمد

"061" احمد محمد سيد محمد

"062" احمد محمد طلعت محمد نرص

"063" احمد محمد عبد العظيم عبد العزيز ابوبكر

"064" احمد محمد عبدالتواب احمد

"065" ى احمد محمد عبدهللا حسي 

"066" احمد محمد عىل سيد

"067" احمد محمد محمد كامل

"068" احمد محمد يوسف عبدالمجيد

"069" احمد محمود عبدالفتاح رمضان

"070" ى احمد محمود عطيه محمود حسي 

"071" احمد محمود عىل عثمان

"072" احمد محمود عىل محمود

"073" احمد مختار عبدالواحد محمد

"074" احمد مخلص المكاوى محمد المكاوى

"075" ف احمد مروان احمد مازن مشر

"076" ه احمد مسعود مخيمر صير

"077" احمد مصطقى احمد عبدهللا

"078" احمد نارص روبر محمد محمد

"079" احمد نارص عثمان محمود

"080" احمد نبوى محمد قطب

"081" احمد وائل سيد عبدالصمد

"082" اسامه احمد حسن مسعود

"083" اسامه جمعه عبدالدايم كامل

"084" ى عبدالتواب عبدالسميع اسامه حسي 

"085" اسامه محمود حسن عبدهللا

"086"  منصور
ى
ارساء فرج عبدالباق

"087" ارساء كمال طرفايه عبدالرسول

"088" ارساء محمد رجب سعيد

"089"  محمد
ى
ارساء محمد صوق

"090" اسالم ابراهيم محمود محمود شهاب الدين

"091" اسالم ابراهيم وفيق عىل عبدالهادى

"092" اسالم احمد جمعه عىل

"093" اسالم احمد عبدالحميد عىل

"094" ى ى محمد حسي  اسالم حسي 

"095" اسالم رمضان محمود عىل

"096" وك اسالم سعيد جمعه سويلم مير

"097" اسالم شعبان عيد محمد

"098" اسالم علوى معوض عبدالحفيظ

"099"  مسعود
ى
اسالم عماد شوق

"100" اسالم عمادالدين محمد سعيد عىل
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"101" اسالم كمال عبدالستار حامد

"102" اسالم محسن ايوب يوسف عبدالهادى

"103" اسالم مختار محمد عقاب

"104" اسماء حسن عبدالمعىط عبدالحميد

"105" ى اسماء وحيد مهدى يسي 

"106" اسماعيل عبدالرحمن يوسف محمد يوسف

"107" ى عىل اسماعيل محمد اسماعيل حساني 

"108" ف احمد عبدالحميد عىل ارسر

"109"
ى
افنان السيد ابراهيم معوض دسوق

"110" اكمل توبه صفوت لطقى

"111" الشيماء حنقى عبدالفتاح حمدى

"112" ه عادل جالل محمود امي 

"113" ه نادى موىس سليم غطاس امي 

"114" يىع اميمه عىل قربى عارف رسر

"115" اندرو عماد فايق عوض

"116" اياد اسامه عبدهللا مصيلىح

"117" ايبك اسامه احمد عبدالعليم

"118" ايثار شعبان قربى عبدالتواب

"119" ايفيت اليا حنا ظريف

"120" يف مندور ايمان عىل الباز رسر

"121" ى ايه خالد حسن حساني 

"122" ايه صالح فرج فرج

"123" ايهاب رمضان محمد علوه

"124" باسم محمد عجىم احمد سعيد

"125" بسام رمضان عويس عبدهللا

"126" بسام يارس محمد احمد

"127" بسنت محمد عىل امام

"128" بطه سيف سعد عبد الحميد رضوان

"129" يف احمد قربى بهاء رسر

"130" بوال عاطف فؤاد فهيم عبدالسيد

"131" بييى عصام فؤاد عوض هللا

"132" بيشوى صبىح ميخائيل سليم

"133" بيشوى نبيل اسعد عوض

"134" تقوى عدىل بطران حسن

"135" جميل سليمان جميل عىل سليمان

"137" حاتم توبه عىل سيد احمد

"138" حازم عصام حمدى ابوالمجد

"139" حازم محمد فاروق عبدالحميد عبدالعال

"140" حازم محمد محمود عبدهللا

"141" ى عبد المنعم حبيبه عبد المنعم معيى

"142" حذيفه حمدى محمد عباس

"143" حسام الدين احمد محمود احمد سلومه

"144" حسام ايوب بيوىم مرىس

"145" حسام خالد عبدالفتاح صابر محمد

"146" حسام سامح كمال محجوب محجوب

"147" حسام شعبان عبدالمقصود محمود

"148" حسام عماد عزالدين عباس محمد

"149" حسام محسن محمود عىل

"150" ى احمد حسن منجود حسي 
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"151" حماده احمد محمد كامل

"152" ى محمد جنيدى حماده عشر

"153" حماده عوض محمد الصابر

"154" حمدى عاطف حمدى عبدالموىل

"155" خالد حمدى خالد عبد الحليم

"156" خالد صبىح حسنى حسن

"157" خالد عزت السيد عبدالحفيظ

"158" خالد وصقى محمود عبدالرحمن

"159" داليا ابراهيم ابوالنور ابراهيم

"160" دعاء محمد عبدالسميع جوده

"161" رامز عماد نصىح لويس

"162" رانيا حمدى محمود قطب

"163" رجب يونس راشد موىس

"164" رشاد ساىم رشاد الدستاوى

"165" رنا عثمان محمود عىل سعيد

"166" رومابى رؤوف عريان ابراهيم

"167" رينال حمدى نورالدين محمد

"168" ه زياد ابراهيم مخيمر صير

"169" زياد احمد عىل حسن وسيه

"170" زياد صالح محمد جاب هللا عىل

"171"  حجاج
ى
زياد عصام عبدالجليل الدسوق

"172" زياد مدحت قايابى عبدالتواب

"173" زياد مصطقى عبدالرحيم سيد

"174" ساره خالد سعد احمد

"175" ساره محمد عبدالرحمن فاضل

"176" سامح سالم بشي  سيد احمد

"177" سلىم خالد السيد عىل باشا

"178" سمر عادل محمود احمد

"179" سمر محمد عبدالفتاح محمود

"180" سهيله عالء الدين عبد العزيز عبد المطلب

"181" سوميه محمود عبدهللا عبدالمجيد

"182" سيف عمر عىل احمد حجازى

"183" شادى عماد وهيب فرحات

"184" شادى محمد محمد احمد حسن

"185"
ى
وق رجب سيد دسوق رسر

"186" يف شعبان سيد عىل رسر

"187" شعبان عبدالتواب جاب هللا منترص

"188" شمس محمد سليمان سليمان

"189" شهاب طه عبدالخالق عبدالجواد البطل

"190" شهاب عماد عبدالتواب قربى

"191" ى شيماء عبدالعزيز احمد حسي 

"192" صابرين سيد محمود رجب خاطر

"193" ى رجب جوده عبدالغنى صير

"194" صالح ابراهيم محمد عبدالقادر

"195" ى محمود ضىح جمال سيد امي 

"196" ضىح محمد شعبان سيد احمد

"197" ضياء صالح محمد حسن

"198" ضياء عاصم عبدالعظيم محمود

"199" طارق جمعه سلمان عثمان
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"200" طارق سعداوى سيد خميس

"201" طارق عصام معوض الطحان

"202" طارق نبيل فتىح محمد محمود

"203" طاهر مجدى اسماعيل عىل

"204" عادل نبيل جرجس ميخائيل

"205" عامر سليمان واىل السيد

"206" عبدالحليم رمضان عبدالحليم عبدهللا

"207" عبدالحميد محمد عبد الحميد دكرورى

"208" عبدالرحمن احمد عوض صميدة

"209" عبدالرحمن ايمن محمد محمد حماد

"210" ى ى احمد حسي  عبدالرحمن حسي 

"211" ى عبدالعظيم صميده عبدالرحمن حسي 

"212" عبدالرحمن حماده ابوالعمران عبدالعزيز

"213" عبدالرحمن رجب محمد عزب

"214" عبدالرحمن رمضان محمود محمد

"215"
ى
ى محمد عبد الباق عبدالرحمن سعد حسي 

"216" عبدالرحمن سعد محمد محمد

"217" عبدالرحمن شعبان رمضان عىل

"218" عبدالرحمن عادل السيد عبدالحليم

"219" عبدالرحمن عبدهللا عبد الحليم احمد عيىس

"220" عبدالرحمن عبده محمد حسن الطي 

"221" عبدالرحمن عطيه احمد محمد

"222" عبدالرحمن عوض فتىح عبدالفتاح

"223" عبدالرحمن محارب بشي  محمد

"224" عبدالرحمن محمد احمد طه السندبيىس

"225" عبدالرحمن محمد عبدالحميد عىل

"226" عبدالرحمن محمد عبدالرازق عبدالخالق

"227" عبدالرحمن محمد فؤاد رمضان

"228" عبدالرحمن محمود عبدالعظيم محمد

"229" عبدالرحمن مصطقى عبدالحميد غانم

"230" عبدالرحمن مصطقى محمد محمود

"231" عبدالرحمن نارص عبدالفتاح مجاور

"232" عبدالرحمن نارص محمد حمزة شعبان عىل

"233" ى عبدالرحمن نرص السيد محمد الير

"234" عبدالرحمن يحن  عبدالمعز عبدالجواد

"235" عبدالرحيم عويس السيد مصطقى

"236" عبدالصمد ممدوح عبدالصمد حافظ

"237" عبدالظاهر عبدالجواد احمد عبدالجواد

"238" عبدالعزيز عامر سعداوى طلبه

"239" عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالننر

"240" عبدالعظيم سيد عبدالعظيم عبدالحميد

"241" عبدهللا احمد معىط دخيل

"242" عبدهللا جوده احمد السيد

"243" عبدهللا حاتم سيد احمد

"244" عبدهللا حافظ عبدالونيس حافظ

"245" عبدهللا حلىم عبدهللا فرج

"246" عبدهللا عاشور محمود عاشور خليفة

"248" عبدهللا فرج شعبان عبدالتواب

"249" عبدهللا قربى محمد شعبان
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"250" عبدهللا محمد جوده عطيه

"251" اوى عبدهللا محمود محمد كامل السيى

"253" عبدهللا يسن عبدالرازق سعيد

"255" عبدالمحسن جمال محمد عىل

"256" عبدالوهاب احمد عبدالتواب مصطقى

"257" عبدالوهاب سعد سليم عبدالكريم

"258" ى عبي  محمد عدىل ابوالعني 

"259" عصام محمد محمد محمد

"260" ى عطاء محمد احمد حسي 

"261" عالء الدين عىل فكرى عىل

"262" عالء عبدالحميد عبدالعزيز عىل

"263" عالء محمود عىل محمد

"264" عالء وجيه عبد المنعم محمد

"265" ى محمد ابوزيد شعبان عىل خي 

"266" عىل ربيع محمد حميده

"267" عىل سامح فتىح عىل العدوى

"268" يف السيد عىل لطقى رسر

"269" عىل محمد احمد عىل

"270" عماد حمدى السيد عبدالرحمن حسن

"271" عمار خالد سليمان محمود

"272" ى عبد القوى عمر رجب امي 

"273" عمر رجب محمد عىل

"274" عمر عصام محمد محمود

"275" عمر عىل نجدى حمزاوى

"276" عمر محمد احمد ابوزيد

"277"
ى
عمر محمد جمعه عبدالباق

"278" عمر مصطقى مرىس عبدالغفار سالم

"279" عمرو احمد اسماعيل عبدهللا

"280" عمرو عادل عبد الوهاب محمد

"281" عمرو عبدالنارص عبداللطيف محمد

"282" عمرو محمود عويس محمد

"283" عيىس مهنى محمود محمد

"284" غاده حسن ذىك جاد

"285" غاده رجب عىل محمد

"286"  محمد
ى
غاده مغربر شعبان عبدالباق

"287" ى عىل محمود غدير حسي 

"288" ف جالل طه فارس ارسر

"289" ى فارس رجب جمعه حسي 

"290" فارس محمد حسن محمد رضوان

"291" ف فاروق ابوالسعود فاروق ارسر

"292" فتىح اسماعيل عوض عبدالعليم

"293" كريم احمد السيد عىل

"294" كريم احمد الشناوى احمد الشناوى

"295" كريم جمال سيد محمد

"296" كريم سعيد احمد هارون

"297" كريم سيد سنوىس عثمان

"298" كريم عبدالنارص عدىل محمود

"299" كريم عمادالدين عبدالعظيم ابراهيم

"300" كريم محمد سيد عبدالعليم محمد
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"301" كريم محمد عبدالرشيد احمد

"302" كريم محمد عبدالفتاح محمد

"303" ف فاروق عطيه حنا لس ارسر كي 

"304" لس تومه عبدالنور اسحق كي 

"305" لس شكرى نجيب رزق كي 

"306"  كمال ثابت فرج
ى
لس شوق كي 

"307" لقاء صالح عىل عبد العليم محمد

"308" مؤمن محمد اسحق عثمان السيد

"309" هللا مارسلينو ساىم نجيب خي 

"310" مازن احمد محمد فهيم ابراهيم

"311" مازن محمد فاروق ربيع

"312" محمد احمد السيد كامل

"313" محمد احمد زغلول عبدالباسط

"314" محمد احمد عبدالرازق عىل

"315" محمد احمد عبدالغنى عبدالعزيز

"316" محمد احمد محمد السيد

"317" محمد احمد محمد جير

"318" ى محمد احمد محمد حسي 

"319" محمد احمد محمد عبداللطيف

"320" محمد اسماعيل محمد زيدان

"321" ف عىل طه محمد ارسر

"322" ف فرج هللا عثمان فرج هللا محمد ارسر

"323" ف محمد صديق محمد ارسر

"324" محمد السيد عبدالمقصود السيد الدعم

"325" محمد ايمن ابراهيم مصيلىح الخوىل

"326"  عبدالقادر
ى
محمد بدوى دسوق

"327" يل محمد بكر مختار جير

"328" محمد تامر عبدالفتاح مهدى

"329" ى محمد تهاىم حسن محمد محمد تحسي 

"330" محمد جابر سيد خليل ابراهيم

"331" محمد جمال قربى عبدالعليم

"332" محمد جمال محمد حزين صيام

"333" محمد جمال وفدى سلومه

"334" ى سنوىس محمد جمعه حسي 

"335" محمد جمعه عبدالرحيم ابوخليفه

"336" محمد جمعه عبدالفتاح يسن

"337" محمد جمعه محمد احمد

"338" محمد حجاج احمد سيد

"339" محمد حسن خميس محمد

"340" محمد حسن عبدالهادى عمر

"341" محمد حسن محمد ابراهيم

"342" محمد حسن محمد مفتاح

"343" محمد حسنى محمد عىل

"344" ى عىل محمد محمد حسي 

"345" محمد حماد السيد محمود

"346" محمد حمدى فتىح زىك

"347" محمد خالد صالح الدين كامل

"348" محمد خالد عبدالحميد عبدالرحيم

"349" محمد خالد فاروق توفيق
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"350" محمد خالد محمد السيد

"351" محمد خالد محمد مصطقى

"352" محمد راضى عبدالموىل عىل

"353" محمد ربيع مصطقى عبدالغنى

"354" محمد رمضان عبدالتواب عيىس

"355" محمد رمضان عبدالكريم محمد

"356" محمد رمضان كمال عبدالموجود

"357" محمد سمي  محمد ابراهيم

"358" محمد سيد عبدالعليم عبدالواحد

"359" محمد شعبان رمضان سعيد محمد

"360" محمد شعبان سالمان برىع

"361" محمد شعبان عبدالقوى محمد

"362" محمد شعبان محمد احمد

"363" محمد شعبان محمد اسماعيل

"364" محمد شعبان محمد مخلوف

"365" محمد صابر عبدالجواد محمد

"366"  حافظ احمد
ى
محمد صوق

"367" محمد طارق عثمان خليل

"368" محمد طارق محمد جمعه رجب

"369" محمد عادل متوىل طلبه

"370" محمد عادل ميالد عبد الحميد

"371" محمد عبدالباسط عبدالستار عبدالباسط

"372" محمد عبدالتواب خليفه محمد احمد

"373" محمد عبدالتواب عىل مصباح

"374" محمد عبدالرحمن احمد عىل

"375" محمد عبدالعليم سعد عبد العليم

"376" محمد عبدالغفار محمد المهدى الغيطابى

"377" محمد عبدالقادر سعيد عويس

"378" محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم

"379" محمد عبدالنارص احمد عبد هللا

"380" محمد عطيه امام عبدالقوى

"381" محمد عىل عبدالسالم محمد

"382" محمد عمر محمود صالح

"383" محمد عيد سعيد محمد

"384" محمد فراج شحات عبدالمجيد

"385" محمد مجدى حامد محمد داود

"386" محمد محمد مختار احمد محمد

"387" محمد محمود فتىح محمود سكر

"388" محمد مصطقى سيد السيد

"389"  عبدالفتاح جير نرص
محمد مصطقى

"390" محمد نبيل محمد عبدالحافظ سليمان

"391" محمد نرص عبدالحميد ابراهيم

"392" محمد يارس ضيف هللا عبد الحليم

"393" محمد يارس محمد البكرى ابراهيم

"394" محمود احمد عبدالتواب عيد

"395" محمود السيد حسن رزق عويضه

"396" ى ى عبدالعال امي  محمود امي 

"397" محمود بدر ربيع محمود

"398" محمود جمال عبدالمنعم الصياد
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"399" ى محمود حسن محمد محمود حسي 

"400" محمود حمدى محمد محمود الجمال

"401" محمود خالد عىل عبدالتواب

"402" محمود خالد محمد محمد صالح

"403" محمود ربيع خلف خلف

"404" محمود رجب شعبان عبد الواحد

"405" محمود رمضان اسماعيل محمد شعبان

"406" محمود رمضان عىل فاوى

"407" محمود سمي  ابوالخي  محمود غنيم

"408" محمود سمي  عىل كاسب

"410" محمود عادل عبدالرحيم سيد سيد

"411" محمود عبدالعليم مصطقى احمد

"412" محمود عبدالغفار احمد ابوزيد

"413"  معوض
ى
محمود عبدهللا رزق صوق

"414" محمود عثمان محمد سعيد

"415" محمود محمد زكريا ابراهيم

"416" محمود محمد عىل فرج حنضل

"417" محمود محمد محمود حسن

"418" محمود محمد هاشم معوض

"419" ى محمود ممدوح رياض ياسي 

"421" مروه عالءالدين محمد سيد حسن

"422" مريم احمد ابراهيم شلقاىم

"423" مريم محمد احمد امام الخشاب

"424" مصطقى ابراهيم حسن عمر الجويدى

"425" مصطقى احمد عاشور كامل

"426" مصطقى احمد عبدالحميد محمد منجد

"427" ى ى ربيع امي   امي 
مصطقى

"428" ى محمود محمود امبارك  حسي 
مصطقى

"429" ى  حمدى محمد حساني 
مصطقى

"430" مصطقى خالد مصطقى محمد عبدالوهاب

"431" مصطقى رفاىع عبدهللا رفاىع عبدهللا

"432" مصطقى سيد عبدالوهاب محمد سعد

"433" مصطقى صالح الدين محمد امام

"434" مصطقى صالح عيد محمد

"435" مصطقى عادل حسن عبدالفتاح شحاته

"436" مصطقى عثمان سليمان عثمان

"437" مصطقى محمد جيوىسر عبدالغفار

"438" مصطقى محمود عبدالتواب عبدالحميد

"439" مصطقى محمود عىل عبدالمجيد

"441" مصطقى محمود مصطقى مهدى محمد

"442" مصطقى نورالدين مصطقى محمود

"443" مصطقى وائل محمد مرىس

"444" معاذ احمد رجب السيد

"445" معاذ عالء الدين عبد اللطيف طه

"446" معاويه ايهاب مفرح عبده عبدالمجيد

"447" مالك صابر خليل فهىم

"448"
ى
منار محمود ابراهيم الدسوق

"449" منه هللا جمال محمد احمد

"450" منه هللا حسن قربى رمضان حسن
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"451" منى سيد سلطان سنوس

"452" مهاب يارس الصاوى عماره

"453" مهند مجدى محمد سعيد مفتاح

"454" موىس محمود صالح احمد

"455" ميار ايمن احمد السيد بدر

"456" نا ساىم كامل غاىل مي 

"457" ي  هان خالد محمود محمد سيد مي 

"458" مينا عدىل رياض فهيم

"459" مينا مجدى عيد فوزى

"460" يال  فخرى غير
مينا هابى

"461" نادر حليم ميخائيل سليم

"462" نادى احمد محمد احمد

"463" نادى محمود عباس سالمه

"464" ناديه اسامه صالح عبد هللا احمد

"465" وك ندا سعد عبد العزيز احمد مير

"466" ندى محسن محمد عباس محمد

"467" نىه عماد فاروق احمد

"468" ى شعبان فرج خليفه نورهان خي 

"469" هاجر رمضان ابراهيم جوده

"470" هادى سامر عبدالحافظ محمد

"471" ى ابو حامد هايدى عبدالحليم السيد حسي 

"472" هبه عىل طه اسماعيل نصار

"473" هدى بدوى مصطقى عبدالحميد خالد

"474" هشام جمال عبدالمنعم محمد

"475" هشام محمد حسن محمود

"476" هشام يارس احمد عبدالفتاح السيد

"477" هيثم السيد ابراهيم خليل

"478" وليد احمد رجب محمد

"479" وليد خالد عبد العظيم عبد العليم محمد

"480" وليد عىل محمد محمد

"481" يارا عيد صادق عبدالموىل

"482" ى عاشور عبدهللا محمد ياسمي 

"483" ى عصام عيىس محمود عبدالعزيز ياسمي 

"484" ى عبدالعليم ى يوسف ياسي  ياسي 

"485" يمنى هشام عىل محمد سويلم

"486" يوسف بكر ابو الحارث محمود

"487" يوسف جمعه محمد عبدالحميد

"488" يوسف خالد عىل السيد

"490" يوسف ضياءالدين محمد المكاوى صالح

"491" يوسف عالء كمال عبداللطيف

"492" يوسف عىل سلمان مسلم

"493" يوسف مجدى ابورسي    ع محارب

"494" يوسف محمد ماهر عويس

"495" يوسف محمد يوسف عبدالمقصود

"496" يوسف مصطقى محمد عبدالحليم

"497" وافد جنوب السودان/ انجلو وول كوريوم 

"498" وافد جنوب السودان/ اوسكار ارنستو بول 
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