
00000الخامسةاسالم اسامة كمال صالح1

00000الخامسةحسام احمد حامد والي2

255352287الخامسةماجد مصطفى مصطفى محمد الجندى3

255352388الخامسةبوال ابراهيم جرجس ابراهيم4

ى5 00000الرابعةعمرو السيد عوض امي 

00000الرابعةكريم محمد عالء الدين عىل الجندى6

00000الخامسةمحمد ابراهيم ابراهيم عثمان7

00000الرابعةمحمد عوض عبد الكريم مخيمر8

00000الخامسةمحمد محمود محمد عبد العزيز9

00000الخامسةمحمد وجدى عبد العزيز احمد المرصى10

254352387الرابعةنضال قدري زكريا جازية11

255362288الرابعةاحمد محمد محمد رمضان12

254362287الرابعةاحمد محمد مختار عبد الرازق13

255352388الخامسةاحمد محمد نعمان عوض 14

ف محمد فاضل محمد احمد الحنفى15 00000الخامسةاشر

255352388الخامسةخالد احمد احمد فهىم عىل16

يف17 يف صالح حامد الشر 255352388الخامسةشر

ارة 18 00000الرابعةعمرو خليل محمد خليل شر

00000الخامسةعمرو مصطفى عىل الزمر19

255362288الخامسةكريم السيد المتول احمد الحسينى 20

254362388الرابعةمحمد مصطفى مصطفى مصطفى كمونة21

265352389الرابعةمصطفى احمد محمد الباز22

264352388الخامسةشادى محمد محسن محمد زكريا23

265352288الرابعةاحمد رمضان مصطفى بخيت24

265352389الخامسةاحمد مصطفى محمود العجىم 25

265362390الخامسةصالح فؤاد عبد الرحيم الكردى26

264362389الرابعةعبد الرحمن محمد ماهر فرحات27

ى عبد القادر موىس28 264362288الثالثعبد هللا حسي 

00000الرابعةعالء السيد مصطفى مقبل29

265362289الخامسةمحمد سعد صالح زيدان 30
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31 
ى
265352288الخامسةمحمد عبد الفتاح عبد الفتاح مواف

265352389الرابعةمحمد منصور عبد العزيز جادوا32

00000الخامسةمحمود عادل سعد حلىم33

264362288الرابعةاحمد جمال صالح الدين عياد34

254362388الرابعةاحمد مصطفى عبد السالم شحان 35

00000الرابعةخالد مجدى صادق عرفات الشحات36

255352287الخامسةسامح  عبد القوى عبد هللا الجمال37

255362389الرابعةمحمد عبد البديع عبده زهران38

255352388الخامسةمحمد عبدهللا عبد العليم ابراهيم39

255352287الثالثمحمد عىل لطفى بدر40

275362391الخامسةمحمد مجدى عطيه ابراهيم41

00000الخامسةمحمد محمد طلعت جمعه جمعه الشناوى42

254352387الخامسةمحمود السيد عىل عبد الحليم43

ى حامد عبد الرحمن44 254352387الخامسةاحمد صبر

254362388الرابعةحبيب محسن عبد الهادى العدوى حبيب45

274352288الرابعةعبدهللا محمد طه رزق46

00000الرابعةعالء محمد زيدان احمد47

بينى48 00000الخامسةمحمد عىل احمد عىل الشر

275352289الخامسةمحمد عىل السيد محمد49

00000الخامسةمحمود رمضان فهىم ابو الفتوح50

275362290الخامسةاحمد عبد العال المرىس محمد العلىم51

00000الخامسةاحمد عىل عبد السميع محمد الحمىلي52

274352389الخامسةاحمد مجدى عبد الحميد عبدهللا53

ياحمد محمد احمد بدر ابراهيم54
274352389الثانى

ى مصطفى55 274352389الخامسةاحمد محمد عبد الخالق عوضي 

ي56
275342288الخامسةاحمد محمد عبد الغفار يوسف زنان 

ه57 274352288الرابعةاسالم سعد حامد شر

ى احمد احمد ابراهيم58 00000الخامسةالحسي 
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ف السيد مايلو59 275362391الرابعةالسيد اشر

274362390الخامسةجمال جمال رضوان محمد خليل60



ي61
ى السيد الوصيفى ى السيد حسي  285362392الخامسةحسي 

285362392الخامسةرشدى اسامه محمد منصور مسلم62

284352289الخامسةسعد احمد سعد عىل عبد الرحمن63

285352391الخامسةعبد الرحمن مجدي الباز عبد المنعم64

284342389الخامسةعىل عزىم السيد الكفراوى65

285362291الرابعةعىل نرص عىل محمد فرحات66

284362290الرابعمحمد حسن احمد فؤاد67

284362391الرابعمحمد خالد يحن  عبده68

284362290الخامسةمحمد عبد الرحمن جاد عبده السيد69

00000الخامسةمحمد عىل السيد بدر شحاته70

ى برهومه النجدى71 274372391الخامسةمحمود صبر

275372392الرابعةمحمود عادل ابو العباس صديق72

274372290الخامسةمحمود محمد المتوكل السيد دويدار73

00000الرابعةمحمود يحن  نرص السيد ورده74

275352289الخامسةوليد ياش رزق ابو الفتوح السلسيىل75

275352390الرابعاحمد ابراهيم السيد حبلص76

275342389الرابعةاحمد جمال عبد النارص السيد77

275352289الخامسةاحمد حمدى زىك اسماعيل78

00000الرابعةاحمد عبد البديع احمد سليمان79

275352289الرابعةاحمد منصور محمد محمد الشمبىك80

275352390الرابعةالسيد جمال السيد ابراهيم العدوى81

274352389الرابعحسام نزيه فاروق عبد الفتاح82

264372390الرابعةخالد طارق فاروق السيد83

264372289الرابعةعبد الرحمن فايق محمود احمد84

264372289الرابعةعالء محمد عوض طلبه الفرحانى85

265352389الخامسةعىل احمد الهادى عبد الحميد86

ى محمد محمود موىس87 265352389الرابعةعمرو محمد امي 

265352389الرابعمحمد احمد طلعت التابىع العاىص88
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00000الرابعةمحمد مجدى سيد احمد89

265352288الرابعةمحمود جمعه محمد ابراهيم خليل90



265352288الرابعةمحمود محمد عبد الرحمن حسن عاشور91

265352389الخامسةهانى محمود السيد احمد92

265352288الرابعابراهيم نزية ابراهيم جوده93

00000الخامسةاحمد ابراهيم الحديدي الحديدي يونس94

ف محمد ابراهيم95 245362287الخامسةاحمد اشر

245362388الخامسةاحمد جمال الدين سعد اللبان96

ياحمد خليل عىل محمد عبد الدايم97
244362387الثانى

245362388الخامسةاحمد سعد سعد احمد العشماوى98

244362387الخامسةاحمد عادل حسن عبد العزيز99

245352387الخامسةاحمد عبد الرحمن ابراهيم شبانه بدوى100

244352386الخامسةاحمد عبد الكريم السعيد الطنطاوى101

245362287الخامسةاحمد عصام ابراهيم محمد نجم102

244352285الثالثاحمد عىل عبد هللا ابو الخب 103

245362388الخامسةاحمد عماد الدين محمد فايد عثمان104

255362288الخامسةاحمد محمد احمد احمد عطيه105

255362389الخامسةاحمد محمد صالح محمد شعالن106

255372289الخامسةاحمد محمد محمود محمد107

254372389الخامسةاحمد نارص كامل مرىس عطا108

255372289الخامسةاحمد هاشم احمد المغرنر109

254372389الخامسةاحمد وحيد محمد عبدالسميع عريض110

255372390الخامسةاسامة عبد السميع محمد عبد السميع عسكر111

254382289الخامسةاسامة يىح محمد ابو الفتوح جمعه112

255372390الخامسةالبدراوى احمد شعبان عكاشة113

254352387الخامسةالسيد احمد السيد السيد خرصى114

275352289الخامسةالسيد الهادي محمد الحفناوى محمد115

يف ماهر كامل طرابولي116 274352288الخامسةجورج شر

275362391الرابعةحسام خالد عبدالدايم رمضان117

275362290الخامسةحسن خالد حسن فايد118
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275352390الخامسةخالد القطب محمد ابراهيم القطب119

275342288الرابعةخالد ايمن عبدالمنعم خالد عطيه120



275352289الرابعةخالد عبدالواحد يوسف ابوزيد احمد121

00000الخامسةخالد محمود السيد السيد محفوظ122

00000الرابعةزياد ياش فؤاد محمد التابىع123

275352390الخامسةعبد الرحمن محمد فؤاد بيوىم حافظ124

275352390الخامسةعبدهللا كمال محمد فتىح كراويه125

ى126 ي ابو حسي 
 
275352390الخامسةعالء عالء الدسوف

ى127 264362288الخامسةعىل السيد عىل عبدالفتاح الحرصى

265352389الخامسةعىل عبد الحميد محمد اسماعيل الغزاوى128

 عىلي عبيد حمدين129
ى 264362288الخامسةعىلي حسي 

ي130
265362390الرابعةعىلي محمد عىلي القاىصى

264362288الخامسةعمر هانى عىل عمر131

265352389الخامسةعمرو خالد محمد عبد الدايم درويش132

ى شايا133 264362288الخامسةعمرو محسن كمال صبر

بينى طرابيه134 265362390الخامسةفريد محمد محمد الشر

ه135  عبد الرحمن السعيد كب 
 
265352288الخامسةكريم شوف

265352288الخامسةكمال محمد محمد حسن االديب136

255362389الخامسةمحمد ابراهيم عمر عبد العال رضوان137

255362288الخامسةمحمد احمد عبدهللا احمد138

255352388الرابعةمحمد السباىع ابراهيم عىل عيانة139

255362389الخامسةمحمد السيد عطيه الزينى140

254362388الخامسةمحمد السيد محمد محمد احمد زويته141

255362389الرابعةمحمد القاىصى سعد محمد142

254362287الرابعةمحمد حامد محمود عبد اللطيف143

255352388الرابعةمحمد حسام عبد الحميد عبد العزيز البطوىط144

ي145 00000الخامسةمحمد حسن احمد احمد القهوجر

265352389الخامسةمحمد رضا محمد عبد الحاكم فتح هللا146

264352388الخامسةمحمد رفعت محمد محمد السيد147

265362289الخامسةمحمد رمضان ابراهيم مسعد ابوالخب 148
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264362389الخامسةمحمد رمضان عبد العظيم ابو الوفا149

265352288الخامسةمحمد شعبان السيد محمد العزونى150

ى151 265352288الخامسةمحمد صالح محمد اسماعيل دهي 

ى فرحات152 265352389الخامسةمحمد عادل بكر حساني 

265362390الخامسةمحمد عبد العليم عبدهللا محمد153

265352389الخامسةمحمد عبد القادر عبد الغفار حسن عرص154

ي السيد عبد العزيز155 265342287الرابعةمحمد عبد الننر

255352287الخامسةمحمد عبد الوهاب عىل ابو الرجال156

00000الرابعةمحمد عصام احمد ابراهيم157

255362389الخامسةمحمد عصام احمد محمد الكتاتنى158

254362388الخامسةمحمد عطيه السيد عىل العدوى159

255352287الخامسةمحمد عىل مسعد حسن حندوقه160

255352388الرابعةمحمد عىلي محمد خليل حرز161

255352388الرابعةمحمد فؤاد عبد المجيد محمد سليمان162

255352287الخامسةمحمد محسن عيسوى قنديل163

 سعيد164
 
255352388الخامسةمحمد محمود احمد الدسوف

254352387الرابعمحمد محمود السيد بكرى165

255352287الخامسةمحمد مدحت محمد عباس المزاجي166

264362389الخامسةمحمود حامد السيد حامد المعنر167

قاوى168 265362390الخامسةمحمود سعد محمود ابراهيم الشر

264362288الخامسةمحمود محمد محمد حسن صالح169
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ي محمد عبد هللا المرصي170
265352389الخامسةمصطفى

ي زيدان171 264352388الخامسةمهند السيد عبد الرحمن شلنر

265352389الخامسةيحن  محسن محمد محمد عىل عثمان172

265362289الخامسةيوسف مجدى الحسينى عبد الحميد الحنفى173

265362390الخامسةاحمد عادل ابراهيم نصار174

265352389الرابعاحمد محمد شعبان جمعه عىل 175

264352489الرابعةبدر السعيد عىل عىل عامر176

00000الخامسةعمار ياش احمد عبد العال177

255352388الخامسةمحمد حسن منصور عبد اللطيف عيىس178

255352388الرابعابراهيم ابراهيم شحاته حرات179

255362389الرابعابراهيم عامر ابراهيم صالح الشاعر180

255372289الرابعابراهيم عىل مختار مختار خفاجر181

254372389الرابعابراهيم ماهر طاهر المنصورى182

255372390الرابعابراهيم محمد بيه عبد هللا183

255372390الرابعابراهيم محمد مصطفى محمد غازى184

ي185  الخرينر
255382391الرابعاحمد ابراهيم محمد محمد مصطفى

255382290الرابعاحمد السيد حسن شعبان186

255372390الرابعاحمد امجد محمد القاىصى187

264382290الرابعاحمد حسان فاروق محمد حجازى188

265372391الثالثاحمد عبد الجليل محمد فاروق السنباىط189

264362288الرابعاحمد عبد الهادى عبد الهادى مصطفى190
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بينى191 265352389الرابعاحمد عصام محمد صالح الشر

264352388الرابعاحمد عوض محمود حامد192

265372391الرابعاحمد محمد الوردانى المرىس الطرانيىسي193

265372290الرابعاحمد محمد رمضان عبد الرحمن فرح194

265372391الرابعاحمد محمد عالء الدين محمد فياض195

265382392الرابعاحمد محمود احمد سعد فراج196

264372390الرابعاسالم محمد سعد ابراهيم العرانر197

ف عىل ابراهيم ابراهيم محمد198 275382393الرابعاشر

274382291الرابعايهاب احمد محمد محمد الدموىه199

275372291الرابعبالل عبد الرحمن مصطفى االكرادى200

275372392الثالثثروت فرج احمد فرج201

274382392الرابعجمال سمب  محمد عىل خليفه202

275372291الرابعحسام احمد ابو الفتوح بيوىم203

 عبده وال204
 
 شوف

 
00000الرابعحسام الدين شوف

275382393الرابعحسام مجدى محمد مندور205

274372391الرابعحسام ياش حامد محمد سيد احمد206

275382292الرابعخالد ابراهيم السيد طالب207

274382291الرابعخالد حمدى ابراهيم الجنيدى208

265372391الرابعخطاب احمد محمود ابراهيم الجمال209

264382391الرابعسعد شعبان عىل ابراهيم قمر210

265382392الرابعطارق محمد عبد الرحمن جمعه211
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265372391الثالثعادل ابراهيم مصطفى النشوقان 212

265372290الرابععامر رضا محمد سعد الدين213

264372390الرابععبد الرحمن عبد الوهاب عبد السالم احمد214

265382291الرابععبد الرحمن محمد السيد طوسن215

264382290الرابععبد الرحمن محمد حسنى شطا شطا216

306392499الرابععبد هللا محمود محمد عبد اللطيف محمود217

254382390الرابععمار محمد الشحات احمد البنا218

255382391الرابععمر محمد ياش مصطفى الدنون219

255382391الرابععمرو محمد شطا احمد صبح220

255382290الرابععمرو محمود احمد النجار221

254372288الرابعماجد احمد يحن  طه222

255372390الرابعمحمد ابراهيم محمد ابراهيم الحلوانى223

254382390الرابعمحمد ابو بكر محمد سالم االشهب224

255382391الرابعمحمد احمد احمد الفوال225

255372289الرابعمحمد احمد يوسف عبد الرحمن غال226

ف محمد محمد قنديل227 255372289الرابعمحمد اشر

274372391الثالثمحمد السيد عرفه يوسف محجوب228

275352390الثالثمحمد السيد عوض عىل جمعه229

275352390الرابعمحمد السيد محمد محمود خلف230

275372392الرابعمحمد جهاد احمد طعيمه231

يف232 00000الرابعمحمد خالد محمد محمود الشر

274362289الثالثمحمد صالح احمد احمد الطنطاوى233

275362290الرابعمحمد طه طه شنشن234

ي المرىسي ستيته235
274362390الرابعمحمد طه مصطفى

275362391الرابعمحمد عبد اللطيف حسن القطان236

274352389الرابعمحمد عبد الهادى عرفات احمد جاد237

275352289الرابعمحمد عىل عبد العليم ابراهيم البنا238

265352288الرابعمحمد عوض المنىسي حسن مسلم239

265362289الرابعمحمد عيىس محمد عبد الفتاح النقيب240



00000الرابعمحمد عيىسي محمد سالم241

 عىل242
 
265362390الرابعمحمد مجدى عىل الدسوف

265362390الرابعمحمد محسن ابراهيم محمد عتيبه243

265362390الرابعمحمد محمد حمزه حمزه النجار244

265352288الثالثمحمد محمود ابراهيم محمد عبده245

ي عبد العال محمد246 00000الرابعمحمد ناجر

265352389الرابعمحمد نادر رفعت عيد خوينس247

264362288الرابعمحمود احمد احمد محمد الدال248

ف محمد محمد قنديل249 255362389الرابعمحمود اشر

ي محمود حسن 250
254362388الرابعةمحمود راىصى

ي القطب251
255352388الرابعمحمود زكريا الددمونى

254352286الثالثمحمود محمد محمود السيد حسن252

255352388الرابعمحمود محمد نبيه السيد ابراهيم253

255352388الرابعمحمود محمود محمد حسنى خفاجر254

255362288الرابعمحمود ياش محموداحمد سليمان255

255362288الرابعمصطفى التابىع محمد عبد الحميد كراويه256

00000الثالثمصطفى السيد محمد سليم مصطفى257

275362290الرابعمصطفى جمال محمد محمود احمد258

ي محمود ابراهيم حسن العبد259
275362391الرابعمصطفى

274362390الثالثهشام احمد محمد صالح وهبه260

275352390الرابعةيوسف احمد لطفى محمد عبد هللا261

274352288الرابعةيوسف عاطف احمد محمد غنا262

ي263
بينى 275352289الرابعةاحمد سعد عبد الصمد الشر

275352390الثالثعدل عىلي عاقل المرصي264

275352390الرابعةمؤمن محمد اسامة محروس حسن النجار265

275352289الرابعةعمار السطوجي محمد عبد العزيز جامع266

275352390الرابعةعمر عالء الدين احمد محمد معوض267

254362388الرابعةعمر عبد الرحمن عىلي اسماعيل سيد احمد 268
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255362288الثالثعبد اللطيف حسن عبد اللطيف رزق269

00000الثالثةزياد يىحي زكريا احمد ليل270



255362288الرابعةاحمد فرحات  فرحات المنىس271

254362287الرابعةاحمد عزت عزت صالح272

 مصطفى محمد البنا273
 
255372390الرابعةاحمد شوف

اب274 254372389الرابعةمحمود محسن عىل مصطفى شر

 ابو عماشه275
 
255372289الرابعةمحمد عادل الدسوف

255362389الرابعةمحمد حسنى عبد هللا الشافىع276

255372390الرابعةعمار محمود ساىمي عزيز محمود277

ىع278 275372291الخامسةاحمد يحن  عبد السالم احمد البر

265372290الخامسةالسيد عنب  محمد عبد هللا عفان279

265372391الخامسةحلىم احمد عىل عىل جمعه280

265372290الخامسةراىم رضا محمد الصديق المناوى281

00000الرابعةعىل بدرالدين السيد اسماعيل القنوانى282

ي283
ى
265372391الثالثابراهيم هالل احمد يوسف المواف

بينى الداودى الزمين 284 264372390الثالثاحمد احمد محمد الشر

265352389الثالثاحمد السيد السيد عباس الشاعر 285

ي286
ى
ياحمد السيد محمد ابو زيد الكفاف

265352288الثانى

ي287 265352288الثالثاحمد حماده السيد عبد الننر

265352288الثالثاحمد عصام الدين عىلي بركات288

265362289الثالثاحمد عالء عبد الرازق عبد الحميد شتا289

285352391الثالثاحمد فكري عىلي عطا هللا سلمان290

285362392الثالثاحمد محمد ابراهيم السعيد عبد المجيد291

ى احمد 292 285352391الثالثاحمد مسعد عيد حسي 

285352290الثالثاسامه السيد سادات محمد عثمان293

285372393الثانيةاسامه بشب  عبد المنعم صالح عبد ربه294

ى295 285362291الثانيةاسالم نارص محفوظ حسني 

ى محمد 296 285372393الثالثخالد مجدى ابراهيم امي 

285362291الثالثديفيد ماجد وليم حنا297

يصالح فوزى صالح ابو ليله298
00000الثانى
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ي سعفان299
 
285372393الثالثعبد الرحمن احمد محمد عبد الباف

285372393الثالثةعبد الرحمن محمد السيد محمد نده300



284372291الثالثعالء الدين احمد العدل المرىسي الديب301

ي302
 
285362392الثالثعىلي حسن عىلي الدسوف

284362391الثالثةعمرو هشام عبد العظيم ابو سمره303

285362291الثالثةمجدي محمد ابراهيم عيىس304

285382293الثالثةمحمد جمال السيد بزالو305

285382394الثالثةمحمد جمال عباس عزب306

285382394الثالثةمحمد عبد الحليم احمد سعد307

285382394الثالثةمحمد عبد الحميد محمد محمود اللبان308

 الشحات 309
 
285382293الثالثةمحمد محمود عوض الدسوف

ي310
بينى 284372392الثالثةمحمود ابراهيم محمود الشر

275372392الثالثةمحمود السعيد السيد صقر311

275372392الثالثةمحمود رشدي محمد ندا312

ي حسن محمد313 275352390الثالثةمحمود رمضان عبد الننر

275362391الثالثةمحمود يشى محمد محمد سالمه314

ي احمد فوزى السيد قشوه315
275352390الثالثةمصطفى

275372392الثالثةنارص اسعد السيد احمد بدوي316

ي317 275382393الثالثةعمرو محمد ابو السعدات بحب 

274362289الثانيةمحمد احمد عبد الباسط مهدي318

بينى319 275372392الثالثةمحمد هشام صادق صابر الشر
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)       التوقيع
)

,,,يعتمد 
()   التوقيع 



)       التوقيع
)

المجيد مصطفى عبد/ عميد

,,,يعتمد 
()   التوقيع 

أيمـــــــــن محمـــــــد ديــــــــاب / لـــــواء أح
رىرئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسك


