
المركزاٍإلسمالترتيب

الشهداءابراهيم جمال عبدالرحيم ابوحديش١
الشهداءاحمد حلمي محمد سنبل٢
الشهداءاحمد سامي مبارك الشامي٣
الشهداءاحمد محمد سالم محروس٤
الشهداءاحمد محمد عبدالهادي المليح٥
الشهداءاحمد محمد نويصر هليل٦
الشهداءاسالم سعيد يوسف ابوالعال٧
الشهداءحسام يوسف عبد العاطي خطاب٨
الشهداءحلمي حلمي عبد العزيز الشيخ٩
الشهداءخالد عبد العظيم حسن شعير١٠
الشهداءمحمد ايمن محمد الجمال١١
الشهداءمحمد عبدالحفيظ عبدالعال هيكل١٢
الشهداءمحمد فاضل جابر البغدادي١٣
الشهداءمحمد مؤمن عبد الحميد حجازي١٤
الشهداءمصطفي احمد كامل بحيري١٥
الشهداءاحمد محمد علي الجزراوي١٦
الشهداءعماد عادل عبد العاطي المزين١٧
الشهداءاحمد ابراهيم عبد الغني شرف١٨
الشهداءسامح مبروك محمود عبد الدايم١٩
الشهداءمحمد جميل مصطفي المرسي٢٠
الشهداءسامح سعيد فايز حربي٢١
الشهداءعالء سامي عبد المعطي عسكر٢٢
الشهداءمحمد شبل سليمان ضبش٢٣
الشهداءمصطفي محمود عبد العظيم ابو سليمان٢٤
الشهداءاسالم محمود محمد الطحمودي٢٥
الشهداءايمن طلعت جابر ابو فروه٢٦
الشهداءايمن محمد عبدالعزيز السيد٢٧
الشهداءخالد طارق السيد سعفان٢٨
الشهداءعزت عبد الستار علي خير هللا٢٩
الشهداءابراهيم عبد الحافظ عبد المجيد الصعيدي٣٠
الشهداءاحمد محمد عبد الناصر احمد شحاته ناجي٣١
الشهداءاشرف محمود الرفاعي العلقامي٣٢
الشهداءحازم عبدالقادر فؤاد عبدالصمد٣٣
الشهداءشرف الدين سعيد عبدالفتاح كحكه٣٤
الشهداءمحمد اشرف سعيد السحيمي٣٥
الشهداءمحمد عبد المنعم محمد حمامه٣٦
الشهداءعمرو ابراهيم مبروك الهاليس٣٧
الشهداءابراهيم سليمان ابراهيم الدسوقي سلطان٣٨
الشهداءباسم محمد عبد العزيز السنهوري٣٩
الشهداءخالد السيد فهمي عبد الجواد عبد ربه٤٠
الشهداءعبد الفتاح رفعت عبد الفتاح الخولي٤١
الشهداءمحمد عداللطيف محروس كحكه٤٢
الشهداءمحمود محمد محمود سويلم٤٣
الشهداءمصطفي محمد ابو اليزيد المليجي٤٤
الشهداءهشام جمال الدين احمد عطيه٤٥
الشهداءامير عادل ابراهيم فوده٤٦
الشهداءحامد رمضان حامد ابو حسن٤٧
الشهداءصابر صقر صابر شاهين٤٨
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الشهداءاحمد حماده ابراهيم طبانه٤٩
الشهداءخليل محمود عبد الفتاح دبش٥٠
الشهداءعبد الحميد احمد عبد الحميد جادو٥١
الشهداءفتحي احمد فتحي سالم٥٢
الشهداءمحمد عبد الفتاح عبد الحميد المسلماني٥٣
الشهداءمحمد كرم محمد الندار٥٤
الشهداءمحمد مبروك عبدالحميد الجمل٥٥
الشهداءمحمود بنهسي عبد المنعم الشيات٥٦
الشهداءابراهيم وحيد ابراهيم صالح٥٧
الشهداءاحمد شوقي محمد الحفناوي٥٨
الشهداءاحمد محمد عبد الحميد مصباح٥٩
الشهداءاحمد محمد محمد داود٦٠
الشهداءامير محمد احمد علي مشعل٦١
الشهداءحسام رفعت عباس سليم٦٢
الشهداءحسن محمد حسن شعالن٦٣
الشهداءكامل احمد عبدالرحمن شكري٦٤
الشهداءهاني علي يونس طه٦٥
الشهداءاحمد محمود احمد هالل٦٦
الشهداءاحمد سمير درديري عبد الغني زايد٦٧
الشهداءايمن صالح عبد الحميد نبيه٦٨
الشهداءمبروك محمد مبروك المزين٦٩
الشهداءمحمد احمد محمد جمعه٧٠
الشهداءمحمود بسام محمود عمارة٧١
الشهداءاحمد عبد الحميد عبد الهادي دبش٧٢
الشهداءمحمد احمد محمد البرلسي٧٣
الشهداءمحمد عبدهللا محمد موسي٧٤
الشهداءممدوح مرزوق حامد درويش٧٥
الشهداءاحمد السيد محمد الحوفي٧٦
الشهداءاحمد سعيد محمود قبالي٧٧
الشهداءاحمد فرج علي واصل٧٨
الشهداءعرفان محمد عرفان شوالي٧٩
الشهداءماهر مغاوري عبد المقصود قنديل٨٠
الشهداءمحمد الشحات حسن سعد٨١
الشهداءمحمد عبد هللا ابراهيم الطهويهي٨٢
الشهداءمحمد يوسف عبد المجيد سليم٨٣
الشهداءمصطفي السيد مصطفي الفقي٨٤
الشهداءمحمد ايمن عبد المنجي البشيهي٨٥
الشهداءمحمد نجاح كامل الصوفاني٨٦
الشهداءاحمد عطيه اسماعيل سعد٨٧
الشهداءعبد الكريم محمد عبد الكريم العربي٨٨
الشهداءعلي ابو العزم قنديل افخراني٨٩
الشهداءاحمد شعبان نبيه السيسي٩٠
الشهداءاحمد صالح علي الشهالي٩١
الشهداءاسالم عبد العزيز عبد الجيد سالم٩٢
الشهداءايمن محمد محمد الخولي٩٣
الشهداءخالد محمد ابراهيم عاصي٩٤
الشهداءعبد هللا رجب عبد المجيد عبد العال٩٥
الشهداءمحمد عبدهللا محمود البنا٩٦
الشهداءمحمد علي سليمان جاد هللا٩٧
الشهداءمحمد فتحي طه لولح٩٨
الشهداءمحمود احمد اسماعيل بدر٩٩
الشهداءمصطفي عاطف محمد ابو السعود١٠٠
الشهداءمصطفي عبد العزيز مصطفي ابو يوسف١٠١


