
المركزاإلسمالترتيب
الشهداءابراهيم حماده ابراهيم طبانه١
الشهداءعبد الحميد سعيد عبد الحميد السيسى٢
الشهداءعبدهللا فتحى عبدهللا نصير٣
الشهداءعمر سعيد احمد هالل٤
الشهداءمحمد انور شعيب زغلول٥
الشهداءمحمد سامي عبدالحميد البنداري٦
الشهداءمحمد عرفه محمود خضر٧
الشهداءمحمد فوزى محمد غنيم ٨
الشهداءمحمد ماهر محمد الحداد٩
الشهداءمصطفي محمد ابو السعود جعفر١٠
الشهداءموسي فرج موسي حماد١١
الشهداءحسن سامي حسن شاهين١٢
الشهداءمصطفى محمود محمد عوض١٣
الشهداءاحمد شوقى عبد الهادى جاب هللا١٤
الشهداءابراهيم عبدالونيس صديق الشاذلي١٥
الشهداءاشرف حسني احمد شعير١٦
الشهداءمحمد عمر حامد المحص١٧
الشهداءهانى محمد عبدالسالم الحلو١٨
الشهداءحسن سمير مصطفي تمراز١٩
الشهداءمحمود عبدالحميد الشافعى لولح ٢٠
الشهداءمصطفى يحيى عبد المعطى قابل٢١
الشهداءاحمد حمدي عبد الجليل العربي ٢٢
الشهداءاحمد محمد محمود الخولي٢٣
الشهداءالسيد وجيد السيد مقطف٢٤
الشهداءمحمد صالح الدين محمد عبد الباقي٢٥
الشهداءمحمد عبد المنعم عبد هللا خضر٢٦
الشهداءاحمد جمال سالم عمارة٢٧
الشهداءحسام صادق سليمان عامر٢٨
الشهداءمحمد انور احمد القال٢٩
الشهداءمصطفى عبد الفتاح عبد الموجود ابوسالم٣٠
الشهداءاحمد سمير نبوى العزب٣١
الشهداءالسيد بالل السيد فرحات٣٢
الشهداءعبد الفتاح رزق عبد النبى رضوان٣٣
الشهداءهشام ربيع محمد بردانه٣٤
الشهداءاحمد شبل عبدالرحيم الشيخ ٣٥
الشهداءاحمد محمد سيد احمد مرعي ٣٦
الشهداءرمضان شعبان محمود سعد٣٧
الشهداءمحمد احمد عبد الغفار المصري٣٨
الشهداءمحمد انور عبد هللا الصوفانى٣٩
الشهداءمحمد مصطفى محمود القفل٤٠
الشهداءمحمد وحيد ذكي جابر ٤١
الشهداءمحمود طلعت حسن شعير ٤٢
الشهداءمحمد عبد الهادى عبد الحميد شتا٤٣
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الشهداءمحمد عبدالعزيز محمود حسن٤٤
الشهداءمحمد مجدي سيف النصر شعبان٤٥
الشهداءهشام محمد عبدالقوى الزرقانى٤٦
الشهداءاحمد السيد عبد الفتاح شريف٤٧
الشهداءحسن عبدالحميد علي الحداد٤٨
الشهداءشعبان رمزي توفيق عبد الرحيم٤٩
الشهداءمحمد فوزى حسن حلوه ٥٠
الشهداءاحمد عبد المنعم عبد هللا غانم ٥١
الشهداءحمدي احمد عبد العزيز رسالن٥٢
الشهداءمحمد حاتم محمد محمد ابراهيم ٥٣
الشهداءاحمد خميس عبد العزيز احمد٥٤
الشهداءمحمود عطية محمد السعدنى ٥٥
الشهداءمحمد رضا عبدالرحيم جاب هللا٥٦
الشهداءمحمد عاشور عبد الجليل عبد الرحمن٥٧
الشهداءاحمد عبد التواب عبد العزيز فارس٥٨
الشهداءمحمد صبحى محمد منصور٥٩
الشهداءمحمد عبد الفتاح محمد شاهين٦٠
الشهداءمحمود ابراهيم احمد السخاوى٦١
الشهداءمحمد احمد عبد الفتاح المزين٦٢
الشهداءمحمد جبر محمود فرحات٦٣
الشهداءمحمود يحيى عبد الستار هجرس٦٤
الشهداءعبدالهادى رضا عبدالهادى٦٥


