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 صحفية -سوالفه مجدي  .450
 مصور -السيد ابو نصي   .451
 مواطن -السيد الغرباوي  .452
 سيد سعيد محام .453
 كاتب وقاص   -سيد صابر  .454
 سيد عبدالال محام .455
 السيد محمد .456
يناد شفيق كاتبه .457  سي 
 .سيف اسالم .458
 جامعة القاهرة-أستاذ علوم سياسية متقاعد -الفتاح سيف الدين عبد  .459
 أنسان-شادي المرصي .460
يف الجمال  .461  مواطن مرصي -شر
يف بركات  .462  مواطن مرصي -شر
يف جمال .463  شر
يف حشمت  .464  محام -شر
ي  .465

ى
يف عازر، ناشط حقوق  شر

يف عبد المحسن  .466  مواطن -شر
يف عبدالكريم  .467  محاسب -شر
ي  .468

ى
يف هاللي محام وباحث حقوق  شر

 شفيق شعبان محام .469
 كاتب )تونس(  -شكري لطيف .470
 طالب جامعي  -شنودة جميل  .471
 شهرزاد محمد شتا ...معاش .472
ين عبد الرازق  .473  صحفية-شي 
 صحفية ومدافعة عن حقوق األنسان -شيماء ابو الخي   .474
 شيماء حمدي... صحفية .475
 كاتبة صحافية وباحثة  -شيماء سامي  .476
جمة -شيماء عبد الحافظ  .477  ميى
ي  .478

 شيماء عبدالمغن 
 يةشيماء فاروق ...الصحف .479
ي  .480

 شيماء مهدي العرين 
ي ومحامي بالمعاش .481  صابر بركات نقان 
 صالح البكرى .482
ي فوزي مهندس .483  صي 



ي  .484
 صحق 

 صفاء محمد موظفة .485
ي  -صفوان محمد .486

 صحق 
 صفوت حمدي جلبانه .487
جم -صالح أبونار .488  باحث علوم سياسيه وميى
 صالح الطوج   .489
 محاسب -صالح محمود  .490
ي رحمي  .491

 ض 
ي نوح  .492

 صيدالنيه -ض 
 اصقطاع خ -ضياء الدين مختار  .493
ي -ضياء عسكر  .494

 دبلوم فن 
 مهندس -طارق اسماعيل  .495
 طارق خاطر محام بالنقض .496
 طارق خاطر محام بالنقض .497
 ، محاسب-طارق سعيد  .498
ي  .499  طارق شلن 
 مهندس -طارق صادق  .500
ة  .501  كاتب  -طارق عمي 
 مواطن مرصي -طارق فهمي حسي    .502
 طارق محمد عجاج.. محام.. االسكندرية .503
 طارق يوسف.. كاتب مرصي .504
 سةمهند  -طاهرة حسن  .505
 طالل حّماد/ فلسطي    .506
 مهندس-طلعت فهمي  .507
 مهندس -عادل المشد  .508
 بالمعاش -عادل بشاره  .509
 أستاذة جامعية  –عاعيدة سيف الدولة  .510
 طبيب -عامر عامر  .511
 عايدة العيوطي  .512
ي  .513 نون 

 عبد الجليل الشر
 .عبد الحكم عاشور استشارى النساء والتوليد .514
ي  -عبد الرحمن فارس .515

 صحق 
 فالح مرصي -عبد الفتاح شبانه  .516
 كاتب  -عبد هللا غنيم  .517
 طالب -عبدالرحمن إبراهيم  .518
 كاتب  –عبدالرحمن الجندي  .519
 مهندس -عبدالرحمن منصور  .520
 عبدالعزيز سامي  .521
 عبدالفتاح شعيب معلم .522
ي  .523

 عبداللطيف ابوهميله مخرج تلفزيون 
يمر مرصي -عبدهللا البحار  .524  سيى
ي  -عبدهللا السعيد  .525

 تقن 
 مهندس -عبدهللا الطحان  .526
ي مواطن .527  عبدهللا صي 



 بدهللا عيشع .528
 عبده المرصى شاعر .529
ل .530  عبي  اسماعيل . ربة مي  
 مخرجة مشحية -عبي  عل  .531
 عثمان مصطق   .532
 مهندس -عرفات عبد المحسن  .533
 مواطن مرصي -عزالدين رضوان  .534
 عزة خليل طبيبه .535
 عزة غانمي  .536
 عزه زايد.مديرة مصنع سابقا .537
ي )تونس(-عزيز بركاوي  .538

ى
 ناشط حقوق

ي  .539
يف صحق   عصام الشر

 طبيب -عصام عبد الحميد  .540
 عصام عبد الظاهر خرص   .541
 عصام عبدو :محام .542
 عضو مجلس نقابة الصحفيي   السابق .543
 طبيبة بالمعاش -عفاف حسي   حافظ  .544
 عال أحمد محمد .545
 عالء الخيام .546
 أنسان -عالء صالح الدين  .547
 محاسب و مراجع-عالء كمال  .548
 عل محمود تاجر .549
جم -علي البكري  .550  ميى
 باحث -علي الرجال .551
ي محام .552

 علي السنهونى
يعي  .553

 مهندس -علي الشر
.... مواطن مرصي  .554  علي امي  
 علي عبدالعزيز مواطن مرصي .555
 تاجر -علي ماهر  .556
 علي محمد علي طالب .557
ي معاش .558  علي ناج 
ي وحكاءة -علياء محمود سامي  .559

 صانعة محتوى تسويقى
 ورعلية غنيم عضو بحزب الدست .560
 صيدلي  -عماد إبراهيم  .561
 عماد أبو غازي استاذ جامعي  .562
 مهندس-عماد توماس  .563
اىك –عماد فتج  .564 ي االشيى  تاجر، امي   تنظيم مساعد حزب التحالف الشعن 
 باحث -عماد مبارك  .565
 عماد نبوي محامي  .566
ي  .567  مهندس -عمار شلن 
 مهندس حر-عمر الغرين   .568
 عمر سعد مهندس .569
 عمر عبدهللا .570
 عمرو ابو السعود .571
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ي عمرو الشل .572
 أستاذ بكلية الطب -قان 

 عمرو الضوى مدير حسابات .573
 محام حر -عمرو القاض   .574
 محام-عمرو إمام  .575
 مهندس-عمرو تاج الدين .576
 عمرو حشاد ، مواطن مرصي .577
ي  .578

ى
 عمرو دسوق

 محام -عمرو سعيد .579
 معماري -عمرو عصام  .580
 عمرو علي تاجر .581
 مواطن-عمرو مرشي  .582
 محام -عمرو نوهان  .583
 عنان سيد .584
 . محاسب -عودة عل  .585
 مصممة جرافيك -جابر  غادة .586
 حقوقية -غادة شهبندر  .587
 غاده أحمد ..مهندسه .588
 مرصيه -غاده سالم  .589
 غاده سعيد .590
 باحث ومحامي  -غريب سليمان  .591
دويل ..مواطنة مرصية .592  فاتن الي 
 كاتبة  -فاتن خاطر .593
 كبي  معلمي     -فاتن فاضل  .594
 فادية الغزال حرب ) إعالمية(  .595
 فادية الغزال حرب إعالمية .596
 طنفارس مجدي ..موا .597
 فاطمة الدساوي معاش .598
ي  .599  باحثة -فاطمة خفاج 
 فاطمة محمود .600
601.  

 
 فاطمه عبدالشاق

ي استاذ جامعي  .602
 فاطمه مصطق 

 فتج صالح. مهندس بالمعاش .603
ي مواطن مرصي .604

 فتجي مصطق 
ي  -فريد يوسف  .605

 صحق 
 فريدة سليم مواطنة مرصية .606
 فريده عمارة .607
 فريده يوسف ..طبيبه .608
 محمود كمال -فك هللا أشه  .609
 مهندس -فودة  .610
و  .611 ي السويدفي 

 
ي ق

 
. مديرة ثقاق  ز التميمي

ي  .612
 مرصية -ڤالي ين 

 قسمت الناحل، أخصائية نفسية .613
 مواطن مرصي  -كارم محمود  .614
ي  -كارم يحن   .615

 صحق 



ي  .616
 كارم يحن  صحق 

ي  .617 ي  -كريم البحي 
 صحق 

 مهندس-كريم دومه .618
ي  .619

 محام -كريم عبدالراض 
 معلم -كريم عطية  .620
 مواطن ضد الظلم -كريم علي  .621
 باحث -كريم غالب  .622
 باحث علم نفس سياشي  -ة ابو النوركريم .623
 كمال زيدان .624
 كمال سالم طبيب تخدير .625
 نقابة تضامن نيويورك -كمال صباغ  .626
 كمال عباس نقان   .627
 كمال مغيث كاتب وباحث  .628
 موسيقية-النا مشتاق .629
 لبن  محرم مهندسة .630
ل .631 ي محمود ربة مي  

 لبن 
 لمياء عبده .632
 لمياء عدلي  .633
 لمياء فاروق.. مواطنه مرصيه .634
 شليل المعداوي معا .635
 ليل حسن ام .636
 ليل قطري .637
 طالبة -ليليان جمال .638
 مهندسة معمارية -لينا أبوبكر  .639
 لينة مجاهد محامية وباحثة .640
 لينة نصار .641
 ماجدة عدل .642
ل .643 ي ام وربه مي  

 ماجده كيالن 
 مارى مخلص .644
 ماري بشاي مواطنه مرصيه .645
ي اجتماعي  -ماهر جنيدي  .646

 اخصان 
 مواطنة مرصية -ماهيتاب راتب  .647
 مايسة يوسف مديرة إنتاج .648
 مايكل جمال .649
 مايو جوزيف  .650
 مواطن مرصي -مجدي جمال   .651
 مجدي غالب استشاري نسا وتوليد .652
 محارص  رياضيات بالدبلومه االمريكيه .653
 محمد إبراهيم .654
 محمد إبراهيم .655
ى .656  محمد إبراهيم . طبيب بشر
 محمد إبراهيم ..مصمم أزياء .657
ف .658  محمد إبراهيم شر
ي -محمد إبراهيم  .659

 محاسب قانون 



ي وأك .660
 اديمي محمد أبو العيني   صحق 

 محمد أحمد . بالمعاش .661
ي  .662

 
 محمد أحمد جغراق

ي ومحام تحت التمرين .663
 محمد أسعد زغلول.. باحث قانون 

ي إذاعي  .664
ي صحق   محمد اإلمبان 

 محام -محمد األنصاري .665
 كاتب ومخرج  -محمد األنور .666
 محمد الحلو محام بالنقض .667
 محام -محمد الشاذلي  .668
يف  .669  مهندس-محمد الشر
ي  .670

 محمد الطاهر ، باحث وتقن 
 بولي محمد المت .671
ي يونس .. مهندس .672

 محمد المدن 
 مهندس -محمد المي  .673
 عضو حزب الدستور -محمد النشار  .674
 محمد بدوي .. طبيب أسنان .675
 محمد بكر محام .676
يل  .677 ي  -محمد جي 

 مصور تلفزيون 
 محاسب -محمد جمال  .678
 صحق   -محمد حسن  .679
 محمد خلف.. رجل أعمال .680
 رجل صناعة  -محمد خليل   .681
ى -محمد راشد .682  طبيب بشر
ي  محمد ربيع..  .683

 صحق 
 محمد شافعي  .684
 محمد شبانه .685
ى -محمد شفيق  .686  طبيب بشر
 مرشد سياج -محمد شقي   .687
ي .688  محمد صي 
ي  .689

 محمد صالح ..كيميان 
ي  .690

 محمد صالح صحق 
ي  -محمد طلبة رضوان .691

 صحق 
 محامي  -محمد عادل سليمان  .692
 عالقات عامة -محمد عاشور سيد  .693
 مواطن -محمد عاطف  .694
 محمد عبد الحليم ،مرصي .695
 محمد عبد الدايم. محاسب .696
ب مرصي -محمد عبد الرحيم  .697  مغيى
 باحث -محمد عبد السالم  .698
 طبيب -محمد عبد العال  .699
 محمد عبد الوهاب محام .700
 محمد عبدالوهاب..مواطن مرصي .701
 محمد عبلة فنان تشكيلي  .702
ي  .703

 محمد عبيد .. باحث قانون 



 محامي حر -محمد عسكر  .704
 محمد عصام طبيب .705
ي  -محمد عل الدين  .706

 صحق 
 محمد عمار . محاسب .707
 محام -محمد عواد  .708
 محمد عواد مواطن مرصي .709
ي  -محمد فرج .710

 صحق 
 محمد كمال معتقل سابق .711
 أستاذ جامعة وسياشي  -محمد مجي الدين  .712
 .محمد مجي الدين، أستاذ علم االجتماع بآداب المنوفية .713
 محمد مرزوق .714
 مهندس ومدرب -محمد مسعود  .715
 اقتصادي -محمد نايل  .716
 محمد نعمان، استاذ جامعي متفرغ .717
ي مهندس م -محمد يوسف  .718

 دن 
ب .719  محمد يوسف.مغيى
 محام -محمد يونس  .720
 محمداحمدهالل .721
 محمود  بدر الدين بيومي  .722
 محاسب-محمود الراع  .723
ي  .724

  مهندس -محمود السعدن 
ي  -محمود السقا  .725

 صحق 
ب مرصي -محمود السمالوطي  .726  مغيى
 محمود السيد محام .727
ي  -محمود الطنطاوي  .728

 مستشار قانون 
 محمود جي  محامي  .729
 محمود حسي    .730
ي  .731

 محمود حسي   صحق 
 حمود رزق .. مواطنم .732
ي -محمود سعد  .733  طبيب بشر
 محمود عبده مواطن مرصي .734
ي  .735

 محامي  -محمود عفيق 
 مواطن مرصي-محمود عيشي  .736
 محمود مختار .737
ي  -محمود هاشم  .738

 صحق 
 استاذ اقتصاد سابقا بجامعه نيويورك -محمود وهبه   .739
 استاذ اقتصاد مرصي امريكا -محمود وهبه  .740
 محمود ياسي   مهندس .741
 دالنيةمديحة الملوان  صي .742
 مديحة حسي    .743
 مرفت السعدن  مهندسة كيميائية .744
 مصوره و جرافيك ديزايي   -مرفت نجيب  .745
 مواطنة مرصية -مريم ثابت  .746
 محام-مصطق  إبراهيم  .747



 محاسب -مصطق  أحمد  .748
ي  -مصطق  األعرص  .749

 صحق 
 باحث -مصطق  الريس  .750
يف  .751  بالمعاش -مصطق  الشر
 مصطق  زيدان موطن مرصي .752
 مواطن مرصى-مصطق  صديق  .753
ي  -ق  عبدالحليم مصط .754

ى
 حقوق

 مواطن مرصي -مصطق  كمال  .755
 محمود، محامي  .756

 مصطق 
ي مواطن مرصي .757

 مصطق  وصق 
ي الحسن طه  .758

 محام -مصطق 
 باحث -معيى  أحمد  .759
  الفاوي خبي  ف أسواق المال .760

 معيى
 معيى  مجدي طبيب .761
ي  .762

 محام -مكاريوس لحظ 
 محامية -ملكة محب  .763
 ممدوح الديب .764
 محام -ممدوح جمال  .765
 ذ جامعي استا -ممدوح حمزه  .766
 استاذ جامعي ومهندس استشاري  -ممدوح حمزه  .767
 باحث-ممدوح قليد .768
 أستاذ جامعي  -منار الخولي  .769
 محامية -منار حمزة  .770
 باحثة -منار عبد العزيز  .771
 منال أحمد .772
 سينمائية-منال خالد  .773
 منال علي  .774
 .منال فتج مرشده سياحيه .775
 مهندسة -منال يوسف  .776
 طالبة-منة الرحمن محمد .777
 فنانة تشكيلية -منة هللا أبو علو .778
 منه عمر .. موظفه .779
. روائية .780  .من  الشيمي
 طبيبة -من  حامد .781
 من  سالم صحفية .782
 مواطنة -من  عالء قاسم  .783
 طبيبة -من  معي   مينا  .784
 من  معي   مينا .. طبيبة .785
 مدير مكتب -من  يوسف  .786
ي سيف بحثة .787

 من 
ي شحات .788

 مدرسة -من 
ي عبد الحميد الشيخ صحفيه .789

 من 
ي عبد الحميد الشيخ صحفيه .790

 من 
ي عبد السالم م .791

 مواطنة مرصية -ن 



ي وكيل وزارة بالمعاش .792 ة صي   مني 
 مهندسة -مها الجزار  .793
ل -مها حسن  .794  ربة مي  
 مدرسة -مها عبد السالم  .795
 مها عفت فنانة .796
 مها علي فنانه تشكيليه .797
 مهندسه برمجيات -مها محمود  .798
 مها يوسف محامية .799
 مهدى عل  .800
 صحفية -م الشام  .801
 م عبدالعزيز مواطنة مرصية .802
 أحمد مي  .803
 مي الخراط .804
 مي السيد، مواطنة مرصية .805
 مي المهدي .806
 مي قابيل صحفية .807
ي أم مرصية .808

 مي مدن 
 محاميه-مياده مطاوع  .809
ال مدحت .810  مي 
نا العشماوي  .811  طبيبة -مي 
 ميساء محمد .812
 ميالد دانيال مواطن مرصى .813
.. مواطن مرصي .814  مينا سمي 
ي  .815

 مينا ناصف , باحث وموسيقى
 عامل -ناج  رشاد عبدالسالم  .816
 محام -دين نادر نور ال .817
 نادية الهجي    .818
ي طبيبه .819

 ناديه عبد الوهاب العفيق 
ي .طبيبة اسنان .820

 ناريمان مصطق 
 نايل الشافعي  .821
 نائلة الزغالمي  .822
 مواطن مرصي -نبيل كمال  .823
 أستاذ بعلوم القاهرة -نبيل يوسف  .824
 نبيه الجنادي، محامي  .825
 نجالء عبد الجواد... باحثة دكتوراة .826
، مواطنة مرصية .827 ي

 نجالء مصطق 
 ... ممثلة نجالء يونس .828
 مهندسة معمارية-نجوى فريد .829
 فنانة تشكيلية -ندى جمال عبد النارص  .830
 باحثة حقوقية -ندى عزيز  .831
ي اثارية .832  نرمي   خفاج 
ي -نرمي   محمود  .833  مدرسة انجلي  
 تونس -نزار عمامي ناشط سياشي  .834
 نشين قاسم صحفيه .835



 محامية -نسمة الخطيب .836
ل -نسمة سعيد  .837  ربة مي  
 نشأت الخولي  .838
 اطنمو ٠٠نرص رضوان  .839
 نعمه حسي    .840
ى  .841  كاتب روان    -نعيم صي 
 ممثلة -نهاد أبو العيني    .842
 باحثة -نهلة حسي    .843
 نهله محمود طبيبه .844
 نىه أحمد .845
 مهندسة-نىه الحكيم .846
 فنانة تشكيلية -نىه الشناوي  .847
 نىه سعداوي، صحفية .848
 فنانة تشكيلة -نىه صبجي  .849
 نىهي الشناوي .850
 نور أحمد .عالقات عامة .851
 محاسب -نور الراوي  .852
 حامم -نور فهمي  .853
 مجال حقوق الحيوان -نورا سعودى  .854

 
 ناشطه ق

 نورهان اسامه رفعت .855
 مواطنة مرصية -نورهان بكي   .856
 نورهان ثروت حسن .857
مة -نورهان مجدي  .858

ّ
ي لوچيستيك وُمعل

 أخصان 
 مواطنة مرصية -نورهان مصطق   .859
مي   البحطيظي مدير تنفيذي .860  ني 
ي  .861

ى
 مواطنة مرصية -نيفي   شوق

 حلم بمرص الحريةمواطنة مرصية ب -نيڤي   المليج   .862
 هاجر عبدالحميد أم مرصية .863
 هاجر عبدهللا .. صيدالنية .864
 هاجر مراد .865
 أعمال حرة-هادية السيد .866
 هالة خليل طبيبة .867
 هالة عصام الرفاعي  .868
 طبيبة -هالة فضلي  .869
 مواطنة مرصية -هاله حسي    .870
 هاله سليم .871
 باحثة -هاله شكرهللا  .872
جمة -الهام عمرو  .873  ميى
 محاسب -هان  أحمد  .874
 لل بياناتمح -هان  جورج  .875
 هان  محمد .876
ي إسماعيل..مهندس .877

 هان 
ي عبد العليم طه .878

 هان 
ي عطيه  .879

 مواطن مرصي -هان 



ي مصطق   .880
ي  -هان 

 صحق 
ل .881  هبة درويش ربة مي  
 مواطنة مرصية -هبه أحمد  .882
ي ...مدرسة .883  هبه بحي 
 هدى السيد .. محاسبة .884
 هدى الصدة أستاذة جامعية .885
 كاتبة من اليمن  -هدى جعفر .886
ي الدين استاذ جامعة .887  هدى محن 
 هدي عبد الوهاب محاميه .888
 هدي فوزي معماريه مرصيه .889
 كيمائية  -هدير محمود  .890
ي  .891

ي صحق 
 هشام البسيون 

ي  .892  طبيب أسنان -هشام النون 
 بتاع تأمي    -هشام سالمة  .893
ي وشاعر-هشام عامر  .894

 كاتب صحق 
 مواطن مرصي -هشام محمد  .895
ي  .896

 هشام يونس صحق 
 هناء السعودي .. مدربة يوجا .897
 هناء رشاد ، مدّرسة .898
 صحفية-هناء فؤاد .899
جمة .900 ، ميى  هناء نصي 
جمة .901 ، ميى  هناء نصي 
 اخصائية حماية معلومات-هند ابوالسعود  .902
 اكاديمية مرصية -هند أحمد زكي  .903
مجة -هند محمد  .904  مي 
 هند محمد مصورة صحفية .905
ي مارى مدرس .906

 هن 
 مهندس-هيثم الحريري  .907
 هيثم السيد .908
 محاسب -هيثم عفيق   .909
 وائل غالي .محامي  .910
ي  .911

 وائل ياسي   شاعر وروان 
 مواطن مرصي -سعد محمد وحيد  .912
 مهندس -وسيم فريد  .913
 وفاء حلمي محامية .914
 وفاء سعد .915
 وفاء سمي  . مواطنة مرصية .916
 والء بكري . أكاديمي  .917
 فنانه تشكيلية -والء حمدى ريان  .918
ي  -وليد الشيخ  .919

 صحق 
  -وليد سليمان  .920
 وليد سمي   .921
 وليد عبد الحليم محام .922
 محام -وليد محمد  .923



جم  -ياش شعبان .924  كاتب وميى
 ُمدرسه ومواطنه مرصية -ل ياسمي   جال .925
 ياسمي   سعيد رئيس اتحاد شباب غد الثوره .926
 مواطنة مرصية -ياسمي   عبد الفتاح  .927
ي  -يحن  صقر  .928

 صحق 
 كاتب وناشر   -يحن  فكري  .929
 يحن  مصطق  كامل طبيب .930
ي وديع  .931

ى
 مواطنة مرصية -يوستينا شوق

ي  -يوسف شعبان .932
 صحق 

ي مواطن مرصي .933
 يوسف لطق 


