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 مسلسل اسم العامل المحافظة

 عبدالحليم محفوظ عبدالحليم الصفتى اإلسكندرية
1.  

 عبدالخالق عبدالمجيد عبدالخالق  اإلسكندرية
2.  

 عبدالستار على عبدالحميد رضوان اإلسكندرية
3.  

 عبدالعزيز السيد احمد الحصرى اإلسكندرية
4.  

 عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز نعيم اإلسكندرية
5.  

 عبدالناصر فتوح محمد جاد اإلسكندرية
6.  

 عثمان فوزى عثمان خليفة اإلسكندرية
7.  

 عرفة سعد قطب جبر اإلسكندرية
8.  

 عسران زكريا عبد الحكيم القلة اإلسكندرية
9.  

 عصام ابراهيم بسيونى البشير اإلسكندرية
11.  

 دعالء جابر عبدالفتاح محم اإلسكندرية
11.  

 عالم فرج محمد عالم اإلسكندرية
12.  

 اإلسكندرية
 على ابراهيم على المالح

13.  

 على ابوزيد رزق غنيم اإلسكندرية
14.  

 على احمد احمد المزين اإلسكندرية
15.  

 على السيد على صالح اإلسكندرية
16.  



 على السيد على محمد الضاحى اإلسكندرية
17.  

 على الشرنوبى احمد حجاج اإلسكندرية
18.  

 على شوقى على مرعى اإلسكندرية
19.  

 على عبدالرؤوف بسيونى الخولى اإلسكندرية
21.  

 على عبدالنبى على ابوعزيز اإلسكندرية
21.  

 عماد الصباحى عزب ابراهيم  اإلسكندرية
22.  

 عماد خليل حسن خليل اإلسكندرية
23.  

 عماد محمد مصطفى عبدالهادى اإلسكندرية
24.  

 عنتر عبدالسالم حسن الكشحت اإلسكندرية
25.  

 عنتر عبدالنبى محمد محمود ريةاإلسكند
26.  

 فايز محمد السيد اإلسكندرية
27.  

 فتحى عبدهللا عبدالمقصود الصعيدى اإلسكندرية
28.  

 فتحى فتحى حسن جويلى اإلسكندرية
29.  

 فرحات عبدالعليم حسين حسانين اإلسكندرية
31.  

 فرحات محمد فرحات اسماعيل اإلسكندرية
31.  

 فكرى صادق عامر يوسف اإلسكندرية
32.  

 فهيم عبدالحميد محمود محمد دريةاإلسكن
33.  

 فؤاد ربيع فؤاد عيسى اإلسكندرية
34.  



 فؤاد سعد على احمد معبد اإلسكندرية
35.  

 فيصل جبريل عبدالعاطى معيوف اإلسكندرية
36.  

 قدرى محمد احمد الدستى اإلسكندرية
37.  

 ماجد عبداللطيف ابراهيم الزغبى اإلسكندرية
38.  

 سماهر عبدالغفار بسيونى عبا اإلسكندرية
39.  

 ماهر فؤاد محمد عبدهللا اإلسكندرية
41.  

 مبروك السيد البيومى سليمان اإلسكندرية
41.  

 محمد ابراهيم ابوالمجد البنا اإلسكندرية
42.  

 محمد ابراهيم الرفاعى الغنام اإلسكندرية
43.  

 محمد السعيد يس ابراهيم اإلسكندرية
44.  

 محمد السيد حيطاوى حجازى اإلسكندرية
45.  

 عبدالكريم ابوسمك محمد السيد اإلسكندرية
46.  

 محمد الشحات محمد طه اإلسكندرية
47.  

 محمد راغب عبدالرؤف القاضى اإلسكندرية
48.  

 محمد سعد عبدهللا نصرهللا اإلسكندرية
49.  

 محمد صبحى بكر الصفتى اإلسكندرية
51.  

 


