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  الثانيةالدفعة --(لثة) املرحلة الثا

 

 مسلسل اسم العامل المحافظة

 رمضان فتحى محمد عبدالغنى اإلسكندرية
1.  

 رمضان محمد مصطفى البرلسى اإلسكندرية
2.  

 رمضان محمد عبدالمجيد حميدة اإلسكندرية
3.  

 رمضان مرسى حسن العباسى اإلسكندرية
4.  

 سالم عطية بسيونى اإلسكندرية
5.  

 سامى حمدى محمد بكر ريةاإلسكند
6.  

 سامى حمودة عبده حمودة اإلسكندرية
7.  

 سعد شوقى شحاتة النجالوى اإلسكندرية
8.  

 سعد محمد ابراهيم جنيدى اإلسكندرية
9.  

 سعد محمد التهامى ابونعمة اإلسكندرية
11.  

 سعد محمد محمد حماد  اإلسكندرية
11.  

 السعيد السعيد عبدالعزيز المنسى اإلسكندرية
12.  

 يةاإلسكندر
 السعيد المصلحى ابراهيم الجوهرى

13.  

 السعيد عبدالعزيز احمد عبدالفتاح اإلسكندرية
14.  

 سالمة ابراهيم عبدالسالم الغمرى اإلسكندرية
15.  

 سالمة محمد محمد ابراهيم عيسى اإلسكندرية
16.  



 سالمة مسعود سعد الصايم اإلسكندرية
17.  

 سمير عبدالشافى عبدالسالم الغندور اإلسكندرية
18.  

 سمير محمد مجد يوسف ريةاإلسكند
19.  

 السيد ابراهيم شعبان فليفل اإلسكندرية
21.  

 السيد بديوى عبدهللا اإلسكندرية
21.  

 السيد رمضان عبدالجواد البهلول اإلسكندرية
22.  

 السيد زكريا محمد عبده اإلسكندرية
23.  

 السيد صابر احمد محمد رجب اإلسكندرية
24.  

 السيد عبدالهادى على راضى اإلسكندرية
25.  

 السيد ماهر محمد الحسينى جاد ندريةاإلسك
26.  

 الشحات حماد عبدالحميد على اإلسكندرية
27.  

 الشحات عبدالحليم محمد عبده اإلسكندرية
28.  

 الشحات محمد عبدالرحمن الشرقاوى اإلسكندرية
29.  

 شريف محمد طه كرسون اإلسكندرية
31.  

 شريف محمد محمد السيد عطية اإلسكندرية
31.  

 قنديلشعبان احمد على  اإلسكندرية
32.  

 شوقى حسين حامد منيسى اإلسكندرية
33.  

 الصابر احمد الشرنوبى الصابر اإلسكندرية
34.  



 الصافى على على محمد اإلسكندرية
35.  

 صالح الطاهر سليمان صالح اإلسكندرية
36.  

 صبحى السيد قطب منصور اإلسكندرية
37.  

 صبحى محسن عبدهللا النجار اإلسكندرية
38.  

 عوضصبرى عبداللطيف محمد  اإلسكندرية
39.  

 صالح عبدالستار مصطفى العربى اإلسكندرية
41.  

 صالح عبدالنبى حسين حجازى اإلسكندرية
41.  

 صالح كامل السيد كامل الخولى اإلسكندرية
42.  

 ضياء عثمان ابراهيم محمد اإلسكندرية
43.  

 طارق راشد على الصندفاوى اإلسكندرية
44.  

 طه عبدالشافى احمد محمد اإلسكندرية
45.  

 لعزيز عبدالعزيز احمدعادل عبدا اإلسكندرية
46.  

 عادل عبدالفتاح ابراهيم خليفة اإلسكندرية
47.  

 عاطف عبدالستار محمد محمد باز اإلسكندرية
48.  

 عاطف محمد سعيد محمد محمد منصور اإلسكندرية
49.  

 عبدالحليم عبدالمنعم فتحى الشهاوى اإلسكندرية
51.  

 


