
المحافظةاالسمم

1
أسٌوطابراهٌم محمد سٌد احمد

2
أسٌوطابراهٌم موسً ابراهٌم احمد

3
أسٌوطاحمد سمٌر محمداالمٌر محمد

4
أسٌوطاحمد طه احمد عبدالحمٌد

5
أسٌوطاحمد عبد المنعم محمد كرٌم

6
أسٌوطاحمد علً عمر احمد

7
أسٌوطاحمد محمود عبد المحسن حسن

8
أسٌوطاحمدعبدالغنى عبدالرحمن سٌد

9
أسٌوطاسامه حماده على محمد

10
أسٌوطالحسن اسماعٌل محمد أحمد

11
أسٌوطإسالم إمام عبدالحمٌد سٌد

12
أسٌوطأحمد إبراهٌم حسٌن إبراهٌم

13
أسٌوطأحمد سٌد أحمد محمد

14
أسٌوطأحمد سٌد حسن علً

15
أسٌوطأحمد عادل عبد الرحمن عبد العزٌز

16
أسٌوطأحمد عبد الحكٌم حسٌن عبد الرحمن

17
أسٌوطأحمد عبد الرحمن علً أحمد

18
أسٌوطأحمد عطا شحاته قطب

19
أسٌوطأحمد محمد عبد الرحمن دقٌله

20
أسٌوطأحمد محمد فراج عبد السالم

21
أسٌوطأشرف عبدالحلٌم محمد عبدالحلٌم

22
أسٌوطبدر الدٌن سٌد عبدالرحمن سٌد

23
أسٌوطحسام حسن محمد حسن



24
أسٌوطحسام محمود على جالل

25
أسٌوطحسن احمد حسن محمد

26
أسٌوطحسن مصطفً عبد الحمٌد حسن

27
أسٌوطحسٌن على حسٌن على

28
أسٌوطحسٌن محمد احمد محمد

29
أسٌوطحسٌن محمد عبده سٌد

30
أسٌوطخالد عبد الهادي علً أحمد

31
أسٌوطخالد عرفه عبد الرحمن محمد

32
أسٌوطشعبان عنتر حشمت علً

33
أسٌوطعبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد محمود

34
أسٌوطعلى الشرٌف حماده على

35
أسٌوطعلً ربٌع علً حمزاوي

36
أسٌوطعمر عبد التواب محمود عبد العزٌز

37
أسٌوطعمرو محمد عبدالحمٌد فراج

38
أسٌوطمحمد الفاتح احمد محمد عبدالرحمن

39
أسٌوطمحمد حسن سٌد عبد السالم األشقر

40
أسٌوطمحمد سٌد محمد حسن

41
أسٌوطمحمد عادل محمد علً

42
أسٌوطمحمد عبد الهادي حسن جاد هللا

43
أسٌوطمحمد عبد الهادي محمد أحمد

44
أسٌوطمحمد محمود سٌد محمود

45
أسٌوطمحمد هانً عرفان أبوالنصر

46
أسٌوطمحمدجمال عبد المنعم حسانٌن

47
أسٌوطمحمود حسٌن أحمد مهران



48
أسٌوطمحمود حمدي سٌد عبد المطلب

49
أسٌوطمختار عادل محمود سٌد

50
أسٌوطمصطفى محمود محمد احمد

51
أسٌوطمصطفً محمد خمٌس احمد

52
أسٌوطحسن بدر طلبه احمد

53
أسٌوطحسام على حسن محمد

54
أسٌوطجمال عبد الهادي محمد محمد

55
أسٌوطحسام الدٌن جمال قاسم راشد

56
أسٌوطمحمد جمال محمد عبد العال

57
أسٌوطسٌد محمد سٌد سلطان

58
أسٌوطمحمود احمد محمد عٌد

59
أسٌوطأحمد حمدي عبد الرحٌم عبد الرحمن

60
أسٌوطعبدالرحمن محمد توفٌق محمد

61
أسٌوطولٌد صالح محمد مشعال

62
أسٌوططارق محمد سعد جمعه

63
أسٌوطعلى عبد السمٌع محمد عبد السمٌع

64
أسٌوطمحمود محمد عبدالاله فرج هللا


