
المحافظةاالسمم

1
األقصرابراهٌم عبد الفتاح السٌد محمد

2
األقصرابراهٌم محمد مجلى عبدالمطلب

3
األقصراحمد النوبى محمد عبدالهادى

4
األقصراحمد جابر احمد جادالرب

5
األقصراحمد حجاجً السٌد عبدهللا

6
األقصراحمد عبد الفتاح محمد على

7
األقصراحمد عبده احمد ابراهٌم

8
األقصراحمد محمد جالل محمد

9
األقصراحمد محمد رضى احمد

10
األقصراحمد محمد ٌوسف محمد

11
األقصراسامة محمد جاد الرب محمد

12
األقصراسالم حمزة عبدالقدوس احمد

13
األقصراشرف محمد شحات على

14
األقصرالحسٌن قناوى السٌد عثمان

15
األقصرإبراهٌم عبدالسالم حامد قناوى

16
األقصرأحمد محمد أحمد أبوالحسن

17
األقصرحسن محمد غٌدالعزٌز سلٌم

18
األقصرحسٌن حجاج الصادق محمد

19
األقصرحسٌن محمد رضى احمد

20
األقصرحمتو حباشى احمد ادم

21
األقصرحمدى رجب حمزه الراوى



22
األقصرسٌد عوص إبراهٌم على

23
األقصرطارق عطا بسطاوى اسماعٌل

24
األقصرطه أحمد طه أحمد

25
األقصرعبد الحمٌد ناصر أحمد ناصر

26
األقصرعلى عوض هللا بشٌر

27
األقصرعلى محمود ابوالسعود محمد

28
األقصرعمرو خٌر جالل محمد

29
األقصركمال فخرى بدرى سالمان

30
األقصرمحمد حسن فهمى عمر

31
األقصرمحمد سعدى حسن ادم

32
األقصرمحمد سعدى محمد خلٌل

33
األقصرمحمد عبد الكرٌم حسن عسران

34
األقصرمحمد نجار حمدان بكر

35
األقصرمحمود احمد تهامى احمد

36
األقصرمحمود رمضان عاشور حسن

37
األقصرمحمود عبد اللطٌف النوبً ابو الوفا

38
األقصرمحمود عبدالهادى عبدالغنى حسن

39
األقصرمحمود فوزى محمود عبدهللا

40
األقصرمصطفى حسٌن مصطفى احمد

41
األقصرمنصور حسن احمد عبدالباقى

42
األقصرناجى محمد محمود خلٌل سلطان

43
األقصرنوبى عبد البارى النوبى احمد طه



44
األقصرولٌد عبدالباقى ابوالقضل محمود

45
األقصرمحمد احمد حجازي فراج محمد

46
األقصرمحمد سٌد امٌن على

47
األقصرمحمد فرغل محمد حسٌن

48
األقصرالحسٌن أحمد بدرى أحمد

49
األقصراحمد عبدالهادى التهامى السمان

50
األقصرشهاب سٌد محمد كرٌم

51
األقصرمحمد محمد خلٌل عبد النعٌم

52
األقصرحسن احمد حسن حسنٌن

53
األقصررضوان مصطفى حسٌن ابراهٌم

54
األقصرمحمد احمد محمد السٌد

55
األقصرجمال عبد الناصر محمد عبد الرحٌم

56
األقصرعلوي علً محمد ابوبكر

57
األقصرمصطفى سٌد احمد عبدالداٌم العربى

58
األقصرمحمد جابر حجاجً ركابً

59
األقصرحسٌن عبدالرازق عبدالباسط عبدالرازق

60
األقصرالحسن أحمد محمد رمضان


