
المحافظةاالسمم

1
البحٌرةابراهٌم احمد محمود عبد هللا

2
البحٌرةابراهٌم خلٌل ابراهٌم خلٌل حمود

3
البحٌرةابراهٌم عبد الحمٌد محمد سوٌلم

4
البحٌرةابراهٌم مصطفى عبدهللا محمد

5
البحٌرةاحمد جمعة محمد علوانً ضٌف هللا

6
البحٌرةاحمد جمعه على موسى تركى

7
البحٌرةاحمد حمدي عبدالمجٌىد السقا

8
البحٌرةاحمد خمٌس عبد الغنى احمد خمٌس

9
البحٌرةاحمد سعد اسماعٌل احمد

10
البحٌرةاحمد سعٌد علً محمد النقراشً

11
البحٌرةاحمد شعبان حمد ابراهٌم مسلم

12
البحٌرةاحمد صالح عبد المعبود محمد السقا

13
البحٌرةاحمد طه احمد متولى

14
البحٌرةاحمد عطٌه عبدالحلٌم خمٌس

15
البحٌرةاحمد فاٌز عبدالوارث عبدالرحمن دربالة

16
البحٌرةاحمد محمد محمود نمر

17
البحٌرةاحمد منجً محمد الخواجه

18
البحٌرةاحمدرزق احمدالسبكً



19
البحٌرةاسامة محمد ٌوسف عبد المجٌد محمد

20
البحٌرةاسالم احمد سالم عٌدرٌشة

21
البحٌرةاسالم جمال الشحات عبد العاطً خمٌس

22
البحٌرةاسالم رمضان عٌد على ٌوسف

23
البحٌرةاسالم سعد عبدالحمٌد محمد شلبى

24
البحٌرةاسماعٌل احمد اسماعٌل حسٌن جاب هللا

25
البحٌرةاسماعٌل عبد الفتاح محمد بٌومى عامر

26
البحٌرةاسمامة محمد بسٌونً علً ٌحً

27
البحٌرةالصافى سعد متخاطرى مواح

28
البحٌرةامٌر اشرف محمود صالح

29
البحٌرةإبراهٌم علً علً محمد عبد العزٌز

30
البحٌرةإسالم زغلول علً زغلول

31
البحٌرةأحمد ابراهٌم حسن الرحمانى

32
البحٌرةأحمد إسماعٌل محمود حمد

33
البحٌرةأحمد أدهم محمد عبدالمطلب زٌدان

34
البحٌرةأحمد عبد الهادي سلٌمان جوٌدة

35
البحٌرةأحمد عبدالحمبد أسعد حلقها

36
البحٌرةأحمد عوض عبدالسالم عبدالمقصود

37
البحٌرةأحمد محمد محمد على



38
البحٌرةأحمد محمد محمود محمد الكومً

39
البحٌرةأسامة خمٌس عبد النبً بسٌونً

40
البحٌرةأشرف عبد العاطً محمد سالم متولً مرعً

41
البحٌرةبشٌرمحمد محمد أحمد الدٌب

42
البحٌرةجاسر عبود جاسر سالم

43
البحٌرةحامد ابراهٌم حامد علوانً عٌسً

44
البحٌرةحامد محمد حامد السٌد

45
البحٌرةحذٌفه زٌن عبدالفتاح علً

46
البحٌرةحسام إبراهٌم قناوي حسب

47
البحٌرةحسن مبروك مصطفى سعد

48
البحٌرةحسن مهدى حسٌن نصٌر

49
البحٌرةحلمً احمد عبدالفتاح العربً

50
البحٌرةحمدى أحمد على ابو شاهٌن

51
البحٌرةخالد محمد عبد الحلٌم عبد هللا سرور

52
البحٌرةخالد محمد عبد الحمٌد علٌان

53
البحٌرةخالد مسعود ابراهٌم واعر

54
البحٌرةخٌرى حمٌده ابوالسعود صٌام

55
البحٌرةرجب محمد عبدالهادى محمد

56
البحٌرةرضا أحمد عوض الصعٌدى



57
البحٌرةرضا مسعود عبدالغنى حسن

58
البحٌرةسعد علً سعد الملٌجً

59
البحٌرةصبحى شعبان على محمد

60
البحٌرةطاهر محمد طه سلٌمان

61
البحٌرةعادل منٌر عبد السالم مبروك

62
البحٌرةعاصم عبد العاطى عبد العزٌز رزق

63
البحٌرةعامر محمد على القزاز

64
البحٌرةعبد المعطى جابر عبدالمعطى كبٌش

65
البحٌرةعبد الوهاب رجب عبد الوهاب الشرٌف

66
البحٌرةعبدالرحمن رزق عبدالقادر عبدالقادر

67
البحٌرةعبدالرحمن قطب عبدالمعطً محمود

68
البحٌرةعبدالمنعم عبداللطٌف عبدالصمد عطٌة

69
البحٌرةعبدالمنعم فؤاد عبدالمنعم محمود

70
البحٌرةعصام فاٌز عبد الحمٌد عامر الحجرى

71
البحٌرةعلى مرضى على عطٌه

72
البحٌرةعلً أبوالمكارم علً عالم

73
البحٌرةعلً سامً علً محمد ناصر

74
البحٌرةعلً عبدهللا ابراهٌم محمد

75
البحٌرةعماد احمد محمد محمود حشٌش



76
البحٌرةعمار السعٌد محمد محمود

77
البحٌرةعمر إبراهٌم عبد الغنً أحمد بدر الدٌن

78
البحٌرةعمرو محمود ابراهٌم زغلول

79
البحٌرةفاضل سٌد أحمد محمد المغربً

80
البحٌرةفرحان فاٌز عوض حسٌن الساعدى

81
البحٌرةكرم على ٌوسف رزق ٌوسف حجاج

82
البحٌرةكرٌم محمد السٌد محمد

83
البحٌرةمحمد ابو على حسنٌن

84
البحٌرةمحمد احمد محمد سالم

85
البحٌرةمحمد حافظ عبد الحاحافظ الطوٌل

86
البحٌرةمحمد حبشى برى الفقى

87
البحٌرةمحمد حسن جالل أحمد

88
البحٌرةمحمد رجب محمد زكى على مصطفى

89
البحٌرةمحمد سامى محمد ناصف

90
البحٌرةمحمد سعداوى عبد الحلٌم المصرى

91
البحٌرةمحمد سعٌد بسٌونى ونس

92
البحٌرةمحمد سعٌد سعد عبدالغفار مرعى

93
البحٌرةمحمد صبحى احمد مبارك شفاعة

94
البحٌرةمحمد عبد القادر محمد شرف



95
البحٌرةمحمد عبدالبصٌر ناجً مدكور

96
البحٌرةمحمد عبدالمنعم بٌومى عبدالمنعم

97
البحٌرةمحمد عبدالوهاب السٌد شعله

98
البحٌرةمحمد عالء عبدالكرٌم السماحً

99
البحٌرةمحمد متولى عبد اللطٌف عبد العلٌم

100
البحٌرةمحمد محمد اسماعٌل محمد ملكة

101
البحٌرةمحمد محمد إبراهٌم محمد حماد

102
البحٌرةمحمد مسعد سٌدأحمد جرابٌع

103
البحٌرةمحمد موسً عبدهللا سعد

104
البحٌرةمحمد ٌوسف فتحً صبح

105
البحٌرةمحمدحامد رمضان الصٌفً

106
البحٌرةمحمدمرسً محمد غراب

107
البحٌرةمحمود التهامى عوض عبدالمجٌد

108
البحٌرةمحمود حسن عبدالجٌد حسن شعبان

109
البحٌرةمحمود رجب عبد العزٌز السقا

110
البحٌرةمحمود سعد على احمد عبد الهادى

111
البحٌرةمحمود صبحى دسوقى خالف

112
البحٌرةمحمود طه محمود ابو شرٌده

113
البحٌرةمصطفى ابراهٌم محمد هالل



114
البحٌرةمنصور عوض عبدالسمٌع عبٌده

115
البحٌرةمنصور محمود منصور زكً

116
البحٌرةمؤمن فؤاد عبد العال ورٌده

117
البحٌرةولٌد محمد على السعدنى

118
البحٌرةٌوسف محمد سعد البنا

119
البحٌرةمحمود السٌد عبدالبر الزعلٌك

120
البحٌرةمحمود السٌد عبدالبر الزعلٌك

121
البحٌرةشرٌف محمود أمٌن جسن

122
البحٌرةابراهٌم سعٌد احمد حسٌن دٌغم

123
البحٌرةمجدي علً عبدالقوي زٌدان

124
البحٌرةٌوسف محمود فتحً محمد الصوفانً

125
البحٌرةمحمد الطاهر محمد قطب عبده

126
البحٌرةحمادة حسن احمد درة

127
البحٌرةاحمد شحاته سعد على

128
البحٌرةعبد العاطى فرج عبد العاطً عبد القادر

129
البحٌرةمحمد رجب حسٌن احمد

130
البحٌرةربٌع رشاد عبد المجٌد الشرٌف

131
البحٌرةخالد جمعه عبد هللا الطنوبى

132
البحٌرةأحمد محمد عبد القوى بدر



133
البحٌرةمحمد عبد الغنً سعٌد فتح هللا رضوان

134
البحٌرةعرفه احمد جالل محمد عبدالجلٌل

135
البحٌرةبسٌونى ٌسرى بسٌونى محمد ابوالخٌر

136
البحٌرةسامى خالد سٌد احمد صقر

137
البحٌرةخالد عبدالعاطً محمد رجب

138
البحٌرةعبد هللا أحمد عبد الغنى محمد عبد الرحمن

139
البحٌرةأسامه حسن عبداللطٌف عبده

140
البحٌرةكامل سعد كامل عزب

141
البحٌرةمحمد ودٌع شحاته عٌسى

142
البحٌرةمحمد السعٌد عبد الحمٌد المزٌن

143
البحٌرةعادل عوض عبدالمنعم حسنٌن

144
البحٌرةعبدالشافى جمال على محمد عبده

145
البحٌرةجالل محمد كامل محمد

146
البحٌرةمحمد جمال السٌد راضى

147
البحٌرةكمال الدٌن شوقى كمال الحوفى

148
البحٌرةعلً بسٌس فاٌز الزغٌبً

149
البحٌرةأحمد عٌسى أنور عٌسى حسب هللا

150
البحٌرةحسن سعٌد حسن رمٌح

151
البحٌرةمصطفى محمود أحمد عبد الغنً قمبر



152
البحٌرةاحمد ابراهٌم احمد ابوغدٌه

153
البحٌرةاحمد السعٌد على معوض

154
البحٌرةعبد المنعم سلٌمان بسٌونً محمد بسٌونً

155
البحٌرةأحمد جمال محمد عوض بسٌونً نصر الدٌن

156
البحٌرةمحمود سعٌد محمود احمد

157
البحٌرةاحمد مصطفى محمد الطنٌحى

158
البحٌرةحمدي جمعه حامد عبده

159
البحٌرةمحمد إبراهٌم أحمد عبد الوهاب

160
البحٌرةخالد محمد عبد الحلٌم عبد هللا


