
المحافظةاالسمم

1
الشرقٌةابراهٌم احمد ابراهٌم محمود

2
الشرقٌةاحمد الصادق محمد الصادق

3
الشرقٌةاحمد عادل محمد محمد فرج

4
الشرقٌةاحمد عبد الفتاح احمد عبد الغفار

5
الشرقٌةاحمد عبدالواحد عبدالرازق عبدالواحد

6
الشرقٌةاحمد عدلى محمد عبده

7
الشرقٌةاحمد على سعٌد على

8
الشرقٌةاحمد محمد عبدالعلٌم على

9
الشرقٌةاسماء رشاد محمد ابراهٌم

10
الشرقٌةاسماعٌل حمدى سلٌمان ابراهٌم

11
الشرقٌةالسٌد عبدالكرٌم عطٌة عبدالكرٌم

12
الشرقٌةالسٌد محمد احمد السٌد

13
الشرقٌةاٌمن حسنً صالح محمد

14
الشرقٌةإبراهٌم عبد هللا محمد فتح هللا

15
الشرقٌةإبراهٌم محمد محمد أنور شلبً

16
الشرقٌةإسالم عبدالسالم محمد مصطفً

17
الشرقٌةأحمد ابراهٌم محمد عبد الباري

18
الشرقٌةأحمد جمال السٌد عبد الرحمن سالم

19
الشرقٌةأحمد عادل أحمد محمود علً

20
الشرقٌةأحمد عبدالرحمن عبدهللا أحمد

21
الشرقٌةأحمد محمد سلٌمان ابراهٌم عكر

22
الشرقٌةبركات ابراهٌم على ٌوسف

23
الشرقٌةبالل ٌونس أحمد على



24
الشرقٌةجمال أحمد محمد عزب

25
الشرقٌةحسام احمد محمد محمد

26
الشرقٌةحسن سعد على مبارك

27
الشرقٌةحسن عبدالمعز احمد السٌد

28
الشرقٌةخالد صابر السٌد محمد

29
الشرقٌةسامح شاكر عبد الهادي احمد

30
الشرقٌةسالمه صبحى محمد محمود عبد الجواد

31
الشرقٌةسلٌم السٌد حسن متولً نجم

32
الشرقٌةصالح الدٌن مصطفً محمد مبروك

33
الشرقٌةعادل صالح علً احمد

34
الشرقٌةعباهلل سمٌر محمد متولى

35
الشرقٌةعبد العزٌز محمد محمد محمد

36
الشرقٌةعبد الفتاح محمد هالل محمد

37
الشرقٌةعبد الناصر السٌد محمد عوض هللا

38
الشرقٌةعبدالعزٌز محمد محمد محمد

39
الشرقٌةعبدالفتاح صبري حسنً عبدالفتاح

40
الشرقٌةعبدهللا ابراهٌم عبدالسالم محمد

41
الشرقٌةعبدهللا عثمان احمد محمد

42
الشرقٌةعبدهللا علً محمد علً

43
الشرقٌةعبدهللا عٌد السٌد محمد

44
الشرقٌةعبدهللا محمد احمد السٌد امام

45
الشرقٌةعبدهللا محمد عبدالسالم سلٌم

46
الشرقٌةعبدالمنعم السٌد عبدالمنعم أحمد

47
الشرقٌةعالء ابراهٌم محمد سالم



48
الشرقٌةعالء محمد فتحى عبدالغفار محمد عٌد

49
الشرقٌةعلً السٌد علً أحمد

50
الشرقٌةعٌد جمٌل سلٌمان جمٌل

51
الشرقٌةمحمد اسماعٌل محمد عوض

52
الشرقٌةمحمد السٌد محمد على

53
الشرقٌةمحمد أبوالفتوح عبدهللا عبدالرحمن

54
الشرقٌةمحمد أحمد محمود مصطفى عامر

55
الشرقٌةمحمد بٌومً جودة بٌومً

56
الشرقٌةمحمد رمضان عبدالحمٌد محمد رفاعً

57
الشرقٌةمحمد سلٌمان محمد سلٌمان

58
الشرقٌةمحمد صالح السٌد مصطفى الفولى

59
الشرقٌةمحمد عبد الحكٌم احمد متولً

60
الشرقٌةمحمد عبدالحمبد عبدالرحٌم فاضل

61
الشرقٌةمحمد عبدالرحمن محمد محمد االعرج

62
الشرقٌةمحمد عبدهللا فؤاد عبدالفتاح

63
الشرقٌةمحمد عثمان مصطفى محمد

64
الشرقٌةمحمد على مصطفى عبدربه

65
الشرقٌةمحمد محسن عطٌه احمد

66
الشرقٌةمحمد محسن محمد السٌد

67
الشرقٌةمحمد محمد اسماعٌل مصطفى

68
الشرقٌةمحمد محمد السٌد اسماعٌل

69
الشرقٌةمحمد محمد على ابراهٌم

70
الشرقٌةمحمدد فتحً محمد علً

71
الشرقٌةمحمدقاسم عبد الواحد عبد العاطً



72
الشرقٌةمحمود السٌد حسن عبدالعاطى

73
الشرقٌةمحمود جمال أنور إمام

74
الشرقٌةمحمود حسٌنً سالم سلٌمان

75
الشرقٌةمحمود خضري إبراهٌم السٌد

76
الشرقٌةمحمود سامى محمد أحمد محمد

77
الشرقٌةمحمود على عبدالرازق

78
الشرقٌةمصطفً محمود عبد المنعم محمد

79
الشرقٌةهشام صالح نصر ابراهٌم


