
المحافظةاالسمم

1
المنٌااحمد خالد قٌاتى حبشى

2
المنٌااحمد شعبان عبد الكرٌم محمد

3
المنٌااحمد شعراوى توفٌق محمد

4
المنٌااحمد عبدالعظٌم مشرف عبداللطٌف

5
المنٌااحمد عطٌه عالق عبد القادر

6
المنٌااحمد محمد رضا خٌري محمد

7
المنٌااحمد محمود محمد حسن

8
المنٌاإسالم محمد نور محمد فرٌد

9
المنٌاأحمد صالح شعبان فهمً

10
المنٌاأحمد عبدالمحسن نافع أحمد

11
المنٌاحسام الدٌن سٌد احمد عبد الرسول

12
المنٌاحسٌن عبدالمحسن جمٌل عبدالحى

13
المنٌاحماده عمر حسن أمان

14
المنٌاحمدي حسانٌن عبد العزٌز عبد الجٌد

15
المنٌارضوان طلعت عبدالحمٌد محمد

16
المنٌاسامح محمد ابراهٌم عٌد

17
المنٌاسالمة احمد سالمة اسماعٌل

18
المنٌاسٌد عمر احمد محمد

19
المنٌاطه مهدى مبروك عبد البصٌر

20
المنٌاعاصم عوض فؤاد محمد

21
المنٌاعبد المحسن ابراهٌم عبدالمحسن محمد

22
المنٌاعبدالرحمن نبٌل عمر عبدالحمٌد

23
المنٌاعبدهللا شوقة عبدالعزٌز جاد

24
المنٌاعبدالناصر ابراهٌم عبدالجٌد ابراهٌم



25
المنٌاعالء حلمى عبد العظٌم كامل

26
المنٌاعالء عثمان جابر متولى

27
المنٌاعالء ٌحٌى على عباس

28
المنٌاعمرو هاشم عبد العزٌز سٌد

29
المنٌامحسن نادى عامر لٌثى

30
المنٌامحمد احمد سلطان حماد

31
المنٌامحمد جمال عبدالرحمن على

32
المنٌامحمد جمال محمد عبدالرزاق

33
المنٌامحمد جمعة عبدهللا حسن

34
المنٌامحمد طه عٌسوى أحمد

35
المنٌامحمد عادل عامر محمد محمد

36
المنٌامحمد عبدهللا حسن ابراهٌم

37
المنٌامحمد مجدى إبراهٌم الدسوقى رمضان

38
المنٌامحمد محى عبدالوهاب محمد

39
المنٌامحمد مفتاح محمد محمد

40
المنٌامحمود عادل على عبد المجٌد

41
المنٌامحمود عثمان الحسٌنً محمد

42
المنٌامصطفى شادي محمد عبد الستار

43
المنٌامؤمن بلبل سٌد بٌومى

44
المنٌاأحمد ماهر أحمد شحاتة

45
المنٌاغحسان على محمد حسن

46
المنٌااحمد على شوقً محمد

47
المنٌاأحمد محمد أحمد العبد

48
المنٌاعبد العزٌز ٌحٌى علً عباس

49
المنٌامحمد محروس عبدالصبور مصطفى



50
المنٌارضا فتحً عٌد محمد طلبه

51
المنٌااسالم عاشور علً بخٌت

52
المنٌامحمود احمد سٌد الصغٌر خاطر

53
المنٌاعبدالرحمن محمد عٌسً ضٌف

54
المنٌاإسالم فوزي محمد عبدالباقً

55
المنٌاحسام إبراهٌم محمد إبراهٌم

56
المنٌااسالم عبد الناصر عبد النعٌم محمد

57
المنٌامعتز عبدالمعز عبدالحلٌم دسوقى

58
المنٌااسالم رضا حسان عبد الحمٌد

59
المنٌاعبدهللا فراج عبدالحمٌد بدر

60
المنٌاعطا خلف عطا خلف

61
المنٌاعلى عبدالرحمن على عبدالرحمن


