
المحافظةاالسمم

1
بنً سوٌفابراهٌم سعٌد احمد عبدالباقً

2
بنً سوٌفاحمد ابوطالب عبدالفتاح حسن

3
بنً سوٌفاحمد ابراهٌم سٌد عبد الوهاب

4
بنً سوٌفاحمد سلٌمان محمود سرور

5
بنً سوٌفاحمد صادق محمد صادق

6
بنً سوٌفاحمد عامر محمد عبد الحمٌد

7
بنً سوٌفاحمد علً احمد احمد

8
بنً سوٌفاحمد مجدي جمعه عبد التواب

9
بنً سوٌفاحمد محمد حسٌن محمد

10
بنً سوٌفاحمد محمد مهدى محمد

11
بنً سوٌفاسامه داهش مراد عبد الحافظ

12
بنً سوٌفالحسٌن شحاته طه شحات

13
بنً سوٌفاٌمن رجب عبد هللا حسن

14
بنً سوٌفأحمد سٌد طه احمد

15
بنً سوٌفأحمد عٌد عبدهللا محمد

16
بنً سوٌفبالل احمد محمد محمد

17
بنً سوٌفحسٌن محمود محمد عبد الغنى

18
بنً سوٌفحماده نبٌل محمود احمد



19
بنً سوٌفحمٌده سٌد ابراهٌم محمد خلٌفة

20
بنً سوٌفسامح ممدوح رشاد محمد

21
بنً سوٌفسمٌر محمد هاشم ابوسرٌع

22
بنً سوٌفسٌد احمد عثمان بشٌر

23
بنً سوٌفسٌد محمد سٌد محمد

24
بنً سوٌفشرٌف رمضان راضى محمد

25
بنً سوٌفضٌاء محمود عبدهللا روبى

26
بنً سوٌفطه احمد محمد كامل

27
بنً سوٌفطه سعد محمود علً

28
بنً سوٌفطه عماد محمد احمد

29
بنً سوٌفعبد الرحمن شرقاوي مبروك ٌونس

30
بنً سوٌفعبد الرحمن ممدوح عبد الرحٌم محمد

31
بنً سوٌفعبد المنعم ربٌع سٌد عبد العظٌم

32
بنً سوٌفعبدالرحمن شكري عباس عطا

33
بنً سوٌفعزت محمد حسن حسٌن

34
بنً سوٌفعالء جمعه عبدالفتاح قطب

35
بنً سوٌفعالء محمد عبد الحفٌظ عبد الجواد

36
بنً سوٌفعمرو محمد ابراهٌم عبدالصمد

37
بنً سوٌفعوٌس عبدالجواد محمد عبدالجواد



38
بنً سوٌفعٌد جوده سٌد جوده

39
بنً سوٌففرج رمضان عبد هللا مهدي

40
بنً سوٌفمحمد حمٌده ابراهٌم عبدالمجٌد

41
بنً سوٌفمحمد خالد فرحات محسب

42
بنً سوٌفمحمد رجب صالح سٌد

43
بنً سوٌفمحمد رمضان إبراهٌم محمد

44
بنً سوٌفمحمد عبد التواب أحمد محمد

45
بنً سوٌفمحمد عزمى على محمد

46
بنً سوٌفمحمد عصام رجب عبد الحلٌم

47
بنً سوٌفمحمد متولً احمد متولً

48
بنً سوٌفمحمد مصطفً البكري عمر حسٌن

49
بنً سوٌفمحمد معتصم على معوض

50
بنً سوٌفمحمود ابراهٌم محمود ابراهٌم

51
بنً سوٌفمحمود جمال علوانً عبدالحلٌم

52
بنً سوٌفمحمود حمدى عزوز محمد

53
بنً سوٌفمحمود رفعت محمد عوٌس

54
بنً سوٌفمحمود صادق محمد صادق

55
بنً سوٌفمحمود عوٌس احمد عوٌس

56
بنً سوٌفمحمود محمد عبدالغنى ابراهٌم الجابى



57
بنً سوٌفمصطفى عبد النبى على محمد

58
بنً سوٌفمصطفى على على ابراهٌم

59
بنً سوٌفمصطفً حسٌن سكران عبدالفتاح

60
بنً سوٌفوائل احمد محمد السٌد السٌد

61
بنً سوٌفمحمود ٌسن عبدالكرٌم سٌداحمد

62
بنً سوٌفحسٌن محمود عبدالباسط حسن

63
بنً سوٌفحمدان عثمان احمد ابراهٌم

64
بنً سوٌفطه سند على محمد

65
بنً سوٌفجمال أحمد علً عبد هللا

66
بنً سوٌفمحمد جمال محمد محمد

67
بنً سوٌفعمرو كردى سلٌمان محمد

68
بنً سوٌفعادل حسن زكً عبد الفتاح

69
بنً سوٌفعبد العزٌز ٌوسف احمد محمد

70
بنً سوٌفمحمود نادي حزٌن سٌد

71
بنً سوٌفابراهٌم احمد ابراهٌم إسماعٌل

72
بنً سوٌفهانً سٌد محمد محمود

73
بنً سوٌفحسام منصور محمد متولى امٌن

74
بنً سوٌفعلى أحمد عوٌس عبد الحفٌظ

75
بنً سوٌفمحمد سعد حسٌن محمد



76
بنً سوٌفشرٌف ربٌع مبروك قاسم

77
بنً سوٌفعبد الرحمن محمود شحاته عوٌس

78
بنً سوٌفسٌد محمد السٌد حسن

79
بنً سوٌفابوبكر عبدالستار حمٌده محمد

80
بنً سوٌفمحمد حلمً سٌد أحمد

81
بنً سوٌفخلف اسماعٌل خلف محمد

82
بنً سوٌفمحمد عبدالمجٌد وفقً محمد

83
بنً سوٌفمحمد جابر توفٌق طه

84
بنً سوٌفمحمد رمضان فراج محمد

85
بنً سوٌفربٌع سعد حسٌن محمد

86
بنً سوٌفمؤمن طه عبد الحفٌظ علً

87
بنً سوٌفقرنى منصور محمد متولى امٌن

88
بنً سوٌفعبد الرحمن محمد محمد أحمد


