
المحافظةاالسمم

1
الفٌومابراهٌم عبدالسالم ابو شناف كعٌبٌش

2
الفٌوماحمد رمضان محمود عمار

3
الفٌوماحمد طلعت عبدالرحمن متولً

4
الفٌوماحمد عبد الوهاب هارون عبٌد

5
الفٌوماحمد على عطٌة ابراهٌم

6
الفٌوماحمد علً محمد فتح الباب

7
الفٌوماحمد علً محمد قطب

8
الفٌوماحمد عمر ٌاسٌن عبد الحلٌم

9
الفٌوماحمد عٌد عبدالحمٌد محمود

10
الفٌوماحمد محمد السٌد على

11
الفٌوماحمد ممدوح عبدالعلٌم شعبان

12
الفٌوماحمدعبدالوهاب عبدالعزٌزعبدالوهاب

13
الفٌوماسالم منصور عوٌس احمد

14
الفٌومالسٌد محمد ابو سٌف قطب

15
الفٌوماٌمن علً جمعة عفٌفً

16
الفٌومإبراهٌم محمد عبد الداٌم قندٌل

17
الفٌومأحمد عبد المقصود محمد عبد القادر

18
الفٌومأحمد عبدهللا شعبان السٌد

19
الفٌومأحمد محمد محمود شعبان

20
الفٌومأحمد محمد مهنى عبدالمنعم

21
الفٌومأحمدسعٌدعبدالغنى إبراهٌم

22
الفٌومجمال ربٌع امٌن جمعه

23
الفٌومجودة عبدهللا عبدالعزٌز عبدالواحد

24
الفٌومحجاج عٌد عبدالمولى عبدالحمٌد

الفيوم- خطباء املكافأة 



25
الفٌومحذٌفةعبدالتواب عبدهللا حسانٌن

26
الفٌومحسام احمد عبد الظاهر مبروك

27
الفٌومحسام احمد على محمد

28
الفٌومحسٌن السٌد حامد ماجد

29
الفٌومحمادة احمد محمود حسن

30
الفٌومحمادة عبد الفتاح عمار

31
الفٌومحماده رمضان فض هللا عبدالمجٌد

32
الفٌومحماده محمد محمودعبد الحمٌد

33
الفٌومحمدي عشري صادق حمٌدة

34
الفٌومخالد أحمد عبدالفتاح احمد

35
الفٌومخطاب ماهر عبدالحلٌم حسان

36
الفٌومخمٌس سٌد امٌن جادهللا

37
الفٌومربٌع محمد شعبان رحٌمه

38
الفٌومربٌع محمد عبدالجواد عبدالمجٌد

39
الفٌومرجب حسٌن محمد رجب

40
الفٌومرجب محمد احمد عبدالغفار

41
الفٌومرزق احمد سٌد حسان

42
الفٌومرمضان عبدالتواب مرزوق محمد

43
الفٌومرمضان عبدالهادى سٌد عبدالعزٌز

44
الفٌومرمضان محمود كامل سلومة

45
الفٌومسعٌد محمد سٌد خلٌفه

46
الفٌومشرٌف احمد عبد المجٌد عطٌة

47
الفٌومشعبان رمضان احمد عبدالتواب

48
الفٌومشعبان عبدالعظٌم ابراهٌم وحش

49
الفٌومطه عبد هللا مصطفى محمد

50
الفٌومطه كمال خضر السٌد



51
الفٌومعاشور عبدالتواب رجب كٌالنً

52
الفٌومعبد العزٌز سٌد عبدالعزٌز محمد

53
الفٌومعبد هللا محمد عبد الغنً مسعود

54
الفٌومعبدالباسط رمضان على شٌالبى

55
الفٌومعبدالرحمن محمود محمد عبدالجواد

56
الفٌومعبدهللا جمعه سٌد حسان

57
الفٌومعصام عبدالمجٌد حسن على

58
الفٌومعلى خمٌس راشد جاد

59
الفٌومعلى رجب كامل محمد

60
الفٌومعلى محمد عوض محمد

61
الفٌومعمار محمد امٌن احمد

62
الفٌومعمر رجب كامل محمد

63
الفٌومعمر محسن أحمد عبد هللا

64
الفٌومعمر محمود السٌد عبد الحفٌظ

65
الفٌومعمرو ربٌع عبد العلٌم طرفاٌة

66
الفٌومفتحً محمود عبدالسالم أحمد

67
الفٌوممحمد السٌد برٌك حمٌدة

68
الفٌوممحمد السٌد برٌك حمٌدة

69
الفٌوممحمد السٌد فرج محمد

70
الفٌوممحمد جمعه عبد الحلٌم على

71
الفٌوممحمد حسٌن محمد ابو بكر

72
الفٌوممحمد حمدى عبد المجٌد عبد الجلٌل

73
الفٌوممحمد رجب عبدالحمٌد عبدالحكم

74
الفٌوممحمد رمضان توفٌق عبد المجٌد

75
الفٌوممحمد سلٌم ٌوسف إبراهٌم

76
الفٌوممحمد سٌد على خلٌفة



77
الفٌوممحمد صالح محمد عبد الباقى

78
الفٌوممحمد عبد الغنى محمد سٌد

79
الفٌوممحمد عبدالرازق عبدالرحمن عبدهللا

80
الفٌوممحمد عبدالعظٌم السٌد عبدالحمٌد

81
الفٌوممحمد عشري امٌن خلٌفة

82
الفٌوممحمد على عبدالقوى محمد

83
الفٌوممحمد علً ابراهٌم محمد

84
الفٌوممحمد فتح الباب أحمد فتح الباب

85
الفٌوممحمد فرج عبدهللا عبدالغنً

86
الفٌوممحمد قطب رٌاض قطب

87
الفٌوممحمد محمدحأمد خضر

88
الفٌوممحمد معوض عبد السالم معوض

89
الفٌوممحمدحسٌن علً خلف

90
الفٌوممحمود اسماعٌل عبد اللطٌف رمضان

91
الفٌوممحمود السٌد علً عوض

92
الفٌوممحمود جمعة علً شرف الدٌن

93
الفٌوممحمود سلٌمان عبدالمقصود سلمان

94
الفٌوممحمود سٌد عبد القوى عبد الرحمن

95
الفٌوممحمود شعبان محمود عبد الرحمن

96
الفٌوممحمود عبد المنعم محمود حمد

97
الفٌوممحمود عبدالعزٌز خمٌس عمار

98
الفٌوممحمود عبدالعظٌم عبدالغنً علً

99
الفٌوممحمود فتحً عبدالرجمن اٌوب

100
الفٌوممحمود محمد احمد عبد العلٌم

101
الفٌوممحمود مختار محمد ابو بكر

102
الفٌوممرزوق منجود حسٌن احمد



103
الفٌوممصطفى احمد محمود احمد

104
الفٌوممصطفى شعبان احمد قطب

105
الفٌوممصطفى طه عبدالموجود موسى

106
الفٌوممصطفى عبد العظٌم خلٌل سٌد احمد

107
الفٌوممصطفً أحمد عبدالوهاب مصطفً

108
الفٌوممؤمن سلٌم احمد صمٌده

109
الفٌومناصر هٌبة سٌد حسٌن

110
الفٌومهاشم احمد محمود شافعى

111
الفٌومهانى السٌد عبد الحلٌم عبد الرحمن

112
الفٌومهانى سالم جوده محمد

113
الفٌومٌاسر فتحً حلبً عبدهللا

114
الفٌومٌاسر محمد أحمد جاب هللا

115
الفٌومٌوسف عبد التواب عمار سلطان


