
المحافظةاالسمم

1
بنً سوٌفاحمد سالمة هالل

2
بنً سوٌفاحمد سٌد سٌد محمد

3
بنً سوٌفاحمد طه امٌن احمد

4
بنً سوٌفاحمد عبدالتواب مشرف مشرف

5
بنً سوٌفاحمد علً احمد احمد

6
بنً سوٌفاحمد محمد سٌد محمد

7
بنً سوٌفاحمد محمد عبد العظٌم محمد

8
بنً سوٌفاحمد مهدى سٌد محمد

9
بنً سوٌفاحمد ناجى احمد محمود

10
بنً سوٌفاسالم رجب سٌد سعٌد

11
بنً سوٌفإسالم فتحى عبدالجٌد حسن

12
بنً سوٌفأحمد مصطفى حسن عثمان

13
بنً سوٌفحسن رمضان حسن محمد

14
بنً سوٌفحسٌن فتحً عبٌد حسٌن

15
بنً سوٌفحمادة محمد حجازى اسماعٌل

16
بنً سوٌفحمدي سٌد عبد اللطٌف جمعة

17
بنً سوٌفخلف اسماعٌل خلف محمد

18
بنً سوٌفربٌع محمد طه مشرف

19
بنً سوٌفرجب احمد خالد علً

20
بنً سوٌفسعد معاز حسن جمعه

21
بنً سوٌفسعودي السٌد عبد الوهاب

22
بنً سوٌفطه عماد محمد احمد

23
بنً سوٌفطه مصطفى محمد عبد الرسول

24
بنً سوٌفعباس احمدعباس قرنى
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25
بنً سوٌفعبد العزٌز ٌوسف احمد محمد

26
بنً سوٌفعبد هللا سعد عبد هللا اسماعٌل

27
بنً سوٌفعبد الوهاب كمال عبد الوهاب علً

28
بنً سوٌفعبدالرحمن احمد مجاهد احمد

29
بنً سوٌفعبدالرحمن محمد فكرى مٌهوب

30
بنً سوٌفعصام رمضان جبالى هاشم

31
بنً سوٌفعلى احمد البدوى محمد عبد الجٌد

32
بنً سوٌفعماد عبد اللطٌف محمد محمود

33
بنً سوٌفعمرو محمد محمود محمد

34
بنً سوٌفمحمد بكرى عبد التواب حسن

35
بنً سوٌفمحمد رجب عبدهللا محمد

36
بنً سوٌفمحمد سالمة هالل

37
بنً سوٌفمحمد سٌد عبد الستار ضٌف هللا

38
بنً سوٌفمحمد عٌد عبدالمنعم محمد

39
بنً سوٌفمحمد محمد عبدهللا روبى

40
بنً سوٌفمحمود شرقاوى مبروك ٌونس

41
بنً سوٌفمحمود عبدالرحمن سٌد محمد

42
بنً سوٌفمحمود مصطفى محمد عبد الرسول

43
بنً سوٌفمصطفى عوض محمد عبدهللا

44
بنً سوٌفمصطفً أحمد السٌد محمد

45
بنً سوٌفمنصور ربٌع عبد الحمٌد محمد

46
بني سويفحمدي سيد عبد اللطيف جمعة

47
بني سويفالعمدة شعبان ابوزيد ابو السعود

48
بني سويفمحمد جمال كمال سيد

49
بني سويفمحمد رمضان جابر حجازي


