
المحافظةاالسمم

1
سوهاجابراهٌم احمد امٌن عبد الرحٌم

2
سوهاجاحمد حسٌن احمد محمد

3
سوهاجاحمد عادل عبداللطٌف عبدالحمٌد

4
سوهاجاحمد عبد الناصر احمد صادق

5
سوهاجاحمد محمد محمد علً

6
سوهاجاحمد محمود احمد محمود

7
سوهاجاحمد محمود عبداللطٌف محمد

8
سوهاجاسماعٌل عبد الرحمن اسماعٌل عمر

9
سوهاجالسٌدعبد الاله السٌد بخٌت

10
سوهاجالشٌبانى عبدالاله البدرى احمد

11
سوهاجاٌمن خلف هللا محمود عبد اللطٌف

12
سوهاجأحمدجمال محمدعبدالاله

13
سوهاجبهاء السٌد ابراهٌم متولى

14
سوهاجبهاءالدٌن محمد بكر رسالن

15
سوهاججمال أحمد مجلً أحمد

16
سوهاججمعه عبدالرحمن عابدٌن عبدالعال

17
سوهاجحسن محمد أحمد حسن

18
سوهاجحسٌن احمد ٌونس امام

19
سوهاجحسٌن صدٌق حمدي أحمد

20
سوهاجحسٌن عبدالشافً حمٌلً عبدالرحٌم

21
سوهاجحماده محمد الصغٌر اسماعٌل محمد

22
سوهاجحماده محمد خلٌفه عبد الاله

23
سوهاجحماده محمودقرقارمهدى

24
سوهاجحمدى احمد محمد حسٌن
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25
سوهاجخالد شمس النور حسن دردٌر

26
سوهاجخطاب احمد السٌد عمر

27
سوهاجخلف عبدالرحمن عبدهللا اسماعٌل

28
سوهاجخلف على خلف على

29
سوهاجرضا محمد مصطفً السٌد

30
سوهاجرمضان احمدعبدالقادرسلٌمان

31
سوهاجرمضان محمد عبد العال حسٌن

32
سوهاجسلٌمان السٌد سلٌمان على

33
سوهاجصبرى محمدعباس فرغل

34
سوهاجصالح محمد علً محمد

35
سوهاجعاطف عبد الحفٌظ محمد حسان

36
سوهاجعبد الرازق خالد عبد النعٌم حفنً

37
سوهاجعبد الراضى محمد عبد الحمٌد محمد

38
سوهاجعبدالحً السٌد محمد ابراهٌم

39
سوهاجعبدالعال على عبدالعال على عبدالعال

40
سوهاجعبدالعزٌز فضل عبدالرحمن عبدالغنً

41
سوهاجعبدهللا عصمت احمد حسن

42
سوهاجعبدالمنعم معتوق عبد امنعم رشوان

43
سوهاجعصام السٌد احمد محمد

44
سوهاجفتوح كامل عالم ابراهٌم

45
سوهاجفهد محمد عبد العزٌز احمد

46
سوهاجمحمد احمد محمد عبدالحلٌم

47
سوهاجمحمد ثروت محمد صابر

48
سوهاجمحمد جمال السٌد عبدالعال

49
سوهاجمحمد حسن السٌد صدٌق

50
سوهاجمحمد حسٌن محمد حسٌن



51
سوهاجمحمد سٌد احمد علً

52
سوهاجمحمد عبدالرحمن على محمد

53
سوهاجمحمد عبدالاله احمد السمان

54
سوهاجمحمد عدبالاله احمد محمود

55
سوهاجمحمد محمود ابراهٌم

56
سوهاجمحمد ٌحًٌ أنور محمد

57
سوهاجمحمود احمد السٌد عبد الرحمن

58
سوهاجمحمود احمد محمد عبد الاله

59
سوهاجمحمود جمال نصرالدٌن امٌن

60
سوهاجمحمود فتح هللا محمد عبدالداٌم

61
سوهاجمختار محروس عبداللطٌف ابراهٌم

62
سوهاجمدحت رمضان حافظ محمد

63
سوهاجمصطفى محمود احمد بخٌت

64
سوهاجمصعب محمد سٌد محمد

65
سوهاجناصر رمضان حسن علً

66
سوهاجهشام جمال سعد هللا عبدالوهاب

67
سوهاجهشام محمد حافظ محمود

68
سوهاجٌاسر عادل فاروق محمد


