
المحافظةاالسمم

1
سوهاجابراهٌم حسن احمد على

2
سوهاجابراهٌم سلٌمان السٌد محمود

3
سوهاجاحمد ابوالنعمان سٌد محمد

4
سوهاجاحمد السٌد فرغلى عبدالهادى

5
سوهاجاحمد سعد ابوضٌف عبداللطٌف

6
سوهاجاحمد صابر عباس على

7
سوهاجاحمد صابر فواز حسٌن

8
سوهاجاحمد عبد الرازق احمد حسٌن

9
سوهاجاحمد عبدالعال علً محمد

10
سوهاجاحمد محمد احمد محمد

11
سوهاجاحمد محمد عبدالظاهر علً

12
سوهاجاسامه علً عبدالرحٌم محمود

13
سوهاجاسالم احمد ضرار فتح هللا

14
سوهاجاسالم احمد محمد ٌوسف

15
سوهاجاسماعٌل البدري ابو الوفا احمد

16
سوهاجاألمٌر أبو السعود عبد الرازق رٌان

17
سوهاجالسٌد غرٌب احمد علٌو

18
سوهاجالسٌد متولً ابراهٌم سٌد

19
سوهاجالسٌد محمد ابوالمجد سلٌم

20
سوهاجاٌمن محمد محمود محمد

21
سوهاجاٌمن منصور عبدالحمٌد محمد

22
سوهاجإسالم فتحى عبد الرحمن عبد الجواد

23
سوهاجأبو العزم محمد جابر إبراهٌم



24
سوهاجأحمد عبد الموجود عبد اللطٌف رشوان

25
سوهاجأحمد محمد أبو الوفاء محمد

26
سوهاجأحمد ٌوسف ضاحً أحمد

27
سوهاجأسامة محمد عٌدالعلٌم رٌان

28
سوهاجبهاء عدلى محمد مقلد

29
سوهاججمال عبد الناصر عبد الحمٌد محمد

30
سوهاجحازم طه السٌد محمد

31
سوهاجحسانٌن رشاد احمد عبدالعال

32
سوهاجحسٌن فوزى عبدالاله حسنٌن

33
سوهاجخالد السٌد أحمد ابوالعال

34
سوهاجخلٌفة محمد عبده أحمد

35
سوهاجرجب جاد الكرٌم

36
سوهاجرجب حسٌن محمود الشلقامى

37
سوهاجزٌن محمد ابوضٌف احمد

38
سوهاجسعد رشاد محمود حسٌن

39
سوهاجصهٌب فتحً ٌاسٌن محمد

40
سوهاجطالل عبد الرحمن احمد عبد الرحمن

41
سوهاجطه حسٌن ابو العال عجمً

42
سوهاجعبد الحمٌد السٌد محمد محمود

43
سوهاجعبد العال محمد بدوي بخٌت

44
سوهاجعبدالعال شهاب اللٌسى عبدالعال

45
سوهاجعبدالعزٌز محمد عبدالرازق علً

46
سوهاجعبدهللا احمد امٌن احمد

47
سوهاجعبدالملك عمر عبدالملك السٌد



48
سوهاجعثمان محمد أحمد محمد

49
سوهاجعصام عبدالراضً فاهم محمد

50
سوهاجعالء محمد سلٌمان السٌد

51
سوهاجعلى فهمى على محمد

52
سوهاجعلى محمد هاشم عجور

53
سوهاجعلً الدٌن احمد علً ابراهٌم

54
سوهاجعلً الفرغل بدوي علً

55
سوهاجعلً حسٌن محمد محمود

56
سوهاجعمر احمد بكري همام

57
سوهاجعمرو سٌد ربٌع علً

58
سوهاجمحمد بالل احمد فرغلً

59
سوهاجمحمد خالد أحمد عبدالرحٌم

60
سوهاجمحمد رمضان محمود عارف

61
سوهاجمحمد شعبان السٌد بدوى

62
سوهاجمحمد عبد الفتاح محمد احمد

63
سوهاجمحمد فتحً علً عبد الموجود

64
سوهاجمحمد كمال حسن توفٌق

65
سوهاجمحمد محمدٌن همام علٌان

66
سوهاجمحمد منصور حسٌن علً

67
سوهاجمحمد ٌوسف بدرى احمد

68
سوهاجمحمود االشمندى قبٌصى عبد الحمٌد

69
سوهاجمحمود عبد الرحٌم محمد على

70
سوهاجمحمود عبد العال محمد فرج

71
سوهاجمحمود كمال السٌد حسن



72
سوهاجمروان عبدالناصر عبدالرحٌم احمد

73
سوهاجمصطفى احمد عبدهللا محمود

74
سوهاجمصطفى احمد محمد التونى

75
سوهاجمصطفى طلعت محمد محمد

76
سوهاجنوح محمد أحمد جاب هلل

77
سوهاجهانً السٌد محمد عبدالاله

78
سوهاجولٌد خلف محمد حجازي

79
سوهاجٌحٌى محمد عبد الحافظ سعٌد


