
المحافظةاالسمم

1
قنااحمد احمد جاوٌد محمد

2
قنااحمد محمود شاكر خلف هللا

3
قنااحمد مصطفى محمد حامد

4
قناالطاهر محمد عبٌد حامد

5
قناأحمد على حسٌن محمود

6
قناأحمد محسب أحمد إبراهٌم

7
قناأحمد محمد ضمرانى محمود

8
قناأحمد محمد عبد الفتاح محمد

9
قنابدوي اسماعٌل محمد بدوي

10
قناجمال عبد الحمٌد رزق عبد هللا

11
قناحجاج محمد ابراهٌم محمد

12
قناحسام خالد خلف الاله عٌد

13
قناحسٌن ابوبكر حسن ابوبكر

14
قناخالد محمدخٌر محمد حسن

15
قناخلف هللا حمدان قندٌل حسن

16
قناخلٌل سٌد ابراهٌم علً

17
قنادعاء سٌف الدٌن عبد الاله عمر

18
قنازكري ٌحً زكري احمد

19
قنازكرٌا احمد محمد الصغٌر

20
قناسعٌد عبد المعٌن محمد عبادى

21
قناصالح سٌد أحمد محمد علً

22
قناطاٌع عبد المعطً طاٌع أحمد

23
قناعاطف أبوالحسن أحمد سالم

24
قناعبد الرازق رشدى عبد محمد

25
قناعبدالرحٌم رضوان محمد وزٌرى



26
قناعبدهللا حمدى خلق حادى

27
قناعبدهللا ضمرانى قناوى ضمرانى

28
قناعبدهللا عبدالصبور عبدالراضى محمد

29
قناعبدهللا على محمد مصطفى

30
قناعبدالمعز صالح احمد عبداللطٌف

31
قناعصام عبد الناجى توفٌق ضرار

32
قناعطٌه الدوٌنً على موسى

33
قناعلى عبد النبى محمد برعى

34
قناعمر عربً محمد ابراهٌم

35
قناعمر محمد البٌومى صادق احمد

36
قناعمر منصور عبد العلٌم ابراهٌم

37
قناعمرو عبد الرحٌم احمد حسٌن

38
قنافارس عبدالعظٌم موسً حسن

39
قناكرم محمد سٌد المشهور حزٌن حسن

40
قناكرٌم فخرى السمان رنان

41
قناكمال رمضان صابر دٌاب

42
قنامحمد ابراهٌم عبٌد ابراهٌم

43
قنامحمد ابوالوفا سلٌمان احمد

44
قنامحمد احمد محمود مرسى

45
قنامحمد احمد ملٌجى محمود

46
قنامحمد بسٌونى حسٌن هاللى

47
قنامحمد ثروت صبري قاسم

48
قنامحمد جابر احمد على

49
قنامحمد سعد عمران فكار

50
قنامحمد عبد السالم ضرار دروٌش

51
قنامحمد عبدالفتاح محمد عبدالعال



52
قنامحمد عبدالقوي احمد محمد

53
قنامحمد عبدهللا عبدالحق السٌد

54
قنامحمد عزت مصطفى بهجات

55
قنامحمد فاروق راشد محمد

56
قنامحمد فتحى سٌد حسن

57
قنامحمد محمد تغٌان بهنساوى

58
قنامحمد محمد محمود طاٌع

59
قنامحمد نصرالدٌن مصطفى خلٌل

60
قنامحمود احمد نجامى ابو هرٌرة على

61
قنامحمود زناتى عبد المحسن بدٌوى

62
قنامحمود عمر محمد الصغٌر محمدٌن

63
قنامحمود محمد محمد السنوسى

64
قنامؤمن عبد الناجى توفٌق ضرار

65
قناهنداوى محمد هنداوى أحمد

66
قناوهٌب فتاح توفٌق علً

67
قناٌحٌى محمد عبد الهادي


