
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
قنازكري ٌحً زكري احمد

18
قنازكرٌا احمد محمد الصغٌر

19
قناسعٌد عبد المعٌن محمد عبادى

20
قناصالح سٌد أحمد محمد علً

21
قناطاٌع عبد المعطً طاٌع أحمد

22
قناعاطف أبوالحسن أحمد سالم

23
قناعبد الرازق رشدى عبد محمد

24
قناعبدالرحٌم رضوان محمد وزٌرى

25
قناعبدهللا حمدى خلق حادى



26
قناعبدهللا ضمرانى قناوى ضمرانى

27
قناعبدهللا عبدالصبور عبدالراضى محمد

28
قناعبدهللا على محمد مصطفى

29
قناعبدالمعز صالح احمد عبداللطٌف

30
قناعصام عبد الناجى توفٌق ضرار

31
قناعطٌه الدوٌنً على موسى

32
قناعلى عبد النبى محمد برعى

33
قناعمر عربً محمد ابراهٌم

34
قناعمر محمد البٌومى صادق احمد

35
قناعمر منصور عبد العلٌم ابراهٌم

36
قناعمرو عبد الرحٌم احمد حسٌن

37
قنافارس عبدالعظٌم موسً حسن

38
قناكرم محمد سٌد المشهور حزٌن حسن

39
قناكرٌم فخرى السمان رنان

40
قناكمال رمضان صابر دٌاب

41
قنامحمد ابراهٌم عبٌد ابراهٌم

42
قنامحمد ابوالوفا سلٌمان احمد

43
قنامحمد احمد محمود مرسى

44
قنامحمد احمد ملٌجى محمود

45
قنامحمد بسٌونى حسٌن هاللى

46
قنامحمد ثروت صبري قاسم

47
قنامحمد جابر احمد على

48
قنامحمد سعد عمران فكار

49
قنامحمد عبد السالم ضرار دروٌش

50
قنامحمد عبدالفتاح محمد عبدالعال

51
قنامحمد عبدالقوي احمد محمد



52
قنامحمد عبدهللا عبدالحق السٌد

53
قنامحمد عزت مصطفى بهجات

54
قنامحمد فاروق راشد محمد

55
قنامحمد فتحى سٌد حسن

56
قنامحمد محمد تغٌان بهنساوى

57
قنامحمد محمد محمود طاٌع

58
قنامحمد نصرالدٌن مصطفى خلٌل

59
قنامحمود احمد نجامى ابو هرٌرة على

60
قنامحمود زناتى عبد المحسن بدٌوى

61
قنامحمود عمر محمد الصغٌر محمدٌن

62
قنامحمود محمد محمد السنوسى

63
قنامؤمن عبد الناجى توفٌق ضرار

64
قناهنداوى محمد هنداوى أحمد

65
قناوهٌب فتاح توفٌق علً

66
قناٌحٌى محمد عبد الهادي

67
قناابراهٌم عبد الكرٌم ٌحٌى محمد

68
قناسلٌمان احمد سلٌمان احمد

69
قنارشدى محمد حسن الرشٌدى

70
قناعاطف جمال عباس اسماعٌل عوض

71
قنامحمود عبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم

72
قناعلً عبدالرازق احمد محمود

73
قنامحسن عبد الفتاح عبد الشافً جاد

74
قنااحمد عبدالحمٌد عبدهللا احمد

75
قنامحمود محمد محمد صدٌق

76
قنامصطفى عبدالغنً راشد حسٌن

77
قنامحمد عز الدٌن محمد محمد



78
قنامحمود حسٌن جاد حسن

79
قناكرم محمود محمد مدنً

80
قناعمر محمد احمد حامد

81
قناجالل نور جاد الكرٌم احمد

82
قناعبدالحكٌم مصطفى احمد شعالن

83
قناالحسٌنً محمد حسن احمد

84
قناحسام عبدربه حافظ قاسم محمود

85
قناأحمد موسى أحمد إبراهٌم

86
قنامحمد علً محمد احمد

87
قناسعودي احمد محمد احمد

88
قنااٌمن محمد عبٌد حسن

89
قناعبدالرحمن عبادى حسن محمد

90
قنافاٌز احمد عبدالفتاح محمد

91
قناهشام عبدالوهاب أحمد محمد

92
قناٌوسف عبدالستار احمد عماره

93
قنامحمود محمد احمد احمد

94
قنااسامه سالم كامل عبد الراضى

95
قناعوض أبوبكر على أبوبكر

96
قناوائل أنور محمد ابراهٌم

97
قناالسٌد عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز

98
قناعبد العزٌز علً محمود اسماعٌل

99
قناطه رفعت أحمد ربٌع

100
قنامحمود علً راوي احمد

101
قنامحمود عدلً ابراهٌم جاد

102
قنامحمود على محمد على شحات

103
قنامصطفى عبدالعزٌز حسب أحمد



104
قناسعٌد محمد سعٌد عباس

105
قناعبد الملك عامر عبدالبارى سالم

106
قنامحمد خلٌفة علً احمد

107
قناخالد رفعت محمد حسٌن

108
قنامصطفى على عبدهللا محمد


