
 محافظة البحٌرة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 محمد احمد سلٌمان محمد  .1

 ناجح ابوزٌد الصابر موسى  .2

 طه ٌوسف ابو زٌد درغام  .3

 ابراهٌم عبدالقادر محمد هالل  .4

 عماد حمدى عبد العزٌز حدٌفة  .5

 اكرامً رشاد ابراهٌم الحلوانً  .6

 محمد عبد المنعم طلبه سٌف الدٌن  .7

 حسن كلٌلة محمد عبدالعزٌز  .8

 أحمد شعبان عبدالحمٌد عرابى  .9

 عبد المحسن محمد عبد المحسن السٌد المزٌن  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 محافظة الغربٌة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 محمد ابراهٌم السعٌد فرج  .1

 عبدالحلٌم أحمد عبدالحلٌم عمارة  .2

 محمد محمد السٌد ماضً  .3

 رضا ابراهٌم الدسوقً السعٌد  .4

 بد الرازق محمد عبد الرازق ابراهٌمع  .5

 اسامه عوض محمد عبد العزٌز  .6

 محمود عبد الظاهر محمد إبراهٌم  .7

 السٌد على السٌدعلى  .8

 اشرف بحٌرى علٌوة محرم  .9

 ناصر خلٌل البٌومى حسن  .11

 

 

 

 



 محافظة الشرقٌة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 محمد سالمه محمد فرج هللا  .1

 حمد مصطفىعبدالمنعم على أ  .2

 عمار فوزي محمد الهادي محمد  .3

 أشرف السٌد أحمد أبو زٌد  .4

 السٌد باز داود مصطفى  .5

 ٌاسر صالح محمد حسن  .6

 هنداوى محمد هنداوى ابراهٌم  .7

 السٌد السعٌد ابراهٌم محمد  .8

 حسنى السٌد عبد الحمٌد علوان  .9

 شعبان رضوان عطوه عبدالداٌم  .11

 



 
 محافظة القاهرة

 
 أســــــــــم العامـــل  م

 جمال سلٌمان همام السٌد  .1

 عصام محمود سلٌمان ابو الحسن  .2

 رضا عبدالعظٌم عبدالعزٌز سرحان  .3

 سٌد محمود محمد احمد ٌوسف  .4

 علً نجاح علً مصلوح  .5

 محمد ابراهٌم عمر ابراهٌم  .6

 حمدى عبد العزٌز عبد العال احمد  .7

 اٌمن رمضان ابوعوف محمود  .8

 رمضان عبدالحمٌد الصاٌن نصر  .9

 عبد الرحمن ابراهٌم حسن  .11

 



 محافظة القلٌوبٌة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 عصام احمد منصور دشٌشة  .1

 عماد عبده عبد المنعم محمد عامر  .2

 ٌاسر قاسم محمود قاسم  .3

 واد جمال الدٌنسالمه ابراهٌم ع  .4

 احد محمد محمد إمام  .5

 حسن قاسم حسن صالح  .6

 اٌسم ماهر احمد سٌد احمد  .7

 احمد عبدالفتاح محمد عبدالرازق  .8

 حماده فكري عبدالوهاب عواد  .9

 محمد جوده محمد محمد  .11

 



 محافظة المنوفٌة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 محمد السٌد السٌد عطوة  .1

 الفضلاحمد محمد احمد ابو   .2

 احمد حسن حمدي الفقً  .3

 اسماعٌل محمد عبدالعاطى اسماعٌل  .4

 هشام عبد الجٌد بدوي احمدي ابو سالم  .5

 محمد حامد السٌد ندا  .6

 عاطف محمد مخلوف محمد إبراهٌم  .7

 جمال ابراهٌم فرماوى الصٌفى  .8

 عصام سالم سلٌمان المزٌن  .9

 اٌهاب محمد على السٌسى  .11

 



 محافظة كفر الشٌخ
 

 ـــــــــم العامـــل أسـ م

 عنترصالح بدٌر الجنادي  .1

 وائل بسٌونى ابراهٌم خلٌفة  .2

 محمد إبراهٌم محمود أبو قورة  .3

 احمد هالل حسن سلٌمان  .4

 محمود إبراهٌم محمد مخلوف الرٌس  .5

 السعٌد عبد العزٌز المغازي ٌوسف  .6

 محروس متولً محمود سعٌد  .7

 هاشم السٌد السٌد ٌوسف البنا  .8

 بداللطٌف الصاوى عوٌداتفهمى ع  .9

 حماده شعبان عبد الحمٌد محمود المنسى  .11

 



 محافظة الدقهلٌة
 

 أســــــــــم العامـــل  م

 محمد ابراهٌم السعٌد فرج  .1

 عبدالحلٌم أحمد عبدالحلٌم عمارة  .2

 السٌد ماضً محمد محمد  .3

 رضا ابراهٌم الدسوقً السعٌد  .4

 عبد الرازق محمد عبد الرازق ابراهٌم  .5

 اسامه عوض محمد عبد العزٌز  .6

 محمود عبد الظاهر محمد إبراهٌم  .7

 السٌد على السٌدعلى  .8

 اشرف بحٌرى علٌوة محرم  .9

 ناصر خلٌل البٌومى حسن  .11

 


