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 سوهاج أنس حممد رشاد عبد اجمليد   .961

 سوهاج حممودأمين حممود بدري   .962

 سوهاج بهاء حمروس حممد حسانني  .963

 سوهاج جاسم حممد إبراهيم أمني   .964

 سوهاج حامد حممود عبد العال علي   .965

 سوهاج حسام  حافظ  عبد اهلل  أمحد  .966

 سوهاج حسام الدين إمساعيل أمحد السيد  .967

 سوهاج حسام أنور إمساعيل عبد احلميد   .968

 سوهاج حسام محدي خلف السيد   .969
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 سوهاج اخلطيب حممد محاد حممد فضل   .981

 سوهاج خلف خبيت حممد  .982

 سوهاج ذكريا فتحى عبد احلميد أمحد   .983

 سوهاج رشدي السنوسي عبد الغين حممد  .984

 سوهاج رشوان أبو احلمد رشوان عبد الرحيم   .985

 سوهاج رفعت رفاعي عبد الرحيم غامن  .986
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 سوهاج السيد عبد االه السيد حسانني  .993

 سوهاج شريف هارون حممد   .994

 سوهاج شعبان عبد القرياوى السقطى أمحد  .995
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 سوهاج عبد الرمحن أمحد حممد حممد   .1112
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 قنا أمحد حممد عبد احلي إبراهيم   .1111

 قنا أمني حسن امني حسن  .1112

 قنا أمين أمحد حسن حممد   .1113

 قنا الثابت عاصم حممد الثابت إمساعيل   .1114

 قنا اجلوهري عز أمحد منعي   .1115

 قنا أمحد أمحد رضوانمحادة سيد   .1116

 قنا رمضان حممد عبد املعطي حممد  .1117

 قنا السيد حممد السيد حممد   .1118
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 قنا عبد الرمحن عوض أبو احلمد شحات  .1121

 قنا علي دندراوي علي حممد   .1122



 املديرية االسم م
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 قنا حممد فراج متيم حسني  .1134
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 قنا حممد حممود علي  .1136

 قنا حممد ممدوح عبد النيب حسني   .1137

 قنا حممد نبيل عبد الرحيم عوض   .1138
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