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االسماعيليهمصطفى محمد السيد علىكهرباء- الفنية 188

االسماعيليهمصطفى محمود توفيق محمدكهرباء- الفنية 189

االسماعيليهمصطفى محمود عيد المطلب الضويكهرباء- الفنية 190

االسماعيليهمينا فرج سلوانس جرجسكهرباء- الفنية 191

االسماعيليهاحمد محمد غريب حسنكهرباء- الفنية 192

االسماعيليهاسماعيل ناصر اسماعيل عثمانكهرباء- الفنية 193

االسماعيليهالسيد احمد السيد احمدكهرباء- الفنية 194

االسماعيليهتوفيق مصطفى توفيق دويداركهرباء- الفنية 195

االسماعيليهحسن محمد صالحكهرباء- الفنية 196

االسماعيليهحمدى محمد حنفى مصطفى احمدكهرباء- الفنية 197

االسماعيليهطارق محمد احمد محمدكهرباء- الفنية 198

االسماعيليهمحمد لطفي محمد مرسي ابراهيمكهرباء- الفنية 199

االسماعيليهمحمود شعيب فوزى ابراهيمكهرباء- الفنية 200

السويسابراهيم محمد حلمى عبد الحميدكهرباء- الفنية 201

السويساحمد عبد الفضيل سعد ابراهيمكهرباء- الفنية 202

السويسرمضان محمد عبد هللا عبد العزيزكهرباء- الفنية 203

السويسسيد اشرف محمد السهوليكهرباء- الفنية 204

السويسشريف محمود عثمان محمدكهرباء- الفنية 205

السويسعمرو صالح محمد صيامكهرباء- الفنية 206

السويسعيد محمد عيد صالحكهرباء- الفنية 207

السويسكريم محمد اسماعيل محمدكهرباء- الفنية 208

السويسمحمد ابراهيم محمد ابراهيم عامركهرباء- الفنية 209

السويسمحمد ابو الحسن عليكهرباء- الفنية 210

السويسمحمد احمد اسماعيل محمودكهرباء- الفنية 211

السويسمحمد احمد اسماعيل محمود عثمانكهرباء- الفنية 212

السويسمحمد احمد جوده احمدكهرباء- الفنية 213

السويسمحمد احمد عارفكهرباء- الفنية 214

السويسمحمد احمد محمد مصطفيكهرباء- الفنية 215

السويسمحمد السيد محمد عبد الصمدكهرباء- الفنية 216

السويسمحمد السيد محمد عثمانكهرباء- الفنية 217

السويسمحمد جمال الزاهر على محمدكهرباء- الفنية 218

السويسمحمد جمال عبد المقصود عبد السالمكهرباء- الفنية 219

السويسمحمد جمال على عبد المبدى محمدكهرباء- الفنية 220

السويس- فني كهرباء 



السويسمحمد حسانين محمود حسانين حسن االبيضكهرباء- الفنية 221

السويسمحمد خالد محمد راشدكهرباء- الفنية 222

السويسمحمد رضا احمد محمدكهرباء- الفنية 223

السويسمحمد رمضان صدقىكهرباء- الفنية 224

السويسمحمد سمير محمود يوسفكهرباء- الفنية 225

السويسمحمد عبد النبى سعيد عبد الرحيمكهرباء- الفنية 226

السويسمصطفى ابراهيم محمد عبد المقصودكهرباء- الفنية 227

السويسمصطفى دردير على اسماعيلكهرباء- الفنية 228

السويسمصطفى سعد ابراهيم دسوقيكهرباء- الفنية 229

السويسمصطفى سيد مصطفى احمدكهرباء- الفنية 230

السويسمصطفى محمد محفوظكهرباء- الفنية 231

السويسابراهيم محمد محمودكهرباء- الفنية 232

السويساسالم ابراهيم فتحى عطيةكهرباء- الفنية 233

السويسايه جمال محمد فارسكهرباء- الفنية 234

السويسعبد هللا محمد ابو النجا سالمهكهرباء- الفنية 235

السويسمحمد محمود ناجى محمدكهرباء- الفنية 236

السويسمحمود احمد على محمدكهرباء- الفنية 237

السويسمحمود محمد احمد محمودكهرباء- الفنية 238

بورسعيدايمن عبد الباسط ابو النور عبد الرازقكهرباء- الفنية 239

بورسعيدعبد الرحمن الخضر محمد سلطانكهرباء- الفنية 240

بورسعيدعبد هللا كمال محمد عبده الخضيريكهرباء- الفنية 241

بورسعيدفتحى اشرف فتحى ابو سليمةكهرباء- الفنية 242

بورسعيدكريم مصطفى محمود فهميكهرباء- الفنية 243

بورسعيدمحمد عوض على مرشدكهرباء- الفنية 244

بورسعيدمحمد محمد فهمى خلفكهرباء- الفنية 245

بورسعيدمحمد ممدوح عبد الستاركهرباء- الفنية 246

بورسعيدمحمد ياسر ذكى محمدكهرباء- الفنية 247

بورسعيدمحمود عباس عباس يوسف عروقكهرباء- الفنية 248

بورسعيدندى محمد عبد الفتاح محمودكهرباء- الفنية 249

بورسعيدحسن الشاميكهرباء- الفنية 250

بورسعيدمحمد نبيل احمد راشد عمركهرباء- الفنية 251

االسماعيليهاحمد محجوب عبد السالم محجوبلحام- الفنية 252

االسماعيليهاسالم محمد عبد الحميد احمدلحام- الفنية 253

االسماعيليهعبد الرحمن محمد طه عبد الرحمن حمزةلحام- الفنية 254

االسماعيليهكريم عبد المنعم محمد احمدلحام- الفنية 255

االسماعيليهمحمد السيد ابراهيم محمدلحام- الفنية 256

االسماعيليهمحمد حلمى محمد سويلملحام- الفنية 257

االسماعيليهمحمد خالد سالم موسىلحام- الفنية 258

االسماعيليهمحمد خليل عبدة حسينلحام- الفنية 259

االسماعيليهمحمد هانى محمد قطبلحام- الفنية 260

االسماعيليهمحمود احمد يس احمدلحام- الفنية 261

االسماعيليهمحمود حسن عبد الحميد حسن ابراهيملحام- الفنية 262

االسماعيليهاحمد سامى ابراهيم موسى حسنلحام- الفنية 263

بورسعيد- فني كهرباء 

االسماعيليه- فني لحام 



االسماعيليهاحمد عبد العظيم السيد حسنلحام- الفنية 264

االسماعيليهحسن عاطف السيد محمدلحام- الفنية 265

االسماعيليهمحمد رضا صالح عكاشهلحام- الفنية 266

االسماعيليهمحمود مرسى عبد الهادى ابراهيملحام- الفنية 267

السويساحمد كمال فتحى ثابتلحام- الفنية 268

السويسحمدى صالح الدين عبد الراضى محمدلحام- الفنية 269

السويسخالد جمال السيد عطيهلحام- الفنية 270

السويسعبد الرحمن حسن احمدلحام- الفنية 271

السويسعبد هللا عاطف عامر سليملحام- الفنية 272

السويسغريب زكريا محمود غريبلحام- الفنية 273

السويسمحمد احمد محمد احمدلحام- الفنية 274

السويسمحمود عادل عبد العاطى شحاتلحام- الفنية 275

السويسمحمود عبد الرازق على عليلحام- الفنية 276

السويسمصطفى محمد حداد عبد الهادىلحام- الفنية 277

السويسبيشوى رفعت شاكر بشاىلحام- الفنية 278

السويسمحمد منير محمدلحام- الفنية 279

السويسمحمد يوسف ابو الوفا محمدلحام- الفنية 280

السويسمحمود جبريل محمد سليمانلحام- الفنية 281

السويسوليد احمد جميل محمدلحام- الفنية 282

بورسعيدمحمد حسن حجازى عليلحام- الفنية 283

بورسعيداحمد محمد عبد المجيدلحام- الفنية 284

االسماعيليهابراهيم محمود حسن مصطفىميكانيكا- الفنية 285

االسماعيليهاحمد دياب غانم شحاتهميكانيكا- الفنية 286

االسماعيليهاحمد رفعت الحسانين فهيمميكانيكا- الفنية 287

االسماعيليهاحمد محمد محمود حسنميكانيكا- الفنية 288

االسماعيليهاحمد مصطفى عبد هللا احمدميكانيكا- الفنية 289

االسماعيليهاحمد مصطفى محمد خليلميكانيكا- الفنية 290

االسماعيليهاسالم عطيه احمد عطيهميكانيكا- الفنية 291

االسماعيليهاسالم عيد عبد هللا عبد الفتاحميكانيكا- الفنية 292

االسماعيليهاسالم محمد احمد ابراهيم صقرميكانيكا- الفنية 293

االسماعيليهحسين سالمة سليمان سالمانميكانيكا- الفنية 294

االسماعيليهخالد محمد سعيد حمدميكانيكا- الفنية 295

االسماعيليهصالح الدين اسامة عبد هللاميكانيكا- الفنية 296

االسماعيليهعماد محمود احمد عبد الفتاحميكانيكا- الفنية 297

االسماعيليهعمرو خالد حنيدق عبد الرحمنميكانيكا- الفنية 298

االسماعيليهفواد احمد فواد توفيقميكانيكا- الفنية 299

االسماعيليهكريم عادل غريب سليمميكانيكا- الفنية 300

االسماعيليهماهر بولس زخرى اسكندرميكانيكا- الفنية 301

االسماعيليهمحمد ابراهيم محمد خليلميكانيكا- الفنية 302

االسماعيليهمحمد احمد عبد الفتاح احمد منسيميكانيكا- الفنية 303

االسماعيليهمحمد السيد محمد عليانميكانيكا- الفنية 304

السويس- فني لحام 

بورسعيد- فني لحام 

االسماعيليه- فني ميكانيكا 



االسماعيليهمحمد جمال فرج على حسينميكانيكا- الفنية 305

االسماعيليهمحمد حسين عبد الرحمن محمودميكانيكا- الفنية 306

االسماعيليهمحمد ساهر عبد الصمد دقينشميكانيكا- الفنية 307

االسماعيليهمحمد محمد احمد محمدميكانيكا- الفنية 308

االسماعيليهمحمدعبد الجليل مسلم محيسنميكانيكا- الفنية 309

االسماعيليهمحمود ابراهيم اسماعيل عمرميكانيكا- الفنية 310

االسماعيليهمصطفى محمد احمد مصطفيميكانيكا- الفنية 311

االسماعيليهوهبه محسن عبد الوهاب محمدميكانيكا- الفنية 312

االسماعيليهوهبه محمد وهبه محمد عايدميكانيكا- الفنية 313

االسماعيليهاحمد ابراهيم مرغنى محمدميكانيكا- الفنية 314

االسماعيليهاحمد رجب احمد محمد محمد عبد هللاميكانيكا- الفنية 315

االسماعيليهاحمد عبد المنعم محمد عبد الوهابميكانيكا- الفنية 316

االسماعيليهاحمد محمد دسوقى ابراهيم التركيميكانيكا- الفنية 317

االسماعيليهاسالم عبد هللا سالم عليميكانيكا- الفنية 318

االسماعيليهمحمد محروس السيد محمدميكانيكا- الفنية 319

االسماعيليهمحمود خليل عبدة حسينميكانيكا- الفنية 320

االسماعيليهمصطفى محمد عبد هللا صالح يوسفميكانيكا- الفنية 321

السويساحمد عصمت عبد المنعم احمدميكانيكا- الفنية 322

السويساحمد محمد فؤاد حسنميكانيكا- الفنية 323

السويسحسام محمود حسن سليمميكانيكا- الفنية 324

السويسحسين سعد شعبانميكانيكا- الفنية 325

السويسحسين محمد عبد السالم حسينميكانيكا- الفنية 326

السويسغريب خليل محمد السايحميكانيكا- الفنية 327

السويسمحمد ابراهيم الدسوقىميكانيكا- الفنية 328

السويسمحمد اشرف محمد عبد اللطيفميكانيكا- الفنية 329

السويسمحمد جمال ابو المعاطيميكانيكا- الفنية 330

السويسمحمد سمير احمد بخيتميكانيكا- الفنية 331

السويسمحمد صالح ابراهيم دسوقيميكانيكا- الفنية 332

السويسمحمود طلعت السيد مرسيميكانيكا- الفنية 333

السويساحمد محمد البدرى محمدميكانيكا- الفنية 334

السويسخالد محمد عثمان احمدميكانيكا- الفنية 335

السويسعبد الرحمن احمد رفاعى محمدميكانيكا- الفنية 336

السويسعبود محمود عبد العال عليميكانيكا- الفنية 337

السويسمحمد احمد موسى علىميكانيكا- الفنية 338

السويسمحمد جمال محمود عبد المجيدميكانيكا- الفنية 339

السويسمحمود محمد حامد محمدميكانيكا- الفنية 340

السويسمصطفى جمال سيد نظيرميكانيكا- الفنية 341

بورسعيدمصطفى جمال حنفى محمد حنفىميكانيكا- الفنية 342

االسماعيليهابراهيم فتحى ابراهيمفني معمل343

االسماعيليهاحمد رمضان صادق عمرفني معمل344

االسماعيليه- فني معمل 

السويس- فني ميكانيكا 

بورسعيد- فني ميكانيكا 

(69)مجموعه فنين المعمل 



االسماعيليهاحمد مجدى عبد المقصودفني معمل345

االسماعيليهاسعد جمال عز الدين وهدانفني معمل346

االسماعيليهاسالم السيد منصور ابراهيمفني معمل347

االسماعيليهالسيد رمضان السيد محمد يوسففني معمل348

االسماعيليهايمن سالم عايش سالمفني معمل349

االسماعيليهبالل عبد الرحمن بشير محمدفني معمل350

االسماعيليهحسن فتحى فهمى مصباحفني معمل351

االسماعيليهخالد محمد احمد محمدفني معمل352

االسماعيليهسامح غريب عبد االه ابوحسنفني معمل353

االسماعيليهسلمى صالح ابراهيم ابراهيمفني معمل354

االسماعيليهعبد الرحمن امين عبد الرحمن نصرفني معمل355

االسماعيليهعبد الرحمن محمد خليفه محمودفني معمل356

االسماعيليهعبد هللا عبد العال عبد اللطيف محمدفني معمل357

االسماعيليهعبد هللا محمود باشا عبد هللافني معمل358

االسماعيليهعبد الهادى احمد سليمانفني معمل359

االسماعيليهفتحى كمال فتحى عبد القادرفني معمل360

االسماعيليهكيرلس مكرم جرجس جيدفني معمل361

االسماعيليهمجمد ابراهيم صابر حسنفني معمل362

االسماعيليهمحمد احمد يوسف عبد الراضىفني معمل363

االسماعيليهمحمد السيد عبد الحميد سعدفني معمل364

االسماعيليهمحمد السيد محمد السيد حمدانفني معمل365

االسماعيليهمحمد بشير ابراهيم محمدفني معمل366

االسماعيليهمحمد رفاعى على حسنفني معمل367

االسماعيليهمحمد زويد سليم الفىفني معمل368

االسماعيليهمحمد سليم احمد سعيدفني معمل369

االسماعيليهمحمد على حامد ادريسفني معمل370

االسماعيليهمحمد محمد الهادى محمد محمدفني معمل371

االسماعيليهمحمد محمود محمد حامد محمدفني معمل372

االسماعيليهمحمد مصطفى عبد العزيز محمدفني معمل373

االسماعيليهمحمد ناصر احمد عبد الرحمنفني معمل374

االسماعيليهمحمد ناصر خضر رفاعىفني معمل375

االسماعيليهمحمد يونس حسن يونسفني معمل376

االسماعيليهمحمود احمد خليل خليلفني معمل377

االسماعيليهمحمود احمد محمود حسنفني معمل378

االسماعيليهمحمود السيد محمد حسنفني معمل379

االسماعيليهمحمود حسن محمد عيسى محمودفني معمل380

االسماعيليهمحمود حسين خضر عيد سالمفني معمل381

االسماعيليهمحمود حنيدق احمد ابراهيمفني معمل382

االسماعيليهمحمود سمير سعيد عبد السالمفني معمل383

االسماعيليهمحمود على راوى احمدفني معمل384

االسماعيليهمحمود نجاح محمدالهادى عبد الجليلفني معمل385

االسماعيليهمصطفى احمد زايدفني معمل386

االسماعيليهمصطفى حسن السيد حسنفني معمل387

االسماعيليهميالد زكريا وهيب صهيونفني معمل388

االسماعيليهيوسف محمود منتصر عبد العظيمفني معمل389

االسماعيليهابراهيم المصيلحى ابراهيم محمدفني معمل390

االسماعيليهابراهيم عواد ابراهيم محمد ابراهيمفني معمل391



االسماعيليهابراهيم نادى عبد هللافني معمل392

االسماعيليهاحمد السيد هاشم عليفني معمل393

االسماعيليهاسراء عيد جمال صبحفني معمل394

االسماعيليهاسماعيل احمد جالل  عبد الموجودفني معمل395

االسماعيليهالسيد عبد الهادى سليمان عودةفني معمل396

االسماعيليهحسام عبد الباسط محمود حسنفني معمل397

االسماعيليهداليا حسن على مرسيفني معمل398

االسماعيليهعيد احمد رشاد محمد السيد شبانهفني معمل399

االسماعيليهمحمد سعيد سعدفني معمل400

االسماعيليهمحمد سيد عبد النعيمفني معمل401

االسماعيليهمحمد متولى حسن محمدفني معمل402

االسماعيليهمحمد مجدى محمد محمدفني معمل403

االسماعيليهمحمود احمد عودة عيدفني معمل404

السويسرومانى سمير جورج فرانسيسفني معمل405

السويسمحمد سمير جابر احمدفني معمل406

السويساحمد رمضان فتحى السيدفني معمل407

السويسعبد هللا احمد محمد عبد هللافني معمل408

السويسمحمد عبد السالم محمد سعيدفني معمل409

بورسعيداسالم ابراهيم انور سمانفني معمل410

بورسعيدعبد الرحمن محمد عماد الدينفني معمل411

االسماعيليهاحمد ابراهيم درديرى السايحامين مخزن412

االسماعيليهاحمد اشرف محمد محمد حمادامين مخزن413

االسماعيليهاحمد االحمدى محمود الحسينيامين مخزن414

االسماعيليهاحمد ثروت جابر يوسفامين مخزن415

االسماعيليهاحمد رمضان مغازى عقيلامين مخزن416

االسماعيليهاحمد سيد محمد امين احمد سرىامين مخزن417

االسماعيليهاحمد شعبان محمد حسنامين مخزن418

االسماعيليهاحمد عبد هللا فتوح عبد هللاامين مخزن419

االسماعيليهاحمد على السيد عليامين مخزن420

االسماعيليهاحمد محسن على احمدامين مخزن421

االسماعيليهاحمد محمد حسن حسنامين مخزن422

االسماعيليهاحمد محمد حسن نصرهللاامين مخزن423

االسماعيليهاحمد محمد عاطف السيدامين مخزن424

االسماعيليهاحمد محمد فكرى محمدامين مخزن425

االسماعيليهاحمد محمد محمود باللامين مخزن426

االسماعيليهاحمد محمود عثمان امينامين مخزن427

االسماعيليهاحمد محمود محمد عباديامين مخزن428

االسماعيليهاحمد محمود محمد عليامين مخزن429

االسماعيليهاحمد يسرى نايف عفيفيامين مخزن430

االسماعيليهاسامه ناصر عبد الرحيم عبد الحافظامين مخزن431

السويس- فني معمل 

بورسعيد- فني معمل 

(124)مجموعه امين مخزن 

االسماعيليه- امين مخزن 



االسماعيليهاسالم السيد عبد اللطيف حسينامين مخزن432

االسماعيليهاسالم جمال محمد عبد هللا حسنامين مخزن433

االسماعيليهاسالم صالح عبد الرؤوفامين مخزن434

االسماعيليهاسالم عبد الرحمن حسنامين مخزن435

االسماعيليهاسالم ممدوح محمد محمد علىامين مخزن436

االسماعيليهاسالم يحيى السيد علىامين مخزن437

االسماعيليهاسالم يسرى على علىامين مخزن438

االسماعيليهاشرف سلمان سالم عليامين مخزن439

االسماعيليهجمال يوسف احمد يوسفامين مخزن440

االسماعيليهحبيب مصطفى حسن محمدامين مخزن441

االسماعيليهحسين احمد حسن احمدامين مخزن442

االسماعيليهحمد محمد حمد سليمانامين مخزن443

االسماعيليهرضا ماهر عبد السالم عبد المجيدامين مخزن444

االسماعيليهسامح اسحق كراس غاليامين مخزن445

االسماعيليهسيد محمود محمد الخضريامين مخزن446

االسماعيليهشادى السيد محمد محمدامين مخزن447

االسماعيليهعبد هللا احمد عبد اللطيف سيفوامين مخزن448

االسماعيليهعبد هللا محمد حسين محمودامين مخزن449

االسماعيليهعالء احمد خلف محمدامين مخزن450

االسماعيليهعالء محمد سعيد على محمدامين مخزن451

االسماعيليهعماد سامى اسكندرامين مخزن452

االسماعيليهعمر ممدوح قناوى ابراهيمامين مخزن453

االسماعيليهغانم اسماعيل مختار ابراهيمامين مخزن454

االسماعيليهكريم كمال الدين ابراهيم عبد المجيدامين مخزن455

االسماعيليهمايكل مجدى فكرى نسيمامين مخزن456

االسماعيليهمحمد ابراهيم السيد محمودامين مخزن457

االسماعيليهمحمد احمد صادق احمدامين مخزن458

االسماعيليهمحمد اشرف منصور عطيهامين مخزن459

االسماعيليهمحمد السيد ابراهيم بكرامين مخزن460

االسماعيليهمحمد السيد محمد الصغيرامين مخزن461

االسماعيليهمحمد السيد محمد قنديلامين مخزن462

االسماعيليهمحمد رضا احمد ابوضيفامين مخزن463

االسماعيليهمحمد سعيد سعدامين مخزن464

االسماعيليهمحمد سيد ابراهيم محمدامين مخزن465

االسماعيليهمحمد سيد محمد احمد محمدينامين مخزن466

االسماعيليهمحمد صابر محمد هدىامين مخزن467

االسماعيليهمحمد صبحى ابراهيم عبدهامين مخزن468

االسماعيليهمحمد عبد العاطى احمد محمد الصباغامين مخزن469

االسماعيليهمحمد عالء اسماعيل محمد عبد هللاامين مخزن470

االسماعيليهمحمد عالء محمد عفيفيامين مخزن471

االسماعيليهمحمد غريب دياب صحابيامين مخزن472

االسماعيليهمحمد فايز نصار ابراهيمامين مخزن473

االسماعيليهمحمد محمد امين عبد القادرامين مخزن474

االسماعيليهمحمد محمود عبد الهادى محمدامين مخزن475

االسماعيليهمحمد مسعد على شحاتهامين مخزن476

االسماعيليهمحمد ميمى على ابراهيم سليمامين مخزن477

االسماعيليهمحمود احمد جابرامين مخزن478



االسماعيليهمحمود رجب كامل عبد الكريمامين مخزن479

االسماعيليهمحمود رضا السيد حسنامين مخزن480

االسماعيليهمحمود سامى محمود احمدامين مخزن481

االسماعيليهمصطفى خليل احمد خليل القماشامين مخزن482

السويسابانوب سعد عازر قزمانامين مخزن483

السويسابراهيم ابوالحسن ابراهيمامين مخزن484

السويساحمد خضرى مغاورى خضرىامين مخزن485

السويساحمد عادل سعيد محمدامين مخزن486

السويساحمد عبد الرحمن عبد العظيم محمدامين مخزن487

السويساحمد محمد عبد السالمامين مخزن488

السويساحمد مرسى عبد الفتاح سالمامين مخزن489

السويساحمد نبيل على احمدامين مخزن490

السويساسالم حسن علىامين مخزن491

السويساسالم محمد عبد الراضىامين مخزن492

السويساسالم ممدوح صابر توفيقامين مخزن493

السويساسالم نور مرغنى السيدامين مخزن494

السويساسماء احمد محمد حمزاوىامين مخزن495

السويساغناطيوس منير كمالامين مخزن496

السويسحازم عبد هللا بكرى فارسامين مخزن497

السويسحسام احمد محمدينامين مخزن498

السويسعبد الرحمن على محمد سليمامين مخزن499

السويسعبد هللا محمد احمد محمودامين مخزن500

السويسعماد صالح احمد محمدامين مخزن501

السويسعمر عبد الكريم عبد الصادق غالبامين مخزن502

السويسفادى رافت رمزى عزميامين مخزن503

السويسماهر خالد ماهر محمودامين مخزن504

السويسمحمد احمد محمد محمدامين مخزن505

السويسمحمد شكيو عبد السالم عبد الغفارامين مخزن506

السويسمحمد محمود عبد القادر حسينامين مخزن507

السويسمحمود مصطفى محمود السيدامين مخزن508

السويسمرسى محمد محمد حسين صالحامين مخزن509

السويسمينا اسعد صبرى حنينامين مخزن510

السويساحمد جمال على احمدامين مخزن511

السويساحمد عبد هللا احمد عبد هللاامين مخزن512

السويسالسيد على ابراهيم عبد الراضيامين مخزن513

السويسجمال مصطفي جمال مصطفيامين مخزن514

السويسعطا احمد عطا عبد اللطيفامين مخزن515

السويسمحمد السيد ابراهيم هلهولامين مخزن516

السويسمحمد فراج عبد الفتاح محمدامين مخزن517

السويسمحمد فؤاد ضيف هللا سالمامين مخزن518

السويسمحمد محسن عزيز جبرامين مخزن519

السويسمحمود سعيد حنفى احمدامين مخزن520

السويسمحمود محمد على احمدامين مخزن521

السويسمحمود محمد محمود محمدامين مخزن522

السويسمصطفى عبيدهللا على عمرامين مخزن523

السويس- امين مخزن 



السويسنادر سمير زاخر زخاريامين مخزن524

بورسعيدابراهيم عبده ابراهيم سليمانامين مخزن525

بورسعيداحمد اشرف محمد فكرى احمد ابراهيمامين مخزن526

بورسعيداحمد عبد الناصر السيد عوضامين مخزن527

بورسعيدحسن جمال ابراهيم مصطفى زيدانامين مخزن528

بورسعيدمحب جرجس جوده شنودهامين مخزن529

بورسعيدمحمد احمد محمود حسين الحبشيامين مخزن530

بورسعيدمحمد نبيل حسين سليمانامين مخزن531

بورسعيدمحمد نبيل محمد هاشم عبد المجيدامين مخزن532

بورسعيدمحمود مرسى مصطفى سعد فرهوامين مخزن533

بورسعيدمحمد السيد عطاامين مخزن534

بورسعيدمحمد عوض ابراهيم محمدامين مخزن535

االسماعيليهابراهيم على عبد الحميدمشرف أمن- مراقب 536

االسماعيليهاحمد جمال الدين مدبولى محمودمشرف أمن- مراقب 537

االسماعيليهاحمد خالد خالد محمد حسنمشرف أمن- مراقب 538

االسماعيليهاحمد صالح الدين محمد اخمدمشرف أمن- مراقب 539

االسماعيليهاحمد على على احمدمشرف أمن- مراقب 540

االسماعيليهاحمد عليوه محمد على محمد غزالمشرف أمن- مراقب 541

االسماعيليهاحمد عوض سليم حسنمشرف أمن- مراقب 542

االسماعيليهاحمد غنيم محمد عبد اللطيفمشرف أمن- مراقب 543

االسماعيليهاحمد فوزى عبد الحليم ابراهيممشرف أمن- مراقب 544

االسماعيليهاحمد محمد احمدمشرف أمن- مراقب 545

االسماعيليهاحمد محمد جاد محمد فراجمشرف أمن- مراقب 546

االسماعيليهاحمد محمد محمد ابراهيممشرف أمن- مراقب 547

االسماعيليهاحمد محمد محمد السيدمشرف أمن- مراقب 548

االسماعيليهاحمد محمود احمد حسين مصطفيمشرف أمن- مراقب 549

االسماعيليهاسالم حسن احمد عبد هللامشرف أمن- مراقب 550

االسماعيليهاسالم عبد العظيم عبد العزيز حسنمشرف أمن- مراقب 551

االسماعيليهالسيد احمد احمد عبد الجوادمشرف أمن- مراقب 552

االسماعيليهايمن محمود منصور احمدمشرف أمن- مراقب 553

االسماعيليهتامر السيد غانم حسنمشرف أمن- مراقب 554

االسماعيليهتامر عبد العال راشد عبد الحقمشرف أمن- مراقب 555

االسماعيليهحسام مصطفى على حسنمشرف أمن- مراقب 556

االسماعيليهحسن محمد سليم علىمشرف أمن- مراقب 557

االسماعيليهحسن محمد محمد السيد لطفيمشرف أمن- مراقب 558

االسماعيليهحسين على محمد ابراهيممشرف أمن- مراقب 559

االسماعيليهحماده محمد السيد سليمانمشرف أمن- مراقب 560

االسماعيليهخالد محمد محمد محمد ابراهيممشرف أمن- مراقب 561

االسماعيليهربيع عبد الرحيم محمد عبد الرحيممشرف أمن- مراقب 562

االسماعيليهسامح عطيه على عطيهمشرف أمن- مراقب 563

االسماعيليهسعيد سالم محمد سعيدمشرف أمن- مراقب 564

االسماعيليهسمير محمد عبد العالمشرف أمن- مراقب 565

بورسعيد- امين مخزن 

(115)مجموعه مراقب االمن 

االسماعيليه- مراقب امن 



االسماعيليهصبرى محمد محمد عبد الرحيممشرف أمن- مراقب 566

االسماعيليهعبد الرحمن احمد ابوالنجا عبد المعطيمشرف أمن- مراقب 567

االسماعيليهعبد الرحمن محمد الهندىمشرف أمن- مراقب 568

االسماعيليهعبد الفتاح سلمان سالم علىمشرف أمن- مراقب 569

االسماعيليهعبده احمد عبده احمدمشرف أمن- مراقب 570

االسماعيليهعصام عبد المالك سليمان محمدمشرف أمن- مراقب 571

االسماعيليهعمر المهدى احمد على شلبيمشرف أمن- مراقب 572

االسماعيليهمحمد احمد ابراهيم الصاويمشرف أمن- مراقب 573

االسماعيليهمحمد احمد ابراهيم محمدمشرف أمن- مراقب 574

االسماعيليهمحمد جمال محمد عبد الغفار شريفمشرف أمن- مراقب 575

االسماعيليهمحمد حجاج سمران يوسفمشرف أمن- مراقب 576

االسماعيليهمحمد حسن مفرج حسينمشرف أمن- مراقب 577

االسماعيليهمحمد خالد سيد مسلممشرف أمن- مراقب 578

االسماعيليهمحمد رضا السيد حسنمشرف أمن- مراقب 579

االسماعيليهمحمد رمضان صادق عمرمشرف أمن- مراقب 580

االسماعيليهمحمد صالح فرج هللا شحاتهمشرف أمن- مراقب 581

االسماعيليهمحمد عبد العال عامر عبد العالمشرف أمن- مراقب 582

االسماعيليهمحمد على حسين فرجمشرف أمن- مراقب 583

االسماعيليهمحمد على محمد درديرمشرف أمن- مراقب 584

االسماعيليهمحمد فاروق احمد محمد متوليمشرف أمن- مراقب 585

االسماعيليهمحمد محمد غريب احمدمشرف أمن- مراقب 586

االسماعيليهمحمد مصطفى محمود بركاتمشرف أمن- مراقب 587

االسماعيليهمحمد نصار محمد محمدمشرف أمن- مراقب 588

االسماعيليهمحمود السيد متولى  السباعيمشرف أمن- مراقب 589

االسماعيليهمحمود السيد يوسف حسينمشرف أمن- مراقب 590

االسماعيليهمحمود ممدوح مصطفيمشرف أمن- مراقب 591

االسماعيليهمحمودسلطان على مطاوعمشرف أمن- مراقب 592

االسماعيليهمرزوق سمير مرزوق غطاسمشرف أمن- مراقب 593

االسماعيليهمصطفى عباس السيد عباسمشرف أمن- مراقب 594

االسماعيليهمينا عياد نصرهللا دميانمشرف أمن- مراقب 595

االسماعيليهوليد عبد العزيز غانم شحاتهمشرف أمن- مراقب 596

االسماعيليهياسر احمد ابراهيم محمدمشرف أمن- مراقب 597

االسماعيليهابراهيم عبد ربه عبد الواحدمشرف أمن- مراقب 598

االسماعيليهابراهيم محمد محمد السيدمشرف أمن- مراقب 599

االسماعيليهاحمد محمد حسن احمدمشرف أمن- مراقب 600

االسماعيليهاحمد محمود محمد محمد دهشانمشرف أمن- مراقب 601

االسماعيليهاحمد نور شحاته عليمشرف أمن- مراقب 602

االسماعيليهاسالم جالل محمد جاللمشرف أمن- مراقب 603

االسماعيليهخليل حسن خليلمشرف أمن- مراقب 604

االسماعيليهشهاب صالح الدين حسن محمودمشرف أمن- مراقب 605

االسماعيليهعبد السالم حنيدق فودة عودةمشرف أمن- مراقب 606

االسماعيليهعبد الوهاب داود حامد عارفمشرف أمن- مراقب 607

االسماعيليهعمرو السيد محمد السيدمشرف أمن- مراقب 608

االسماعيليهمحمد حمدى عبد العزيز الشحاتمشرف أمن- مراقب 609

االسماعيليهمحمد على السيد حراجىمشرف أمن- مراقب 610

السويس- مراقب امن 



السويساحمد فهمى حلمى مصلحيمشرف أمن- مراقب 611

السويساحمد محمد على محمود ابو العالمشرف أمن- مراقب 612

السويسحسن سيد على يوسفمشرف أمن- مراقب 613

السويسشعبان عبد الراضى عليمشرف أمن- مراقب 614

السويسعاصم عبد المنعم محمد عبد المالكمشرف أمن- مراقب 615

السويسعبد الرحمن محمد منصورمشرف أمن- مراقب 616

السويسعبد السيد رفعت عبد السيد صديقمشرف أمن- مراقب 617

السويسعلى ابراهيم على علىمشرف أمن- مراقب 618

السويسعلى حامد على حمادمشرف أمن- مراقب 619

السويسمحمد جابر ابو المجدمشرف أمن- مراقب 620

السويسمحمد مدثر عبد الغنى خليلمشرف أمن- مراقب 621

السويسمحمود احمد محمود السيدمشرف أمن- مراقب 622

السويسمحمود السيد حنفى الحدادمشرف أمن- مراقب 623

السويسمحمود حسن احمد عبد الفتاحمشرف أمن- مراقب 624

السويسنور اسماعيل نور الدين اسماعيلمشرف أمن- مراقب 625

السويسياسر الدكرونى محمدينمشرف أمن- مراقب 626

السويساحمد السيد احمد عبد العزيزمشرف أمن- مراقب 627

السويسغريب عبد المريد حسين محمودمشرف أمن- مراقب 628

السويسمحمود دنقل عباس حسينمشرف أمن- مراقب 629

السويسمصطفى عبيدهللا على عمرمشرف أمن- مراقب 630

بورسعيداحمد محمد حسن ابراهيم شومانمشرف أمن- مراقب 631

بورسعيدالسيد احمد زكى المرسيمشرف أمن- مراقب 632

بورسعيدحسين اسعد محمد احمد بدرهمشرف أمن- مراقب 633

بورسعيدريمون ماهر قديس سيفينمشرف أمن- مراقب 634

بورسعيدمايكل جورج حكيممشرف أمن- مراقب 635

بورسعيدمحمد السيد محمد مرسى السمانمشرف أمن- مراقب 636

بورسعيدمحمد حسنين محمد السيد شرباصمشرف أمن- مراقب 637

بورسعيدمحمد سعد حسن محمد المجاورمشرف أمن- مراقب 638

بورسعيدمحمد غريب على عمرمشرف أمن- مراقب 639

بورسعيدمحمد محسن محمود محمد احمدمشرف أمن- مراقب 640

بورسعيدمحمد محمد سمير احمد عبد الرحمن القراعيمشرف أمن- مراقب 641

بورسعيدمحمد مسعد محمود عبيدمشرف أمن- مراقب 642

بورسعيدمحمود العربى محمد زيدانمشرف أمن- مراقب 643

بورسعيدمحمود محمد محمد محمود حجازيمشرف أمن- مراقب 644

بورسعيدمحمود معوض محمود ابراهيم فشيرمشرف أمن- مراقب 645

بورسعيدمؤمن خلف عمرمشرف أمن- مراقب 646

بورسعيدهيثم عاطف محمد التهامى احمدمشرف أمن- مراقب 647

بورسعيداحمد احمد المرسى زراعمشرف أمن- مراقب 648

بورسعيداحمد السيد سعيد المغربىمشرف أمن- مراقب 649

بورسعيدمحمد غريب على عمرمشرف أمن- مراقب 650

االسماعيليهاحمد السيد محمدمدخل بيانات651

االسماعيليهاحمد جمال الغياتى كاملمدخل بيانات652

االسماعيليه- مدخل بيانات 

بورسعيد- مراقب امن 

(79)مجموعه مدخل بيانات 



االسماعيليهاحمد جمال محمد السيدمدخل بيانات653

االسماعيليهاحمد صالح ابراهيم محمدمدخل بيانات654

االسماعيليهاحمد عادل صفى الدينمدخل بيانات655

االسماعيليهاحمد عالء السيد محمدمدخل بيانات656

االسماعيليهاحمد كمال عبد النبى على محمودمدخل بيانات657

االسماعيليهاسراء حسن ماضى السعداوىمدخل بيانات658

االسماعيليهالشيماء احمد محمد الهاديمدخل بيانات659

االسماعيليهامانى سليمان ابراهيم علىمدخل بيانات660

االسماعيليهثروت احمد على ابراهيم محمدمدخل بيانات661

االسماعيليهحسام حسن محمودمدخل بيانات662

االسماعيليهحنان احمد محمد فرج هللامدخل بيانات663

االسماعيليهسمير جمال حسين عيدمدخل بيانات664

االسماعيليهعبد هللا محمد السيد حسن لسيدمدخل بيانات665

االسماعيليهعبد هللا محمد عبد هللامدخل بيانات666

االسماعيليهعطيه فارس عطيه عبد العال ندامدخل بيانات667

االسماعيليهعمر حسن بخيت ديابمدخل بيانات668

االسماعيليهفادى شكرى عطية عيسيمدخل بيانات669

االسماعيليهمايكل مجدى فهيم سعدمدخل بيانات670

االسماعيليهمحمد ابراهيم محمد مختار وهبهمدخل بيانات671

االسماعيليهمحمد جمال احمد السيدمدخل بيانات672

االسماعيليهمحمد صبرى عبده محمدمدخل بيانات673

االسماعيليهمحمد صبرى على محمد عليمدخل بيانات674

االسماعيليهمحمد عاطف محمد محمد سالممدخل بيانات675

االسماعيليهمحمد عبد العزيز محمد حسين جمعهمدخل بيانات676

االسماعيليهمحمد عبد هللا عبد الكريم عليمدخل بيانات677

االسماعيليهمحمد عبد المنعم عبد الحميد مهديمدخل بيانات678

االسماعيليهمحمد غريب حسين الوردانيمدخل بيانات679

االسماعيليهمحمد نور الدين عباده رستممدخل بيانات680

االسماعيليهمحمود اسماعيل ابراهيم محمد اسماعيلمدخل بيانات681

االسماعيليهمحمود محمد عبد هللامدخل بيانات682

االسماعيليهمحمود محمد محمد يحييمدخل بيانات683

االسماعيليهمصطفى ابراهيم محمود احمدمدخل بيانات684

االسماعيليهندى حماده عبد الحافظ حمودهمدخل بيانات685

االسماعيليهنسمه صابر محمد الساطرمدخل بيانات686

االسماعيليههدير عبد القادر محمد عبد القادر خليلمدخل بيانات687

االسماعيليههشام عبد الغنيمدخل بيانات688

االسماعيليهياسمين ابراهيم محمود محمدمدخل بيانات689

االسماعيليهياسمين صابر محمد الشاطرمدخل بيانات690

االسماعيليهيوسف محمد فهمى عليمدخل بيانات691

االسماعيليهاحمد ابراهيم رمضان المغاورى خشبةمدخل بيانات692

االسماعيليهاحمد اسامه فتحيمدخل بيانات693

االسماعيليهاحمد زغلول احمد احمدمدخل بيانات694

االسماعيليهاحمد عبد الرازق عبد الرحيم محمدمدخل بيانات695

االسماعيليهاسراء جمال محمد محمودمدخل بيانات696

االسماعيليهايه العربى سعد عوضمدخل بيانات697

االسماعيليهبهيره عفو عبد القادرمدخل بيانات698

االسماعيليهعبير عبد الناصر محمد عبد الرازقمدخل بيانات699



االسماعيليهعزالدين جمعه احمد عبد السالممدخل بيانات700

االسماعيليهعال على عبد الرازق متوليمدخل بيانات701

االسماعيليهعمرو السيد ابو بكرمدخل بيانات702

االسماعيليهمحمد ابراهيم عبد المنعم عبد الحليممدخل بيانات703

االسماعيليهمحمد حسن احمد عبد هللامدخل بيانات704

االسماعيليهمحمد حموده عطية حموده عوضمدخل بيانات705

االسماعيليهمحمد سعيد محمد عطيةمدخل بيانات706

السويساحمد كمال فهمى عبد اللطيفمدخل بيانات707

السويساسماء حمدى على السيدمدخل بيانات708

السويسخليل محمد خليل عبد العزيزمدخل بيانات709

السويسعمار ناصر عبد القادر سيدمدخل بيانات710

السويسمايكل عطا ابراهيممدخل بيانات711

السويسمحمد عبد الناصر محمود يوسفمدخل بيانات712

السويسهاجر رضا محمد عمرمدخل بيانات713

السويساحمد احمد فؤاد على ابو النصرمدخل بيانات714

السويسعزالدين رمضان عزالدين محمدمدخل بيانات715

السويسمحسن محمد طارق صالحمدخل بيانات716

السويسمحمد طارق محمد فاروقمدخل بيانات717

السويسهشام عادلمدخل بيانات718

بورسعيداحمد محمد حسن محمد حسين طرابيهمدخل بيانات719

بورسعيدخالد محمد زكريا جميلمدخل بيانات720

بورسعيدروان الدسوقى السيد محمد اسماعيلمدخل بيانات721

بورسعيدعبير محمد محمد عبد الرحمن رضوانمدخل بيانات722

بورسعيدهبه هللا حسام السيد احمد على عربمدخل بيانات723

بورسعيدياسمين سيد احمد سعد سيد احمد اسماعيلمدخل بيانات724

بورسعيداحمد  محمود زيدانمدخل بيانات725

بورسعيداحمد نصحى احمد محمد النجارمدخل بيانات726

بورسعيدايه السيد صابر محمد علىمدخل بيانات727

بورسعيدمحمد الصديقمدخل بيانات728

بورسعيدياسمين محمود عبد الرحمن محمود المنصوريمدخل بيانات729

االسماعيليهاحمد السيد احمد علىعامل730

االسماعيليهاحمد عبد السالم متولى موسيعامل731

االسماعيليهاسالم رمضان بخيت محمدعامل732

االسماعيليهاسالم سيد محمود عبد اللطيفعامل733

االسماعيليهامين رضا فوزى الراويعامل734

االسماعيليهجمال عيد جمال صبحعامل735

االسماعيليهجمال ناصر محمود محمود عليعامل736

االسماعيليهحسن محمود فكرى عبد الرحيمعامل737

االسماعيليهصابر محمد صابر عبد العزيزعامل738

االسماعيليهطارق عادل اندراوس ميخائبلعامل739

السويس- مدخل بيانات 

بورسعيد- مدخل بيانات 

(25)مجموعه العمال 

االسماعيليه- عامل 



االسماعيليهفيصل على منصور ابراهيمعامل740

االسماعيليهمحمد صالح منصور نصارعامل741

االسماعيليهمحمد يوسف محمد سليمانعامل742

االسماعيليهمحمود رضا السيد محمد خليلعامل743

االسماعيليهمحمود عبد هللا سعد ابراهيمعامل744

االسماعيليهاحمد محمود السيد محمدعامل745

االسماعيليهاحمد محمود رشدى حسنعامل746

االسماعيليهعبد هللا السيد السيدعامل747

االسماعيليهمحمد عادل ابراهيم عبد الثادرعامل748

السويسبالل على عبد الرحيمعامل749

السويسمحمد حمودة اسماعيل احمدعامل750

السويسمحمد مصطفى عبد المنعم ابراهيمعامل751

بورسعيدعبد هللا عادل محمد محمد حبشعامل752

بورسعيدمحمود حمدى حلمى ابراهيم البيليعامل753

بورسعيدهشام محمد حسن السيد حسنعامل754

بورسعيد- عامل 

السويس- عامل 


