
المحافظةالرقم القومياالسمالوظيفةم
االسماعيلية29308211900532عمرو محمد سليمان محمدمراقب امن1
االسماعيلية28104191900338فوزى عباس فوزى محمدمراقب امن2

مراقب امن3
ى
 احمد فرجان

ى
االسماعيلية29410211900311كريم  فرجان

االسماعيلية28704011900758كريم صبىح عبد الحميد سالممراقب امن4

االسماعيلية29008251900434كريم عادل غريب سليممراقب امن5

االسماعيلية28510221900379محمد ابراهيم السيد محمدمراقب امن6

االسماعيلية28103061900232محمد ابراهيم حسن ابراهيممراقب امن7

االسماعيلية29003011900451محمد احمد ابراهيم حسن غنيميمراقب امن8

االسماعيلية28802071900031محمد احمد عبد الفتاح صالحمراقب امن9

االسماعيلية29801251900851محمد احمد عىل سالممراقب امن10
االسماعيلية28105121900132محمد احمد مغرنى محمدمراقب امن11
االسماعيلية28706101900431محمد السيد احمد كريم  جازيهمراقب امن12

االسماعيلية28201191900431محمد السيد محمود السيدمراقب امن13

االسماعيلية28206051900076محمد أحمد حسن محمدمراقب امن14

فمراقب امن15  شر
ى
االسماعيلية29501011902993محمد جاد عبد الشاف

االسماعيلية28908011903352محمد جمال الدين مدبوىل محمودمراقب امن16

ى عيدمراقب امن17 االسماعيلية28107071900198محمد جمال حسي 

ى السيد عبد الهادىمراقب امن18 االسماعيلية28406061900511محمد خي 

االسماعيلية28810041900251محمد رضا احمد محمدمراقب امن19

االسماعيلية28212201300838محمد شحان سويلممراقب امن20
االسماعيلية28802101901097 شور محمد سعد حامدمراقب امن21
االسماعيلية28710121900494محمد سليم ابراهيم سليممراقب امن22

االسماعيلية28809011900193محمد شحته السيد محمد محمد عىلمراقب امن23

 عبد الحميد محمدمراقب امن24
ى
االسماعيلية28905241900035محمد شوف

االسماعيلية28510011900091محمد صبىح عبد الحميد سالممراقب امن25

االسماعيلية28809131900057محمد صالح فرج هللا شحاتهمراقب امن1
االسماعيلية29805161900632محمد عادل عبد الغفار عبد المجيدمراقب امن2

االسماعيلية28007011900097محمد عبد الباسط موىس محمدمراقب امن3

االسماعيلية28710101900536محمد عبد السميع سعد بيوميمراقب امن4

االسماعيلية28505201300151محمد عبد الظاهر عبد المنعم حسينىمراقب امن5
االسماعيلية29301011905659محمد عبد العال عامر عبد العالمراقب امن6
االسماعيلية28310031300074محمد عبد المنعممراقب امن7

االسماعيلية28711181900597محمد عىل ابوسيف عنيىمراقب امن8

االسماعيلية28405251900154محمد عىل عبد هللا محمدمراقب امن9

االسماعيلية28204071900096محمد عىل عيد الهادىمراقب امن10

االسماعيلية28901011902831محمد فرحان سليمان محمودمراقب امن11

االسماعيلية28501011907258محمد محروص ابراهيم موىسيمراقب امن12

االسماعيلية28410061901018محمد محسن عبد الفضيل محمودمراقب امن13

االسماعيلية28609091900076محمد محسن محمد منصورمراقب امن14

االسماعيلية29506101900932محمد محمود احمد عىليمراقب امن15
االسماعيلية28603181900271محمد محمود محمود ابو خليفهمراقب امن16
االسماعيلية28910141900571محمد محمود يوسف يسمراقب امن17

االسماعيلية28409011900918محمد مصطفى محمد عبد العالمراقب امن18

االسماعيلية29208271900294محمد ممدوح عبد الرحمنمراقب امن19

االسماعيلية28807260100757محمد نارص محمد عباسمراقب امن20

االسماعيلية29211011901999محمد نصار سالمة نصارمراقب امن21

االسماعيلية29006051900194محمد نصار محمد محمدمراقب امن22

االسماعيلية29712121900377محمد نرص عوده نرصمراقب امن23

االسماعيلية28303121900911محمود ابراهيم سالم مقيبلمراقب امن24
االسماعيلية29405101900494محمود احمد محمد احمدمراقب امن25
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ب والرصف الصىح بمحافظات القناة   كة مياة الشر شر

ب والرصف الصىح كة القابضة لمياة الشر كات التابعة للشر احدى الشر

ى إلجراء المقابلة الشخصيةكشف باسماء السادة المجتازين االختبارات التحريرية  والخاضعي 
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االسماعيلية28602051900036محمود السيد بغدادى عىليمراقب امن1

االسماعيلية29011181900611محمود السيد متوىل  السباعيمراقب امن2

االسماعيلية28806070103370محمود السيد محمد راسممراقب امن3

االسماعيلية29404091900591محمود بخيت دياب عيت هللامراقب امن4

االسماعيلية29801271900513محمود جمال منيع عىليمراقب امن5

مراقب امن6
ى
االسماعيلية28705011901971محمود حسن عراف

االسماعيلية29011031900159محمود رمضان عبد الفتاح السيدمراقب امن7

االسماعيلية29404181900213محمود عادل صابر عىلمراقب امن8

االسماعيلية28504011900236محمود عبد الفتاح احمد اسماعيلمراقب امن9
االسماعيلية28712101900237محمود كمال محمد عبد السميعمراقب امن10
ى مصطفىمراقب امن11 االسماعيلية29508211900272محمود محمد عطيه حساني 

االسماعيلية28211271900275محمود محمد محمد حسن هاشممراقب امن12

االسماعيلية28711201900734محمود محمد محمود فرغىليمراقب امن13

االسماعيلية28507211900418محمود محمد مبارك عىليمراقب امن14

االسماعيلية29003101900078محمود محمد محمود محمد يونسمراقب امن15

االسماعيلية29003241900191مروان اسامة السيد إبراهيم الجمالمراقب امن16

االسماعيلية29212081900392مصطفى خليل احمد خليل القماشمراقب امن17

االسماعيلية29608151900612مصطفى سليم محمود سليممراقب امن18
االسماعيلية29610011904531مؤمن غريب شتيوى خليلمراقب امن19
االسماعيلية28803011903178ميالد عبد المسيح عبد الشهيد حزينمراقب امن20

االسماعيلية29704171900031نادر صالح فتىح محمدمراقب امن21
االسماعيلية28911301900056نادر عصمت مىح الدين عىليمراقب امن22
االسماعيلية28101061900051نادى ظريف شفيق يوسفمراقب امن23

االسماعيلية29001131900193هشام عبد النارص حسن محمودمراقب امن24

االسماعيلية29001011901676هالل ابراهيم خليل عىلمراقب امن25
االسماعيلية28501011909811هيثم جمال حسن احمدمراقب امن1
االسماعيلية28606011900292هيثم حسن خليفه خليلمراقب امن2

االسماعيلية28501200900896هيثم عبد الجليل ابراهيم حسن عبد الجليلمراقب امن3

االسماعيلية28906281900051وائل محمد خليل السيدمراقب امن4

االسماعيلية28211221900452وليد احمد مليسه محمدمراقب امن5

االسماعيلية28506301900097وليد محمد احمد محمد ابوالحاجمراقب امن6

االسماعيلية28206281301953ياش محمد محمد باللمراقب امن7

االسماعيلية28112041900111يشى احمد رمضان الضويمراقب امن8

االسماعيلية29305171900217ابانوب نارص انور عطامدخل بيانات9

االسماعيلية29607121900034ابراهيم الحسن ثابت ابراهيممدخل بيانات10

االسماعيلية29108181900193ابراهيم فتح هللا محمد الصاويمدخل بيانات11

االسماعيلية29609011901658احمد ابراهيم رمضان المغاورى خشبةمدخل بيانات12

االسماعيلية29208011900096احمد ابراهيم سعد محمد صبيحمدخل بيانات13

االسماعيلية29101011905617احمد ابراهيم محمد باشامدخل بيانات14

االسماعيلية29209011903555احمد السيد احمد عبد الهاديمدخل بيانات15

االسماعيلية29307101900557احمد السيد السيد عزبمدخل بيانات16
االسماعيلية29008011900496احمد السيد عبد العاىط السيد يوسفمدخل بيانات17
االسماعيلية29011301900052احمد جمال احمد محمدمدخل بيانات18

االسماعيلية29507011901731احمد جمال فواد السيدمدخل بيانات19

االسماعيلية29106181900077احمد حسن محمد عبد العالمدخل بيانات20

ىمدخل بيانات21 ى غانم حسي  االسماعيلية29007271900051احمد حسي 

االسماعيلية29007231900377احمد حماده عىل حسن البنهاوىمدخل بيانات22

االسماعيلية29011161900037احمد رافت احمد احمدمدخل بيانات23

االسماعيلية29010011303751احمد ربيع محمود محمدمدخل بيانات24

االسماعيلية29108091900054احمد رجب محمد عزبمدخل بيانات25
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االسماعيلية29410141900113احمد رشاد عبد الغنى حسنمدخل بيانات1
االسماعيلية29111161900139احمد رمضان احمد ابوهاشممدخل بيانات2
االسماعيلية29609301900051احمد زكريا احمد هريديمدخل بيانات3

االسماعيلية29311113400115احمد سالمان عىل سويلممدخل بيانات4

يمدخل بيانات5
االسماعيلية29607011903631احمد سامح محمد حفنى

االسماعيلية29108031900713احمد سليمان ابراهيم سليمانمدخل بيانات6

االسماعيلية29208161900353احمد سيد احمد خي مدخل بيانات7

االسماعيلية29204241900278احمد عادل احمد احمدمدخل بيانات8

االسماعيلية29012081900059احمد عبد الرازق ابراهيم حسنمدخل بيانات9

االسماعيلية29201081900056احمد عبد العال السيد عبد العالمدخل بيانات10

االسماعيلية29209191900711احمد عبد الفتاح مصطفى عبد العالمدخل بيانات11

االسماعيلية29304241900418احمد عبد الوهاب عبد الحميد سعدمدخل بيانات12

االسماعيلية29305201900535احمد عىل خرصى رزقمدخل بيانات13

االسماعيلية29206301900135احمد فوزى احمد بهجتمدخل بيانات14

االسماعيلية29012171900155احمد فؤاد مصطفى السيدمدخل بيانات15

االسماعيلية29601261900133احمد كمال عبد الننى عىل محمودمدخل بيانات16

االسماعيلية29304161900093احمد محمد السيدمدخل بيانات17

االسماعيلية29112261301891احمد محمد رمضانمدخل بيانات18

االسماعيلية29507251900431احمد محمد زكريا ابراهيممدخل بيانات19

االسماعيلية29410011902297احمد محمد عبد العزيز عرفهمدخل بيانات20

االسماعيلية29010141900051احمد محمد فريد عىلمدخل بيانات21

االسماعيلية29501011902217احمد محمد محمود عبد الحميدمدخل بيانات22

االسماعيلية29208011900274احمد محمد محمود محمدمدخل بيانات23

يمدخل بيانات24
االسماعيلية29411011903516احمد مهنى شبيب مهنى

االسماعيلية29009181900314اسامه محمد راوى عىلمدخل بيانات25
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االسماعيلية29010231900041اشاء الحسينى ابراهيم الهاديمدخل بيانات1

االسماعيلية29501011906646اشاء غريب احمد مغازيمدخل بيانات2

االسماعيلية29312261900123اشاء فريد عبده محمدمدخل بيانات3

االسماعيلية29308081900381اشاء محمد محمد السيد الجنيديمدخل بيانات4

االسماعيلية29007251900179اسالم سالمه محمود سالمهمدخل بيانات5

االسماعيلية29306072601646اسماء خلف محمد صالحمدخل بيانات6

االسماعيلية29907201900062اسماء مصطفى محمد عبد المعطيمدخل بيانات7

االسماعيلية29509101900052السيد الشافىع خليل السيدمدخل بيانات8

االسماعيلية29509201900653السيد محمد احمد محمدمدخل بيانات9

االسماعيلية30109021900342الشيماء محمد يوسف محمدمدخل بيانات10

االسماعيلية29401011906684امال محمود السيد محمد عبد الرازقمدخل بيانات11

 السيد عبيده عبد هللامدخل بيانات12
ى
االسماعيلية29607171900043امان

 حسن عمر ادريسمدخل بيانات13
ى
االسماعيلية29106011317547امان

االسماعيلية29507291900069امنيه عبد الكريم قرضه عبد المعط مطرودمدخل بيانات14

ى عبد المغيثمدخل بيانات15 االسماعيلية29311241900201امنيه محمد امي 

االسماعيلية29201301900061امنيه محمد نجيب محمد قليلمدخل بيانات16

ه جمال سعد شطامدخل بيانات17 االسماعيلية29404071900102امي 

 محمدمدخل بيانات18
ى
ه جمال قرن االسماعيلية29309011902723امي 

ه عرفه عبد العزيز عرفة سليممدخل بيانات19 االسماعيلية29610011901125امي 

ه عطيه الشحات عطيةمدخل بيانات20 االسماعيلية29101171300547امي 

ه عىل احمد عىليمدخل بيانات21 االسماعيلية29407171900125امي 

االسماعيلية29310031900121اميمه عزت عبد المعبود محمد يوسفمدخل بيانات22

االسماعيلية29009111801025انىحى وديع صبىحمدخل بيانات23

االسماعيلية29302280106882انجيل عاطف راغبمدخل بيانات24

االسماعيلية29208291900053انطونيوس سمي  منى ساويرسمدخل بيانات25

غنىمدخل بيانات1 االسماعيلية29708031900427ايمان ايهاب عوض محمد المي 

يمدخل بيانات2
ى محمد الحسنى ى عىل حسي  االسماعيلية29409061900122ايمان حسي 

االسماعيلية29501011908665ايمان حمدى عبد الراضى احمد اسماعيلمدخل بيانات3

االسماعيلية29101081900281ايمان ضيف هللا غريب ضيف هللامدخل بيانات4

االسماعيلية29311111900501ايماندا عبد اللطيف السيد عبد اللطيفمدخل بيانات5

االسماعيلية29010211900258ايمن شعبان السيد محمدمدخل بيانات6

االسماعيلية29403211901522ايه حمدى عبد الحميد مجاهدمدخل بيانات7

االسماعيلية29310231900363ايه حمدى عبد الراضى احمد اسماعيلمدخل بيانات8

االسماعيلية29010061900424ايه سليمان بكري سليمانمدخل بيانات9

االسماعيلية29307201900724ايه محمد السيد مهرانمدخل بيانات10

يمدخل بيانات11
االسماعيلية29606011902621ايه محمد مجاهد الحطينى

االسماعيلية29202281900286ايه مصطفى احمد فهميمدخل بيانات12

االسماعيلية29612231900165ايه ممدوح احمدمدخل بيانات13

االسماعيلية29409242202079باسم عادل نصيف بطرسمدخل بيانات14

االسماعيلية29209011900564بسمه خالد عبد الاله احمدمدخل بيانات15

االسماعيلية29202011903011بطرس مجدى يوسف دميانمدخل بيانات16

االسماعيلية29603211900259بوال نشات اقالديوس ميالدمدخل بيانات17

ف زىك مقارمدخل بيانات18 االسماعيلية29312061900455بيشوى اشر

االسماعيلية29501051900331بيشوى ظريف نرصهللا دميانمدخل بيانات19

 محمودمدخل بيانات20
ى
االسماعيلية29302251900481تفى محمد دسوف

االسماعيلية29308081900373جمال عىل سعد السيد عبدهمدخل بيانات21

االسماعيلية29209201505017جورج عزت ميخائيلمدخل بيانات22

االسماعيلية29309251900034حازم عادل محمد محمدمدخل بيانات23

االسماعيلية29303271900459حسن عبد هللا حسن عبد هللامدخل بيانات24

ى عبدهمدخل بيانات25 ى محمد حسي  االسماعيلية29706171900572حسي 
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ىمدخل بيانات1 ى نورالدين محجوب حسي  االسماعيلية29501291900095حسي 

االسماعيلية30011221900061حنان احمد محمد فرج هللامدخل بيانات2

االسماعيلية29410251900453خالد احمد ابوزيد عيسمدخل بيانات3

االسماعيلية29306010300372خالد عبده احمد عثمان مرادمدخل بيانات4

االسماعيلية29501101900396خليل سعيد احمد محمدمدخل بيانات5

ى عبد هللامدخل بيانات6 االسماعيلية29311091900208داليا خالد حسي 

االسماعيلية29502092602146دعاء خلف عىل السيدمدخل بيانات7

االسماعيلية29204111900446دعاء صالح ابو زيد مهديمدخل بيانات8

االسماعيلية29204131900302دينا ابراهيم ابراهيم محمدمدخل بيانات9

االسماعيلية29709211900421دينا محمد احمد مغرنى احمدمدخل بيانات10

ىمدخل بيانات11 االسماعيلية29407262500944راندا فرغىل جيى

االسماعيلية29603111900103رانيا عاطف منصف السيد الجنيدىمدخل بيانات12

ىمدخل بيانات13  حسي 
االسماعيلية29303201900745رانيا عبد الفتاح فهم حنفى

االسماعيلية29612041900401رضوى صالح محمد محمد اسماعيلمدخل بيانات14

االسماعيلية29711261900508رقيه خالد محمد عبد العالمدخل بيانات15

االسماعيلية29111141900256روميل نادى سميع اسكندرمدخل بيانات16

االسماعيلية29410011904818رياض السيد رياض عمرمدخل بيانات17

االسماعيلية29502181900321ريم عبد العال راشد عبد الحقمدخل بيانات18

االسماعيلية29510051900062ريم عبد النارص عبد المنعم عبد هللامدخل بيانات19

االسماعيلية29206261900048ري  هام فوزى عباس محمدمدخل بيانات20

االسماعيلية29704081900163زينب حافظ عبد الكريممدخل بيانات21

االسماعيلية29512211900229زينب عوض عودهمدخل بيانات22

االسماعيلية29104201901021ساره احمد جمال احمدمدخل بيانات23

االسماعيلية29105171900196سالم عبد الجليل عبده سالممدخل بيانات24

االسماعيلية29702101900227سحر عبد الغنى راوى احمدمدخل بيانات25

االسماعيلية29708281900066سماح سعيد احمد حسنمدخل بيانات1

االسماعيلية29504181900081سميحه محمد احمد عىل محمدمدخل بيانات2

االسماعيلية29702158800482سميه عبد الرحمن بشي  محمدمدخل بيانات3

االسماعيلية29404101900099سيد سام حسن زين العابدينمدخل بيانات4

ىمدخل بيانات5  كمال امي 
ى
االسماعيلية29802121900627سيلفيا هان

مدخل بيانات6
ى
االسماعيلية29101040300066شيماء احمد احمد النوسان

االسماعيلية29507011902045شيماء حسن سعدالدين رستممدخل بيانات7

االسماعيلية29609141900581شيماء عطية رزق محمد احمد الجاويشمدخل بيانات8

االسماعيلية29410261900206شيماء يحن  محمد العرنى احمدمدخل بيانات9

االسماعيلية29210011300522صفاء السيد فتىح شديدمدخل بيانات10

االسماعيلية29705011501829عايده احمد ابراهيممدخل بيانات11

االسماعيلية29211101900231عبد الحميد حسن عبد الحميد عىليمدخل بيانات12

االسماعيلية29609091900355عبد الرحمن احمد السيد احمدمدخل بيانات13

االسماعيلية29608011903212عبد الرحمن السيد سعد الدينمدخل بيانات14

االسماعيلية29906051900616عبد الرحمن ربيع السيد الصادقمدخل بيانات15

االسماعيلية29302081900499عبد الرحمن سمي  عبد هللا السيدمدخل بيانات16

االسماعيلية29406261900357عبد الرحمن عياد عىل عبد هللامدخل بيانات17

االسماعيلية29102101900696عبد العزيز عطية عبد العزيز ابراهيممدخل بيانات18

االسماعيلية29409201900811عبد العظيم كامل عبد العزيز محمدمدخل بيانات19

االسماعيلية29512011902596عبد هللا ابراهيم عبد هللا محمودمدخل بيانات20

االسماعيلية29304241900299عبد هللا احمد محمد محمدمدخل بيانات21

االسماعيلية29311101900058عبد هللا عاطف عبده عبد العاىطيمدخل بيانات22

االسماعيلية29108151900652عبد هللا عرفات مصطفى خليلمدخل بيانات23

االسماعيلية29608011902755عبد هللا عيد عىل السيدمدخل بيانات24

االسماعيلية29503061900099عبد هللا كمال حامد عىليمدخل بيانات25
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االسماعيلية29202251201821عبي  عبد النارص محمد عبد الرازقمدخل بيانات1

االسماعيلية29709102604863عزة خلف عىل السيدمدخل بيانات2

االسماعيلية29401191900069عزة زكريا بخيت بشايمدخل بيانات3

االسماعيلية29410011902599عطيه فارس عطيه عبد العال ندامدخل بيانات4

االسماعيلية29605011901296عىل احمد عىل طاحونمدخل بيانات5

االسماعيلية29302041900178عىل بدوى السيدمدخل بيانات6

االسماعيلية29311111900617عىل سام محمد السيدمدخل بيانات7

االسماعيلية29312011902198عىل شاكر عىليمدخل بيانات8

االسماعيلية29401121900037عىل فكرى عىليمدخل بيانات9

االسماعيلية29101161900231عىل محمد مني  عبد الفتاحمدخل بيانات10

االسماعيلية29411051900676عماد جمال احمد محمدمدخل بيانات11

االسماعيلية29309111900876عمرو عرنى محمد احمدمدخل بيانات12

االسماعيلية29201011906715عمرو عىل محمد الصاوىمدخل بيانات13

االسماعيلية29403011901651عمرو محمد عبد الرحمن حمدانمدخل بيانات14

االسماعيلية29203091900251عمرو مصطفى السيد معاىطيمدخل بيانات15

االسماعيلية29511161900277عمرو موىس عبد هللا حسنمدخل بيانات16

االسماعيلية29409281900204غاده نادى عبد الحميد رسالنمدخل بيانات17

االسماعيلية29104111900123غدير يحن  محمد عبد الرحيممدخل بيانات18

االسماعيلية29404201900371فادى عمر محمد عمر مصباحمدخل بيانات19

االسماعيلية29808101901188فاطمه عبد هللا عىل عبد هللامدخل بيانات20

االسماعيلية29705081900429فاطمه عالء محفوظ حافظمدخل بيانات21

االسماعيلية29703251900043فيفيان عصام عبد المصلوبمدخل بيانات22

االسماعيلية29203031900414كريم اسماعيل محمد اسماعيلمدخل بيانات23

االسماعيلية29511200300371كريم السيد محمود مهرانمدخل بيانات24

االسماعيلية29312041900297كريم عبد الغنى صادق احمدمدخل بيانات25

االسماعيلية29602161900132كريم مجدى السيد سليمانمدخل بيانات1

لس فؤاد جريس سعدمدخل بيانات2 االسماعيلية29303291900412كي 

االسماعيلية29609011905475ماجد مني  مكرم ذىكمدخل بيانات3

االسماعيلية29608111900164مارينا دانيال ذىك اسكندرمدخل بيانات4

االسماعيلية29325101900513مايكل مجدى فهيم سعدمدخل بيانات5

االسماعيلية29107011902837مايكل محروس نعيم ذىكمدخل بيانات6

االسماعيلية29510041900196محمد احمد السيد حسنمدخل بيانات7

االسماعيلية29311101900031محمد احمد عىل حسنمدخل بيانات8

االسماعيلية29010011904593محمد احمد محمد عبد العالمدخل بيانات9

االسماعيلية29212021900075محمد السيد حسن فرجمدخل بيانات10

االسماعيلية29011131900075محمد السيد عبد الفتاح سالممدخل بيانات11

االسماعيلية29405111900034محمد السيد عىل احمدمدخل بيانات12

االسماعيلية29109051900198محمد السيد مصطفى حسنمدخل بيانات13

االسماعيلية29311271900273محمد جمال احمد السيدمدخل بيانات14

االسماعيلية29110261900113محمد جمال السيد عبد المجيدمدخل بيانات15

االسماعيلية29007071901517محمد جمال محمد ابو الفتوحمدخل بيانات16

االسماعيلية29601271900158محمد جمعه محمد السيد عامرمدخل بيانات17

االسماعيلية29602281900039محمد حبيب حسن السيدمدخل بيانات18

ى عطية ابراهيممدخل بيانات19 االسماعيلية29607271900075محمد حسي 

االسماعيلية29211211900334محمد حمدى محمود عبد الدايممدخل بيانات20

االسماعيلية29610011900757محمد حموده عطيه حموده عوضمدخل بيانات21

االسماعيلية29410311900113محمد رافت ابراهيم رشادمدخل بيانات22

االسماعيلية29609141900271محمد رجب احمد السيدمدخل بيانات23

االسماعيلية29207221900131محمد رضا محمود عباسمدخل بيانات24

االسماعيلية29304031900172محمد سيد عصمت احمدمدخل بيانات25
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االسماعيلية29010011901934محمد شكرى عبد الرحمن احمدمدخل بيانات1

االسماعيلية29205231900089محمد صالح ابو ضيفمدخل بيانات2

االسماعيلية29704051900177محمد صباح عبد العزيز عبد الحكيممدخل بيانات3

االسماعيلية29510101900395محمد عادل احمد عبد الهاديمدخل بيانات4

االسماعيلية29602272602432محمد عبد الستار محمدمدخل بيانات5

ى محمدمدخل بيانات6 االسماعيلية29208178800298محمد عبد العال خضي 

االسماعيلية29702011902671محمد عبد العزيز محمدمدخل بيانات7

االسماعيلية29709201901331محمد عبد الفتاح عبد التواب احمدمدخل بيانات8

االسماعيلية29102161900539محمد عبد هللا عبد هللا عىل البيكمدخل بيانات9

االسماعيلية29412221900273محمد عطية السيد عطيةمدخل بيانات10

االسماعيلية29309041900032محمد عىل عبد العظيم السيدمدخل بيانات11

االسماعيلية29612011901578محمد عىل محمود عبد الرحيممدخل بيانات12

االسماعيلية29206201901517محمد عياد محمود شحاتهمدخل بيانات13

االسماعيلية29511182400329محمد عيد عىلمدخل بيانات14

االسماعيلية29602271900073محمد كمال سعد محمود سعدمدخل بيانات15

االسماعيلية29404091900672محمد محمد احمد خليلمدخل بيانات16

االسماعيلية29108091900291محمد محمد عبد هللا محمدمدخل بيانات17

االسماعيلية29508051900114محمد محمد عىل عبد الرحيممدخل بيانات18

االسماعيلية29312201900299محمد محمد غانم مسلممدخل بيانات19

االسماعيلية29308011901674محمد محمود ابراهيم عىليمدخل بيانات20

االسماعيلية29603021900571محمد محمود احمد عبد القادرمدخل بيانات21

االسماعيلية29102021603895محمد مدحت محمد يوسفمدخل بيانات22

االسماعيلية29302230400232محمد مصطفى حسن محمدمدخل بيانات23

االسماعيلية29611111900513محمد مصطفى صالح الدين السيد نرصهللامدخل بيانات24

االسماعيلية29210051900131محمد منصور محمد عبد هللامدخل بيانات25

االسماعيلية29304241900094محمد نبيل رضوان صادق مصباحمدخل بيانات1

االسماعيلية29501011911216محمد يىح محمد عىليمدخل بيانات2

االسماعيلية29307231900231محمود حسنى عبد الجليل عبد المجيدمدخل بيانات3

يمدخل بيانات4
ى
االسماعيلية29308071201795محمود حمدى احمد محمد العنان

االسماعيلية29501011910185محمود سيد عصمت احمدمدخل بيانات5

االسماعيلية29401081900071محمود صالح محمد جمال الدينمدخل بيانات6

االسماعيلية29705011900979محمود عبد العزيز عويضه حسنمدخل بيانات7

االسماعيلية23904011900079محمود عىل احمد محمدمدخل بيانات8

االسماعيلية29409061900157محمود محمد اسماعيل احمد مدينمدخل بيانات9

االسماعيلية29207261900257محمود محمد حسن هاللمدخل بيانات10

يمدخل بيانات11 االسماعيلية29112261900191محمود محمد محمد يحن 

االسماعيلية29107251900157محمود محمد محمود اسماعيلمدخل بيانات12

يمدخل بيانات13
بينى االسماعيلية29203058800471محمود محمود محمود عبده الشر

االسماعيلية29204111900462مروه محمود فايد عبدالمحسنمدخل بيانات14

االسماعيلية29503241900283مريم امجد بولس اسكاروسمدخل بيانات15

االسماعيلية29506101900835مصطفى ابراهيم سالم مصطفىمدخل بيانات16

االسماعيلية29509111900557مصطفى ابراهيم محمد حلممدخل بيانات17

 سعد محمد عاصم عىل محمد خي مدخل بيانات18
االسماعيلية29303161900178مصطفى

االسماعيلية29502168800457مصطفى صالح احمد عبد الجليلمدخل بيانات19

االسماعيلية29311141900166منار محمد سناء الملك عىليمدخل بيانات20

االسماعيلية29111101900237مؤمن احمد سليمان نصارمدخل بيانات21

يمدخل بيانات22 االسماعيلية29502181900444م جمال مرىسي شلنى

يالمدخل بيانات23 االسماعيلية29511231900296مينا مساعد لبيب غيى

االسماعيلية29101051900286ندا السيد عىلمدخل بيانات24

االسماعيلية29601021900047ندى بدوى مبارك طهمدخل بيانات25
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االسماعيلية30007081900484ندى حماده عبد الحافظ حمودهمدخل بيانات1

االسماعيلية29504101900166نرجس مكرم اسحاق رزق اللعمدخل بيانات2

االسماعيلية29810011900462نسمه صابر محمد الساطرمدخل بيانات3

االسماعيلية29308021900501نشوى محمد رمضان سعيدمدخل بيانات4

االسماعيلية29503201900728نهاد ابراهيم عىل ابراهيم محمد جدوعمدخل بيانات5

االسماعيلية29211281900447نهله محمد صالحمدخل بيانات6

االسماعيلية29704241900343نورهان طه حسينى محمدمدخل بيانات7

االسماعيلية29408211900545نورهان محمد عباس احمدمدخل بيانات8

ى رفعت فهيممدخل بيانات9 االسماعيلية29312011902082نيفي 

االسماعيلية29206071900041هايدى محمود شعيب فؤادمدخل بيانات10

االسماعيلية29103121900222هدير حسن خلفمدخل بيانات11

االسماعيلية29610101900608هدير عبد القادر محمد عبد القادر خليلمدخل بيانات12

يمدخل بيانات13 االسماعيلية29702071900201هدير محمد السيد العرنى

االسماعيلية29511251900233هشام جمال محمد سالممدخل بيانات14

يمدخل بيانات15
االسماعيلية29104101900516هشام عبد الغنى

االسماعيلية29506091900092هشام محمد شاكر محمدمدخل بيانات16

االسماعيلية29309201901081هالله صالح عباس سعيد الجباىليمدخل بيانات17

االسماعيلية29609011903341.هناء محمد عبد هللا محمد ابراهيممدخل بيانات18

االسماعيلية29303031900206هند عبد المنعم قرضه عبد المعطيمدخل بيانات19

االسماعيلية29401092604164هويدا خلف عىل السيدمدخل بيانات20

االسماعيلية29603211900429هيام صالح سالم سالمانمدخل بيانات21

ى محمدمدخل بيانات22 االسماعيلية29310301900056هيثم عىل حسي 

االسماعيلية29504031900228وجدان سمي  ابراهيم رجبمدخل بيانات23

االسماعيلية29203071602246وفاء احمد ابراهيم احمدمدخل بيانات24

االسماعيلية29106151900102والء عىل عىل حسنمدخل بيانات25

االسماعيلية29101081900345والء ممدوح السيد ابراهيم الجمالمدخل بيانات1

االسماعيلية29211211900091وليد احمد حرنى محمد ابراهيممدخل بيانات2

ىمدخل بيانات3 االسماعيلية29102031900251وليد عىل ابو الفتوح عىل حسي 

ى ابراهيم محمود محمدمدخل بيانات4 االسماعيلية29802051900501ياسمي 

االسماعيلية29302171900331يحن  محمد كمال الدين محمدمدخل بيانات5

االسماعيلية29411111900034يوسف عىل محمود عىليمدخل بيانات6

االسماعيلية29503061900714يوسف محمد فهم عىليمدخل بيانات7
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