
المحافظةالرقم القومياالسمالوظيفةم
بورسعيد29311260300371احمد سالم عبدالفتاح زهومهندس ميكانيكا1
بورسعيد29610010300292احمد هاشم عبده منصورمهندس ميكانيكا2

ن وزيرىمهندس ميكانيكا3 بورسعيد29502010300279عبدالرحمن هشام عبدالحليم حسي 

بورسعيد29505210300213محمد عىل محمود محمد العزبىمهندس ميكانيكا4

بورسعيد29503140300331محمود احمد السيد رضوانمهندس ميكانيكا5

ي6
ن
بورسعيد29603170300055ابراهيم عرفه ابراهيم عبد الرحمن رضوانمهندس مدب

ي7
ن
بورسعيد29210190300033احمد احمد محمد احمد العوفمهندس مدب

ي8
ن
ف احمد عسلمهندس مدب بورسعيد29511290300057احمد اشر

ي9
ن
ف عبد الغفارمهندس مدب بورسعيد29510110300058احمد اشر

ي10
ن
بورسعيد29502260300134احمد محمد محمود عبد العزيزمهندس مدب

ي11
ن
بورسعيد29204240300064اشاء محمد صادق بلتاجىمهندس مدب

ي12
ن
بورسعيد29605020300068االء رفقى احمد مرىس الشام عرنوسمهندس مدب

ي13
ن
بورسعيد29210040300337صالح السيد محمد محمود فرجمهندس مدب

ي14
ن
بورسعيد29410290300315محمد جمال سعد حجازيمهندس مدب

ي15
ن
بورسعيد29601220300172محمد طه احمد عبد الكريممهندس مدب

ي16
ن
بورسعيد29204050300211محمد نرص عبد السالم محمد االصيلمهندس مدب

ي17
ن
بورسعيد29105210300053محمد يىح عبد الغفار حسنمهندس مدب

ي18
ن
ن ابراهيم غنيممهندس مدب ن محمد حسي  بورسعيد29408240300344ياسمي 

بورسعيد29305230300164بسمه عاطف احمد االطروشمهندس كهرباء19

ى رزق احمد عىل عامرمهندس كهرباء20 بورسعيد29502190300204ساره صبى
بورسعيد29604252102649فاطمه شكرى زىك قورةمهندس كهرباء21
نمهندس كهرباء22 بورسعيد29308190300254محمد محمود مختار حسن الشي 

بورسعيد29503220300065اشاء محمد السيد ابراهيم محمدمهندس اتصاالت23

بورسعيد29103220300288ايه العربى عبد العال محمدمهندس اتصاالت24

بورسعيد29111140300263ايه حموده محمود عىل احمدعلوم ميكرو25

بورسعيد29403120300101ايه عوض محمد عثمانعلوم ميكرو1
بورسعيد29509270300242ساره محمد التابعيعلوم ميكرو2

يعلوم ميكرو3
ى
وق محمد حسن الزناب بورسعيد29309150300525شر

بورسعيد29212020300546ندى محمد عثمان محمد عثمانعلوم ميكرو4

ن السيد الصوافعلوم ميكرو5 ن امي  بورسعيد29705040300344ياسمي 
ي6

 
 عىليعلوم كيمياب

بورسعيد29603170300101االء سمب  البدرى راضن
ي7

 
بورسعيد29504120300099خالد ابراهيم محمد الطنطاويعلوم كيمياب

ي8
 
بورسعيد29306300300121منه هللا عادل السيد السيد السايسعلوم كيمياب

ي ميكانيكا9
بورسعيد29310020300173احمد السعيد يوسف عبد القادرفنن

ي ميكانيكا10
بورسعيد29301011208214احمد السيد سالمة محمد الشوربىحىفنن

ي ميكانيكا11
بورسعيد29406220300094احمد يحن  زكريا محمد عىل عويضهفنن

ي ميكانيكا12
بورسعيد29308030300274محمد طه طه حواسفنن

ي ميكانيكا13
يفنن

ن
بورسعيد29012151204578محمد مسعد عبده مسعد السلموب

ي ميكانيكا14
ى ابراهيم احمد عىلفنن بورسعيد29411061200974محمود صبى

ي ميكانيكا15
بورسعيد29106300300059يىح محمد احمد سليمانفنن

ي كهرباء16
بورسعيد29509060300053احمد محمد حسن احمد الخميسيفنن

ي كهرباء17
بورسعيد29401140300253مصطقن السيد عبد الجليل عيادهفنن

وعات18 ي مشر
بورسعيد29804050300031كريم محمود لطقن نوفلفنن

ن مخزن19 بورسعيد29201010300074احمد السيد العربى محمد محمد صالحأمي 

ن مخزن20 بورسعيد29304240300191احمد محمد عبد النعيم زوىك محمدأمي 

ن مخزن21 بورسعيد29708051702192عبد هللا جمال عيس درويشأمي 

ن مخزن22 بورسعيد29603090300194محب جرجس جوده شنودهأمي 

ن مخزن23 بورسعيد29502040300214محمد احمد سعد كساب مطاوعأمي 

ن مخزن24  العزبى مجاهدأمي 
ن بورسعيد29802230300354محمد حسي 

ن مخزن25 بورسعيد29412220300191محمد عادل رجب محمد يونسأمي 
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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

ن إلجراء المقابلة الشخصيةكشف باسماء السادة المجتازين االختبارات التحريرية  والخاضعي 
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ن مخزن1 ن سليمانأمي  بورسعيد29108080300136محمد نبيل حسي 

ن مخزن2  السيد العربى محمد عزامأمي 
بورسعيد29412220300272مصطقن

ن مخزن3 ن محمود صديق مرىسيأمي  بورسعيد29006300300151معبى

بورسعيد29111060300157ابانوب راغب ابراهيم بشارهمدخل بيانات4

بورسعيد29409260300053ابانوب مجدى فايز وهبه ابراهيممدخل بيانات5

ن السيد الصوافمدخل بيانات6 بورسعيد29210010301215احمد امي 

بورسعيد29310010300337احمد انس محمود المرصيمدخل بيانات7

بورسعيد29203040300055احمد حسن صالح الشوىمدخل بيانات8

بورسعيد29008140300071احمد رؤوف عىل عبد العظيممدخل بيانات9
بورسعيد29404030300052احمد صالح محمد خضب مدخل بيانات10
بورسعيد29301300300111احمد محمد عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحمنمدخل بيانات11

بورسعيد29009240300377احمد محمد عبد الاله عىل عمرمدخل بيانات12

بورسعيد29707160300171احمد نجيب مراد عبدهمدخل بيانات13

بينن ابراهيممدخل بيانات14 ن الشر بورسعيد29101018800446اشاء ياسي 

بورسعيد29008260300032اسالم كمال محمد مصطقن شحاتهمدخل بيانات15

بورسعيد29111250300315اسالم محمد العربى منصور محمدمدخل بيانات16

بورسعيد29304250300415السيد ابو الحسن عبد العظيم حاىسرمدخل بيانات17

بورسعيد29410018800082امل عبده السيد رمضانمدخل بيانات18
بورسعيد29306010300089امنيه محمد احمد فتيتمدخل بيانات19
ه عبدربهمدخل بيانات20 بورسعيد29507310300159امب  نعيم جبى

بورسعيد29210100300404امينه محمود محمود رشوانمدخل بيانات21
بورسعيد29207020300071اندرو سمب  عزيز حكيممدخل بيانات22
بورسعيد29703101202682ايمان ابراهيم ابراهيم ابراهيم عوضمدخل بيانات23

بورسعيد29301040300189ايه السيد عبد الراضن هماممدخل بيانات24

يمدخل بيانات25 بورسعيد29302010300067ايه هللا عالء الدين ابراهيم الموجى
بورسعيد29109160300231جوزيف وديع لبيب فلتسمدخل بيانات1
بورسعيد29309270300171خالد عبده عيدمدخل بيانات2

بورسعيد29707200300527خلود خالد نور الدين احمد موىسمدخل بيانات3

لسيمدخل بيانات4 بورسعيد29505060300147رانيا السيد محمد البى

بورسعيد29511070300188زينب طارق عبد الحميد احمد المالحمدخل بيانات5

بورسعيد29508090300086ساره السيد محمد العجىممدخل بيانات6

بورسعيد29201170300127ساره جمال عبد النارص رمضان عىل الجنديمدخل بيانات7

يف حسن محمد حلىم حسن مورومدخل بيانات8 بورسعيد29602050300179شر

بورسعيد29412210300193عادل عىل محمد نرصمدخل بيانات9

بورسعيد29601300300131عمر احمد محمود رضوان السمانمدخل بيانات10

بورسعيد29202200300158كريم محمد كمالمدخل بيانات11

بورسعيد29511110300399ماريو يشى وليم خب  عطامدخل بيانات12

بورسعيد29202010300437مايكل ناجى عزيز شحاتهمدخل بيانات13

ىمدخل بيانات14 بورسعيد29209040300096محمد احمد احمد الخرصن

بورسعيد29603050300116محمد السيد عىل امام هاللمدخل بيانات15

بورسعيد29503250300299محمد السيد فرج اسماعيلمدخل بيانات16
بورسعيد29009300206456محمد جمال محمد فوزى الخياطمدخل بيانات17
بورسعيد29411110300271محمد جمال محمد معاىط هتيىميمدخل بيانات18

بورسعيد29201100300391محمد عادل احمد يوسفمدخل بيانات19

بورسعيد29410140300431محمد عزت السيد عبد هللا احمدمدخل بيانات20

نمدخل بيانات21 بورسعيد29306300300295محمد مسعد سعد خليل ابوحسي 

بورسعيد29408280300312محمد مصطقن محمد محمد درويشمدخل بيانات22

بورسعيد29108070300171محمد يشى محمد بدر الزغنىمدخل بيانات23

بورسعيد29510180300411محمود ابراهيم سليمان ابراهيم روايمدخل بيانات24

بورسعيد29401260300371محمود السيد البدوى محمد البدوى محمدمدخل بيانات25
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يمدخل بيانات1
بورسعيد29408111100479محمود العربى محمد مصطقن

بورسعيد29204298800776محمود عىل ابراهيم يونسمدخل بيانات2
بورسعيد29108210300231محمود محمد محمد الصوافمدخل بيانات3

بورسعيد29101010301491مصطقن ايمن ابراهيم مصطقن حسنمدخل بيانات4

بورسعيد29210010300839مصعب احمد السيد حامد عز الرجالمدخل بيانات5

ن السيد محمد عىل حامدمدخل بيانات6 بورسعيد29308120300451معبى

بورسعيد29708220300082منه هللا احمد السيد اسماعيل نوفلمدخل بيانات7

بورسعيد29511040300361منه هللا جمال رجبمدخل بيانات8

بورسعيد29010011214244منن ابراهيم ابراهيم ابراهيم عوضمدخل بيانات9

بورسعيد29204260300273مؤمن السيد حسن عامرمدخل بيانات10

بورسعيد29603130300389هند احمد محمد عىليمدخل بيانات11

بورسعيد29711150300145والء حسن محمد حلىم حسن مورومدخل بيانات12

بورسعيد28307270300131احمد السيد احمد محمد الزهارمراقب أمن13

 محمدى عشماوى خليلمراقب أمن14
ى
بورسعيد29503180300059احمد شوق

بورسعيد29101270300171احمد عماد المرىس ابو العباس حافظ قاسممراقب أمن15

بورسعيد28807010300416احمد محمد احمد مسعد حجرمراقب أمن16

بورسعيد29107040300234احمد محمد حسن ابراهيم شومانمراقب أمن17

بورسعيد28808030300311اسالم السيد سليم السيد شطامراقب أمن18

بورسعيد28801180300391السيد سعد احمد ابراهيم الديبمراقب أمن19

بورسعيد28901110300274السيد محمد نجيب محمد توفيقمراقب أمن20

بورسعيد28209080300192عالء محمد محمد خليل ابراهيممراقب أمن21

 محمد علم الدينمراقب أمن22
ن
بورسعيد28310020300251عمرو بسيوب

بورسعيد28806300300111عمرو صالح سعد محمود الفرامراقب أمن23

بورسعيد28811270300115كريم عىل عنبى عىل الدقلةمراقب أمن24

بورسعيد28901160300194مايكل جورج حكيممراقب أمن25
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يمراقب أمن1  الزغنى
بورسعيد29602240300434محمد السيد عىل مصطقن

بورسعيد28711050300471محمد سمب  كمال محمود الحريرىمراقب أمن2

بورسعيد28801180300455محمد عبده محمد ابراهيم اسماعيلمراقب أمن3

بورسعيد28403180300212محمد عصام رزق محمود محمدمراقب أمن4

بورسعيد28910080300036محمد مجدى عاشور بكر محمدمراقب أمن5

بورسعيد28904040300319محمد محمد سمب  احمد عبد الرحمن القراعيمراقب أمن6

بورسعيد28410140300194محمد مسعد محمود عبيدمراقب أمن7

بورسعيد28303170300155محمود السيد عىل مرشدمراقب أمن8

يمراقب أمن9 بورسعيد28810040300152محمود رفقى حسيب محمد الشواربى

بورسعيد29806150300235محمود عماد السعيدمراقب أمن10

بورسعيد28908040300233محمود محمد محمود احمد حماية هللامراقب أمن11

بورسعيد28411300300192مينا جاد عطيه ابراهيممراقب أمن12

بورسعيد28808140300473مينا جرجس حارس سمعانمراقب أمن13

بورسعيد28502040300458هيثم عىل عبد المجيد عسكرمراقب أمن14

السويس29410270400194محمد ابراهيم عبدربه قنديلمهندس ميكانيكا15

ي16
ن
السويس29209240400176ابراهيم محمد عىل  السيدمهندس مدب

ي17
ن
ه يوسف محمد عمرمهندس مدب السويس29511180400382امب 

ي18
ن
السويس29102152200656عىل سيد مخلوف بركاتمهندس مدب

ي19
ن
السويس29409050400438ماركو فهيم عوض هللا اسكندرمهندس مدب

ي20
ن
السويس29405200400401مي رمضان محمد ضيف هللامهندس مدب

السويس29109280400115احمد سعد حجازى سعدمهندس كهرباء21

السويس29403160400214عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمدمهندس كهرباء22

السويس29312121900077عبد الرحمن محمد فهىم عىليمهندس كهرباء23

السويس29211072701801غاده بدرى عبد الكريم مناعيمهندس كهرباء24

السويس29606060400304مونيكا سمرى جادهللا سندمهندس كهرباء25

السويس29601120400102ايه جاد جاد الرب اسماعيلعلوم ميكرو1

السويس29501210400204عبب  عادل سويلم سليمعلوم ميكرو2

السويس29301010402432عىل احمد عبد الصبور عىل محمدعلوم ميكرو3

السويس29702260400286ندى محمد حلىم محمدعلوم ميكرو4

السويس29501110400266نورا حسنن محمد محمودعلوم ميكرو5

ي6
 
السويس29110010401061ايات عبد العزيز محمد احمد ابراهيم الجندىعلوم كيمياب

ي7
 
السويس29209230400089ايه جمال عبد العزيز محمدعلوم كيمياب

ي8
 
السويس29604130300172عمرو ياش محمود عىل بصلهعلوم كيمياب

ي9
 
السويس29007252601701مروه جمال محمود محمد عبد الكريمعلوم كيمياب

ي10
 
السويس29111120400245مروه عىل بكرى مصطقنعلوم كيمياب

ي11
 
السويس29102230400268منن احمد ابراهيم احمدعلوم كيمياب

ي ميكانيكا12
السويس29510090400051احمد ابراهيم فارسفنن

ي ميكانيكا13
السويس29607270400052احمد اسامه السيد مجىليفنن

ي ميكانيكا14
السويس29106270400215احمد عبد العزيز السيد عبد العزيزفنن

ي ميكانيكا15
السويس29509170400118احمد فراج السيد عىليفنن

ي ميكانيكا16
السويس29301300400212احمد يحن  نور الدين فرغلفنن

ي ميكانيكا17
السويس29502160400051اسامه جمال الصغب  احمدفنن

ي ميكانيكا18
ن ابراهيم سالمفنن السويس29301070400315اسالم حسي 

ي ميكانيكا19
السويس29707260400318باسم محمد السيد احمدفنن

ي ميكانيكا20
السويس29705010400174بسام ابراهيم جادفنن

ي ميكانيكا21
السويس29402051900073جالل عبد الراضن عىل حامدفنن

ي ميكانيكا22
السويس29809190400452حسام محمود حسن سليمفنن

ي ميكانيكا23
ن زيدانفنن ن حسن حسي  السويس29801200400358حسي 

ي ميكانيكا24
السويس29504040400211خالد محمود احمد محمدفنن

ي ميكانيكا25
السويس29307270400334عبد الرحمن صفوت عبد الرحمن عىليفنن
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ي ميكانيكا1
السويس29201010402152عبد هللا عاطف عامر سليمفنن

ي ميكانيكا2
السويس29501010402032عزت محمد عزت عوضفنن

ي ميكانيكا3
السويس29207240400092محمد جمال عبد الباسط مهديفنن

ي ميكانيكا4
السويس29611140400414محمد محمود غزاىل حسنفنن

ي ميكانيكا5
السويس29406151900076محمود احمد محمد حمزةفنن

ي ميكانيكا6
السويس29501203100114محمود بدري محمد يوسف أحمدفنن

ي ميكانيكا7
السويس29403240400258محمود عبد الرازق عىل عىليفنن

ي ميكانيكا8
السويس29405012305833محمود مفرح قاسم محمد عبد الجوادفنن

ي ميكانيكا9
السويس29810170400055مصطقن ابراهيم عبد هللا العايدىفنن

ي ميكانيكا10
يلفنن  انور محمد جبى

السويس29512240400294مصطقن

ي ميكانيكا11
السويس29205100400359مصطقن عبد اللطيف عبد الصمدفنن

ي كهرباء12
السويس29011130400354اسالم فرحان خميس رشيد سالمفنن

ي كهرباء13
السويس29801010401277عىل مصطقن محمد بكريفنن

ي كهرباء14
السويس29612120400414محمد عزب احمد عبد العالفنن

ي كهرباء15
السويس29909280400111مصطقن محمود عطيتو خليلفنن

وعات16 ي مشر
السويس29908120400372برسوم اكرم جابر توفيقفنن

ن مخزن17 السويس29301240400293احمد عبد السالم السيد سليمانأمي 

ن مخزن18 السويس29212190400057ايمن سمب  محمود خليلأمي 

ن مخزن19 السويس29612240400141دعاء محمد السيدأمي 

ن مخزن20 السويس29211198800511عمرو جمال عىل محمدأمي 

ن مخزن21 ن عطيةأمي  السويس29102150400411محمد سيد احمد حسي 

ن مخزن22 السويس29710010402553محمد محمود محمد محمدأمي 

السويس29407110400031احمد ابوزيد عىل حسن سعيدمدخل بيانات23

السويس29610010400092احمد جمال عىل محمدمدخل بيانات24

السويس29110150400073احمد رفاع محمد رفاعيمدخل بيانات25

السويس29101010402239احمد زيدان سعد محمدمدخل بيانات1

قاوى احمدمدخل بيانات2 السويس29702160400114احمد صالح شر

السويس29005190400213احمد عصام احمد عبد العزيزمدخل بيانات3

السويس29602270400042اشاء احمد عطا عمرمدخل بيانات4

السويس29407100400075اسالم السيد عبد الرحمن طهمدخل بيانات5

نمدخل بيانات6 ن عزت حسي  السويس29606180400154اسالم حسي 

السويس29108200400393اميل ايزوريس انسمدخل بيانات7

السويس29305110400114بوال مجدى انور ميخائيلمدخل بيانات8

السويس29509200400152بيشوى رافت سام ابراهيممدخل بيانات9

السويس29209300400073بيشوى زكريا نجيب باسيىلمدخل بيانات10

السويس29110100400137حسن عبد المجيد ابراهيم خالفمدخل بيانات11

السويس29312101900437حسن محمد محمد عبد الهاديمدخل بيانات12

ن حسن محمود مباركمدخل بيانات13 السويس29501080400118حسي 

السويس29404010400379خالد محمد حسنن محمد السيدمدخل بيانات14

السويس30001220400086سلىم مسعود محمد نرص الدين عرفهمدخل بيانات15

السويس29205051900901شيماء مجدى محمدمدخل بيانات16

السويس29406211900119عباس مجدى عباس عبد الفتاح عمرمدخل بيانات17

السويس29611200400214عبد الرحمن احمد عبد الغنن ابو المجدمدخل بيانات18

 عبد الننى يوسفمدخل بيانات19
السويس29007030400198عبد هللا حنقن

السويس29103280400176عمر جمعه فرحان سبيلمدخل بيانات20

السويس29509280400211محمد احمد احمد محمدمدخل بيانات21

السويس29205020400315محمد السيد شحاته احمد اسماعيلمدخل بيانات22

يمدخل بيانات23
ن
السويس29101180400257محمد السيد عثمان الحمروب

السويس29411050400254محمد الضبع تمام محمودمدخل بيانات24

السويس29106200400137محمد جمال محمد عبد اللطيفمدخل بيانات25
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السويس29403240400193محمد دياب عبد الصادق ديابمدخل بيانات1

السويس29609160400254محمد عبد النارص محمود يوسفمدخل بيانات2

السويس29604260400152محمد عىل شحاتمدخل بيانات3

السويس29305280400071محمود السيد عىل بيوميمدخل بيانات4

السويس29206171900057محمود خرصن محمد متوىلمدخل بيانات5

السويس29411212600554محمود عزت جابر احمدمدخل بيانات6

السويس29506102701119محمود يحن  ابو بكر ابراهيممدخل بيانات7

 سمب  موىس عبده الديبمدخل بيانات8
السويس29502060400291مصطقن

السويس29611010400757مصطقن عىل جالل السيدمدخل بيانات9

السويس29511050400356مصطقن محمد حسن مصطقنمدخل بيانات10

السويس29607160400227منة هللا فوزى عبد الهادى عبد العزيزمدخل بيانات11

السويس29509200400355مينا ميالد اسعدمدخل بيانات12

السويس29610260400268نورا احمد فاروق عبد الجوادمدخل بيانات13

السويس29404260400366هدير عبد العاىط شجاتمدخل بيانات14

السويس29312080400129هند فرج احمد ابازيدمدخل بيانات15

السويس29512030400411وائل السيد محمدمدخل بيانات16

السويس29601160400334وليد احمد محمد محمودمدخل بيانات17

السويس29710010402375ابو بكر محمود عىل حامدمراقب أمن18

ن محمدمراقب أمن19 السويس29109011903119احمد ابوالسعود حسي 

السويس29009150400755احمد جابر عبد الحميد محمدمراقب أمن20

السويس29409190400039احمد رجب عبده محمدمراقب أمن21

السويس29903070400072احمد مجدى سعيد عمارهمراقب أمن22

السويس29510280400073احمد محمد حسن عبد المالكمراقب أمن1

السويس28510192703232احمد محمد طلعت مصطقن محمودمراقب أمن2

السويس29309280400297احمد محمد عىل محمود ابو العالمراقب أمن3

السويس28403180400373السيد احمد محمود السيدمراقب أمن4

السويس28908180400351السيد محمد خليل ابراهيممراقب أمن5

السويس29509100400277المحرمش عوده ضيف هللامراقب أمن6

ن حمدان مغنم سالمةمراقب أمن7 السويس28901010404951حسي 

ن السيدمراقب أمن8 ن كامل حسي  السويس29102100400479حسي 

السويس29008120400355حماده اسماعيل نور الدين اسماعيلمراقب أمن9

السويس28809201305437حماده سام عبد العزيز سالممراقب أمن10

السويس29306130400273حماده سليم جوده ابراهيممراقب أمن11

السويس28705020400331سالم محمد سالممراقب أمن12

السويس29210170400236طالل محمد احمد محمدمراقب أمن13

السويس28606220400477عبد الفتاح  ابراهيم عبد الفتاح ابراهيممراقب أمن14

السويس29702010401198عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح محمدمراقب أمن15

السويس29612191900094عبد هللا السيد محمد ابراهيممراقب أمن16

السويس28301030400297عالء سيد محمود رفاعمراقب أمن17

السويس29609112500395عىل عمر عمر عبد العليممراقب أمن18

السويس29411272201594عمار خليل عمار سعدمراقب أمن19

السويس28910102701498عمر حمد هللا عىل محمدمراقب أمن20

السويس28809290400197عمرو محمود عفيقنمراقب أمن21

ن ديابمراقب أمن22 السويس28308010400317محمد ابراهيم حسي 

السويس29503250400128محمد ابراهيم عبد الفتاح ابراهيممراقب أمن23

السويس29708010401251محمد احمد حامد عقلمراقب أمن24

السويس29602010400634محمد احمد حسن محمودمراقب أمن25

السويس28402070400151محمد احمد خليفة فاويمراقب أمن1

السويس29802120400353محمد السيد صالح السيدمراقب أمن2

السويس29208020400314محمد جمال محمد سالمهمراقب أمن3

السويس28601192302039محمد جمعه مرزوقمراقب أمن4

ي احمد سالممراقب أمن5
السويس28507200400596محمد حسينن

السويس28204130400299محمد حمدان مغنم سالمةمراقب أمن6

السويس29707280400233محمد خليل عمار سعدمراقب أمن7

السويس28508120400435محمد عامر موىس عامرمراقب أمن8

السويس29111260400334محمد عيد عىل السيدمراقب أمن9

السويس29408170400273محمد نارص محمد حسنمراقب أمن10

السويس28706011315271محمود احمد عبد الرحمن حسنمراقب أمن11

السويس29501010403551محمود جابر محمد احمدمراقب أمن12

ن سيد عليوةمراقب أمن13 السويس28911150400056محمود حسي 

السويس28110092200537محمود عبد هللا محمد حسنمراقب أمن14

السويس28402180400059محمود محمد انس حسنمراقب أمن15

السويس29704140400111مصطقن احمد سعيد حامدمراقب أمن16

يمراقب أمن17 السويس28812150400392مصطقن عبد هللا يوسف عبد الننى

مراقب أمن18
ى
ن ستاب  محمود حسي 

السويس29702110400113مصطقن

السويس28112280400074مينا موىس عطاهللامراقب أمن19

السويس29611050400458هالل ميهوب محمد محمدمراقب أمن20

يمراقب أمن21
ن
باب السويس28809010401398وسام عىل احمد البى

الربعاء 
يوم ا

2021/8/25
م 
جنة رق

 ل
5

ساعة 
ن ال

 م
3.00

ساعة 
 ال

ى
ن
ح
 

4.15
رصاً
 ع

س 
خمي

يوم ال
2021/8/26

م 
جنة رق

 ل
1

ساعة 
ن ال

 م
10.00

ساعة 
 ال

ى
ن
ح
 

11.15
حاً
صبا

 

س 
خمي

يوم ال
2

02
1/8/2

6
م 
جنة رق

 ل
2

ساعة 
ن ال

 م
11

.1
5

ساعة 
 ال

ى
ن
ح
 

12.30
 

ظهراً


