
جيزه ال

جواز السفررقم الوزراةنوع االستمارةالمحافظة االسم

2116000515257853أمحافظه الجيزهابراهيم احمد كمال الدين سعد

21150003430جمحافظه الجيزهابراهيم احمد محمد

2116000162814772جمحافظه الجيزهابراهيم عيد عطيه

210300092091549أمحافظه الجيزهاحمد ابراهيم احمد عبد الرحمن

2103001290832618أمحافظه الجيزهاحمد حسن السنارى ابو بكر

211500037135211جمحافظه الجيزهاحمد حسن محمد كمال

2101000009128044جمحافظه الجيزهاحمد سيد خليفه

210100167123581أمحافظه الجيزهاحمد صديق ابراهيم الوكيل

2103001206268473أمحافظه الجيزهاحمد عبد الحليم نبيه حماد فوده

2115000173193158جمحافظه الجيزهاحمد هاشم هدهود

2101000040366113جمحافظه الجيزهاسماعيل محمد عبد الحميد البدوى

2115000264124722أمحافظه الجيزهاسماعيل يوسف يوسف

2101000218190818أمحافظه الجيزهالسيد على احمد على

210300005495770أمحافظه الجيزهالسيد محمد عبد العليم السباعى

2103001182259434أمحافظه الجيزهالسيد محمد محمد الحديدى

2115000824134953أمحافظه الجيزهالسيد وحيد محمد حسنى رحمى

2101001549238593أمحافظه الجيزهالضوى السمان حسب النبى عبد الرحمن

2108000089210569أمحافظه الجيزهاميمه عبد العزيز محمود الجمل

2115000036963075جمحافظه الجيزهانعام احمد ابراهيم الشرفا

2106000148265704أمحافظه الجيزهجاد هللا حسنين احمد حسنين

2103000994224560أمحافظه الجيزهجمال حسن عبد الرحيم

2101000233304359أمحافظه الجيزهجمال على احمد على

211500037992968أمحافظه الجيزهجمال فهمى عبد الرحمن

210300132483278أمحافظه الجيزهجميل سعد ابو زعيط

2115000162820344جمحافظه الجيزهحاتم حسن السعيد رفاعى

211500034414238أمحافظه الجيزهحبيب شريف بسيونى حبيب
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21030013350أمحافظه الجيزهحسن ابراهيم احمد

2103000233945292جمحافظه الجيزهحسن حسنى محمود

21030004650جمحافظه الجيزهحسن حسنى محمود

2115000052260584جمحافظه الجيزهحسن صالح احمد

2116000623155680أمحافظه الجيزهحسن عبد هللا عبد الجواد حماد

2107000380764636أمحافظه الجيزهحسنى السيد حسن

2101000088830474جمحافظه الجيزهحسنيه عبد هللا خير هللا

2116000091819817جمحافظه الجيزهحميده عبد الصادق عبد الخالق

210300078337190أمحافظه الجيزهحنفى محمود حنفى السيد

2103000980214158أمحافظه الجيزهخالد بهاء الدين سيد محمد

2101001628821443أمحافظه الجيزهخليل عبد الكريم محمد

2115000232188708أمحافظه الجيزهخيريه محمود مصطفى عاكف

2115000826868223أمحافظه الجيزهرجب جمعه حجازى على

2103001109210591أمحافظه الجيزهرجب صديق حماد ابراهيم

2101000387866903جمحافظه الجيزهرشاد عبد السميع محمد

2108000078204379أمحافظه الجيزهرشدى بشرى عبد النور جرجس

2115000068231955جمحافظه الجيزهرضا صالح على احمد

2103001093243547أمحافظه الجيزهرمضان سيد ابراهيم السيد

2101001583230262أمحافظه الجيزهروحيه محمد السيد

2101000276142629جمحافظه الجيزهرياض توفيق عبد المولى

21030012120أمحافظه الجيزهزكريا انيس تاضروس

210300074190430أمحافظه الجيزهسامى عبد الحميد مصطفى

2101001368186668أمحافظه الجيزهسليم سالم سيد

2101001581236555أمحافظه الجيزهسمير محمد عبد المقصود عبد المنعم

2101001848292667أمحافظه الجيزهسونيه محمد محمد سالم

2103001140527339أمحافظه الجيزهسيد احمد على السيد

2115000840620334أمحافظه الجيزهسيد رضوان على
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210100022731907جمحافظه الجيزهسيد سليمان مراد

2103001114991913أمحافظه الجيزهسيد محمد سعيد مرسال

2103000452213030جمحافظه الجيزهشتيوى زكى احمد

21030000766266جمحافظه الجيزهشحاته يونان ابراهيم

2103000610137477أمحافظه الجيزهشريبه سيد فهيم شريبه

211500070565569أمحافظه الجيزهشريف حامد عبد التواب

21160003890أمحافظه الجيزهشعراوى عبد الحليم ابراهيم

2116000114171883جمحافظه الجيزهصادق عبد الغنى ابراهيم

2104000110365618أمحافظه الجيزهصبريه رمضان ابراهيم خليل

2103000932258684أمحافظه الجيزهصالح محمد شحاته محمد مسعود

2103000870298053أمحافظه الجيزهطارق درويش عبد المجيد درويش

2108000084193704أمحافظه الجيزهطارق مصطفى عبد المقصود بدوى

2115000375941457جمحافظه الجيزهعادل عبد هللا عبد هللا

2115000244815019جمحافظه الجيزهعادل محمد متولى

2116000563529384أمحافظه الجيزهعادل نور الدين رفاعى

2103000922129626أمحافظه الجيزهعاشور على محمد سليمان

2115000960104427أمحافظه الجيزهعاطف احمد ابراهيم

210600037785471أمحافظه الجيزهعاطف عبد المنعم عبد الفتاح ناصف

2103001534752292أمحافظه الجيزهعاطف على بندارى حنفى

21160002393346أمحافظه الجيزهعباس احمد خليفه

211700003979329أمحافظه الجيزهعبد الباسط ابراهيم محمد

21150008550أمحافظه الجيزهعبد الجواد السيد محمد عبد الجواد

210100189188792أمحافظه الجيزهعبد الحليم جابر محمد السيد

2103001107527597أمحافظه الجيزهعبد الحميد احمد محمد

21160003850أمحافظه الجيزهعبد الحميد حسن حسن

2116000052183010أمحافظه الجيزهعبد الحميد محمد احمد

2103001072144516أمحافظه الجيزهعبد الفتاح على احمد
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2101001095183984أمحافظه الجيزهعبد اللطيف محمد رواش

21160003780أمحافظه الجيزهعبد الناصر محمد محمد

2101001846124397أمحافظه الجيزهعبد الناصر محمد محمد رضوان

2110000026360345أمحافظه الجيزهعبد النعيم على عثمان

2101000003194476جمحافظه الجيزهعبد الواحد جابر احمد عبد هللا

2103901336819642242أمحافظه الجيزهعبير ابراهيم بدر مراس

2115000931967445أمحافظه الجيزهعريف احمد على

2103001325263376أمحافظه الجيزهعالء مصطفى اسماعيل محمد

2115000722106753أمحافظه الجيزهعلى ابراهيم على خليل

211500026629780جمحافظه الجيزهعلى عبد الغنى على

21160001470أمحافظه الجيزهعلى فرحات نجيب

211500032625628أمحافظه الجيزهعلى كامل فايز

2103000919216029أمحافظه الجيزهعمر محمود عرفه ندا

2101001751864764أمحافظه الجيزهعويس عبد الهادى مندور

2103001142763675أمحافظه الجيزهعيسى احمد عيسى عبد هللا

210300018771886جمحافظه الجيزهفاروق عبد الفتاح براش

2115000013102466جمحافظه الجيزهفايزه محمد ابراهيم

21150000930جمحافظه الجيزهفايزه محمد ابراهيم

2115000302107640جمحافظه الجيزهفتحى احمد حنسين االشرم

2101000075239433جمحافظه الجيزهفتحى سعد سيد احمد

2115000884291120أمحافظه الجيزهفتحى عبد العزيز محمد

2104000378961846أمحافظه الجيزهفتحيه توفيق محمد الوردانى

2107000381112176أمحافظه الجيزهفريد بطرس منصور

21040003580أمحافظه الجيزهفضل يوسف القط

21030001160000006489جمحافظه الجيزهفكري السيدعلي

2115000139965566جمحافظه الجيزهفوزيه عبد الموجود حسن

2108000014225555جمحافظه الجيزهفؤاد احمد ابراهيم

Page 4



جيزه ال

21010005941950515أمحافظه الجيزهكامل احمد محمد

2101000959819637أمحافظه الجيزهكمال احمد مصطفى على

21030010895682أمحافظه الجيزهكمال الدين محمد ابراهيم

2115000104204334أمحافظه الجيزهكمال معتوق خالف

2101001340522113أمحافظه الجيزهماجده صالح محمد يوسف

21010015341042996أمحافظه الجيزهماجده عطا هللا توفيق محمد

2103001129162298أمحافظه الجيزهمالك حسن وزيرى

2116000254135398أمحافظه الجيزهمبروكه محمد محمود

2102000008286464أمحافظه الجيزهمجده سيد عبد الرحمن عوف

211500022932800أمحافظه الجيزهمجدى انيس سامى ارمانيوس

211500081810843أمحافظه الجيزهمجدى عبد الرحمن محمد حسن

2103000912920295أمحافظه الجيزهمجدى عبد المجيد الصوفى ابو النصر

2103001528523599أمحافظه الجيزهمحسن حسين بسيونى

2115000243751083جمحافظه الجيزهمحسن محمد متولى

2101001719290717أمحافظه الجيزهمحسن محمود حسن

21150002527جمحافظه الجيزهمحمد ابراهيم محمد

2103001428520563أمحافظه الجيزهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم

2116000472226082أمحافظه الجيزهمحمد ابو الوفا محمد

2115000842278711أمحافظه الجيزهمحمد احمد ابو ضيف رزق

2103000306810089جمحافظه الجيزهمحمد احمد صالح

2115000090104865جمحافظه الجيزهمحمد احمد فتحى العيد

21010006300أمحافظه الجيزهمحمد احمد محمد ابو سيف

2117000079866106أمحافظه الجيزهمحمد ادم محمد عبد العال

211500004687985جمحافظه الجيزهمحمد انور عبد السالم

21160002140أمحافظه الجيزهمحمد اواب محمد فخرى احمد

2115000238185571جمحافظه الجيزهمحمد جاللى زيدان

2101001616834900أمحافظه الجيزهمحمد حامد مصطفى
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21150008442404أمحافظه الجيزهمحمد حسين على العطار

2103001166201684أمحافظه الجيزهمحمد حنفى محمد احمد

21040004460أمحافظه الجيزهمحمد سيد محمد احمد

2101000142963942جمحافظه الجيزهمحمد شاكر ابو رحاب

2104000274140621أمحافظه الجيزهمحمد صايم عبد القادر

2103000330214638جمحافظه الجيزهمحمد صبرى ابراهيم محمد

2103000318367357جمحافظه الجيزهمحمد صديق محمد عبد هللا

2103001439529498أمحافظه الجيزهمحمد عبد الحميد صباح

2108000007116602جمحافظه الجيزهمحمد عبد الرؤوف عبد هللا

21150001290جمحافظه الجيزهمحمد عبد العال حسنين محمد

2110000117102915أمحافظه الجيزهمحمد عبد هللا السيد قطب

2103000962106915أمحافظه الجيزهمحمد عبد المعبود سند

2115000382338424جمحافظه الجيزهمحمد عبد الواحد سليمان

211500073019090أمحافظه الجيزهمحمد عثمان محمد

2115000749105300أمحافظه الجيزهمحمد فؤاد احمد حامد سراج الدين

2115000505144201أمحافظه الجيزهمحمد كمال الدين محمد محمد

2103000039249193أمحافظه الجيزهمحمد لطفى محمد جميل عبد العظيم

21150000200جمحافظه الجيزهمحمد محمد محمود

2103000508246553أمحافظه الجيزهمحمد محمود محمد الدالى

2103000593206187أمحافظه الجيزهمحمد محمود محمد على بسيونى

2115000380198159جمحافظه الجيزهمحمد محمود منصور عبيد

2101000130113071جمحافظه الجيزهمحمد مرسى محمد السيد

21030001930000109954جمحافظه الجيزهمحمداحمدعلي الشهبور

2116000742941232أمحافظه الجيزهمحمود امام ياسين

2101000357961137جمحافظه الجيزهمحمود انور زكى حميده

2103000707943971أمحافظه الجيزهمحمود حسن كامل

21030013260أمحافظه الجيزهمحمود سعيد محمد احمد
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2115000838273896أمحافظه الجيزهمحمود عبد الحليم بكر حسن

21150003705839774جمحافظه الجيزهمدحت جمال الدين الليثى

2103001215246639أمحافظه الجيزهمسعد السيد عبد المعبود ابراهيم

2103001021202522أمحافظه الجيزهمصطفى عبد الكريم على

2104000255453617أمحافظه الجيزهمعتز محمد المرسى الشيخ

2116000098961617جمحافظه الجيزهمالك ابراهيم محمود شكرى

2104000147521162جمحافظه الجيزهمنال محمد فتحى

2103001460197142أمحافظه الجيزهناديه احمد السيد محمد الجوهرى

2103000197162019جمحافظه الجيزهناصر عبدون محمد

210300027816041جمحافظه الجيزهنبيل هاشم عثمان فرغلى

2101001724698513أمحافظه الجيزهنجاح عبد المحسن عبد الرحمن

2103000017134580جمحافظه الجيزهنجوى على بيومى

2103000729108539أمحافظه الجيزهنجوى محمد سعيد

2115000377287152أمحافظه الجيزهنعمه محمد محمود عثمان

21150003590جمحافظه الجيزهنهده محمد نصر سالم

210300014482025جمحافظه الجيزهنوال رشاد عبد العاطى

211500000637195جمحافظه الجيزههبه احمد خيرى محمد احمد

2103000945206592أمحافظه الجيزههيبه هللا محمد نصر

2103001418162351أمحافظه الجيزهوجيه يونان اسكاروس مينا

2103000710810959أمحافظه الجيزهوحيد عبد الحفيظ مرزوق

2101000374697677جمحافظه الجيزهوداد محمود خليفه

2103000532815170أمحافظه الجيزهياسين اسماعيل محمد على

2115000029275649جمحافظه الجيزهيسرى محمود محمد ابراهيم

2115000131135898أمحافظه الجيزهيوسف ابراهيم يوسف ابراهيم

2103000769251726أمحافظه الجيزهيوسف على قاسم

Page 7


