
المحافظةتاريخ الميالداسم العامل بالكاملم

اسيوط01/10/2004احمد حسان فرغلى سيد1

اسيوط25/10/2004احمد حمدى نعمان على2

اسيوط27/10/2004احمد خميس فرغلي منصور3

اسيوط10/01/1999احمد فرج احمد عثمان4

اسيوط30/11/2004امير ممدوح رميح عثمان5

اسيوط30/05/2004ايليا عماد زكريا برانيوس6

اسيوط30/11/2004جمال عبد الناصر فرغلي ابو زيد7

اسيوط10/09/2004حماده جعفر محمد عبد الغني8

اسيوط03/02/1978حماده حامد محمد سويفى9

اسيوط01/07/1975حماده دياب احمد جادالرب10

اسيوط01/10/2004زكى صالح زكى حسن11

اسيوط10/10/2004سيد زايد عبدالحميد زايد12

اسيوط03/09/1995صالح محمود عبدالصالحين محمود13

اسيوط22/08/1996طلعت سيد محمد احمد14

اسيوط06/08/2004علي مصطفى احمد محمد15

اسيوط16/09/2004علي نعتي ناجي سيد16

اسيوط27/11/2000فهد كمال عباس عبد هللا17

اسيوط08/11/1999محمد سيد محمد بركات18

اسيوط15/01/2005محمد طلعت تمام على19

اسيوط30/11/2004محمد مجدي عبدهللا عبد الغني20

اسيوط28/03/2004محمد مصطفى ابو طالب عبد العاطي21

اسيوط15/02/2004محمود محمد حلمي عبدالباسط22

اسيوط05/02/2004مدحت صالح فهمي امين23

اسيوط01/09/2004مصطفى احمد عبدالعال علي24

اسيوط14/11/1994مصطفى طلعت انور عبدالرحيم25

اسيوط17/01/1995ممدوح شعبان نصرالدين عبدالمعز26

اسيوط15/02/2005وليد عبدالرازق عبدالحافظ عامر27

اسيوط12/12/2004وليد علي حسن علي علي28

اسيوط03/12/1981ياسر شوقي حسين محمد29

االسماعيليه01/08/2000محمد محيسن محمود حسن30

البحيره08/09/2004ابراهيم احمد محمد عطا حسنين31

البحيره20/07/2004ابراهيم اشرف منصور حويك32

البحيره09/09/1999احمد جمعه السيد البتانوني33

البحيره03/04/1980احمد سعدهللا موسى حسن34

البحيره30/09/2004احمد محمد ابوالفتوح حسن الدوانسي35

البحيره01/07/1994السيد عبدالعزيز السيد عبدالدايم36



البحيره01/10/1988جمال سعيد انور عبدالهادي الصناديدي37

البحيره09/01/1992حمدى خميس احمد عبدالرحيم هنه38

البحيره27/12/1988ضاحي عبدالصادق عبدالمنصف عبدالمقصود39

البحيره19/05/1980عبد العظيم عبد المولى السعيد مسلم40

البحيره26/06/1975فايز احمد حسن عبد هللا41

البحيره16/05/1998محمد احمد ابراهيم اسماعيل42

البحيره01/01/2000محمد احمد كامل نعمة هللا43

البحيره05/04/2003محمد ربيع عطيه علي ابو عامر44

البحيره27/09/1990محمد عادل ابراهيم عيسى45

البحيره11/08/1999محمد عادل شوقي نعيم م بربش46

البحيره22/05/1982محمد عوض عوض زيد47

البحيره08/06/1997محمد فاروق عبدالجواد محمد خطاب48

البحيره01/12/2004محمود احمد ابراهيم اسماعيل خيرهللا49

البحيره01/01/2004هادي خميس عبدالحميد محمد عبدالحميد50

البحيره01/08/1990هشام عبد المعطي عبد القادر زيدان51

الجيزه01/10/1983زين العابدين سيد عبدالرزاق خليفه52

الجيزه25/05/1984كرم زكريا محمد ابراهيم53

الجيزه21/03/1994محمد صالح سيد اسماعيل54

الدقهليه20/05/2004احمد جمال مرسى السيد55

الدقهليه01/10/2004احمد رضا عطيه عبد الحميد56

الدقهليه24/02/1996السعيد صالح محمد عطيه57

الدقهليه12/05/1987السيد مختار ابو الغيط المهدى58

الدقهليه21/02/1998عبدالبصير محمد عبدالبصير ابراهيم59

الدقهليه14/04/2004عبدالرحمن محمد جمعه عثمان60

الدقهليه16/08/2004عبدالفتاح جمال عبدالفتاح يوسف61

الدقهليه12/05/1981عبده النجدى محمد الوزيرى62

الدقهليه03/03/1984عمرو ممدوح احمد محمد عيد63

الدقهليه01/03/1993مجدى رضا عبد الوهاب منصور64

الدقهليه27/10/1993محمد اشرف عطيه حامد65

الدقهليه25/03/1990محمد عماد احمد عطيه حميده66

الدقهليه13/11/1987محمد مجدي السيد عمران67

الدقهليه01/09/1979محمود صبري شعبان عبد الرحيم68

الدقهليه03/01/1991مسعود سامح ابوالسعود عوض69

الدقهليه22/01/1986هاني محمد ابراهيم احمد70

الدقهليه08/09/2004هيثم عزت عبدالحميد غازي71

الشرقيه01/10/2000احمد صالح احمد محمد علي72

الشرقيه11/04/1995احمد عبدهللا احمد على73



الشرقيه04/01/1997اسماعيل احمد السيد خليل جمعه74

الشرقيه15/06/1980السيد ابراهيم احمد احمد75

الشرقيه18/09/1997بسام جمعه محمد حسن76

الشرقيه07/05/2000حسن ابراهيم حسن ابراهيم77

الشرقيه22/03/1988طلبه عبدالرزاق مصطفى على78

الشرقيه29/10/1989عاطف جمعه عبدالرحمن احمد79

الشرقيه02/10/2004عبدهللا محمود محمد عبدهللا ابراهيم80

الشرقيه25/09/2004لؤى نجاح فؤاد محمد81

الشرقيه12/06/1988محمد اسماعيل عبدالوهاب االمام82

الشرقيه01/06/1999محمد اسماعيل محمد ابراهيم83

الشرقيه23/06/2004محمد السيد علي مرسى84

الشرقيه20/10/1990محمد الشحات عبدالعال ابراهيم85

الشرقيه23/12/1999محمد باز محمد السيد باز86

الشرقيه27/02/1986محمود موسى محمد سالمه87

الشرقيه01/09/1996مصطفى احمد سليمان سالم88

الشرقيه05/10/1997منصور احمد محمد عبد اللطيف89

الشرقيه20/02/1978موسى عبدالعاطي محمد متولي90

الشرقيه07/06/1983ناصر احمد حسن احمد91

الشرقيه23/01/1984هانى ابراهيم على ابراهيم92

الشرقيه15/01/1984ياسر المهدى محمد عطية93

الغربيه30/10/1989احمد سمير بدير النحاس94

الغربيه25/07/1999السعيد محمد محمد اسماعيل حبيب95

الغربيه05/01/1993حماده حماده عبدالغني حواش96

الغربيه19/02/1989سعيد احمد عوض الحلوجى97

الغربيه15/04/1992على خالد على حسين الجبالى98

الغربيه31/01/1983كرم السيد بدر السيد99

الغربيه18/02/1971محمد محمد نجيب محمد نصار100

الغربيه20/11/1991محمود رمضان ابراهيم احمد عبد الباقي101

الغربيه09/03/1983هاشم خيري محمد الشاعر102

الفيوم01/07/1989احمد ربيع عبدالحفيظ ابوبكر103

الفيوم07/05/1970احمد محمود محمد عبد الجواد104

الفيوم22/12/2004حازم مصطفى رمضان صالح105

الفيوم25/10/1999حسام رمضان حمدى احمد106

المنوفيه27/04/1987محمد عابد سعيد سالم107

المنيا18/10/2004ابانوب فوزي مسعد عيد108

المنيا12/08/2004ابانوب مالك جرجس منتياس109

المنيا15/10/1990ابراهيم سويفي ابراهيم حافظ110



المنيا03/01/1995احمد ربيع عبدهللا محمد111

المنيا26/10/2004احمد ربيع محمود علي112

المنيا17/02/1995احمد رجب عوني احمد113

المنيا18/01/2005.احمد صالح محمد احمد114

المنيا01/01/1994احمد قطب عثمان حماد115

المنيا14/09/2004احمد كساب عبدالحميد ابو سمره116

المنيا01/05/1993احمد كمال الدين سطوحي خليل117

المنيا01/07/1975اسامه محمد اسماعيل عبدالرسول118

المنيا20/11/2000اسالم ربيع كامل عبدالحميد119

المنيا15/07/2000ايمن بشرى لبيب شحاته120

المنيا16/02/2005ايمن رفعت عبــــد الحفيــظ عبــد المالــك121

المنيا01/12/2004ايهاب رمزي سعيد عياد122

المنيا05/02/1996جرجس خليل عطيه حنا123

المنيا19/08/1979جمعه رمضان محمد احمد124

المنيا16/11/2004حمزه شحاته سلطان عفيفي125

المنيا20/12/1994خاطر منصور محمد الصغير126

المنيا01/10/2004خالد عبدهللا عطيه عبدالظاهر127

المنيا27/01/2005خلف علي محمد دياب128

المنيا01/09/2003رزق اسحق سعد اسحق129

المنيا20/12/1998رضا الفنس شحاته ناشد130

المنيا18/09/1994رضا شعبان حسن عبد الرحيم131

المنيا15/03/1992رمضان يحي عبدالمنعم علي132

المنيا09/03/2004سيد عبدهللا سيد سامى133

المنيا01/11/1999شفيق جرجس شفيق عيد134

المنيا16/10/1996صالح عامر محمد علي135

المنيا01/01/2005طه بدر سوبى شلقامى136

المنيا01/03/2005عاشور اشرف عاشور جالل137

المنيا18/11/1990عبدالرحمن تالوي احمد عبدالرحمن138

المنيا16/08/1998عالء سمير فخري عبد الرحمن139

المنيا23/03/1982عالء محمد عبدالعظيم احمد140

المنيا17/03/2001على صالح محمد كامل141

المنيا01/01/1994عماد خلف اسكندر واصف142

المنيا25/04/1999كيرلس نادي ثابت صالح143

المنيا15/08/2004محمد خالد احمد عبدالحافظ144

المنيا29/10/1994محمد خيري عبد حسن145

المنيا01/01/1993محمد سطوحي عبدالحميد سطوحي146

المنيا03/02/1996محمد سمير يونس عبدالسالم147



المنيا06/07/1994محمد شحاته حسن عبد اللطيف148

المنيا01/03/1992محمد عاطف انور عبدالعظيم149

المنيا10/04/2000محمد عبداللطيف ابوالليل عبداللطيف150

المنيا25/01/1994محمد علي سعيد سعيد عبد المجيد151

المنيا07/12/1987محمد مصطفى فهمي محمد152

المنيا20/09/1992محمود احمد محمد عبدالعزيز153

المنيا06/10/1997محمود عبد الرشيد على عثمان154

المنيا01/10/2004محمود محمد علي عبداللطيف155

المنيا06/11/1992محمود نعيم محمد حسين156

المنيا19/01/1997مصطفى رفعت عبد الحفيظ عبد المالك157

المنيا25/05/2004مصطفى محمد محمد عطا158

المنيا02/08/1992مينا مالك جرجس بولس159

المنيا03/01/1983نوار صبح مكسيموس ميخائيل160

المنيا01/09/1999نور عيد حسانين عبدالمنعم161

المنيا12/12/2004وليد صالح محمد عبد العزيز162

المنيا21/08/2004ياسر ابراهيم محمد عباس163

المنيا29/10/2000ياسر محمد الصغير بدرى على164

المنيا15/01/1984يوسف خلف حسن علي165

الوزارة01/04/1976احمد طنطاوى احمد طنطاوى166

الوزارة27/07/1995رجب ابراهيم عبد الرحيم ماهر167

الوزارة05/07/1984رفيق جوزيف عبد المسيح زكى168

الوزارة12/01/1999عادل شعبان حامد ابراهيم الدسوقي169

بنى سويف11/04/2000احمد حمدي حماد اسماعيل170

بنى سويف20/02/1995احمد محمد نادي احمد171

بنى سويف12/02/1997حسن رمضان مسعود سعد172

بنى سويف27/11/1998حسين احمد امام محمد173

بنى سويف23/11/1987سمير احمد سعد سيد174

بنى سويف05/01/1974صابر شحاته شمردن ابو العرب175

بنى سويف31/01/2005عالء عبيد ابوالخير عيد176

بنى سويف12/06/2000فارس ناصر هاشم سعد177

بنى سويف27/07/1991محمد علي محمد السيد178

بنى سويف07/04/1983محمد فتحي يحيى جنيدي179

بنى سويف26/07/2004مصطفى محمد عبد الصبور يونس180

سوهاج12/12/1973الضبع محمد عبد القادر محمود181

سوهاج12/02/2004عمر فتحي فوزي السهولي182

سوهاج15/04/1987محمد امين سيف الدين احمد183

سوهاج29/07/2001محمد جمال احمد عمر184



سوهاج25/05/1991محمد جمال احمد محمد185

سوهاج01/10/1993محمد همام محمد محمود فراج186

سوهاج02/07/1999محمود احمد محمود محمد187

سوهاج27/05/2000محمود ممدوح فوزي احمد188

قنا08/11/1999يونس نادي يسين يونس189

كفر الشيخ01/10/1995احمد عبد الحميد السيد خليف190

كفر الشيخ18/12/2000احمد محمد احمد محمد عيسى191

كفر الشيخ01/02/2004السيد فرحات محمد يوسف بدر192

كفر الشيخ05/01/1998باسم محمد حسن عبد الستار الطباخ193

كفر الشيخ05/08/1980سعد محمد محمد علي194

كفر الشيخ06/04/1997عبد الفتاح انور السيد محمد ابوالعنين195

كفر الشيخ20/06/1994عبدالعزيز جالل عبدالعزيز محمد196

كفر الشيخ26/09/1992علي حسن محمود حسن197

كفر الشيخ05/11/1995محمد سعد عبد الحميد احمد ابو طاحون198

كفر الشيخ13/01/1991محمد فتحي محمد سيد احمد199

كفر الشيخ01/11/1977محمود سعد محمد عبدالفتاح شلبي200

كفر الشيخ15/09/1985وليد عزت محمد القلعي201


