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قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمال سامح صادق انطون ابادير 1

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمال محمد فوزى سليمان محمد 2

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئات رومانى ابراهيم قرقار جاد3

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمال مصطفى محمد جابر عبد المجيد 4

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئات شرف محمد ابو المجد حجاج 5

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمال نجيب عبد المسيح عبد الملك 6

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئات امان محمد محمد مصطفى 7

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمال مسعد محمد مراد حسين 8

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئات سعيد عبد العاطى محمد احمد 9

قسم الساحلاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئات احمد سوى احمد سمك 10

قسم الساحلاالولىالغــدكأسفئات عصام محمد عثمان احمد الديب 1

قسم الساحلاالولىالغــدكأسعمال اسامه عزيز محمد والى 2

قسم الساحلاالولىالغــدكأسفئات مجد الدين عبد المنعم احمد 3

قسم الساحلاالولىالغــدكأسعمال زكيه محمود حسن 4

قسم الساحلاالولىالغــدكأسفئات محمود عفيفى عبد الرحمن 5

قسم الساحلاالولىالغــدكأسعمال اميره عبد هللا محمد مصطفى 6

قسم الساحلاالولىالغــدكأسفئات خالد عبد الباسط جابر محمود 7

قسم الساحلاالولىالغــدكأسعمال احمد ابراهيم عبد الواحد خليل 8

قسم الساحلاالولىالغــدكأسفئات احمد عبد الرؤوف محمد عبد المجيد 9

قسم الساحلاالولىالغــدكأسعمال محمد جاد الكريم محمد عبد العزيز 10
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قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينفئات عماد جاد بدرس بدروس1

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينعمال خالد محمد عبد العزيز شعبان 2

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينفئات باسم محمد كامل حامد نصر 3

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينعمال عادل صليب بطرس حنا 4

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينفئات محمد كمال يوسف فهمى 5

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينعمال عبد المعز عبد المنعم مصيلحى البربرى6

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينفئات وائل فوقى عبد الرؤوف عبد العزيز 7

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينعمال ايمان عبد الغنى على عبد الغنى8

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينفئات شريف حنا جبرائيل9

قسم الساحلاالولىالكتله المصريه المصري الديمقراطى االجتماعىعينعمال تامر كمال محمدى على 10

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففئات محسن محمود محمد حسوبه 1

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكفعمال خالد عبد الرحيم محمد جاد المولى 2

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكفعمال حكمت عبد الحميد فراج احمد 3

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففئات اشرف مغاورى عبد الصادق حسن 4

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففالحعصام الدين زغلول شافعى عوض 5

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففئات احمد حسن صالح مصطفى الجوهرى6

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكفعمال على مصطفى عبد الكريم محمد 7

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففئات عدليه الدمرداش محمد ابو العال 8

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكفعمال محمد سيد محمد جاد المولى9

قسم الساحلاالولىالمواطن المصرىكففئات عالء الدين عبد السالم بدوى الميهى 10
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قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةفئات حسين السيد محمد جاد 1

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال عصام محمد حسن محمد خضر 2

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةفئات ياسر محمد احمد طيور 3

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال محمد عبد هللا عبد القادر عبد السميع 4

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةفئات عصام نظمى رشدى اسكندر 5

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال عمر محمد احمد محمود 6

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةفئات رشا السيد محمدى متولى 7

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال جمال محمد حسن محمود 8

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال عماد محمد العربى محمد 9

قسم الساحلاالولىالسالم الديمقراطىسيارةعمال سامى مغاورى محمد العانوى10

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخفئات روفائيل بولس تاوضروس 1

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخعمال خالد عبد الفتاح محمد محمود 2

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخفئات ناجى وليم ابراهيم رزق هللا 3

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخعمال احمد محمد زكى ابو الفتوح 4

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخفئات صبرى عبد الفتاح سلطان 5

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخعمال خالد رجب عبد الحميد 6

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخفئات احمد فراج ابو رواش 7

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخعمال صبره نور الدين عكاشه 8

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخفئات سوسن عبد الباسط شوقى 9

قسم الساحلاالولىمصر القومى صاروخعمال مصطفى عبد العظيم مصطفى 10

4



حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم الساحلاالولىالنور فانوسفئات ممدوح احمد اسماعيل احمد 1

قسم الساحلاالولىالنور فانوسعمال ياسر سعيد حسان دسوقى 2

قسم الساحلاالولىالنور فانوسفئات احمد يسرى ابراهيم حسين 3

قسم الساحلاالولىالنور فانوسعمال احمد بديع عبد الشافى محمد 4

قسم الساحلاالولىالنور فانوسفئات ندا عبد النبى ابو المعاطى السيد 5

قسم الساحلاالولىالنور فانوسعمال محمود عبد هللا عبد الرسول عبد هللا 6

قسم الساحلاالولىالنور فانوسفئات وائل عبد اللطيف عيد ابراهيم 7

قسم الساحلاالولىالنور فانوسعمال محمد على احمد همام 8

قسم الساحلاالولىالنور فانوسفئات ماجده رجب سيد رجب 9

قسم الساحلاالولىالنور فانوسعمال محمد عبده السيد عبده 10

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىفئات احمد عبد الفتاح محمد مصطفى 1

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىعمال اشرف محمد عبد هللا احمد 2

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىفئات عمرو عبد العزيز مصطفى السيد 3

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىعمال السيد ابراهيم السيد عيد 4

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىفئات سميره مرتضى محمد السعيد 5

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىعمال رضا محمد محمد ادريس6

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىفئات محمد عوض عبد الراضى متولى 7

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىعمال ايهاب سعد جالل عبد المقصود 8

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىفئات رمضان فهمى بيومى محمد 9

قسم الساحلاالولىالحريهنفرتيتىعمال شعبان صبرى شعبان محمود10
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قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولفئات صالح جالل صالح احمد 1

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولعمال عصام محمد السيد 2

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولفئات شكرى محروس عبد المقصود 3

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولعمال خالد رفعت عبد العزيز 4

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولفئات احمد عثمان احمد 5

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولعمال احمد خليفه عبد الموجود عارف 6

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولفئات غريب سيد خليل 7

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولعمال السيد حسن محمد عيسى 8

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولفئات هاجر محمد صالح الدين 9

قسم الساحلاالولىمصر الحديثهابوالهولعمال خالد احمد محمود عوض 10

قسم الساحلاالولىالوعىفنارفئات محمد عبد الرؤوف محمد 1

قسم الساحلاالولىالوعىفنارفئات حنان محمد زين 2

قسم الساحلاالولىالوعىفنارفئات حاتم السيد مفيد 3

قسم الساحلاالولىالوعىفنارفئات شيماء محمد المنياوى4

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال هشام سيد على 5

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال ايمن محمد ابو الوفا عيد 6

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال احمد فكرى بيومى 7

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال على عبد الحليم على 8

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال محمد عبد الواسع احمد 9

قسم الساحلاالولىالوعىفنارعمال بالل محمد محمود 10
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قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةعمال طارق محمد سباق حسين 1

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةفئات حشمت سيد فهمى مصطفى 2

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةعمال عالء محمد محمود صديق 3

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةعمال امام محمد حسنين متولى الدويك 4

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةفئات كمال نجيب فرنسيس القس 5

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةفئات رباب رشاد ابراهيم سليمان 6

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةعمال عادل انيس ميخائيل حنا 7

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةفئات فهمى حسين فهمى مصطفى 8

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةعمال سيد مرسى ميهوب مرسى 9

قسم الساحلاالولىالوفد الجديد نخلةفئات مروان محمد حسين متولى 10

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى فئاتعمرو عبد المقصود محمد الزهيرى1

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى عمالمحمد محمد احمد حسن2

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى فئاتمحمود محمد فتحى محمد بدر3

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى عمالحمدى مصطفى احمد مصطفى 4

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى فئاتجيهان رجب رياض على 5

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى عمالمصطفى فتوح عزازى محمد6

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى فئاتمحمد عبد الرسول احمد عبد الرحمن 7

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى عمالمحمد عبد العال عالم حماد8

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى فئاتهيثم حلمى عبد الخالق عفيفى9

قسم الساحلاالولىالوسطمصباح كهربائى عمالشعبان سيد على محمد10
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قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمفئاتاحمد محمد عبد الوهاب عبد الوهاب1

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالابراهيم محمد ابراهيم ابو العطا2

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمفئاتهدى رشاد برسوم 3

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالكريمه فرج على حسين 4

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمفئاتمحمود عبد هللا سيد 5

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالمدحت شكرى موريس6

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمفئاتحسين مختار حسين 7

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالعلى احمد محمد 8

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالطلعت فؤاد محمد مخمير9

قسم الساحلاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمره هرمعمالعبد السالم على فتحى 10

8



حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسفئات عادل عبد المقصود عفيفى 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسعمال احمد محمد صالح الدين يوسف 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسفئات فريد نجاتى فاضل مصطفى 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسعمال محمد منير محمد سالمه4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسفئات احمد عبد الرازق محمد محمد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسعمال محمد عبد الفضيل متولى عطيه 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسعمال جابر متولى محمد السمان 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالنورفانوسفئات بدريه محمود ابراهيم جبر 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانفئات احمد امام على عبد الحميد . د1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانعمال عبد الباسط عبد الحى مصطفى اسماعيل 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانفئات محمد مجدى على حامد قرقر3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانفالحجاد محمد جاد ادم 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانفئات منال محمد ابو الحسن فؤاد نصر5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانعمال رضا مصطفى عبده ياسين6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانفئات اسامه عبد الرحيم على محمد زياده7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالحريه والعدالهميزانعمال خالد سيد جاب هللا على8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئات طارق مصطفى عبد العزيز االلفى1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمال فتحى عبد الغفار مهدى 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئات سامح سامى ابراهيم حنا 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمال نجفه عفيفى عاشور 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئات نجيب السيد عطيه5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمال حمدى محمد ابو ذكرى6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئات عصام انور شاكر 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمال حسين سيد صالح 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى فئات محمد محسوب عبد المجيد درويش 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى عمال ماجد محمد السيد موسى 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى فئات اشرف عبد الحميد السيد احمد3

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى عمال محمود عبد هللا محمد سالم 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى فئات محمد عبد المجيد شعبان عمر 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى عمال محمد السيد غريب محمد 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى فئات لبنى عبد العزيز محمد عواد 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الوسطمصباح كهربائى عمال محمد زغلول مصطفى محمد8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكففئات طارق عبد المحسن عبد الرحيم حلوه 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال جرجس عزيز ابسخرون عبد المسيح 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال اكرم سيد عبد الغنى احمد 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكففئات محمد محمد بخيت حمد هللا 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال صبرى محمد محمد حسن 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال حسنين محمد حسنين جاد هللا 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال صابر على عبد العال على 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المواطن المصرىكفعمال هدى السيد ابراهيم عبد الفتاح 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخفئات عالء على رضا على الصاوى1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخعمال عبد الباسط السيد عبد الحفيظ الجر 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخفئات محمد عبد الباسط النوبى محمد زيدان 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخعمال كوثر على محمد على 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخفئات راندا احمد فؤاد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخعمال مصطفى محمود مصطفى محمود حسن 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخفئات سيد عبد الحليم محمد خزبك 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهمصر القومىصاروخعمال جمال عبد المجيد رحيم عبود الزمر8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهفئات عماد احمد السيد على 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهعمال رجب محمد عبد الشافى محمد 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهفئات عمرو جمال الدين محمد السيد قاسم 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهعمال ناديه على حسن عبد هللا  4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهفئات مصطفى محمد كمال احمد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهعمال محمد سيف الدين شحاته حسن 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهفئات ياسر محمد توفيق احمد 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعدلشعلهعمال شريفه سعد محمد مرجان 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولفئات محمود امين محمود البتانونى 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولعمال مصطفى احمد عبد هللا حجازى2

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولفئات خالد ابى سفيان محمد خليل 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولعمال احمد حافظ عبد المجيد االعور 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولفئات هاله سمير عبد الحميد الغاوى5

تم تعديل القائمه باضافة عادل عبد المقصود من الفردى قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولعمال عادل عبد المقصود متولى عبد الرازق6

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولفئات ايمان سيد على حسن 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيه مصر الحديثهابو الهولعمال السيد الطوخى السيد محمد 8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهفئات احمد انور صالح الدين توفيق 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهفالحرمضان محمد على زرزور 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهفئات مها مصطفى هندى 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهعمال محمد صبرى عبد المجيد 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهفئات احمد مصطفى ابو الحسن محمد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهعمال محمد فارس عبد الفتاح 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهفئات فتحى احمد محمود 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيه المستقلين الجددنظارهعمال محمود عبد هللا عبد الحميد الطنطاوى8

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسفئات منتصر حسن احمد حسن القصاص1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسعمال محمد على عبد الرحمن محمد 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسفئات ماجد انور فهمى حبيب 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسعمال رواح احمد عبد القادر ابراهيم 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسفئات طارق عفيفى بيومى ابراهيم 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسفالحسعد امين احمد ابو علفه 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسفئات عامر مصطفى كمال محمود 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالغــدكأسعمال خالد توفيق اليمانى عباس 8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسفئات محمد عيد عوده عطيه 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسعمال محمد حنفى محمد حسين 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسفئات ايمن عبد الواحد حسن اسماعيل 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسعمال صالح رشاد عبد الرحمن 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسفئات عبد هللا محمد رشدى محمد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسعمال احمد ابراهيم احمد فرج 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسعمال محمود فتحى محمود 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيه الثوره المصريهفاسفئات سحر مصطفى مصطفى موافى 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسفئات محمد اسماعيل صبيح على 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسعمال احمد محمود حامد احمد 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسفئات محمد السيد احمد السيد طاحون 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسفئات جيهان عطا ارسانيوس غبلاير 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسعمال السيده عبد الحميد عبد الجواد عبيد 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسعمال عادل السيد محمود السيد البهنيى6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسفئات عماد عبد المنعم فهمى 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالعربى الديمقراطى الناصرىمسدسعمال محمد عبد الخالق على شعالن 8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينفئات ياسر محمد عادل ابراهيم 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينفالحعاطف محمد بيومى مخاليف 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينفئات رفعت رفعت كامل 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينعمال سيد رشدى احمد 4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينفئات هانى فؤاد يوسف 5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينعمال محمد عز الدين حامد 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينفئات منى جاب هللا عبد هللا غالى 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالكتله المصريه المصريين االحرارعينعمال احمد مراد محمد احمد 8

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهفئات رائف نصرى وسيلى حنا 1

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهعمال محمود محمد عبد الغنى هندى 2

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهفئات محمد محمد ابراهيم القرينى 3

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهعمال منال السعيد محمد الحيطاوى4

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهفئات صبرى السيد على الفخرانى5

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهعمال محمد على متولى الهوارى 6

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهفئات هانى ضياء الدين مرتضى 7

قسم مدينة  نصر اول الثانيهالمحافظين دبابهعمال محمد رضى السيد على بسيونى 8
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حافظة الفاهرة م

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبيه

مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهعمال محمد حسين محمد المالكى 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهفئات مجدى محمود محمد ابراهيم 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهعمال خالد على محمد محمد دياب 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهفئات مرقص ساويرس مرقص4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهعمال محمد وجيه اسعد 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهفئات وجيه انور ابو السعد 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهعمال نعيمه عبد الحافظ بدوى 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوفد الجديدنخلهفئات جمال محمد عوض سرايه 8

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانفئات وحيد محمد عبد المجيد على قابيل 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانعمال عادل عبد العاطى عبد الحميد ريحان 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانفئات جمال حنفى جمال على 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانعمال سيد عبد الفتاح احمد السيد4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانفئات محسن كامل محمود سلطان 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانعمال منى ابراهيم محمد عبد المنعم 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانفئات خالد نصر عبد هللا جاب هللا 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالحريه والعدالهميزانفالحصفوت عبد الرازق محمد ابراهيم الجابرى 8
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قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحفئات شعبان محمد ابو المجد 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحعمال عبد الناصر عبد الرحمن سيد 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحفئات رامى ريمون ميشيل لكح 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحعمال هشام السيد محمود السيد 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحفئات عبير سليمان حسن سليمان 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحعمال محسن شحاته محمد زكرى 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحفئات شريف كمال محمد موسى 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهاالصالح والتنميهمفتاحعمال عفيفى يوسف عفيفى رفاعى 8

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىفئات عمرو فاروق محمد فريد 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىعمال يسريه عبد السميع عبد البارى موسى 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىفئات جمال يوسف عبد الحميد محمد 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىعمال عفيفى محمد كرم عفيفى 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىفئات محمد ابراهيم الحاج ابراهيم 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىعمال محمد صالح احمد حسين 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىفئات عز الدين عبد القادر على الطبالوى7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالوسطمصباح كهربائىعمال محمد رمضان محمد ابراهيم 8
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حافظة الفاهرة م
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مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

الكتله المصريهقسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينفئات احمد حسن حلمى سعيد 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينعمال ايمن طه خليل محمد 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينفئات محمد محمود حسن السيد 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينعمال بالل رفعت محمد البنا 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينفئات هبه هجرس احمد هجرس 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينعمال وجيه لطيف غالى تادرس 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينفئات احمد عبد العزيز محمود الدجوى 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثه(المصريين االحرار )الكتله المصريهعينعمال بدوى النبوى عرابى ريان 8

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمفئات تيسير حسن محمود فهمى 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمعمال مصطفى محمد عبد العزيز محمد 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمفئات السيد محمد ابراهيم محمود 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمعمال باسم احمد محمد احمد 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمفئات حمدى محمد عطيه موسى عز 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمعمال احمد محمد مختار محمود 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمفئات صالح محمد سليمان على 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالثوره مستمره هرمعمال محمود على محمود على 8
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مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسفئات اشرف مصطفى حسين على 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسعمال على احمد عبد المنعم درويش2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسفئات محمد بكر مجاهد احمد 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسعمال رمضان محمد عيد ابراهيم 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسفئات مجدى صابر السيد حسن 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسعمال عادل محمد سيد قاسم 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسفئات نفيسه على عبد العال محمد 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالنور فانوسعمال ناجى احمد عبد هللا عبد الصالحين 8

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهعمال محسن عطيه عبد الباقى شحاته 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهفئات على محمد على زرزور2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهعمال وليد عبد النبى محمد محمد 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهفئات يسرى فوزى على احمد صقر 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهعمال احمد عبد الحليم احمد عمر 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهفئات امال احمد كيالنى االدهم 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهعمال سيد فريد زكريا 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالمستقلين الجددنظارهفئات سيد اسماعيل سيد حسن 8
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قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهفئات احمد فكرى حسن صقر 1

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهعمال عبد العزيز سمير عبد العزيز 2

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهفئات داليا ابراهيم محمد على 3

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهعمال وفاء ابراهيم عبد المقصود 4

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهفئات ريمون جاد الرب حسين 5

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهعمال عاطف عبد المجيد محمد 6

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهفئات محمد محمود حجاج عبد الجليل 7

قسم شرطه قصر النيلالثالثهالعدلشعلهعمال بسيونى السيد محمد منصور 8
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مقرها الدائرة الحزبالرمزالصفةاالسمم

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانفئات اسامه يسين عبد الوهاب محمد 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانعمال المحمدى عبد المقصود محمد الغنام 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانفئات حاتم ابو بكر احمد عزام 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانعمال عادل حامد مصطفى على 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانفئات اميمه كامل عبد الحى السالمونى. د5

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانعمال عبد السعيد ابراهيم محمد ابراهيم 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانفئات خالد حسين حامد عوده 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانعمال احمد عبد العظيم زيدان عويس8

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانفئات يسرى حسين معروف معروف 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريه والعدالهميزانعمال رضا محمد رشوان شرقاوى 10

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسفئات محمد احمد عطا عماره 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسعمال محمود غريب عبد الحافظ 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسفئات عالء علم الدين متولى محمد 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسعمال عادل محمد حسن محمد 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسفئات احمد عبد العزيز متولى  5

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسعمال احمد محمد احمد ابراهيم 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسعمال هشام احمد محمد المغربى 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسفئات رضا جميل على محمد 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسعمال نادى عبد المعتمد محمد فراج 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالنور فانوسفئات سارى جالل احمد محمد 10
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قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهفئات محمود عز العرب محمد السقا 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهعمال محمد ابو الحسن محمد حسن 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهفئات محمد عبد السالم ابو السعود محمد ابو السعود 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهعمال عبد هللا محمود على الجابرى 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهفئات ناصر اسماعيل مرسى عوض 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهعمال مهران عبد اللطيف مهران  6

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهفئات خلف عوض ابراهيم عوض 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهعمال امال حامد محمد على هجرس 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهفئات رامى عبد الرازق حافظ عبد الرحمن 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالوفدنخلهعمال منير محمود احمد ابراهيم الشافعى 10

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفئات فؤاد احمد حامد سيد 1

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحعمال يوسف فؤاد يوسف محمد 2

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحعمال خالد فاروق احمد حمدى 3

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفئات جمال فتحى ابو بكر 4

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحعمال عثمان طه عثمان عبد العال 5

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفئات رانيا فاروق على زايد 6

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحعمال طارق عبد هللا عبد هللا رسالن 7

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفئات هانم جاد عيد جاد 8

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفالحاحمد حامد عبد الرحمن فتوح 9

قسم شرطه المعادىالرابعهاالصالح والتنميهمفتاحفئات اسالم اسعد حمدى اسعد 10
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قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخفئات عالء الدين ماجد احمد السفطى 1

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخعمال سامى سعد سرحان عبد الرحيم 2

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخفئات هند عبد المنعم سيد اسماعيل عاكف 3

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخعمال وليد احمد محمد مصطفى 4

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخفئات حسين رشدى حسين رمضان 5

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخعمال ناصر تونسى ابراهيم فرحات 6

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخفئات مصطفى سعد هندى محمد 7

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخعمال رافت سعد على عبد القادر 8

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخفئات مصطفى محمد محمد الشين 9

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر القومى صاروخعمال خالد محمد محمد حسين 10

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهفئات اكمل احمد رشدى مهدى قرطام 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهعمال عادل حسن االنور عكاشه 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهعمال محمود خفاجه محمد سالم 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهفئات احمد محمد ابو الفتوح 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهعمال اسحاق غالى حنا تاضروس5

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهفئات احمد فايز محمد عفيفى 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهعمال سمير عبد الحميد ابراهيم 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهفئات امل محمد عبد الغنى خضر 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهعمال عماد الدين بهجت محمد 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالمحافظين دبابهفئات كامل عبد الجواد عيسى 10
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قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعافعمال احمد حماده احمد على عمران 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعاففئات محمد سويلم محمد سويلم 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعافعمال محمود فايق محمد حسانين 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعاففئات سمير خليل ميخائيل خليل 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعافعمال فارس الضبع عبد الموجود ابو حديد 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعاففئات هشام محمد رفعت زكريا 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعافعمال عصام الدين حسن أحمد محمد 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعاففئات شرين محمود اسماعيل على 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعافعمال خالد عبد الجواد شيمى 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالدستورى االجتماعى سياره اسعاففئات اشرف عبد الكريم محمد احمد 10

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىفئات ممدوح محمود احمد ابو المجد1

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال خليفه على حسنين محمد2

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال حنان محمد عبد المحسن عبده3

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال جورج مجلع حنا ميخائيل 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال احمد محمد المصطفى احمد 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىفئات ليلى فهمى احمد نصر6

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىفئات حسانين سيد احمد شامى7

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال نبيل رضوان حسن محمد محمد 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىعمال احمد زين عبد ا لنبى محمد بلح9

قسم شرطه المعادىالرابعهالحريهنفرتيتىفئات احمد ابراهيم محمود رزق10
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قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولفئات حسن محمد امين ابراهيم 1

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولعمال سامى عبد الحكيم محمود حسين 2

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولفئات اسماعيل ابراهيم حسن عبد هللا 3

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولعمال صبحى محمد محمد مسلم 4

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولفئات السيد عبد السالم حمام 5

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولعمال عطيه الشمندى محمدى عثمان 6

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولفئات سمير كمال محمد نجاتى 7

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولعمال وائل الماظ عبده عثمان 8

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولفئات ماجده عباس على عبده 9

قسم شرطه المعادىالرابعهمصر الحديثهابو الهولعمال صبرى احمد عبد هللا حجازى 10

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كففئات سعيد حنفى سيد محمد 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كفعمال عمرو صديق نور الدين عبد المنعم 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كفعمال سمير عبد الباسط محمد نصار 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كففئات فاطمه محمد سيد سعيد4

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كفعمال محمد محمد محمد مصطفى 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كفعمال عالء الدين توفيق سعد محمد 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كفعمال هشام محمد احمد محمد 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كففئات محمود عبد الوهاب سيد صبح  8

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كففئات ماجده محمد كمال محمد 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالمواطن المصرى كففئات نبيل محمد جمال الدين عالم 10
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قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىفئات محمد السمان احمد لطفى 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىعمال جمال مصطفى عبد المطلب كساب 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىفئات منيب محمد عبد العظيم حمزه 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىعمال خالد جمال الدين محمد خليفه 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىفئات وائل عبد الجواد عبد الواحد ابراهيم 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىعمال احمد محمد عبد الخالق سالم 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىفئات ايمان صالح الدين عثمان المحالوى 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىعمال عالء محمد على بحيرى 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىفئات احمد حمدى جمعه على 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالوسط مصباح كهربائىعمال محمد محمد محمود عبد البر 10

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهعمال سيد احمد فرغلى جاد 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهفئات محمد سامى السيد عباده 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهعمال عماد الدين محمد محمد السيد 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهفئات ابراهيم محمد صابر 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهعمال سيد محفوظ دسوقى 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهفئات احمد محمد صديق 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهعمال محسن محمد الدالى 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهفئات محمد حيدر عبد هللا فتحى 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهعمال قرنى بكر عبد الجواد 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالمستقلين الجدد نظارهفئات نجالء سيد يوسف 10
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يسمة الثوره مستمرهقسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمفئات خالد محمد سيد على 1

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمعمال محمد عمر محمد عثمان 2

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمفئات محمد صالح عبد العزيز على 3

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمعمال عبد الحكيم اسماعيل عيد يوسف 4

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمفئات احمد عثمان عرفه محمد 5

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمعمال فاتن محمد احمد ابو الدهب 6

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمفئات مصطفى شوقى محمد الجندى 7

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمعمال مدحت عبد الحميد شبندى بالل 8

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمفئات احمد سيد محمد احمد 9

قسم شرطه المعادىالرابعه(التحالف الشعبى االشتراكى )الثوره مستمرخ هرمعمال سيده السيد محمد فايد 10

الكتله المصريهقسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينفئات زياد عبد الحميد زكى العليمى 1

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينعمال احمد محمود امين رضوان2

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينفئات جمال الدين سعيد الشريف 3

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينعمال صبحى بدير على الشربينى 4

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينفئات زينب عبد الرحمن عبد هللا محمد 5

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينعمال لطفى محمد بركات حجازى 6

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينفئات خالد فتحى محمد المنجى 7

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينعمال محمد احمد عبد الشافى 8

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينفئات هانى جورجى صادق جورجى9

قسم شرطه المعادىالرابعه(المصرى الديمقراطى االجتماعى )الكتله المصريه عينعمال السيد محمد السيد ابو زيد 10
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قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهفئات نادر عبد الحليم عبد الرحمن ابراهيم 1

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهعمال تيتو احمد عيد عطيه 2

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهفئات عصام عبد الخالق محمود احمد 3

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهعمال النميرى عبد التواب دسوقى عيسى 4

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهفئات دعاء بشرى عبد الفتاح فرج 5

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهعمال ابراهيم اسماعيل محمد محمود 6

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهفئات مصطفى حسن نصار حسن 7

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهعمال محمد عصمت زكى عزت 8

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهفئات محمود محسن محمود محمد 9

قسم شرطه المعادىالرابعهالعدلشعلهعمال مصطفى محمد عبد الحميد زكى 10
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