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دسوقالثالثهجرار زراعى عمالخميس محمد محمد البيطار33

دسوقالثالثهزهره عباد الشمسفئاتمحمد قطب محمد النجار34

دسوقالثالثهسفينهفالحايمن عطيه محمد احمد البشبيشى35

دسوقالثالثهمظروف بريد فئاتسناء حلمى محمد قرقوره36

دسوقالثالثهفراشهعمالمحمد محمد سعد حماده37

دسوقالثالثهريشهفئاتمحمد الشحات محمد خليل38

دسوقالثالثهمسطرهفئاتجالل عبد العزيز محمد جنيدى39

دسوقالثالثهكرافتهعمالهانى عبد الهادى السيد منيسى40

دسوقالثالثهسماعه طبيب فئاتحمدى مسعود مسعود الفقى41

دسوقالثالثهاشاره مرورفئاتعبد المنعم توفيق عبده االشقر42

دسوقالثالثهقلعهفئاترفعت محمد السيد محمد عطا هللا43

دسوقالثالثهمدفع فالحمحمد رزق ابراهيم الشال44

دسوقالثالثهونشفئاترمضان ابراهيم حسين بلتاجى45

دسوقالثالثهجهاز تكييففئاتنبيل بشير انور غنيم46

دسوقالثالثهالمكتبعمالعلى عبد الفتاح على عبد المجيد 47

دسوقالثالثهتمساحعمالحمدى جمال ابراهيم عليبه48
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محافظة كفر الشيخ

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام الفردى

مقرهاالدائرةالحزبالرمزالصفةاالسمم

دسوقالثالثهنورسهمفئاتطارق الدسوقى سالمه البيطار49

دسوقالثالثهطائره هليكوبترعمالمحمد ابراهيم عبد الجواد خطاب50

دسوقالثالثهديكفالحعبد السالم عبد العزيز عبد الجواد السيد الدسوقى51

دسوقالثالثهنسر فالحياسر السيد على ابو غزاله52

دسوقالثالثهمنبهفئاتحامد خليل عمر الزعفرانى53

دسوقالثالثهمروحه سقففئاتوفا مرسى محمد مقلد54

الحامولالثانيهسياره سبورفالحعماد السيد محمد سرور55

دسوقالثالثهثمره موزعمالسعد حلمى السيد نافع56

دسوقالثالثهعصافئاتمحمد شحاته احمد زيدان57

دسوقالثالثهبوكيه وردعمالمحمد عبد العليم احمد خليفه داود58
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