
 اسم الرمز االنتماء الحزبي اسم الشهرة اسم المرشح دائرة فردي المحافظة المرحلة

 قلم مستقبل وطن مجدى حسيبو مجدالدين حسيبو ابو الحسن طه اسوان اسوان 1

 كتاب مستقبل وطن الشريف محمد األنور الشيخ محمد االنور سليمان عبدالحفيظ عبدالسيد اسوان اسوان 1

 حصان مستقل ياسر عوض ياسر عبدالحميد عوض سيد اسوان اسوان 1

 أسد مستقل منصور السلواوى منصور محمد منصور حسين اسوان اسوان 1

 مركب شراعى المؤتمر حسن الشقطى حسن امين محمد محمود اسوان اسوان 1

 مقلمة الجيل الديمقراطى ناصر عطاى ناصر مصطفى حسين مصطفى اسوان اسوان 1

 السد العالى مستقل - جرجس اميل طياب قالده اسوان اسوان 1

 تمساح مستقل محمود أبو فنقل محمود كامل السايح عبدالرازق اسوان اسوان 1

 صقر مستقل الحسينى الحسين احمد ابراهيم احمد اسوان اسوان 1

 سفينة مستقل آل عبيدان عبد الفتاح عبيدان قاسم محمود اسوان اسوان 1

 مدفع مستقل محمد شداد محمد بدري ضوي معوض اسوان اسوان 1

 عقرب مستقل - مصطفى جمعه مهدى عبد الصادق اسوان اسوان 1

 كتاب مستقبل وطن مجدى سليم مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن اسيوط اسيوط 1

 أباجورة مستقبل وطن عصام بركات عصام الدين عبدالغنى يسن سيدبركات اسيوط اسيوط 1

 قلم مستقبل وطن حماده قرشى محمد عبدالمنعم زين قرشى اسيوط اسيوط 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن مصطفى الكحيلى مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد اسيوط اسيوط 1

 ساعة يد مستقل - على سيد محمد عبدالجليل اسيوط اسيوط 1

 حصان مستقل ناجى حجازى عادل محمد حجازى احمد اسيوط اسيوط 1

 مدفع مستقل - على الفى على حسن اسيوط اسيوط 1

 عنقود عنب مستقل - احمد خليفه عبدهللا دياب اسيوط اسيوط 1

 أسد مستقل هشام فهمى هشام يوسف فهمى يوسف  اسيوط اسيوط 1

 مثلث مستقل رمضان الشاعر  رمضان سيد محروس ابوزيد  اسيوط اسيوط 1

 جهاز تكييف مستقل أحمد الطماوى احمد سيد على سيد  اسيوط اسيوط 1

 سيف المؤتمر صالح التوني صالح خليل تونى خليل اسيوط اسيوط 1

 غصن زيتون مستقل محمد الدرملى محمد فرغلي محمد محمد  اسيوط اسيوط 1

 سيارة إسعاف مستقل عز ابويونس عز حمزه على ابويونس  اسيوط اسيوط 1

 صقر مستقل محمد شيخون محمد  سيد سليمان احمد اسيوط اسيوط 1

 فيل مستقل دكتور ناصف شاكر ناصف شاكر سيد محمود اسيوط اسيوط 1

 تاج حماة الوطن حامد السيد حامد فوزي سعد سيد  اسيوط اسيوط 1

 أوتوبيس مستقل ايهاب حلمى رزق هللا عوض ايهاب حلمى رزق هللا عوض اسيوط اسيوط 1

 عصمت جالل عبدالحفيظ درويش اسيوط اسيوط 1
عصمت جالل درويش 

 سكينة مستقل الجزار

 تمساح مستقل ممدوح المالخ ممدوح يوسف فرغلى عبد الغنى اسيوط اسيوط 1

 سهم مستقل محمد الصحفي  محمد احمد فرغلي مصطفى  اسيوط اسيوط 1

 نخلة الوفد الجديد محمد عبد السالم مك محمد عبد السالم على حسانين  اسيوط اسيوط 1

 طائرة هليكوبتر مستقل - نتعى موريس عبدهللا سليمان اسيوط اسيوط 1

 ماسة حماة الوطن ايهاب الغطريفي شوقي احمد محمد احمد مهران الغطريفي اسيوط اسيوط 1

 جرار زراعى حماة الوطن - هانى سعد راضى عثمان اسيوط اسيوط 1

 غزال حماة الوطن ايمن عيد طه ايمن عيد محمد ابراهيم اسيوط اسيوط 1

 بندقية صيد مستقل احمد الحبرونى احمد مرسى احمد مرسى اسيوط اسيوط 1

 نجفة مستقل ناصر مصطفى نبق  عبد الناصر مصطفى سالم منصور  اسيوط اسيوط 1

 شاكوش مستقل منتصر العمدة منتصر مالك يعقوب قلدس  اسيوط اسيوط 1

 كتاب مستقبل وطن سامح الشيمى سامح محمد صالح الدين محمد ابراهيم الشيمى االسكندرية االسكندرية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن سعد الفقى سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق االسكندرية االسكندرية 1

 قلم مستقبل وطن عالء جاد عالءالدين محمد جاد احمد  االسكندرية االسكندرية 1

 سلم مستقبل وطن السيد جمعه السيد ابراهيم محمد عوض هللا االسكندرية االسكندرية 1

 صاروخ الشعب الجمهورى محمد الرشيدى محمد احمد حسن على حسين شرف االسكندرية االسكندرية 1

 مسدس مستقبل وطن محمد حمزة محمد محمود محمد حمزه االسكندرية االسكندرية 1

 قناة السويس مستقبل وطن نشات مترى نشأت مترى صليب جندى االسكندرية االسكندرية 1

 كف مستقل محمد السيد محمد حسين محمد السيد محمد حسين االسكندرية االسكندرية 1



 مضرب تنس اإلصالح والنهضة عمرو نبيل عمرو نبيل اسماعيل عبدهللا االسكندرية االسكندرية 1

 أسد مستقل عبد العزيز عبده عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد االسكندرية االسكندرية 1

 مدفع مستقل حسام دياب حسام ابراهيم دياب احمد االسكندرية االسكندرية 1

 صقر مستقل مايسه راشد مايسة السيد محمد حسن راشد  االسكندرية االسكندرية 1

 نخلة الوفد الجديد اسامة عصمت اسامه على عصمت محمد الشناوى االسكندرية االسكندرية 1

 غواصة مصر بلدى عزمى جودة عزمى شبل محمود جوده االسكندرية االسكندرية 1

 تمساح مستقل محمد الفقى محمد عبدالحميد عبدالحميد فتح هللا الفقى االسكندرية االسكندرية 1

 سحاب مستقل أ.د/ صافيناز عبد العزيز  صافيناز عبدالعزيز احمد جاب هللا  االسكندرية االسكندرية 1

 غصن زيتون مستقل سمير محمد الرفاعى سمير محمد ابو المكارم الرفاعى االسكندرية االسكندرية 1

 علم الوفد الجديد د / عادل السراجى عادل محمد على السراجى االسكندرية االسكندرية 1

 حصان مستقل مصطفى بشادى مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى االسكندرية االسكندرية 1

 براد شاى اإلصالح والنهضة على عبدالمطلب نصر على عبدالمطلب محمد نصر االسكندرية االسكندرية 1

 جرس مستقل ياسر أبوزيد ياسر السيد ابوزيد ابراهيم االسكندرية االسكندرية 1

 شمعة مستقل هايدى شركس هايدى حسن محمود شركس  االسكندرية االسكندرية 1

 عنقود عنب مستقل محسن حماد محسن احمد فتحى احمد حماد االسكندرية االسكندرية 1

 هدهد مستقل محمود محرز محمود عبد الحكيم محرز يوسف االسكندرية االسكندرية 1

 ورقة شجر مستقل معتز الحضرى معتز محمود حنفى محمود الحضرى االسكندرية االسكندرية 1

 فانوس النور عبد هللا بدران عبدهللا عبدالعزيز محمد بدران االسكندرية االسكندرية 1

 كرسى النور زارع المطيرى زارع منيسى سالم فرج االسكندرية االسكندرية 1

 عدسة مكبرة مستقل برنابا صليب برنابا كامل خليل كيرلس  االسكندرية االسكندرية 1

 طائرة هليكوبتر مستقل عماد شعيب أبوعقص عماد شعبان عبدالحليم الجبالى االسكندرية االسكندرية 1

 بندقية صيد مستقل عصام سعد العنترى عصام الدين سعد السيد يوسف االسكندرية االسكندرية 1

 سفينة مستقل قبارى عامر قبارى محمود على عامر االسكندرية االسكندرية 1

 سماعة طبيب مستقل ماجدة عمر ماجده محمود عمر سليمان االسكندرية االسكندرية 1

 برج حمام مصر القومى عاطف فوزى عاطف فوزى فهمى عجايبى االسكندرية االسكندرية 1

 منبه مستقل المستشار خميس التونى خميس محمد السيد ابراهيم االسكندرية االسكندرية 1

 تليفون محمول مستقل فتحى العزومى عبدالفتاح عبدالنبى زيدان عبدالسالم االسكندرية االسكندرية 1

 مثلث مستقل وليد القرنشاوى وليد سعيد محمد محمد االسكندرية االسكندرية 1

 نجفة مستقل - نعمه عبدالكريم احمد عبدالحارث  االسكندرية االسكندرية 1

 سهم مستقل عادل عبد الباقى عادل احمد عبدالباقى مصطفى االسكندرية االسكندرية 1

 غزال مستقل حورس محمد محروس محمد عبدالوهاب االسكندرية االسكندرية 1

 ثمرة فراولة الغد حمدى المسلمانى حمدى محمد ابراهيم المسلمانى االسكندرية االسكندرية 1

 ميكروفون مستقل حامد فنيتو حامد عبدالرحمن عبداللطيف احمد االسكندرية االسكندرية 1

 شاكوش مستقل عال مرتضى عال محمد مرتضى عبدالمالك على االسكندرية االسكندرية 1

 أوتوبيس مستقل محمد غيطانى محمد السيد محمود غيطانى االسكندرية االسكندرية 1

 فراشة مستقل - ثناء محمد سالم احمد طايع االسكندرية االسكندرية 1

 فيل مستقل كمال منصور كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه االسكندرية االسكندرية 1

 مقلمة الجيل الديمقراطى المهندس محب محب الدين مصطفى زكى ابراهيم مرعى االسكندرية االسكندرية 1

 فنجان مستقل هشام المهدى هشام السيد عبدالرحمن المهدى االسكندرية االسكندرية 1

 بايب مستقل عميد امجد طعيمه امجد ابراهيم عبده محمد طعيمه االسكندرية االسكندرية 1

 مسطرة مستقل ابو الحمد مصطفى ابو الحمد موسى سعيد االسكندرية االسكندرية 1

 شوكة مستقل خالد الزعفرانى خالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى  االسكندرية االسكندرية 1

 مسلة مستقل دكتوره تهانى شملوله تهانى فهمى احمد شملوله االسكندرية االسكندرية 1

 منزل مستقل حنان بكر حنان بكر احمد صالح االسكندرية االسكندرية 1

 آلة حاسبة مستقل دعاء عسران  دعاء كمال مصطفى عسران  االسكندرية االسكندرية 1

 عصفور مستقل غانم زايد غانم احمد حسن احمد زايد االسكندرية االسكندرية 1

 ديك مستقل احمد النجار احمد عبد السميع عبد القادر ابراهيم االسكندرية االسكندرية 1

 لؤلؤة مستقل خليفه خلف هللا المحامى خليفه خضر خلف هللا عوض االسكندرية االسكندرية 1

 برواز مستقل مصطفى رحمى مصطفى سعيد محمد احمد رحمى االسكندرية االسكندرية 1

 تاج حماة الوطن دكتور طارق القيعى طارق محمود رياض القيعى االسكندرية االسكندرية 1



 ماسة حماة الوطن عصام الطوخى عصام محمد حسن الطوخى االسكندرية االسكندرية 1

 جرار زراعى حماة الوطن محمد محمود بكر محمد محمود بكر الوقاد االسكندرية االسكندرية 1

 خاتم مستقل تيسير عبد القوى تيسير عبد القوى عبد الغنى عبد الرحيم االسكندرية االسكندرية 1

 زهرة عباد الشمس مستقل احمد غانم احمد غانم محمد فؤاد احمد االسكندرية االسكندرية 1

 مكتب مستقل دكتوره ايمان جمال الدين ايمان جمال الدين محمد حسن االسكندرية االسكندرية 1

 مروحة مستقل طارق رشاد ابو زهاد طارق رشاد محمد احمد السيد  االسكندرية االسكندرية 1

 ترس حماة الوطن محمود البشبيشى محمود السيد محمد البشبيشى االسكندرية االسكندرية 1

 ريشة حماة الوطن سحر شريف سحر حسين شريف محمد زكى شريف االسكندرية االسكندرية 1

 مسدس مستقبل وطن - عادل عبدالغنى عبدالخالق عمر االسماعيلية االسماعيلية 1

 حصان مستقل م/ محسن قرقر محسن السيد اسماعيل محمد قرقر االسماعيلية االسماعيلية 1

 شمعة مستقل رمضان امام  رمضان امام على غنيم  االسماعيلية االسماعيلية 1

 مدفع مستقل - نصار حسن ابراهيم محمد االسماعيلية االسماعيلية 1

 صقر مستقل رضا طلب  رضا عبدالمطلب عبدالحافظ على  االسماعيلية االسماعيلية 1

 ترس مستقل ل/ احمد غريب  احمد محمد غريب عبدالعظيم محمد االسماعيلية االسماعيلية 1

 أسد مستقل محمود منير محمود محمد منير عبدالفتاح االسماعيلية االسماعيلية 1

 عبير اسماعيل عبير اسماعيل عبد المطلب عبد الجواد  االسماعيلية االسماعيلية 1

المصرى 
الديمقراطى 
 قطار اإلجتماعى

 نخلة الوفد الجديد وليد فؤاد وليد احمد فؤاد محمد االسماعيلية االسماعيلية 1

 أسد مستقل الشيخ الضبعاوى محمد عبدالعليم حسين محمد االقصر االقصر 1

 كتاب مستقبل وطن ناصر الضوى الضوى احمد الضوى عديسى االقصر االقصر 1

 قلم مستقبل وطن النوبى فتحى محمد فتحى احمد عبدالقادر االقصر االقصر 1

 كف مستقل - حسين سليمان حسين معبد االقصر االقصر 1

 ساعة يد مستقل عبد الناصر الغزالى عبدالناصر ثروت محمدالغزالى محمدسالمه االقصر االقصر 1

 حصان مستقل - خالد ابوالقاسم عبدالجليل مكى االقصر االقصر 1

 دراجة نارية مستقل احمد أبو الحمد احمد مصطفى ابوالحمد محمود االقصر االقصر 1

 صقر مستقل عادل كابو عادل محمد احمد محمود االقصر االقصر 1

 تمساح مستقل حسام نصار حسام يوسف نصار عبدالكريم االقصر االقصر 1

 غصن زيتون مستقل عصام النحاس صالح الدين محمدالنحاس احمد سليم االقصر االقصر 1

 مدفع مستقل - محمد ابازيد احمد عبدالعال االقصر االقصر 1

 فيل مستقل أحمد عبدالحميد الضبع احمد عبدالحميد قناوى عبدالرحمن االقصر االقصر 1

 خاتم مستقل هاله رجب سحر رجب امين سليم االقصر االقصر 1

 سبيكة ذهب مستقل منى منى عبدالستار احمد عبدالحليم االقصر االقصر 1

 بندقية صيد مستقل تقادم العمدة محمد النوبى عامر محمد النوبى على االقصر االقصر 1

 منبه مستقل - محمد عطاهللا اسماعيل ابراهيم االقصر االقصر 1

 عقرب مستقل ايمان هالل ايمان محمد محمود هالل االقصر االقصر 1

 طائرة هليكوبتر مستقل محمد العوامى محمد احمد عبدالرحمن حسن االقصر االقصر 1

 هدهد مستقل نعمه ماضى نعمه كليب محمد احمد االقصر االقصر 1

 سفينة مستقل اسامه حباتر اسامه محمد فؤاد محمد حسن االقصر االقصر 1

 السد العالى مستقل محمد عبدالغنى محمود سيد محمد عبدالغنى محمود سيد االقصر االقصر 1

 تاج حماة الوطن الدكتور وائل نصر الدين وائل نصرالدين احمد محمد االقصر االقصر 1

 أوتوبيس مستقل محمد عبد العاطى عالم محمد عبدالعاطى متولى احمد االقصر االقصر 1

 غزال مستقل حسن الطاهر جبريل حسن محمدالطاهر ابراهيم على االقصر االقصر 1

 سهم مستقل احمد نصير احمد محمد نصير احمد االقصر االقصر 1

1 
البحر 
 صاروخ الشعب الجمهورى محمد سعيد الدابى محمد سعيد حسب النبى طه البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 هلب المصريين د/عبدهللا حسن عبدهللا حسن على امين البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 كف مستقل محمد عطا الزمر محمد عطا على حسن البحر االحمر االحمر



1 
البحر 
 ساعة يد مستقل احمد عبدالمبدى احمد عبدالمبدى عبدهللا احمد البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 صقر مستقل عثمان ابوالعباس حامد عثمان ابوالعباس حامد شحات البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 حصان مستقل محمد بشير العبادى محمد بشير عمر على  البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 أسد مستقل دكتور أحمد شافي أحمد عبدالشافى طلبه عطيه البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 غزال مستقل الصحفى محى العبادى محيى الدين حسن محمد حسين البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 تمساح مستقل شاذلى عبداللطيف الدويدى شاذلى محمود عبداللطيف طايع البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 مدفع مستقل محمد الصحفى محمد السيد سليمان على البحر االحمر االحمر

1 
البحر 
 نخلة الوفد الجديد شاذلى القرباوى العبادى شاذلى على احمد حسن البحر االحمر االحمر

 أباجورة مستقبل وطن محمد البنا محمد حميده على البنا البحيرة البحيرة 1

 كتاب مستقبل وطن محمد سعد الشلمه محمد سعد زكى السعدى البحيرة البحيرة 1

 قناة السويس مستقبل وطن الدكتور عيد بلبع عيد على مهدى بلبع البحيرة البحيرة 1

 سلم مستقبل وطن        احمد قرقوره احمد محمد عبدالرحمن قرقوره البحيرة البحيرة 1

 قلم مستقبل وطن عالء الطنيخى عادل حسن ابو الفتح الطنيخى البحيرة البحيرة 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن أمين الصيرفى أمين جابر محمود الصيرفى البحيرة البحيرة 1

 مسدس مستقبل وطن السيد القفاص السيد سيد احمد محمود سيداحمد القفاص البحيرة البحيرة 1

 جالل سعد حسن حسن  البحيرة البحيرة 1
المهندس جالل سعد حسن 

 زجاجة مياه الريادة جالل 

 كرسى النور م/ اسالم المغربى اسالم احمد على حامد على المغربى  البحيرة البحيرة 1

 حصان مستقل سامى عرفات سامى صبحى عبدالحميد على عرفات البحيرة البحيرة 1

 كف مستقل - مصطفى كامل حسن سلمان البحيرة البحيرة 1

 ساعة يد مستقل - منشاوى غانم محمد جابر البحيرة البحيرة 1

 لوزة قطن المصريين عمر هيبه حجاج عمر رمضان محمد هيبه  البحيرة البحيرة 1

 مظروف بريد مستقل - ماجده حسن عبدالهادي جالله البحيرة البحيرة 1

 نخلة الوفد الجديد - محمد كمال امين خليل البحيرة البحيرة 1

 عنقود عنب مستقل نبيلة سالم نبيله على عطية عوض  البحيرة البحيرة 1

 شمعة مستقل مها التحفة  مها عبدالمنعم على حسن التحفه البحيرة البحيرة 1

 دبابة الوفد الجديد ياسر توفيق القلتاوى ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى البحيرة البحيرة 1

 علم الوفد الجديد - عمر عيسوى عبدالرؤف عرفات البحيرة البحيرة 1

 هدهد مستقل قاسم شعالن  قاسم مصطفى محمد شعالن  البحيرة البحيرة 1

 بندقية صيد مستقل عطيه شاهين  عطيه عبد الفتاح خضر شاهين  البحيرة البحيرة 1

 سفينة مستقل طه الشهاوى طه زكريا عبدالجواد الشهاوى البحيرة البحيرة 1

 قلم مستقبل وطن عادل ناصر  عادل عبدالفتاح مأمون ناصر الجيزه الجيزه 1

 مسدس مستقبل وطن عصام هالل عفيفى  عصام هالل محمود محمد  الجيزه الجيزه 1

 سلم مستقبل وطن احمد قطب احمد يسرى السيد عبدالعال قطب الجيزه الجيزه 1

 كتاب مستقبل وطن عمر زايد عمر احمد عمر محمد زايد الجيزه الجيزه 1

 قناة السويس مستقبل وطن أحمد دياب احمد احسان مصطفى دياب الجيزه الجيزه 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن عمرو يسرى عكاشه عمرو محمد يسرى ابراهيم عبده الجيزه الجيزه 1

 أباجورة مستقبل وطن محيى حافظ محيى محمد حافظ عثمان عثمان الجيزه الجيزه 1

 ريموت كنترول مستقبل وطن عمرو القماطى عمرو ابراهيم على محمد القماطى الجيزه الجيزه 1

 حصان مستقل هانى المصرى ربيع نبيل توفيق محمود الجيزه الجيزه 1

 أسد مستقل د./ مصطفى أبوزيد مصطفى يوسف ابوزيد رضوان الجيزه الجيزه 1

 صقر ابناء مصر حسام البطران حسام الدين سيف النصر سيد سيف النصر الجيزه الجيزه 1

 شمعة مستقل اشرف عجيب اشرف سامى عجيب ميخائيل الجيزه الجيزه 1

 مدفع مستقل اكرم جمعه اكرم جمعه عيسى ابراهيم  الجيزه الجيزه 1



 آلة حاسبة مستقل د./حسن طنطاوى ن عبداللطيف عبدالرحمن طنطاوىحس الجيزه الجيزه 1

 سفينة ابناء مصر محمد ابورحاب  محمد احمد ابورحاب احمد  الجيزه الجيزه 1

 ساعة يد مستقل عبدالعظيم الشيخ عبدالعظيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود الشيخ الجيزه الجيزه 1

 المتحف المصرى مستقل محمد عبد السميع صالح  محمد محمود عبدالسميع صالح  الجيزه الجيزه 1

 ورقة شجر مستقل رحاب حلمى رحاب حلمى السيد ابراهيم الجيزه الجيزه 1

 عنقود عنب مستقل احسان خطاب احسان ابراهيم مأمون ابراهيم  الجيزه الجيزه 1

 كف مستقل أحمد هارون احمد السيد حمزه محمد هارون الجيزه الجيزه 1

 ترس مستقل - شحاته ندير شحاته محمد منيس الجيزه الجيزه 1

 شاكوش مستقل ويصا البنا ويصا ثابت البنا ميخائيل  الجيزه الجيزه 1

 غزال مستقل محمود عسكر محمود صالح محمد الحسانين سند عسكر  الجيزه الجيزه 1

 غصن زيتون مستقل فيصل احمد فيصل محمد فيصل الجيزه الجيزه 1

 تمثال رمسيس مستقل عبدهللا عقيد  عبدهللا محمد حسين محمد  الجيزه الجيزه 1

 تمثال نهضة مصر مستقل مدحت سالمان مدحت محمود كرم اسماعيل سلمان الجيزه الجيزه 1

 سيف المؤتمر عالء الشافعي عالء الدين صبحى محمد على  الجيزه الجيزه 1

 عقرب مستقل حسن نصير  حسن عبدهللا السعيد عبدهللا  الجيزه الجيزه 1

 فيل مستقل محمد العراقى محمد محمد محمود محمد الجيزه الجيزه 1

 منبه مستقل - طارق شعبان عبدالفتاح داود الجيزه الجيزه 1

 سيارة نقل مستقل اسامه ابراهيم اسامه محمد ابراهيم عبدالعزيز الجيزه الجيزه 1

 بيانو مستقل هانى حسن أبوشامه على حسن ابوشامه محمد الجيزه الجيزه 1

 تليفون محمول مستقل - وحيد عزت احمد عبدالحميد الجيزه الجيزه 1

 منزل مستقل أشرف بدوى اشرف محمد بدوى عبدالقادر الجيزه الجيزه 1

 تليفزيون مستقل محمد كامل عابد محمد كامل عبدالحميد عابد الجيزه الجيزه 1

 ثمرة فراولة الغد العمده ود محمود فهمى اسماعيل سيد شيمى الجيزه الجيزه 1

 طائرة هليكوبتر مستقل محمود غريب أبورجب محمود عماد سيد عبدالمجيد  الجيزه الجيزه 1

 هدهد مستقل عمر بهنس عمر خالد سمير محمود سلطان بهنس الجيزه الجيزه 1

 نخلة الوفد الجديد محمد الكردى محمد محمود كردى فرج الجيزه الجيزه 1

 بندقية صيد مستقل محمود كمال عمارة محمود كمال عبدالحميد عماره الجيزه الجيزه 1

 دراجة نارية مستقل محمد صالح عمارة محمد صالح عوض احمد عماره الجيزه الجيزه 1

 السد العالى ابناء مصر احمد العمده احمد صالح منصور منصور ابو عرب الجيزه الجيزه 1

 سبيكة ذهب مستقل حسناء الحسن حسناء حلمى حسن ابوزيد الجيزه الجيزه 1

 فنجان مستقل عبد الفتاح حربى أبو داود منصور رمضان حسانين عمر الجيزه الجيزه 1

 جرس مستقل د./ ليلى بسيونى ليلى مصطفى رياض بسيونى الجيزه الجيزه 1

 زهرة عباد الشمس مستقل د./ شريف صفوت شريف فاروق محمد صفوت الجيزه الجيزه 1

 شبكة كرة مستقل - عبدالحكيم عبدالحميد شحاته اسلمان الجيزه الجيزه 1

 اسماعيل عبدالبديع رضوان عبده الجيزه الجيزه 1
المهندس/ اسماعيل رضوان 

 ساقية مستقل وكيل وزارة الزراعه

 حاسب آلى مستقل - رأفت السيد خلف عبدالجواد الجيزه الجيزه 1

 راديو مستقل محمد عبد الدايم محمد ابراهيم عبدالدايم عبدالمجيد الجيزه الجيزه 1

 قبة الوفد الجديد الدكتور / ايمن محسب ايمن محسب سالم فرج الجيزه الجيزه 1

 مروحة مستقل وليد العسال وليد محمود محمود على العسال الجيزه الجيزه 1

 ديك مستقل - صبرى انيس اسحاق طلبه الجيزه الجيزه 1

 خاتم مستقل لبنى إمبابى لبنى عبدالرحيم امين امبابى الجيزه الجيزه 1

 كاميرا مستقل احمد النشرتى احمد حامد عبدالجليل النشرتى الجيزه الجيزه 1

 سهم مستقل شريف عشرى شريف احمد محمود احمد الجيزه الجيزه 1

 فراشة مستقل السيد الخولى السيد عبدالنبى حافظ عبد الخالق الجيزه الجيزه 1

 تاج حماة الوطن رفعت عطا رفعت سيد محمد عطا الجيزه الجيزه 1

 قبعة مستقل عونى جبران  عونى محمد عونى محمد الجيزه الجيزه 1

 ونش مستقل مجدى حمدان مجدى شعبان احمد على حمدان الجيزه الجيزه 1

 علم الوفد الجديد المستشار/ محمد زكرى محمد محمد زكرى ناصف الجيزه الجيزه 1

 لؤلؤة مستقل دكتورة/  إحسان احسان حسين محمد حسين الجيزه الجيزه 1

 كرة أرضية مستقل مصطفى القط مصطفى محمد سيد محمد القط الجيزه الجيزه 1



 مكتب مستقل نزيه صبيح نزيه حسين صبيح سعيد الجيزه الجيزه 1

 مثلث مستقل هيسم عامر على عامر هيسم عامر على عامر الجيزه الجيزه 1

 مسلة مستقل عالء عبد الكريم كاسب عالءالدين احمد عبدالكريم ابوطالب الجيزه الجيزه 1

 رأس حورس التحرير المصرى مصطفي مقلد مصطفى عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد الجيزه الجيزه 1

 مركب شراعى المؤتمر محمد عادل امام محمد عادل امام مصيلحى الجيزه الجيزه 1

 د./هشام حسين هشام حسين محمد حسن الجيزه الجيزه 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 طائر البطريق مستقل - سعاد محمود شلبى الجيزه الجيزه 1

 محراث مستقل - كمال محمد عبد ربه القمبشاوى الجيزه الجيزه 1

 سكينة مستقل محمد حلمى البنا  محمد حلمى عبدالمجيد بيومى البنا  الجيزه الجيزه 1

 ميكروفون مصر المستقبل لواء / حسام يحيى العشرى حسام يحيى عبد الرءووف محمد العشرى الجيزه الجيزه 1

 سلم مستقبل وطن طارق عبدالهادى طارق احمد محمد عبدالهادى الدقهلية الدقهلية 1

 مسدس مستقبل وطن اللواء جمال عبد الظاهر جمال عبد الظاهر محمد اسماعيل خضر الدقهلية الدقهلية 1

 أباجورة مستقبل وطن محمد عبدالمعطى محمد عبدالمعطى على السيد الدقهلية الدقهلية 1

 قلم مستقبل وطن عبده ابو عايشه عبده عبده عطيه علي عايشه الدقهلية الدقهلية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن ثروت فتح الباب ثروت فتح الباب ابوالفتوح محمد احمد العجمى الدقهلية الدقهلية 1

 كتاب مستقبل وطن رضا الشافعى رضا محمد الحسينى الشافعى الدقهلية الدقهلية 1

 حصان مستقل عبدالحميد االمام عبدالحميد محمد ابراهيم االمام الدقهلية الدقهلية 1

 سيف المؤتمر احمد السيد األتربى احمد عبدالستار احمد السيد االتربى الدقهلية الدقهلية 1

 محمد اسماعيل منصور السيد  الدقهلية الدقهلية 1
المهندس محمد اسماعيل 

 صقر مستقل منصور السيد

 ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم الدقهلية الدقهلية 1
المحاسب ابوالمعاطى الباز 

 أسد مستقل راهيمخليل اب

 تليفزيون مستقل حامد محفوظ حماد حامد محفوظ حامد حماد الدقهلية الدقهلية 1

 سفينة مستقل محمود صالح محفوظ محمود محمد صالح احمد محفوظ الدقهلية الدقهلية 1

 مدفع مستقل ابوالمعاطى الدكرورى ابوالمعاطى محمد الدكرورى عبدهللا الدقهلية الدقهلية 1

 ساعة يد مستقل - عوض ابراهيم يوسف الجوهرى الدقهلية الدقهلية 1

 السد العالى مستقل - محمود السيد صادق احمد الدقهلية الدقهلية 1

 بندقية صيد مستقل كمال الجوهرى كمال صالح الجوهرى السيد الدقهلية الدقهلية 1

 تمساح مستقل -- اسامه احمد سيداحمد موافى الدقهلية الدقهلية 1

 منبه مستقل أحمد الشريف احمد عبدالصمد السيد ابراهيم شريف الدقهلية الدقهلية 1

 جرار زراعى حماة الوطن عبدالمجيد على بالل عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيدز على الدقهلية الدقهلية 1

 فيل مستقل - عبدالحميد مستجير ابراهيم عمر الدقهلية الدقهلية 1

 سهم مستقل تامر الجناينى تامر عبدالمنعم الزناتى الجناينى الدقهلية الدقهلية 1

 كف مستقل - عماد فكرى حسن مصطفى الدقهلية الدقهلية 1

 نخلة الوفد الجديد محمد طلبه محمد طلبه محمد احمدنيل الدقهلية الدقهلية 1

 علم الوفد الجديد اسامه غيث اسامه عبدالفتاح ابراهيم غيث الدقهلية الدقهلية 1

 قبة الوفد الجديد عبدالناصر السنى عبدالناصر عبدالعزيز على السن الدقهلية الدقهلية 1

 مركب شراعى المؤتمر جمعه ندا جمعه عطا محمد احمد ندا الدقهلية الدقهلية 1

 دراجة الجيل الديمقراطى حسين أيوب حسين عبداللطيف حسين على ايوب الدقهلية الدقهلية 1

 منزل مستقل السيد مصطفى السيد مصطفى على الفساخ الدقهلية الدقهلية 1

 فراشة مستقل حسن الملهاط حسن محمد محمد السيد الملهاط الدقهلية الدقهلية 1

 مظروف بريد مستقل هانى محمد عبدالباسط هانى محمد عبدالباسط عمر الدقهلية الدقهلية 1

 ديك مستقل - محمد عبدالكريم حبيب جمعه الدقهلية الدقهلية 1

 غصن زيتون مستقل - احمد جمال عوض سليمان  الدقهلية الدقهلية 1

 هدهد مستقل فاروق أنير فاروق فاورق احمد على الدقهلية الدقهلية 1

 تاج حماة الوطن العميد / نادر عليوه نادر ابراهيم محمد عليوه الدقهلية الدقهلية 1

 غزال مستقل محمود طايله محمود مسعد حسن طايله الدقهلية الدقهلية 1

 ماسة حماة الوطن اسامة ناصر اسامة محمد ناصر سالم الدقهلية الدقهلية 1

 منشار مستقل -- عوض الدكروري السيد الدكروري الدقهلية الدقهلية 1

 سيارة مطافىء مستقل منال سالم منال محمد احمد سالم الدقهلية الدقهلية 1



 طائرة هليكوبتر مستقل محمد المحمدي محمد المحمدي صديق اسماعيل  الدقهلية الدقهلية 1

 أوتوبيس مستقل جمال ابو االسعاد جمال محمد عطيه محفوظ الدقهلية الدقهلية 1

 كرة أرضية مستقل السيد شوقي الغندور السيد محمد شوقى السيد محمد الغندور الدقهلية الدقهلية 1

 سماعة طبيب مستقل دكتور عبدالباسط صالح عبدالباسط محمد صالح عبدالعال الدقهلية الدقهلية 1

 شاكوش مستقل هالل االسالم هالل االسالم محمد عبدالونيس السيد الدقهلية الدقهلية 1

 قلم مستقبل وطن - سيد عبده حامد شافعى السويس السويس 1

 ساعة يد مستقل اكرامى قطب اكرامى قطب محمد اسماعيل االرنؤطى السويس السويس 1

 أوتوبيس مستقل عصام غريب عصام غريب حسن محمد عبدالعاطى السويس السويس 1

 صقر مستقل - فادى عادل وديع جبره السويس السويس 1

 كف مستقل - ماجده محمود حسن مصطفى السويس السويس 1

 غزال مستقل - كامل مرزوق عبدالحق محمود السويس السويس 1

 أسد مستقل د / إيهاب سراج الدين ايهاب عبدهللا عوض السيد عبدهللا السويس السويس 1

 نخلة الوفد الجديد مستشار / سيد موسى السيد احمد محمد موسى عبدالنبى السويس السويس 1

 سهم مستقل - وائل محمد عبدالمقصود جاد هللا السويس السويس 1

 سيف المؤتمر محمد سعد حجازى محمد سعد حجازى السيد السويس السويس 1

 مدفع مستقل - باسم حسين حافظ مصطفى السويس السويس 1

 سفينة مستقل م/ علي سليمان علي محمود سليمان السمان السويس السويس 1

 فيل مستقل - صالح احمد السيد يوسف السويس السويس 1

 مسدس مستقبل وطن عبودة األشقر عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد االشقر الشرقية الشرقية 1

 أباجورة مستقبل وطن محمد الصالحي محمد محمد السيد الصالحى الشرقية الشرقية 1

 سلم مستقبل وطن عمرو التونسى عمرو محمد عبدالحميد التونسى  الشرقية الشرقية 1

 قلم مستقبل وطن احمد الطاروطى احمد صالح فريد الطاروطى الشرقية الشرقية 1

 كتاب مستقبل وطن محمد سليم محمد سليم السيد عطيه ابو الخير الشرقية الشرقية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن نور هاشم نور الدين السيد محمد الحسينى على هاشم الشرقية الشرقية 1

 ريموت كنترول مستقبل وطن احمد شاهين احمد انور محمد شاهين الشرقية الشرقية 1

 كف مستقل دكتور يحيى النجار يحى كمال عبدالسالم منصور الشرقية الشرقية 1

 جرس مستقل العاصمى عبد الرحمن حمد العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الشرقية الشرقية 1

 سماعة طبيب مستقل احمد عطيه محجوب احمد عطيه محمد محجوب الشرقية الشرقية 1

 سيف المؤتمر كمال شاهين كمال احمد عطيه شاهين صقر الشرقية الشرقية 1

 ديك مستقل دكتور  محمد السيد عطيه محمد السيد احمد عطيه سالم  الشرقية الشرقية 1

 عنقود عنب مستقل السيد وهدان السيد حامد عبدالرحمن وهدان الشرقية الشرقية 1

 فراشة مستقل ـ محمد خليل ذكى احمد على الشرقية الشرقية 1

 شاكوش مستقل - فاطمه سليمان على سليم  الشرقية الشرقية 1

 تمساح مستقل شريف طلبه شريف عبداللطيف محمد طلبه الشرقية الشرقية 1

 سفينة مستقل السيد الشين السيد محمد محمد شعبان الشين الشرقية الشرقية 1

 مدفع مستقل دكتور حجاب صبحى محمد السيد حجاب الشرقية الشرقية 1

 نخلة الوفد الجديد حنان دنيا حنان عبدهللا طلبه دنيا الشرقية الشرقية 1

 فنجان مستقل أيمن المسلمى أيمن محمد الهادى حسينى المسلمى الشرقية الشرقية 1

 منصور عبد الغنى منصور احمد عبد الغنى محمد الشرقية الشرقية 1
التجمع الوطنى 

 مفتاح التقدمى

 غزال مستقل احمد هاشم احمد هاشم محمد حسن الشرقية الشرقية 1

 عصفور ابناء مصر هويدا عبدالمنعم  هويدا محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر الشرقية الشرقية 1

 حاسب آلى مستقل سعيد هيكل سعيد عبدالرحمن عوض هللا هيكل الشرقية الشرقية 1

 سكينة مستقل د/ خالد هالل خالد محمد هالل حسن هالل الشرقية الشرقية 1

 سهم مستقل - هانى سعد محى الدين محمد الشرقية الشرقية 1

 تليفون محمول مستقل أسامه جيرة اسامه عبدالهادى على عطيه الشرقية الشرقية 1

 تمثال رمسيس مستقل هشام المناوي هشام فتحى محمد محمد محمد  الشرقية الشرقية 1

 علم الوفد الجديد محمد جبر محمد منصور محمد مصطفى جبر الشرقية الشرقية 1

 سبيكة ذهب مستقل سهام هاشم سهام محمد محمد هاشم الشرقية الشرقية 1

 ترس مستقل محمد شاهين محمد محمدى محمد شاهين الشرقية الشرقية 1

 غصن زيتون مستقل د/ محمد عويضه محمد على حسن على عويضه الشرقية الشرقية 1



 ماسة حماة الوطن د / سعد زقزوق سعد السيد محمد ابراهيم زقزوق الشرقية الشرقية 1

 تاج حماة الوطن عبدهللا الغزالى عبدهللا محمد محمد الغزالى الشرقية الشرقية 1

 جرار زراعى حماة الوطن عبد الحكيم نور الدين تمراز عبد الحكيم محمد اسماعيل السيد نور الدين  الشرقية الشرقية 1

 مروحة حماة الوطن احمد يوسف محمد على احمد يوسف محمد على الشرقية الشرقية 1

 سيارة نقل حماة الوطن احمد الشيخ احمد سعد حسن سعد الشيخ  الشرقية الشرقية 1

 تليفزيون حماة الوطن أمير فتحى أمير فتحى السيد عيسى الشرقية الشرقية 1

 ونش حماة الوطن د / احمد سعد  احمد حسن على ابراهيم سعد  الشرقية الشرقية 1

 احمد محمد عبدالصادق محمد الشرقية الشرقية 1
المستشار الدكتور / أحمد عبد 

 مثلث مستقل الصادق 

 سيارة إسعاف حماة الوطن دكتور / مرسى أمين  مرسى امين محمد على الشرقية الشرقية 1

 مكتب مستقل تامر سامى جعفر  تامر سامى اسماعيل جعفر الشرقية الشرقية 1

 قلم مستقبل وطن احمد حماد احمد على محمد حماد الغربية الغربية 1

 كتاب مستقبل وطن ايهاب الهرميل ايهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل الغربية الغربية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن عمرو فهمى عمرو محمد السعيد فهمى مصباح الغربية الغربية 1

 أباجورة مستقبل وطن محمود أبو حسين محمود عبدهللا احمد حسين الغربية الغربية 1

 كأس الشعب الجمهورى أحمد شعراوى احمد محمد احمد الشعراوى الغربية الغربية 1

 حصان مستقل - ياسر نبيه على الجمل الغربية الغربية 1

 أسد مستقل أحمد الصاوى احمد متولى الصاوى هيكل الغربية الغربية 1

 ساعة يد مستقل طارق صالح مندور طارق صالح عبدالرحمن مندور الغربية الغربية 1

 فيل مستقل الجعبرى احمد مصطفى محمد الجعبرى الغربية الغربية 1

 مدفع مستقل ابراهيم البوشى ابراهيم حسين عبد الرحمن البوشى الغربية الغربية 1

 تليفزيون التحرير المصرى شاكر عماره شاكر محمود العدوى عماره الغربية الغربية 1

 صقر مستقل - طه السيد عبدالهادى عبدالعال الغربية الغربية 1

 فراشة مستقل شيماء محمد سعد دومه شيماء محمد سعد سعد دومه الغربية الغربية 1

 تمساح مستقل - عبدالقادر فهمى محمد كيالنى الغربية الغربية 1

 ترس مستقل - عمرو فكرى على تمراز الغربية الغربية 1

 غصن زيتون مستقل عبدهللا السعيد احمد القدح عبدهللا محمد احمد القدح الغربية الغربية 1

 مسلة مستقل عمرو شعبان عمرو شعبان محمد راره الغربية الغربية 1

 كف مستقل د / اسامه زقزوق اسامه السيد محمود يوسف الغربية الغربية 1

 مكتب مستقل نور الشرقاوى فتحى ثابت عبدالموجود على الغربية الغربية 1

 عنقود عنب مستقل - آمال محمود محمد عامر الغربية الغربية 1

 منبه مستقل - مصطفى ابراهيم على عبدالبارى الغربية الغربية 1

 ميكروفون مستقل - عبدالخالق محمد عبدالخالق جرامون الغربية الغربية 1

 سماعة طبيب مستقل - متولى احمد متولى ابوريه الغربية الغربية 1

 محمود زيدان محمود على شوقى محمود زيدان الغربية الغربية 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 غزال مستقل سالمه الصباغ سالمه عبدالرسول فرحات الصباغ الغربية الغربية 1

 سفينة مستقل - محمد محمد جالل الدسوقى الفقى الغربية الغربية 1

 السيد موج السيد عبدالنبى احمد موج الغربية الغربية 1
الحركة الوطنية 

 برج الكهرباء المصرية

 شمعة مستقل - محمد مصطفى مصطفى غازى زيدان الغربية الغربية 1

 مروحة مستقل حسام عبد الرؤف الشيخ حسام عبد الرؤف عبد المجيد الشيخ الغربية الغربية 1

 نجفة مستقل بيومى الغول بيومى محمد سالم الغول الغربية الغربية 1

 كتاب مستقبل وطن وليد هويدى وليد احمد عبدالرحمن ابوبكر الفيوم الفيوم 1

 قلم مستقبل وطن عمرو ابوالسعود عمرو محمد نبيل عبدالظاهر ابوالسعود الفيوم الفيوم 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن حاتم المليجى حاتم علوى السيد ادريس عبدالعال المليجى الفيوم الفيوم 1

 أسد مستقل محمد ابو القاسم  محمد محمد احمد ابو القاسم  الفيوم الفيوم 1

 فانوس النور وجيه الشيمى وجيه عبدالقادر شعبان عبدالقادر  الفيوم الفيوم 1

 كرسى النور صالح سليمان صالح سليمان ابوبكر معتمد الفيوم الفيوم 1

 حصان مستقل محمد برارة محمد احمد محمد حسن  الفيوم الفيوم 1

 سفينة مستقل اللواء جالل محمد جالل عبدالغنى محمود الفيوم الفيوم 1



 صقر مستقل المستشار حسام راغب  حسام راغب دردير ابراهيم  الفيوم الفيوم 1

 طائرة هليكوبتر مستقل العميد/ محمد حمزه الخولى محمد محمد على حمزه حسن الفيوم الفيوم 1

 جرار زراعى حماة الوطن اكرم فراج الفرجانى اكرم ابراهيم على احمد الفيوم الفيوم 1

 قلم مستقبل وطن د/عبد الحى عبيد عبدالحى الرفاعى محمد عبيد القاهره القاهره 1

 كتاب مستقبل وطن أحمد صبور احمد حسين فايق صبور القاهره القاهره 1

 أباجورة مستقبل وطن د/جمال ابو الفتوح جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم القاهره القاهره 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن ياسر زكي ياسر محمد زكى ابراهيم القاهره القاهره 1

 صاروخ الشعب الجمهورى فؤاد القاضى فؤاد سعد فؤاد عبدالسالم القاضى القاهره القاهره 1

 سلم مستقبل وطن محمد المنزالوى محمد مجد الدين فاروق المنزالوى القاهره القاهره 1

 مسدس مستقبل وطن خالد مصطفى عبدالوهاب خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم القاهره القاهره 1

 ريموت كنترول مستقبل وطن محمد يوسف محمد عبدالباسط حلمى يوسف القاهره القاهره 1

 نقود معدنية مستقبل وطن احمد سمير زكريا احمد سمير سيد زكريا القاهره القاهره 1

 قناة السويس مستقبل وطن رأفت العمده رأفت كمال زكى سوس القاهره القاهره 1

 أسد مستقل عمر هريدى عمر جالل حسن محمد هريدى القاهره القاهره 1

 مضرب تنس اإلصالح والنهضة د . أيمن زكى ايمن مرسى زكى مرسى القاهره القاهره 1

 كف مستقل كابتن طارق الدسوقى طارق عبدالحى الدسوقى شعبان القاهره القاهره 1

 نخلة الوفد الجديد كمال فرنسيس القس كمال نجيب فرنسيس القس القاهره القاهره 1

 منزل مستقل محمود أبو ستيت محمود محمد سعيد احمد القاهره القاهره 1

 غصن زيتون مستقل - بشرى حليم ملك بشاره القاهره القاهره 1

 طائرة هليكوبتر مستقل اللواء عبدالرافع درويش عبدالرافع على السيد درويش القاهره القاهره 1

 مقلمة الجيل الديمقراطى بهاء سيف بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب القاهره القاهره 1

 منبه مستقل نجالء عطية نجالء ابراهيم محمود عطيه القاهره القاهره 1

 مسلة مستقل عبير عبدالغفار عبير عبدالغفار حامد محمود القاهره القاهره 1

 ساعة يد مستقل جميل صالح جميل صالح احمد سعداوى القاهره القاهره 1

 نبات الصبار مستقل نبيل مقار نبيل محروس حنين مقار القاهره القاهره 1

 لؤلؤة مستقل هبة الصباحي هبه عبدالوهاب متولى الصباحى القاهره القاهره 1

 مكتبة مستقل - محمد ابوالمحاسن محمد عكاشه القاهره القاهره 1

 ثمرة فراولة الغد - اشرف حليم مليك بشاره القاهره القاهره 1

 تمثال نهضة مصر مستقل محمود روشبيك محمود فتحى احمد محمد روشبيك القاهره القاهره 1

 سماعة طبيب مستقل أمانى مختار امانى مختار عبدالحافظ محمد القاهره القاهره 1

 تليفزيون مستقل دكتور أحمد عفيفى احمد عفيفى مصطفى السيد القاهره القاهره 1

 غزال التحرير المصرى د / نيفين جميل نيفين جميل شفيق واصف القاهره القاهره 1

 ورقة شجر مستقل - رباب محمد عبدالعزيز محمد القاهره القاهره 1

 فراشة مستقل - حمدى كمال عبدالعظيم الشحات القاهره القاهره 1

 فنار مستقل محمد عبد المنعم محمد عبدالمنعم محمد خليل القاهره القاهره 1

 مسطرة مستقل - عبدالعزيز فهمى محمد مرسى القاهره القاهره 1

 أوتوبيس مستقل العميد / سعيد سليم سعيد محمد محمد سليم القاهره القاهره 1

 زهرة عباد الشمس مستقل شيماء الشافعى شيماء نبيل محمد شافعى القاهره القاهره 1

 شوكة مستقل حنان طلعت حنان طلعت منصور حسن القاهره القاهره 1

 قبعة التحرير المصرى - وفاء محمد ابراهيم حسن القاهره القاهره 1

 مثلث التحرير المصرى ياسر خليفه ياسر محمد سليمان خليفه القاهره القاهره 1

 تمثال رمسيس مستقل وليد أنور وليد انور محمد عبدالوهاب القاهره القاهره 1

 عصفور مستقل هادى لويس مرجان هادى لويس بباوى مرجان القاهره القاهره 1

 آلة حاسبة مستقل عالء العيسوى عالء محمد كمال عبدالحكيم حسن القاهره القاهره 1

 فيل مستقل - حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم القاهره القاهره 1

 كرافتة مستقل محمود عمر محمود محمود عمر محمود عمر مسعود القاهره القاهره 1

 تمساح مستقل - اسالماه مدحت محمد احمد مصطفى القاهره القاهره 1

 سفينة مستقل احمد ثعلب احمد محمود ابراهيم ثعلب القاهره القاهره 1

 تليفون محمول مستقل د . ليلى نجم ليلى انور محمد عطيه نجم القاهره القاهره 1

 محمد المنصورى محمد عبدالرحيم سيد محمود القاهره القاهره 1
األحرار الدستورين 

 جيتار الجديد



 سمير عبدالفتاح صالح محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد القاهره القاهره 1
الحركة الوطنية 

 برج الكهرباء المصرية

 سبيكة ذهب مستقل - محمد متولى محمد متولى رمضان القاهره القاهره 1

 علم الوفد الجديد منى مكرم عبيد منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد القاهره القاهره 1

 والعة مستقل طه سمير موسى احمد سمير موسى عطيه القاهره القاهره 1

 حاسب آلى مستقل دكتور / ماجد أبوتكية ماجد احمد يوسف محمد ابوتكيه القاهره القاهره 1

 إشارة مرور مستقل - امل فضل احمد عبدالقادر القاهره القاهره 1

 رأس حورس مستقل - عادل شفيق جندى يوسف القاهره القاهره 1

 ونش مصر القومى صابر المصرى صابر عبدالوارث مطاوع خيرهللا القاهره القاهره 1

 السد العالى مستقل د / أحمد حنفى احمد سيد حنفى حسن  القاهره القاهره 1

 جرار زراعى حماة الوطن ممدوح محمد حافظ ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد القاهره القاهره 1

 تاج حماة الوطن اشرف القواسمى اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم القاهره القاهره 1

 حنان الشاذلى حنان عبدهللا محمد محمود على الشاذلى القاهره القاهره 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 سيارة إسعاف مستقل دكتور حازم نصر حازم نصر توفيق خليل القاهره القاهره 1

 ماسة حماة الوطن حازم فتحى مرعى حازم فتحى السيد حسين مرعى القاهره القاهره 1

 مكتب حماة الوطن هبه مبارك هبه عادل محمود محمد القاهره القاهره 1

 فنجان مستقل - ايهاب مرقس خليل فليب القاهره القاهره 1

 طائر البطريق مستقل وجدى ابوزيد وجدى ابوزيد اسماعيل ابوزيد سعده القاهره القاهره 1

 مروحة التحرير المصرى محمد إمام محمد السيد حسن امام محمد القاهره القاهره 1

 طائرة ورقية مستقل المستشار سمير الزاملى سمير محمد عبده سليمان القاهره القاهره 1

 ريشة مستقل صفاء على صفاء على محمد محمد طنطاوى القاهره القاهره 1

 ترس مستقل معتز نور الدين المعتزباهلل محمد محمد نورالدين القاهره القاهره 1

 قطرة مياه مستقل نجيبه البابلى نجيبه بهجت حسن البابلى القاهره القاهره 1

 زهر طاولة مستقل - جيهان لطفى عبدالعزيز نونو القاهره القاهره 1

 سحاب مستقل - سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى القاهره القاهره 1

 مجهر مستقل الصيدلي هاني سامح هانى سامح سيد محمد السيد القاهره القاهره 1

 المتحف المصرى مستقل ايهاب النمر ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر القاهره القاهره 1

 ماكينة حياكة مستقل على زيدان  على صبحى على زيدان  القاهره القاهره 1

 ورقة بردى مستقل مها سليم مها السيد حسن سليم القاهره القاهره 1

 قبة الوفد الجديد خلف عوض خلف عوض ابراهيم عوض القاهره القاهره 1

 حقيبة يد مستقل نبيل نبيل فتح هللا عبدالمطلب القاهره القاهره 1

 سماعة أذن مستقل - وليد سعيد عبدالمنعم عباس القاهره القاهره 1

 حقيبة سفر مستقل د / أيمن عبدهللا ايمن عبدهللا محمد اسماعيل جمعه القاهره القاهره 1

 سكة حديد مستقل إيمان الريس ايمان سيد عبدالعزيز احمد الريس القاهره القاهره 1

 منقلة مستقل إسراء عمران عبدالكافى اسراء عمران احمد عبدالكافى القاهره القاهره 1

 سكينة حماة الوطن خالد شحاته خالد عبدالرؤف محمد شحاته القاهره القاهره 1

 برج حمام مصر القومى - احمد رجب محمد محمد القاهره القاهره 1

 كاميرا مستقل - ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد القاهره القاهره 1

 كوب حماة الوطن أيمن البربرى ايمن فتحى السيد عبدالواحد القاهره القاهره 1

 دومينو مستقل - احمد حسين كامل عبدالصمد القاهره القاهره 1

 لنش الجيل الديمقراطى شريف حمودة شريف احمد عبدالغفار حموده القاهره القاهره 1

 آلة كمان مستقل - اميره مجدى طلعت ذكى القاهره القاهره 1

 دباسة مستقل - عصام فتحى محمد مرزوق القاهره القاهره 1

 سيارة نقل مستقل عزة محمد عزه محمد محمود عبدالحافظ القاهره القاهره 1

 حفار مستقل - زينب احمد فهيم عباس القاهره القاهره 1

 جبل مصر بلدى - حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار القاهره القاهره 1

 عدسة مكبرة مستقل مهاب النصر مهاب رجب نصر رجب القاهره القاهره 1

 نظارة مكبرة مستقل شريف الحلو شريف محمد صبرى محمود على الحلو القاهره القاهره 1

 طفاية حريق مستقل محمود أدهم محمود ادهم محمد احمد محمد القاهره القاهره 1

 منطاد مستقل - حسناء محمودالرشيد محمد عجاج القاهره القاهره 1



 ستارة مستقل شريف رشوان شريف محمد احمد رشوان القاهره القاهره 1

 قلم مستقبل وطن سيد حجازى سيد عبدالحميد سالم حسن حجازى القليوبية القليوبية 1

 كتاب مستقبل وطن سمير البيومى سمير محمد البيومى احمد رمضان القليوبية القليوبية 1

 أباجورة مستقبل وطن مصطفى الطربانى مصطفى سعيد امين الطربانى القليوبية القليوبية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن نصيف حفناوى نصيف حفناوى احمد سيداحمدالعفيفى القليوبية القليوبية 1

 سلم مستقبل وطن مصطفى النفيلى مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى القليوبية القليوبية 1

 صاروخ الشعب الجمهورى ابوسريع امام  ابوسريع ابوسريع امام عفيفى القليوبية القليوبية 1

 أسد مستقل خالد عرمان خالد محمد حمد عرمان القليوبية القليوبية 1

 حصان مستقل د/ ابراهيم شريف ابراهيم شريف عبدالعزيز شريف  القليوبية القليوبية 1

 غصن زيتون ابناء مصر حنان حافظ حنان محمد محمد حافظ القليوبية القليوبية 1

 صقر مستقل لواء سيد عزب  السيد سعد السيد عزب جعفر القليوبية القليوبية 1

 تمساح مستقل ياسر حربى ياسر محمود عبدالرحيم احمد  القليوبية القليوبية 1

 سفينة مستقل محمد عبيد  محمد محمود عبيد السيد  القليوبية القليوبية 1

 ديك مستقل محمد بدوى هانى محمد بدوى يوسف محمد هانى القليوبية القليوبية 1

 على سابق على محمد عبدالحكم ندا عامر  القليوبية القليوبية 1
العربى للعدل 

 برج القاهرة والمسـاواة

 ساعة يد مستقل أنوار صالح انوار صالح محمد ابراهيم  القليوبية القليوبية 1

 تاج حماة الوطن ـــ مروة غريب عطيه بدوى على  القليوبية القليوبية 1

 سماعة طبيب مستقل ــــ عماد شكرى اسكندر جورجى القليوبية القليوبية 1

 مدفع مستقل عبد اللطيف أبو دنيا  عبداللطيف احمد سيف الدين محمد دنيا القليوبية القليوبية 1

 تمثال رمسيس مستقل ندا امين هندى ندا محمد امين احمد ندا  القليوبية القليوبية 1

 فراشة مستقل ـــ ايمان ابراهيم محمد سيد احمد  القليوبية القليوبية 1

 كف مستقل ــ مروه محمد امين عبدالرحمن  القليوبية القليوبية 1

 تليفزيون مستقل رفعت النجار  محمد رفعت عبدالرحمن عبدالمنعم النجار  القليوبية القليوبية 1

 شطرنج مستقل محمد الجندى محمد عبدالسالم ابو السعود الجندى القليوبية القليوبية 1

 المتحف المصرى مستقل ـــ احمد عبدهللا صابر اسماعيل  القليوبية القليوبية 1

 شاكوش مستقل محمد الجعيدى محمد احمد على احمد الجعيدى القليوبية القليوبية 1

 أوتوبيس مستقل أسامه عزيز اسامه عزيز عازر سكر  القليوبية القليوبية 1

 عصفور مستقل ــ نبيل صابر جورجى مرجان القليوبية القليوبية 1

 عقرب مستقل محمد األشهب  محمد عبدالمجيد محمد حسين االشهب  القليوبية القليوبية 1

 فازه مستقل سحر القاضى سحر فتحى ابراهيم الخضرى حجازى القليوبية القليوبية 1

 كشاف إضاءة مستقل عماد محرم عماد عبدالعظيم عبدالعظيم امام القليوبية القليوبية 1

 مثلث مستقل رضا الدجوى رضا شحات عبد العليم محمد الدجوى القليوبية القليوبية 1

 فيل مستقل سالمة مطاوع سالمه صالح سالمه محمد مطاوع  القليوبية القليوبية 1

 مركب شراعى المؤتمر دعاء سالم  دعاء عبدالمنعم محمد مرسى سالم القليوبية القليوبية 1

 ثمرة فراولة الغد مهندس/ على عبدالمنعم   على محمد على عبدالمنعم القليوبية القليوبية 1

 تمثال نهضة مصر مستقل محمد سيد أبونار محمد سيد امام عبدالحميد  القليوبية القليوبية 1

 سهم مستقل الحاج ) تامر     تامر عادل فريد محمد عماره القليوبية القليوبية 1

 منشار مستقل محمد صبيح  محمد عبدالواحد يونس صبيح  القليوبية القليوبية 1

 زهرة عباد الشمس مستقل مدحت عبد الجواد عصر مدحت السيد عبدالجواد عصر القليوبية القليوبية 1

 سيف المؤتمر محمد عاصى محمد حسن محمد سالم عاصى القليوبية القليوبية 1

 ثمرة مانجو مستقل سيد فؤاد سيد فؤاد محمد ابراهيم  القليوبية القليوبية 1

 طائرة هليكوبتر مستقل د/عبداالله الطويل عبداالله على سيد احمد الطويل القليوبية القليوبية 1

 عنقود عنب مستقل ـــ احمد اسماعيل احمد ابراهيم  القليوبية القليوبية 1

 السد العالى مستقل محمود عوده المحامى محمود ابراهيم محمد عوده القليوبية القليوبية 1

 احمد عبدالدايم عبدالحق عبدالدايم  القليوبية القليوبية 1
األستاذ الدكتور / أحمد 

 شمعة مستقل عبدالدايم 

 تليفون محمول مستقل ابراهيم الدهشورى ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم الدهشورى القليوبية القليوبية 1

 هدهد مستقل حسن كامل صبيح  حسن محمد كامل عامر حسنى صبيح  القليوبية القليوبية 1

 مروحة مستقل د. عصام عزوز عصام حسنى محمد محمد عزوز القليوبية القليوبية 1

 مجهر مستقل د/ سامح الطاير  سامح حامد اسماعيل حامد  القليوبية القليوبية 1



 ماسة حماة الوطن عمرو الزينى عمرو سعيد رشاد الزينى القليوبية القليوبية 1

 ميكروفون مستقل د/ وفاء نعيم  وفاء سمير عبدالعال نعيم  القليوبية القليوبية 1

 سكينة مستقل محمد الجابرى محمد وجيه زكى ليسى الجابرى  القليوبية القليوبية 1

 كرة أرضية مستقل احمد غصن احمد عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالسميع القليوبية القليوبية 1

 كماشة مستقل أحمد االحمر احمد سيد محمد احمد سعد القليوبية القليوبية 1

 مكتب مستقل نزيه الدغيدى نزيه مكاوى محمد يوسف  القليوبية القليوبية 1

 مها ماهر عدلى  مها ماهر عدلى منصور  القليوبية القليوبية 1
حقوق االنسان 

 شجرة والمواطنة

 سيارة مطافىء مستقل ــ هانى عقيل حمدان قاسم البحيصى القليوبية القليوبية 1

 مكتبة مستقل أشرف حنفى اشرف حسن ابراهيم حنفى القليوبية القليوبية 1

 نخلة الوفد الجديد شوقى عبدالشافى الشريف شوقى عبدالشافى احمد اسماعيل  القليوبية القليوبية 1

 جرار زراعى حماة الوطن لواء /صالح تهامى تهامى صالح الدين تهامى تهامى عبدالعال ابوالسعود القليوبية القليوبية 1

 حسن ابوالسعود حسن احمد حسن محمد القليوبية القليوبية 1

المصرى 
الديمقراطى 
 قطار اإلجتماعى

 راديو حماة الوطن عبدالحكيم شداد عبدالحكيم ابراهيم عبدالحافظ شداد القليوبية القليوبية 1

 قلم مستقبل وطن عالء طاحون عالءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون المنوفية المنوفية 1

 كتاب مستقبل وطن هشام الحاج على هشام على احمد على الحاج على المنوفية المنوفية 1

 صاروخ الشعب الجمهورى اسامه فهيم اسامه فهيم ابراهيم منصور المنوفية المنوفية 1

 صقر مستقل أحمد طاهر الفقى احمد طاهر عبدالقادر الفقى المنوفية المنوفية 1

 تمساح مستقل - حنان فتحى محمد دراز المنوفية المنوفية 1

 فانوس النور صالح عبدالمعبود فايد صالح عبدالمعبود فايد  السيد المنوفية المنوفية 1

 حصان مستقل رشدى الجخه رشيد ابراهيم معوض الجخه المنوفية المنوفية 1

 هدهد مستقل عمرو كمال عمرو محمد كمال اسماعيل عبدالحميد المنوفية المنوفية 1

 كف مستقل أحمد السيسى احمد احمد عبدالرسول السيسى المنوفية المنوفية 1

 مدفع مستقل سامح القرم سامح ابراهيم امين محمد القرم المنوفية المنوفية 1

 سفينة مستقل د/ ناصر الحنفى ناصر محمد حلمى احمد الحنفى المنوفية المنوفية 1

 غصن زيتون مستقل مصطفى الحموى مصطفى محمود محمد الحموى المنوفية المنوفية 1

 فراشة مستقل زينب درويش زينب حامد محمد درويش  المنوفية المنوفية 1

 ساعة يد مستقل رضا عيشدكتور   رضا أبوالفتوح محمود حسن عيش المنوفية المنوفية 1

 طائرة هليكوبتر مستقل محمد سالم محمد سالم محمد سالم المنوفية المنوفية 1

 السد العالى مستقل احمد ماضى احمد عبدالواحد عطيه أبوزيد ماضى المنوفية المنوفية 1

 ترس مستقل عمرو أبوالخير عمرو محمد صابر عبدالعزيز ابوالخير المنوفية المنوفية 1

 فيل مستقل محمود حشمت شتله محمود حشمت لبيب أحمد شتله المنوفية المنوفية 1

 توفيق يوسف توفيق محمد توفيق يوسف المنوفية المنوفية 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 بندقية صيد مستقل ممدوح شتيوي ممدوح محمد عبدهللا شتيوى المنوفية المنوفية 1

 تمثال رمسيس مستقل محمد األلفى محمد األلفي مصطفى سعد المنوفية المنوفية 1

 جرار زراعى حماة الوطن د/ جمال عبده جمال عبده أحمد على المنوفية المنوفية 1

 كرسى النور اسامه عبدالمنصف اسامه معوض عبدالمنصف محمود المنوفية المنوفية 1

 تليفون محمول مستقل محمود جعفر محمود جعفر امين افندي جعفر المنوفية المنوفية 1

 سهم مستقل محمد بهجت الشخص محمد جمال أمين بهجت الشخص المنوفية المنوفية 1

 طائرة ورقية مستقل محمود الكفرواى ابو هيبه محمود احمد الكفراوى محمود هيبه المنوفية المنوفية 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن محمود فريد محمود فريد محمود شراره المنوفية المنوفية 1

 قلم مستقبل وطن دكتور زين اإلطناوى زين العابدين احمد محمد ابراهيم المنيا المنيا 1

 كتاب مستقبل وطن محمد عبدالحفيظ هيبة محمد عبدالحفيظ صالح محمود المنيا المنيا 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن ـــ طارق حسن محمد مصطفى المنيا المنيا 1

 مسدس مستقبل وطن معتز صفوت ابوزيد معتز احمد صفوت ابوزيد ابوطالب المنيا المنيا 1

 قناة السويس مستقبل وطن اشرف عشيرى اشرف حسين عشيرى محمد المنيا المنيا 1

 حصان مستقل المستشار/ حمادة عمار محمد محمود عمار احمد المنيا المنيا 1

 سيف المؤتمر حسين عدس حسين محمد محمود عباس المنيا المنيا 1



 مركب شراعى المؤتمر الجداوى عمرو حسين حسن حسين المنيا المنيا 1

 أسد مستقل محمد القطيطى محمد حمدى عبدالستار احمد المنيا المنيا 1

 ساعة يد مستقل جابر الملوانى جابر خليفه سعد عبدالرحمن المنيا المنيا 1

 صقر مستقل دكتور أحمد أبوغنيمه احمد ابوغنيمه عبدالغنى ابوغنيمه المنيا المنيا 1

 ديك مستقل خالد عبدالجواد على عمار خالد عبدالجواد على عمار المنيا المنيا 1

 طلمبة مياه مستقل الدكتور اسماعيل عبدالمالك اسماعيل عبدالمالك محمد اسماعيل المنيا المنيا 1

 مدفع مستقل ياسر ابوحقه ياسر محمود كامل عبدالعظيم المنيا المنيا 1

 مثلث مستقل انطونيوس نادى اسكندر  انطونيوس نادى اسكندر سليمان المنيا المنيا 1

 تمساح مستقل اسماء صابر الشيخ اسماء صابر على خليل المنيا المنيا 1

 تاج حماة الوطن عطا يوسف حنا عطاهللا يوسف حنا مقار المنيا المنيا 1

 كف مستقل كرم الضبع المحامى كرم زكى فرج هللا مريانس المنيا المنيا 1

 سفينة مستقل - محمد صالح محمد عيسى المنيا المنيا 1

 ماسة حماة الوطن محمود سعد محمود محمود سعد محمود عبدالعال المنيا المنيا 1

 جرار زراعى حماة الوطن ابوصدام حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف المنيا المنيا 1

 بندقية صيد مستقل عثمان الشيخ القاياتى عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى المنيا المنيا 1

 غزال مستقل هشام بدوى هشام ابراهيم محمد محمد المنيا المنيا 1

 سهم مستقل شريف نادى شريف نادى موسى دياب المنيا المنيا 1

 أوتوبيس مستقل بدر سدراك الطحاوى بدر انور حبيب حنين المنيا المنيا 1

 غصن زيتون مستقل هشام أحمد عكاشة هشام احمد عكاشه على المنيا المنيا 1

 حفار حماة الوطن الحاج ابراهيم طلعت الحمايدة ابراهيم طلعت محمود حسن المنيا المنيا 1

1 
الوادى 
 قلم مستقبل وطن محمد على عبدالغنى محمد على احمد سيد الوادى الجديد الجديد

1 
الوادى 
 حصان مستقل حنان كيالنى حنان عبدالمنعم محمد كيالنى الوادى الجديد الجديد

 سلم مستقبل وطن ــ محمد على عبد الفضيل قنديل بنى سويف بنى سويف 1

 مسدس مستقبل وطن احمد محيسن احمد محسن مبارك سليم بنى سويف بنى سويف 1

 قلم مستقبل وطن نبيل ثروت حميده نبيل حميده عبد الخالق ثروت محمد سليمان بنى سويف بنى سويف 1

 مدفع مستقل د/ وائل وسيه وائل حسن محمود محمد بنى سويف بنى سويف 1

 شمعة مستقل محمد عبد الظاهر الخولى محمد عبد الظاهر حسين خليل بنى سويف بنى سويف 1

 أسد مستقل احمد سرور احمد سرور سليمان سرور بنى سويف بنى سويف 1

 حصان مستقل ابو الخير الجمسي ابو الخير ابو الخير حسن فرج بنى سويف بنى سويف 1

 عنقود عنب مستقل وائل سيد قرنى وائل سيد قرنى امين بنى سويف بنى سويف 1

 فراشة مستقل احمد جمال ابو حامد احمد عبد الناصر احمد حامد بنى سويف بنى سويف 1

 سفينة مستقل سعاد جابر سعاد جابر عبد الجواد عثمان بنى سويف بنى سويف 1

 غزال مستقل العمدة حسن عتمان حسن احمد سيد عتمان بنى سويف بنى سويف 1

 فانوس النور د/ شعبان عبد العليم شعبان احمد عبد العليم شعبان بنى سويف بنى سويف 1

 سيارة إسعاف مستقل حياه سيد مكى حياه سيد سيد عويس بنى سويف بنى سويف 1

 تمساح مستقل ياسر خشبه ياسر سيد عباس معوض بنى سويف بنى سويف 1

 صقر مستقل العمدة/ عادل سنجر عادل ابو الوفا مصطفى سنجر بنى سويف بنى سويف 1

 تاج حماة الوطن احمد حجازى احمد سيد على على بنى سويف بنى سويف 1

 سهم مستقل ــ محمد على حسن حامد بنى سويف بنى سويف 1

 سماعة طبيب مستقل أمل السيسى امل محمود عبدالرحمن السيسى بنى سويف بنى سويف 1

 بندقية صيد صوت الشعب محمد ماهر محمد ماهر عبدهللا عثمان بنى سويف بنى سويف 1

 ـــ احمد طه بيومى على بنى سويف بنى سويف 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 فيل مستقل د/ عمرو الزناتي عمرو حسن عرابي ابراهيم بنى سويف بنى سويف 1

 أوتوبيس صوت الشعب حسني صادق حسني سيد صادق محمد بنى سويف بنى سويف 1

 عقرب مستقل ــ اسامه رشدى محمد معوض بنى سويف بنى سويف 1

 كتاب مستقبل وطن دكتور عاطف علم الدين عاطف محمد محمد حسنين علم الدين  بورسعيد بورسعيد 1

 أسد مستقل مجدى النقيب مجدى محمد محمود النقيب بورسعيد بورسعيد 1

 سيف المؤتمر سليمان عبدالعزيز سليمان محمد عبدالعزيز سليمان بورسعيد بورسعيد 1



 نخلة الوفد الجديد احمد عزام احمد على احمد كمال احمد حسن عزام بورسعيد بورسعيد 1

 ساعة يد مستقل احمد جوهر احمد محمد جوهر زايد جادهللا بورسعيد بورسعيد 1

 حصان مصر المستقبل _ محمد متولى محمد حسنين بورسعيد بورسعيد 1

 السد العالى مستقل عمرو عبدالحميد عمرو عمرو عبدالحميد محمد السيد بورسعيد بورسعيد 1

 تاج حماة الوطن أبوالعطا محمد السيد ابوالعطا شلبى بورسعيد بورسعيد 1

 أسد مستقل - موسى فراج موسى حميد جنوب سيناء جنوب سيناء 1

 قلم مستقبل وطن على عطوه  على عطوه مضعان عواد جنوب سيناء جنوب سيناء 1

 نظارة النور عبدالحليم الجمال عبدالحليم محمد خليل الجمال جنوب سيناء جنوب سيناء 1

 أوتوبيس مستقل صالح حميد ابو غصين صالح حميد عطوه على جنوب سيناء جنوب سيناء 1

 غزال مستقل صالح ربيع صالح ربيع عواد حسين جنوب سيناء جنوب سيناء 1

 سلم مستقبل وطن وليد التمامى وليد صالح مصطفى التمامى دمياط دمياط 1

 قلم مستقبل وطن احمد البلشى احمد عبد الشافى محمد البلشى دمياط دمياط 1

 سفينة مستقل - نجالء محمود احمد محمود  دمياط دمياط 1

 فانوس النور د/ محمود المزين محمود محمد محمود المزين دمياط دمياط 1

 أسد مستقل كمال نعناع كمال محمد عبد الحليم نعناع دمياط دمياط 1

 صقر مستقل شادى محمد محمد ابو عوف شادى محمد محمد ابو عوف دمياط دمياط 1

 سهم مستقل وفيق صدقى اللبان وفيق صدقى حامد اللبان  دمياط دمياط 1

 كف مستقل السيد محمد سليمان السيد محمد عبده سليمان الراعى دمياط دمياط 1

 طائرة هليكوبتر مستقل أحمد الحفناوى احمد مختار مصطفى الحفناوى دمياط دمياط 1

 ماسة حماة الوطن مجدى المعصراوى مجدى محمود محمد المعصراوى دمياط دمياط 1

 تمساح مستقل حسين سعد حسين سعد حسين محمد  دمياط دمياط 1

 هشام الحفناوى هشام حفناوى السيد على دمياط دمياط 1
الحركة الوطنية 

 قلعة المصرية

 وحيد عبد القادر المتولى المتولى دشيش دمياط دمياط 1
وحيد عبد القادر المتولى 

 جبل مصر بلدى المتولى 

 بندقية صيد مستقل محمد جالل الحفناوى محمد جالل محمد الحفناوى دمياط دمياط 1

 تاج حماة الوطن حمدى محمد سليمان عفيفى عباس دمياط دمياط 1

 مدفع مستقل ابراهيم موسى صقر ابراهيم موسى ابراهيم السيد صقر دمياط دمياط 1

 حمدى العمدة حمدى عبد المجيد شلبى عاشور دمياط دمياط 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 قلم مستقبل وطن مجدى القاضى مجدى احمد محمد خراجه سوهاج سوهاج 1

 أباجورة مستقبل وطن دكتور/محمود ابوسديره محمود عبدالرحيم ابوسديره سوهاج سوهاج 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن عبدالحكيم العش عبدالحكيم حسانى احمد محمد عبدالكريم سوهاج سوهاج 1

 كتاب مستقبل وطن احمد فوزى عبد الكريم احمد فوزى محمود احمد سوهاج سوهاج 1

 مسدس مستقبل وطن مصطفى قدرى الشريف مصطفى قدرى مصطفى الشريف سوهاج سوهاج 1

 حصان االتحاد عمر عثمان عمر عثمان ابوزيد عبدالعال سوهاج سوهاج 1

 عنقود عنب مستقل د. مصطفى محمد مصطفى مصطفى محمد مصطفى على سوهاج سوهاج 1

 أسد مستقل - محمود سيد بخيت حماد سوهاج سوهاج 1

 صقر مستقل مصطفى محجوب الهوارى مصطفى محجوب محمد عطى سوهاج سوهاج 1

 كف مستقل ضياءالدين جبرين ضياءالدين جمال ابوضيف سيد سوهاج سوهاج 1

 أوتوبيس مستقل حمدى سليمان حمدى السيد سليمان على سوهاج سوهاج 1

 حقيبة يد مستقل احمد جبر مكى احمد جبر احمد حسن سوهاج سوهاج 1

 مدفع مستقل نور الشقيرى نور الدين مصطفى احمد رشوان سوهاج سوهاج 1

 سفينة مستقل عنتر عبدالعال عنتر محمد احمد عبدالعال سوهاج سوهاج 1

 بندقية صيد مستقل احمد البوله احمد عبدالعال حسن حموده سوهاج سوهاج 1

 سيف المؤتمر عبداللطيف ابو الشيخ عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد سوهاج سوهاج 1

 - عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن احمد سوهاج سوهاج 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 جرس مستقل - ايمن حسنى كامل يوسف سوهاج سوهاج 1

 غزال مستقل ا.د عزيزه عبده عزيزه عبده سليمان حسين سوهاج سوهاج 1

 تمساح مستقل لواء دكتور / عالء عبدالمجيد عالء الدين محمد على عبدالمجيد سوهاج سوهاج 1



 فيل مستقل محمد نصر محمد مصطفى احمد محمود سوهاج سوهاج 1

 مركب شراعى المؤتمر خالد العيسوى خالد حسنى احمد محمد  سوهاج سوهاج 1

 شبكة كرة مستقل احمد الشريف احمد ناصر محمود حافظ الشريف سوهاج سوهاج 1

 عقرب مستقل اسامه االمين ابوكريشه اسامه محمداالمين حسن ابوكريشه سوهاج سوهاج 1

 نجفة مستقل عبدالواحد حلمى عبدالواحد حلمى امين محمد سوهاج سوهاج 1

 سهم مستقل صالح جامع صالح احمد خلف جامع سوهاج سوهاج 1

 ديك مستقل د/ احمد ابوزيد احمد عبدالاله حمدان ابوزيد سوهاج سوهاج 1

 الدكتور حسام مهنى حسام مهنى صادق عبدالجواد سوهاج سوهاج 1
الحركة الوطنية 

 برج الكهرباء المصرية

 تاج حماة الوطن مجدى بديع فلتس مجدى بديع لبيب فلتس سوهاج سوهاج 1

 ماسة حماة الوطن وائل بدر صقر وائل بدر احمد سيد سوهاج سوهاج 1

 سيارة إسعاف مستقل د. عامر العلكى عامر عثمان عبدالباسط عباس سوهاج سوهاج 1

 ميكروفون مستقل خالد دراز خالد محمد على السمان محمود سوهاج سوهاج 1

 تليفزيون حماة الوطن العمده هاشم هاشم محمد محمد هاشم  سوهاج سوهاج 1

 طائرة هليكوبتر مستقل الدكتور عادل الخلفى عادل محمود على ابراهيم سوهاج سوهاج 1

 مروحة حماة الوطن د/اسماعيل فاروق ابوكريشه اسماعيل فاروق اسماعيل احمد ابوكريشه سوهاج سوهاج 1

 برج حمام مصر القومى مروه فؤاد مروه فؤاد حسين العيسوى شمال سيناء شمال سيناء 1

 أسد مستقل عبد العزيز محمود سعد  عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود سعد  شمال سيناء شمال سيناء 1

 حصان مستقل عبد الكريم بدوى عبد الكريم يسن امين بدوى  شمال سيناء شمال سيناء 1

 قلم مستقبل وطن سالم العكش سالم شتيوى سالمان غنيم شمال سيناء شمال سيناء 1

 سيارة إسعاف مستقل نبيل أبو حطب نبيل محمد صالح بدر شمال سيناء شمال سيناء 1

 سيف المؤتمر منصور الرياضى منصور على ابراهيم صالح شمال سيناء شمال سيناء 1

 سفينة مستقل حسن حماده حسن احمد مصطفى حجاب شمال سيناء شمال سيناء 1

 مسدس مستقبل وطن ابوالنجا المحرزى ابوالنجا محمود عثمان المحرزى قنا قنا 1

 سلم مستقبل وطن محمد كمال موسى محمد كمال محمود موسى  قنا قنا 1

 صاروخ الشعب الجمهورى عبدالراضى عربى علوان  عبدالراضى عربى محمد محمدحسن قنا قنا 1

 جرار زراعى حماة الوطن سيد ابوزيد سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد قنا قنا 1

 عبدالصمد عبداللطيف احمد محمد  قنا قنا 1
عبدالصمد عبداللطيف احمد 

 حصان مستقل محمد 

 صقر مستقل أشرف أبودقه اشرف عبدالوهاب محمد محمود  قنا قنا 1

 ساعة يد مستقل احمد ربيع ابوعمر احمد ربيع محمد يوسف  قنا قنا 1

 كف مستقل عالء حلمى عالءالدين حلمى ابراهيم محمود قنا قنا 1

 تمساح مستقل - مصطفى كمال عبدالوهاب موسى قنا قنا 1

 بندقية صيد مستقل حسن عباس الحسن على عباس عبدالسالم  قنا قنا 1

 مدفع مستقل خالد الشاذلى خالد حماده قاسم محمد الشاذلى قنا قنا 1

 طائرة هليكوبتر مستقل سيد حامد سيد على محمد حامد قنا قنا 1

 السد العالى مستقل مساعد الهوارى مساعد فارس محمد عمر قنا قنا 1

 فراشة مستقل إبتسام النسر  ابتسام محمد احمد مرعى قنا قنا 1

 تاج حماة الوطن عالء عزوز عالء الدين عزوز محمود اسماعيل قنا قنا 1

 ماسة حماة الوطن عربى أبوغزالى عربى ابوزيد احمد بدرى قنا قنا 1

 ثمرة جزر مستقل الدكتور / عاطف فكار عاطف محمد كمالى فكار قنا قنا 1

 فيل مستقل محمود الكبير عبد الواراث محمودالكبير الصغير ابراهيم احمد قنا قنا 1

 ميكروفون مستقل - يامنه محمود محمد حفنى قنا قنا 1

 زهرة عباد الشمس مستقل محمود الحسانى محمود السنوسى محمود سليمان  قنا قنا 1

 أوتوبيس مستقل احمد األمير  احمد ابراهيم االمير محمود  قنا قنا 1

 نخلة الوفد الجديد - نان نصرهللا زكى حنس  قنا قنا 1

 سفينة مستقل ناصر رشوان جمال عبدهللا اسماعيل رشوان قنا قنا 1

 غزال مستقل نشأت فتحى رسالن رضا فتحى رسالن حسين الشريف قنا قنا 1

 سكينة مستقل عصام بهلول  عصام عطاهللا محمد بهلول  قنا قنا 1

 غصن زيتون مستقل هانى ابوزيد  هانى محمود توفيق ابوزيد قنا قنا 1

 شاكوش مستقل منصور حميد منصور حميد عبدالرحيم مغربى قنا قنا 1



 منزل مستقل كواعب البراهمى كواعب احمد محمد حسين قنا قنا 1

 محمود بكر محمود ابوبكر احمد احمد  قنا قنا 1

المصرى 
الديمقراطى 
 رغيف عيش اإلجتماعى

 حسين معتوق حسين احمد على اسماعيل معتوق قنا قنا 1
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 عقرب مستقل أشرف حافظ الجبالى اشرف حافظ عبداللطيف احمد  قنا قنا 1

 كاميرا مستقل - عماد برتي ديمتري حزقيال  قنا قنا 1

 سيارة إسعاف مستقل -- أسيا محمد أحمد جمعة  قنا قنا 1

 سبيكة ذهب مستقل - عياد صبري حبيب سالمه  قنا قنا 1

 ثمرة فراولة الغد سناء الحساني سناء حسان طايع علي قنا قنا 1

 طلمبة مياه مستقل صادق العويضي صادق فتحي صادق سيد قنا قنا 1

 حمام على عمر عبد هللا  قنا قنا 1
حمام عمر المراشده الفالح 

 راديو مستقل الفصيح 

 سيارة مطافىء مستقل هشام الخبير هشام فهمي محمد حسن  قنا قنا 1

 مركب شراعى المؤتمر اللواء نبيل بخيت  نبيل بخيت محمد سيد  قنا قنا 1

 دراجة نارية حماة الوطن عبدالاله  عبدهللا ابوالعال مرعي ابراهيم  قنا قنا 1

 مسلة مستقل العمدة عبد الفتاح دنقل  عبد الفتاح حسن احمد دنقل  قنا قنا 1

 قلم مستقبل وطن حسن البحيرى حسن قنديل على البحيرى كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 كتاب مستقبل وطن اشرف عبدالونيس اشرف ممدوح عبدالونيس شعبان كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 سنبلة قمح مستقبل وطن المهندس / على العجوانى على محمد على العجوانى كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 ساعة يد مستقل ممدوح المناخلى ممدوح حسنى حامد المناخلى كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 أسد مستقل حسن خليل حسن على عبد الحميد خليل كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 مصطفى حمدى محمود جمعه كفر الشيخ كفر الشيخ 1
د/ مصطفى حمدى محمود 

 حصان مستقل جمعه

 فانوس النور األستاذ/ السيد خليفة السيد مصطفى حسين خليفه  كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 كرسى النور محمد ابراهيم منصور محمد ابراهيم عبد الحميد منصور كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 نظارة النور طارق المهدى طارق محمد احمد المهدى كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 مدفع مستقل وليد سليمان وليد محمد حسن سليمان كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 تمساح مستقل - مصطفى محمد راضى حامد كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 سفينة مستقل سعيد ابوالمجد سعيد محمد بسيونى ابوالمجد  كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 برهان احمد بدوى برهان احمد السيد احمد كفر الشيخ كفر الشيخ 1
العربى للعدل 

 برج القاهرة والمسـاواة

 احمد احمد عبدالمقصود ابوسعد  كفر الشيخ كفر الشيخ 1
الدكتور / احمد ابوسعد 

 المحامى 
الحركة الوطنية 

 نمر المصرية

 بندقية صيد مستقل احمد حسونه النحراوى احمد عبدالمنعم عبده محمد النحراوى كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 كف ابناء مصر محمد عبدالواحد شمس الدين محمد عبدالواحد محمد شمس الدين كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 فراشة مستقل د/ اميره عبدالسالم زايد اميره عبدالسالم عبدالجيد محمد زايد كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 غصن زيتون مستقل محمد فاروق سعدة محمد فاروق عبدالقادر يوسف كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 فنجان مستقل ام كريم السماحى فتحيه عبدالمنعم محمود الدشاش  كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 أوتوبيس مستقل عمرو فوزى داود عمرو فوزى عبدالحميد داود كفر الشيخ كفر الشيخ 1

 عبدالعزيز محمد ابراهيم قطاطو كفر الشيخ كفر الشيخ 1
اللواء دكتور / عبد العزيز 

 تاج حماة الوطن قطاطو

1 
مرسى 
 مطروح

مرسى 
 قلم مستقبل وطن رزق علوانى رزق علوانى عبدالحميد علوانى مطروح

1 
مرسى 
 مطروح

مرسى 
 صقر مستقل شعبان رحومة وحيدة محمد رحومه عبدالواحد اسماعيل مطروح

1 
مرسى 
 مطروح

مرسى 
 أسد مستقل ميمي جارح حسين آدم جارح سعد  مطروح

1 
مرسى 
 مطروح

مرسى 
 حصان مستقل فتحى رزق أبو وافى فتحى رزق محمد رحومه مطروح

1 
مرسى 
 مطروح

مرسى 
 فانوس النور صابر رفاد صابر مصطفى محمد عبدالقادر مطروح



       
 


