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موظفً إدارة رعاٌة الشباب
االسم
طارق علً بعد الواحد حربً
مدٌحة سعد حسن سعد
سهٌر محمد محمد علٌوه
جلنار عبد السالم محمد
عائشه سعٌد احمد مرسى
امٌره على محمد قندٌل
هوٌدا موسى عبد اللطٌف
غادة ابراهٌم امٌن فودة
نفٌسة فتوح نصر
محمود ٌحى سعد زغلول
محمود فرج اسماعٌل عالم
ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم
مصبح عبد هللا مصطفى الكحٌلى
اسماعٌل محمود السٌد محمد
عزة محمد السٌد شاكر
احمد عبد المنعم جمعة
انتصار منجى على عفٌفى
امانى صالح ابراهٌم على صالح
عمرو حسن فضل فرج هللا
عصام شرٌف عبد الفضٌل
شرٌن فوزى محمد حسن
محمد عبد الهادى عبد هللا
مها احمد راشد محمود
نادٌة محمد بٌومى على
شادى عبد الحمٌد ابراهٌم شاهٌن
محمد شكرى عبد الحلٌم عراقى
سمر احمد موسى محمد
امانى عبد الرحمن جمعة احمد
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االسم
سارة عز الدٌن اسماعٌل محمد سكران
محمد السٌد محمد محمد سالم
احمد محمد عبد الفتاح محمد
محمد محمد ابوجمٌل السٌد
احمد محمد عباس محمود الشافعى
احمد محمد عبد المجٌد عفٌفً
محمد محمود محمد الشرقاوى
ٌاسمٌن سمٌر فتوح حافظ
عباس محمد رضا عباس حمادة
السٌد االمام عبد المجٌد حسٌن
محمد حمدى محمد عاشور
وائل محمد الصادق سٌد احمد
اٌمن صالح احمد محمد شباٌك
محمود عبد هللا عطٌة ابراهٌم
منى سالمة محمد سالمة
سماح محمد محسن خطاب
بشرى حمٌدة عبد العزٌز
سامح عبد الرازق احمد
سعٌد على احمد الدجدج
عامر عبد الحلٌم ٌونس
عبد المرضً محمد متولً خلٌل
عزة عبد المنعم السٌد محمد
كرٌمة ٌونس على عٌسى
محمد مصطفى سالم مصطفى
محمود محمد محمد محمود ابراهٌم
نادٌة عبد المعز عبد القادر
هناء عبد الفتاح محمد
هٌام ابراهٌم عبد العاطى منصور
صبحٌه سلٌمان مغازى اسماعٌل
عزة كمال محمد السٌد
الهام عبد العزٌز سرحان
هانى محمد محمد سعده
طارق عبد التواب حامد
فائزة محمد ابراهٌم سالم
عباس محمد عباس عبد الرحمن
محسنة محمد محسن خطاب
منى محمد هنداوى قمر
سمر زكرٌا عبد الوهاب محمد
نجالء جالل عفٌفى الساكت
هند محمد سعد محمد عفٌفً
احمد محمد عبد العزٌز جعفر
اٌمان عٌاد عبد الحمٌد عٌاد
محمد السٌد عبد هللا غرٌب
هالة إبراهٌم عبدربه محمد خلٌل
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