
جهة العملالهويةاالسم#

األمن الوطني931681613عماد شعبان جابر أبو عويمر1

االستخبارات العسكرية900242157ماهر صبحي سالم شبير2

وزارة الداخلية901687772حسن عفيف حسن العرايشي3

وزارة االقتصاد903173201رضا محمد صادق الدرباشي4

األمن الوطني800721524محمد زكريا أحمد الدريني5

حرس الرئيس801355306هاني زياد محمد الوخيري6

األمن الوطني800638884أحمد عبد الكريم محمد ابو جبة7

قوات 17 أمن الرئاسة901692855أحمد عاشور محمد أبو جاموس8

الشرطة905507711بكر بدر محمد النمس9

األمن الوطني900804519عالء فتحي عبد أبو عمرة10

الخدمات الطبية931709497أحمد زياد محمد لبد11

الشرطة906678651أحمد يوسف محمد ابو وطفة12

األمن الوطني926722307أسامة تركي حمد ابو مدين13

األمن الوقائي800262610رمزي أسعد دياب الفيومي14

وزارة الصحة955792122إسراء جمعة إبراهيم النجار15

األمن الوطني800595324إسماعيل صالح سليمان شيخ العيد16

وزارة المالية924444425أشرف محمد محمود كالب17

األمن الوطني900877457ايمن إسماعيل فهيم العجلة18

حرس الرئيس410030159ايمن جمعة سليمان برهوم19

الخدمات الطبية972868228ايمن جميل إسماعيل بكر20

وزارة االقتصاد900871401ايمن زكي أحمد الغريز21

وزارة الشباب و الرياضة932085749ايمن علي خليل بشير22

األمن الوطني801864430إبراهيم أنور حسين  كالب23

األمن الوطني800516296إبراهيم خليل محمد خطاب24

األمن الوطني900275017إحسان نايف سعيد حرز25

الشرطة930681028أحمد رزق جدوع أبو حماد26

قوات 17 أمن الرئاسة800356776أحمد سالمة حامد سعد27

األمن الوطني909521643أسعد فؤاد الدهشان28

شهيد938985553أمل رجب ربحي الجماصي29

األمن الوطني936561893باسم عبد المالك سليمان ابو قبالن30

المخابرات900603358باسمة حمد مصطفى طبش31

جريح801732819بالل خضر سليمان قديح32

األمن الوطني801869132بالل مجدي حسين أبو حسين33

األمن الوطني905208963بالل موسى ربيع أبو نقيرة34



جهة العملالهويةاالسم#

قوات 17 أمن الرئاسة800408585تامر كمال أحمد ابو طير35

األمن الوطني903622694جمال أكرم محمد السيقلي36

األمن الوطني926050253جهاد عاشور محمد الخضري37

األمن الوطني800199374حاتم خليل إبراهيم ابو سويرح38

الشرطة900208265حافظ سعدي صابر جندية39

األمن الوطني913918348حسن عبد العزيز حسن ابو زايد40

اإلدارة المالية901273789حسني نايف سعيد حرز41

الخدمات الطبية917032740حسين إبراهيم حسين لبد42

األمن الوطني800497836حسين عمر حسين البشيتي43

المخابرات924441058خالد عبدو عبد السالم البنا44

حرس الرئيس800762700خضر إبراهيم هاشم المصري45

وزارة التربية و التعليم900671959خلدون خليل محمد االغا46

وزارة االسرى905775961خليل سالمة محمد المشوخي47

األمن الوقائي800025751خميس فضل راضي السعودي48

وزارة االشغال واإلسكان980339113داود إسماعيل داود الجماصي49

األمن الوطني801586868رافت عطا هللا محمد عبد العال50

األمن الوقائي901436477رامي فضل محمد أبو راس51

األمن الوطني909100018رامي هشام حسن الفقي52

جريح801429960رشدي ماجد رشدي أبو راس53

األمن الوطني800803165رمزي سليمان يوسف المغني54

النيابة العامة944180330رياض محمود محمود أبو صبحة55

األمن الوطني929433662رئيسة حسن محمد نصر56

األمن الوطني901255042زاهر عبد الرحمن جبر البسيوني57

بدون801485129زاهر نايف سعد جندية58

التوجيه السياسي950298422زكريا محيي الدين أحمد المدهون59

الشرطة921694758زياد سلمان محمود أبو صبحة60

األمن الوطني928830041زياد نعيم خليل حسان61

قوات 17 أمن الرئاسة800043234سالم أحمد سالم السيقلي62

األمن الوقائي800625816سامي أحمد حسن ابو العطا63

األمن الوطني410030944سامي جابر إسماعيل شيخ العيد64

الشرطة920508496سلمان طالل سلمان األخرس65

األمن الوطني801140344سليمان صالح سليمان شيخ العيد66

وزارة السياحة و االثار937230753سمير إبراهيم حمدان أبو مطلق67

شهيد801374224سوريا سعيد خليل جندية68



جهة العملالهويةاالسم#

األمن الوقائي801320599شادي بسام محمد أبو شربي69

األمن الوطني931530406شادي عمر إسماعيل بلور70

األمن الوطني800421513شريف عبد غازي الجردلي71

قوات 17 أمن الرئاسة906653183صخر عبد الباري العبد ابو فول72

األمن الوطني800391757طارق أحمد أحمد ابو دراز73

األمن الوطني930692843طالل سلطان محمد خفاجة74

األمن الوطني900161183طلعت أحمد مسلم أبو دقة75

قوات 17 أمن الرئاسة906514955عادل جمال شحده ابو رزق76

جريح802675553عاهد جمال حماد ابو شقفة77

األمن الوطني943570259عبد الحكيم رزق جدوع أبو حماد78

جهاز البحريه801459215عبد الحي سعيد عبد الحي ابو صقر79

األمن الوطني801936741عبد الرحمن أكرم خضر معروف80

األمن الوطني800593774عبد الرحمن صبحي سمور81

األمن الوطني900602202عبد هللا إبراهيم عبد هللا الحمايدة82

جهاز البحريه800052714عبد هللا بديع صبحي اليازجي83

المخابرات910065788عبد هللا كمال كامل ابو رزق84

جريح800075624عبير رجب أحمد فحجان85

وزارة التربية و التعليم924443955عدنان شفيق فوزي عويضة86

األمن الوطني800680522عالء بشير محمد العايدي87

وزارة الزراعة905270476علي عبد الباسط خليل حسونة88

وزارة االشغال واإلسكان908261159علي محمد هاشم منصور89

األمن الوطني905456190عماد أحمد حسنين حسنين90

وزارة النقل والمواصالت900868183عماد حمدان أحمد مصبح91

وزارة التربية و التعليم974180663عماد عبد الرحمن عبد هللا الشاعر92

األمن الوطني900493610غسان مطر ادريس الكحلوت93

ديوان الموظفين903509198فادي فؤاد أحمد نصار94

األمن الوطني900804048فايز حسن عبد المنعم نصر95

مؤسسة الشهداء والجرحى800292906فتحي إسماعيل أحمد قديح96

األمن الوطني929140556فتحي مرزوق محمد النجار97

األمن الوطني926712001فرج نايف حمتو حنيدق98

األمن الوطني802743906فالح أيمن فالح عسلية99

المخابرات909130122مازن حمدي خليل المدهون100

جريح801410325محمد إبراهيم يوسف أبو شعر101

المخابرات931644207محمد حامد محمد جندية102



جهة العملالهويةاالسم#

األمن الوطني935247890محمد سعيد ديب بنات103

األمن الوطني901330191محمد راسم حسن خليفة104

قوات 17 أمن الرئاسة903542249محمد رفيق حسين النواصرة105

حرس الرئيس931550842محمد رياض كمال ابو عاصي106

التوجيه السياسي801208000محمد سالم إسماعيل عسلية107

المخابرات908461056محمد علي عبد الدايم الهوبي108

األمن الوطني801358672محمد محمد علي منصور109

األمن الوطني903316313رامى محمد هاشم الغاليينى110

المخابرات900951252محمد نصر محمود المقوسي111

األمن الوطني904302171محمود أحمد عبد الرحمن أبو العينين112

جريح803146018محمود عادل محمود ابو شبيكة113

األمن الوطني410046221محمود عمر محمود أبو شقفة114

األمن الوطني800859514محمود محمد سليمان أبو رخية115

الشرطة802384941محي الدين رافت محمد شقورة116

األمن الوطني927585562مصطفى محمد محمود الحاطوم117

األمن الوقائي900989443مصلح عيد علي أبو جزر118

األمن الوطني800464067موسى عماد يونس ابو جزر119

وزارة الصحة947227377ناجي محمد خليل ابو مصبح120

األمن الوطني900253873نافذ علي سليمان أبو غالي121

المخابرات906523774ناصر حسن عطا ناصر122

األمن الوطني800030199نافذ موسى محمود الشيخ خليل123

قوات 17 أمن الرئاسة901491654نائل محمود عبد العزيز ابوعليان124

شهيد901688275نجالء فتحي سليم العمريطي125

االستخبارات العسكرية900640814نضال رزق أحمد قديح126

الشرطة901598102محمد حسن محمد المملوك127

األمن الوطني800010936هاني إبراهيم عطية ابو عصر128

األمن الوطني900909326هاني حسن محمود ابو هاني129

األمن الوطني701056038هاني محمود درويش البطنيجي130

األمن الوطني971397682وسام سعيد قاسم القدرة131

األمن الوطني931508238ياسر عبد هللا محمد أبو سلمي132

الشرطة905315222ياسر عبد هللا محمد أبو عزوم133

وزارة العدل903185544ياسر عزو حمدي ابو شعبان134

األمن الوطني410306666ياسر محمد سليمان سعيد135

قوات 17 أمن الرئاسة906524731يوسف أحمد ايوب الشنباري136



جهة العملالهويةاالسم#

المخابرات908974652يوسف مصطفى أحمد أبو حسان137

جريح800348807وليد عبد الكريم محمد أبو مشايخ138

األمن الوطني800257545أحمد حماد عبد الكريم ابوحجير139

المخابرات926890286أسعد محمود محمد عطاهللا140

وزارة الصحة412308934انشراح محمد عامر الكرد141

الشرطة800153066أحمد جمال محمد دياب142

وزارة التربية و التعليم900868290تهاني حسين موسي ابودراز143

جريح800346108جالل ياسين هاشم إحميدة144

وزارة الصحة903066678خالد توفيق عطية فرحات145

األمن الوطني800351975رامي محمد رضا النجار146

الشرطة905505756ربيع حسن منيب اشكنتنا147

األمن الوطني906568134سالم مشرف طالب مشرف148

جريح906693122سامح أحمد رزق قديح149

االستخبارات العسكرية903545317سفيان محمد جمعة عبدهللا قعدان150

االستخبارات العسكرية926649807سالمة محمد سليم الغولة151

وزارة االقتصاد935775379سمير محمود أحمد طبش152

وزارة الصحة909096760شادي صخر عطيه فرحات153

قوات 17 أمن الرئاسة700026586طاهر محمد طاهر االغا154

األمن الوطني411167133عمرو حسن محمود األسمر155

األمن الوطني800497612غريب سندباد غريب فروانة156

الشرطة906754452فتحي خليل حسن أبو حرب157

أسير محرر974832842محمد سعيد حسن ابو حماد158

الشرطة801436601محمود فوزي حسن حسنين159

جريح802038695محمود مسعود عبدالحميد ابويونس160

جريح400855854معتصم شفيق إبراهيم حبيب161

وزارة الزراعة914666060نظام حسين محمد عمران162

أسير909005266هشام مصطفي نمر ابوشبايك163

األمن الوطني801333196وائل أحمد مرشد القاضي164

سلطة الطيران946152220يوسف محمد مصطفى الهمص165

االستخبارات العسكرية901488163يوسف مشرف طالب مشرف166

األمن الوطني800021149أحمد راتب محمد دياب167

الشرطة900774340امين علي عبد الدايم الهوبي168

األمن الوطني802028845سفيان محمد عبد الجليل عقل169

األمن الوطني800208779محمد إبراهيم مبارك المصري170



جهة العملالهويةاالسم#

األمن الوطني800744633وائل أحمد فؤاد سليم ابوطه171

وزارة التربية و التعليم973162142عمر صبحي سليمان الغفير172

األمن الوطني902275551نظمي أحمد عوده حماد173

المخابرات801713876هيثم زياد عثمان ابو جبة174

الشرطة929433605عماد حسن محمد العاجز175

جريح403734817إبراهيم خضر خميس األعرج176

المعابر و الحدود802483347أحمد زكي عبدربه المغير177

الشرطة931669592ياسر يوسف محمد الحزين178

األمن الوقائي400289191طلعت سعيد محمد زقوت179

قوات 17 أمن الرئاسة802152082عبدهللا أحمد محمد الديري180

مديرية الخدمات الطبية964398663عبدالكريم عبدالسالم ابو مطلق181

جريح900796517عماد محمود يوسف الشامي182

األمن الوقائي900508045مصطفى نعيم درويش أبو رشيد183


