
المنطقةالمهنةالمركزالجلوس رقماالسم
 الدرجة

العظمي

 المجموع

الكلى
النتيجة

ناجح600483البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339001السٌد متولى ابراهٌم احمد ابراهٌم

ناجح600509البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339002الشرٌؾ الكرٌم عبد ابراهٌم رمضان احمد

ناجح600491البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339003احمد مرسى عماره هللا عبد احمد

ناجح600534البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339004عطٌه فتوح احمد فتوح احمد

ناجح600498البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339005العبد احمد محمد احمد

ناجح600493البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339006حزنى مرسى عماره محمد احمد

ناجح600481البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339007عوض السٌد فتحى ماهر اسامه

ناجح600482البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339008خفاجى زٌدان محمد فتحى السٌد

ناجح600487البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339009فراج الستار عبد محمد امجد

ناجح600458البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339010هالل اللطٌؾ عبد ٌاسر امٌر

ناجح600507البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339011العال ابو ابراهٌم احمد اٌهاب

ناجح600480البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339012الشٌشٌنى الحمٌد عبد بٌومى طارق رضا

ناجح600493البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339013خفاجى رمضان محمد رمضان

ناجح600503البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339014ابراهٌم السٌد سعٌد حاتم سعٌد

ناجح600485البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339015الزفتاوى محمد نعٌم سمٌر

ناجح600475البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339016العال عبد محمد رشاد نصر الرحمن عبد

ناجح600472البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339017شلبى محمد الؽنى عبد احمد الؽنى عبد

ناجح600476البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339018راؼب المجٌد عبد صالح محمد هللا عبد

ناجح600469البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339019خلٌل المنعم عبد المؽربى المنعم عبد

ناجح600461البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339020القصبى محمد عزت محمود عزت

ناجح600485البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339021ؼالب قطب على محمد على

ناجح600478البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339022مصلحى كامل المجٌد عبد احمد عمار

ناجح600490البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339023زؼلول الرازق عبد هللا عبد عمارعادل

ناجح600506البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339024العنانى فوزى الرؤؾ عبد فوزى

ناجح600490البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339025حموده فتوح حموده فتوح كرٌم

ناجح600481البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339026سلٌمان محمد احمد محمد

ناجح600500البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339027عٌسى محمد محمد اٌمن محمد

ناجح600507البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339028البنا منصور محمود حمدى محمد

ناجح600501البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339029الشافعى الرازق عبد العاطى عبد صالح محمد

ناجح600513البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339030الجمٌزى رجب محمد صالح محمد

ناجح600525البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339031قاسم صالح ربٌع محمد عادل محمد

ناجح600511البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339032حسٌن فتحى عماد محمد

ناجح600512البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339033سالم حسان احمد محمد محمد

ناجح600475البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339034ؼرٌب محمد عزت محى محمد

ناجح600491البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339035ٌوسؾ عفٌفى مصطفى محمد

ناجح600494البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339036الجلٌل عبد رشدى نبٌل محمد

ناجح600501البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339037على محمد الرحمن عبد نزٌه محمد

ناجح600499البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339038قاسم ابراهٌم محمد هشام محمد

ناجح600495البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339039الرخ الٌزٌد ابو محمد سعٌد محمود

ناجح600511البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339040على حسن السالم عبد محمد محمود

ناجح600504البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339041كشك فاٌد محمد منٌع

ناجح600514البحرى الوجهالمعادن خراطةطنطا5339042حمٌده متولى ؼرٌب ٌاسر

ناجح600471البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339051هللا عطا ابراهٌم احمد ابراهٌم

ناجح600450البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339052شلبى احمد السٌد محمد سمٌر احمد

ناجح600437البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339053الشرقاوى احمد عادل احمد

ناجح600446البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339054اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل كمال احمد

ناجح600520البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339055سوٌدان محمد بدٌر سعد الشاذلى

ناجح600472البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339056البلٌدى الحمٌد عبد السعٌد حمدى

ناجح600469البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339057عتمان الدٌن بهى محمد حمدى



ناجح600460البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339058الشورى احمد محمد احمد عبٌده

ناجح600441البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339059حنفى قطب العزٌز عبد احمد عصام

ناجح600455البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339060الجلٌل عبد محمد محمود حسنى على

ناجح600450البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339061الجناٌنى محمد طه محمد عمر

ناجح600460البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339062بدوى الٌزٌد ابو رشدى الٌزٌد ابو محمد

ناجح600475البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339063حافظ السٌد اشرؾ محمد

ناجح600452البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339064وٌس وصال طه زؼلول محمد

ناجح600468البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339065سالمه محمد احمد سٌد محمد

ناجح600450البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339066عبده سالم محمد صالح محمد

ناجح600465البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339067حسن الحمٌد عبد ابراهٌم هشام محمد

ناجح600472البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339068زهره اللطٌؾ عبد السٌد محمود

ناجح600464البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339069الشبكه السباعى محمد محمد محمود

ناجح600461البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339070هٌبه على جمٌل على مصطفى

ناجح600458البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339071صقر العلٌمى المعبود عبد حمدى مؤمن

ناجح600473البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339072الننى على محمد اٌمن ٌوسؾ

ناجح600461البحرى الوجهصاج اعمالطنطا5339073عمار حسن احمد محمد ٌوسؾ

ناجح600476البحرى الوجهلحامطنطا5339081نصٌر ابراهٌم فتوح فتوح محمد احمد

ناجح600501البحرى الوجهلحامطنطا5339082الشوربجى احمد وجٌه احمد

ناجح600507البحرى الوجهلحامطنطا5339083نصار محمد ابراهٌم رضا اسالم

ناجح600495البحرى الوجهلحامطنطا5339084عٌد بدوى عٌد بهاء

ناجح600494البحرى الوجهلحامطنطا5339085شرده ابو مصطفى محمد شبل جمال

ناجح600474البحرى الوجهلحامطنطا5339086ناصر الؽنى عبد النبى عبد مصطفى ضٌاء

ناجح600487البحرى الوجهلحامطنطا5339087السٌد سعٌد محمد الرحمن عبد

ناجح600479البحرى الوجهلحامطنطا5339088النحاس الفتاح عبد فتحى هللا عبد

ناجح600465البحرى الوجهلحامطنطا5339089عماره محروس مصطفى هللا عبد

ناجح600475البحرى الوجهلحامطنطا5339090عٌسى الوهاب عبد الطٌب محمد

ناجح600498البحرى الوجهلحامطنطا5339091نصار محمد ابراهٌم العٌسوى محمد

ناجح600485البحرى الوجهلحامطنطا5339092الباقى عبد ابراهٌم محمد جمال محمد

ناجح600495البحرى الوجهلحامطنطا5339093شباره محمد رجب محمد

ناجح600499البحرى الوجهلحامطنطا5339094مرسى محمد احمد شرٌؾ محمد

ناجح600519البحرى الوجهلحامطنطا5339095ٌس محمد صبحى محمد

ناجح600494البحرى الوجهلحامطنطا5339096زهران محمد ابراهٌم فصٌح محمد

ناجح600477البحرى الوجهلحامطنطا5339097البعلى ابراهٌم مصطفى خالد محمود

ناجح600485البحرى الوجهلحامطنطا5339098اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد محمود

ناجح600479البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339101دؼش صابر ؼباشى ابراهٌم

ناجح600489البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339102صقر القطب السعٌد احمد

ناجح600484البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339103الجزار حامد مرزوق سامى احمد

ناجح600467البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339104الفتاح عبد محمد العاطى عبد احمد

ناجح600480البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339105محمود احمد السٌد ادهم

ناجح600488البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339106احمد بالل فارس اسالم

ناجح600455البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339107الجنزورى راؼب محمود سعد حازم

ناجح600468البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339108عمران سلٌمان سلٌمان سعٌد

ناجح600473البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339109احمد صالح بهاء صالح

ناجح600493البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339110العال عبد على محمود مسعد محمد عباس

ناجح600476البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339111النادى السالم عبد السٌد السٌد هللا عبد

ناجح600491البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339112شرؾ متولى بٌومى هللا عبد

ناجح600465البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339113العشرى الحفٌظ عبد رضا على

ناجح600452البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339114محمد سالم عزت سالم عمرو

ناجح600473البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339115محمد سالم عزت سالم كرٌم

ناجح600475البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339116العزٌز عبد ٌسرى راضى ماهر

ناجح600498البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339117صبره صابر فوزى صبحى محمد

ناجح600486البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339118ندا مجاهد ابراهٌم فرحات محمد



ناجح600485البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339119البربرى ٌوسؾ الرحمن عبد كمال محمد

ناجح600457البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339120الجربى حسن مجدى محمد

ناجح600477البحرى الوجهورش ماكٌناتطنطا5339121الزلطه الفتاح عبد الفتاح عبد هشام

طنطا5339131الفتاح عبد الرازق عبد ابراهٌم احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600528البحرى الوجه

طنطا5339132زهران محمد فتحى سمٌر احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600508البحرى الوجه

طنطا5339133حماد على العزٌز عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500البحرى الوجه

طنطا5339134الشناوى محمد عالء احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600520البحرى الوجه

طنطا5339135عامر محمود مجدى اسالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600519البحرى الوجه

طنطا5339136محمود السٌد اسامه السٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497البحرى الوجه

طنطا5339137النوٌهى احمد المنصؾ عبد محمد صبرى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500البحرى الوجه

طنطا5339138السطوحى الحمٌد عبد ابراهٌم فتحى الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600510البحرى الوجه

 البلتاجى الدسوقى ابراهٌم محمد الرحمن عبد

شاهٌن
طنطا5339139

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496البحرى الوجه

طنطا5339140زلهؾ على محمد محمد الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600477البحرى الوجه

طنطا5339141العلٌم عبد محمود صابر العلٌم عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600522البحرى الوجه

طنطا5339142زاٌد الستار عبد هللا عبد عمار

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600507البحرى الوجه



طنطا5339143الجلٌل عبد ٌوسؾ ابراهٌم رجب فتحى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600520البحرى الوجه

طنطا5339144رجب محمد فوزى محمد فوزى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600485البحرى الوجه

طنطا5339145البنا حسن محمد شكرى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600511البحرى الوجه

طنطا5339146الحسانٌن ابراهٌم محمد محمود محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600517البحرى الوجه

طنطا5339147هٌكل ابو احمد مصطفى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600508البحرى الوجه

طنطا5339148حشٌش رشاد محمد وائل محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600516البحرى الوجه

طنطا5339149احمد محمد حسٌن الٌزٌد ابو محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500البحرى الوجه

طنطا5339150على مرسى العاطى عبد جمال محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600503البحرى الوجه

طنطا5339151احمد محمد الحمٌد عبد سعٌد مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498البحرى الوجه

طنطا5339161سالم حسن ابراهٌم محمد ابراهٌم
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600449البحرى الوجه

طنطا5339162الصوالحى عطٌه محمد فتحى اٌمن احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600435البحرى الوجه

طنطا5339163الشاذلى الؽفار عبد بشٌر احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600427البحرى الوجه

طنطا5339164المكاوى احمد على احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600438البحرى الوجه

طنطا5339165البرلسى السٌد ناصر احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600428البحرى الوجه

طنطا5339166القادر عبد الصفتى بسٌونى صابر حسام
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600438البحرى الوجه

طنطا5339167نصر على محمد كمال حسٌن
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600424البحرى الوجه

طنطا5339168موسى حمٌده احمد هللا سعد خٌرى
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600446البحرى الوجه



طنطا5339169الجندى محروس احمد محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600392البحرى الوجه

طنطا5339170جلٌل ابو السٌد محمد زٌن محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600426البحرى الوجه

طنطا5339171الوحش حافظ السمٌع عبد محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600425البحرى الوجه

طنطا5339172نعٌم المنجى عبد محمد مصطفى
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600451البحرى الوجه

طنطا5339173مرسى ٌوسؾ ٌوسؾ محمد ٌوسؾ
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600412البحرى الوجه

طنطا5339181رزه خلٌفى السٌد خلٌفى ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467البحرى الوجه

طنطا5339182خطاب احمد مصطفى ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450البحرى الوجه

طنطا5339183العباسى القادر عبد اٌمن احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445البحرى الوجه

طنطا5339184العطا ابو اسماعٌل سامى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473البحرى الوجه

طنطا5339185حواس امٌن القادر عبد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477البحرى الوجه

طنطا5339186بدوى محمود احمد عٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501البحرى الوجه

طنطا5339187المرسى محمد السٌد اٌمن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600494البحرى الوجه

طنطا5339188سعفان حامد عطٌه حامد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474البحرى الوجه

طنطا5339189الشٌخ الحمٌد عبد شبل محمد حسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473البحرى الوجه

طنطا5339190العٌسوى خٌرى احمد خٌرى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465البحرى الوجه

طنطا5339191على المقصود عبد رجب احمد رجب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473البحرى الوجه

طنطا5339192الزنون سعد راضى سعد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476البحرى الوجه

طنطا5339193الفقى الحمٌد عبد الفتاح عبد الحمٌد عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440البحرى الوجه

طنطا5339194بكر الحمٌد عبد رمضان الحمٌد عبد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600485البحرى الوجه



طنطا5339195ماجد ٌوسؾ السالم عبد ٌوسؾ السالم عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458البحرى الوجه

طنطا5339196عماره محمد سعد العزٌز عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464البحرى الوجه

طنطا5339197النعاس ابو محمد الكرٌم عبد احمد الكرٌم عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436البحرى الوجه

طنطا5339198سنبل محمد ابراهٌم محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479البحرى الوجه

طنطا5339199الجعبرى محمد عمر محمد عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482البحرى الوجه

طنطا5339200البنا محمد ابراهٌم محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455البحرى الوجه

طنطا5339201المطاطى فوزى احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455البحرى الوجه

طنطا5339202هبل سلٌمان محمد سلٌمان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489البحرى الوجه

طنطا5339203عماره الوهاب عبد السالم عبد طارق محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430البحرى الوجه

طنطا5339204سلٌم الحافظ عبد محمد طارق محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498البحرى الوجه

طنطا5339205الخٌال ابراهٌم محمد العزٌز عبد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469البحرى الوجه

طنطا5339206نصار الحمٌد عبد محمد الدٌن عصام محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489البحرى الوجه

طنطا5339207السعدنى مصلحى الؽنى عبد محمود محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469البحرى الوجه

طنطا5339208جازٌه خضر محمد مصطفى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600487البحرى الوجه

طنطا5339209ربه عبد ابراهٌم ٌاسر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486البحرى الوجه

طنطا5339210الجناٌنى على على ابراهٌم محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600481البحرى الوجه

طنطا5339211خلٌل احمد الواحد عبد جمال محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491البحرى الوجه



طنطا5339212شحاته منصور احمد كامل محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446البحرى الوجه

طنطا5339213حسانٌن فتوح احمد ولٌد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483البحرى الوجه

طنطا5339214شمخ هللا فرج فرٌد مسعد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600484البحرى الوجه

طنطا5339215مسلم طه مصطفى احمد مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493البحرى الوجه

طنطا5339216الشرقاوى احمد شحاتة رجب مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507البحرى الوجه

طنطا5339217زٌدان محمد نسٌم نادر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498البحرى الوجه

طنطا5339218ٌونس على السعٌد محمد ٌاسر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495البحرى الوجه

طنطا5339219ابولٌله محمد اشرؾ ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507البحرى الوجه

طنطا5339220الشرقاوى الحمٌد عبد السٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

600البحرى الوجه
سح)مفصول

(ملؾ ب

طنطا5339221الصباح هللا عبد عصام احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

600البحرى الوجه
سح)مفصول

(ملؾ ب

ناجح600490البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339231الوكٌل السٌد ابراهٌم احمد

ناجح600422البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339232خلٌل السٌد احمد المجد ابو احمد

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339233الجزٌرى العزم ابو سعد السٌد احمد

ناجح600458البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339234النشار محمد شرٌؾ احمد

ناجح600415البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339235العبد الرؤؾ عبد عادل احمد

ناجح600432البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339236مقبل السٌد احمد محمد احمد

ناجح600457البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339237الخٌر ابو احمد السٌد زكرٌا نصر احمد

ناجح600478البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339238مسلم على الجواد عبد خالد اسالم

ناجح600485البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339239طالب ابو السٌد رمضان السٌد

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339240قندٌل طه حسن رضا بالل

ناجح600411البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339241عمٌره الفتاح عبد حامد احمد حامد

ناجح600439البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339242مرسى كمال عٌد حسٌن

ناجح600488البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339243خلٌل حلمى السٌد حلمى

ناجح600465البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339244العزب العاطى عبد شعبان محمد شعبان

ناجح600435البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339245فرحات محمد السٌد ضٌاء

ناجح600451البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339246الصمد عبد اللٌثى السٌد عادل

ناجح600474البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339247عالم المرسى بسٌونى اسماعٌل الرحمن عبد

ناجح600477البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339248هللا كرم الهادى عبد العاطى عبد الرحمن عبد

ناجح600474البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339249العٌسوى احمد سٌد ابراهٌم محمد الرحمن عبد

ناجح600459البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339250سبع الحفنى احمد محمد الرحمن عبد

ناجح600455البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339251ابراهٌم البٌومى اللطٌؾ عبد البٌومى اللطٌؾ عبد



ناجح600488البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339252خالد محمد محمود هللا عبد

ناجح600487البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339253الكومى على الكومى على

ناجح600447البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339254عماره احمد رفعت على

ناجح600497البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339255الدهٌن فتح السعٌد معتمد اٌمن فوزى

ناجح600449البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339256عزام ممدوح فؤاد محمد فؤاد

ناجح600430البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339257الؽندور سعٌد السباعى محمد

ناجح600473البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339258العفٌفى على بسٌونى السٌد محمد

ناجح600471البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339259حبٌب المقصود عبد سامح محمد

ناجح600480البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339260اسماعٌل رجب نبٌل محمد

ناجح600517البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339261الوكٌل ابراهٌم السٌد محمود

ناجح600447البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339262عمٌره احمد موسى امٌن محمود

ناجح600484البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339263احمد محمد رشاد محمد محمود

ناجح600455البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339264بسٌونى احمد محمد على مصطفى

ناجح600446البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339265السالم عبد بٌومى رجب نادر

ناجح600464البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339266المرسى عثمان محمد عثمان مصطفى نزٌه

ناجح600493البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339267عطٌه محمد سلٌمان محمد ٌاسر

ناجح600420البحرى الوجهالسٌارات صٌانةطنطا5339268عبده حسٌن سمٌر حسٌن ٌوسؾ

طنطا5339271خطاب سعٌد رجب حمدى ابراهٌم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600444البحرى الوجه

طنطا5339272عالمه السٌد ابراهٌم احمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600468البحرى الوجه

طنطا5339273الجمل صالح رمزى احمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600486البحرى الوجه

طنطا5339274شنوده عزٌز سلٌمان بوال
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600452البحرى الوجه

طنطا5339275الدفراوى على على ابراهٌم حسن
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600458البحرى الوجه

طنطا5339276الرفاعى العال عبد شبل محمد ضٌاء
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600480البحرى الوجه

طنطا5339277عقده فاروق الفتاح عبد الحلٌم عبد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600461البحرى الوجه

طنطا5339278الجواد عبد صبحى مسعد صبحى عصام
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600466البحرى الوجه

طنطا5339279محمد زؼلول سعد محمد كرٌم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600431البحرى الوجه

طنطا5339280العاصى جمعه فاٌز جمعه محمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600481البحرى الوجه

طنطا5339281زٌد ابو جاد عاطؾ محمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600427البحرى الوجه

طنطا5339282عامر محمد مسعود محمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600440البحرى الوجه

طنطا5339283زٌدان محمود السٌد محمود
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
ناجح600469البحرى الوجه

طنطا5339291نصار محمد نجٌب محمد البندارى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471البحرى الوجه

طنطا5339292هللا عبد الؽنى عبد جابر احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434البحرى الوجه

طنطا5339293العال عبد حسن احمد حسن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600463البحرى الوجه

طنطا5339294الدالى المعطى عبد سعد رفعت احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435البحرى الوجه



طنطا5339295شعٌب ابو بلتاجى محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425البحرى الوجه

طنطا5339296عماره الدسوقى الؽنى عبد منجى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492البحرى الوجه

طنطا5339297الهاوى السٌد الفتاح عبد سعٌد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448البحرى الوجه

طنطا5339298الدٌن شرؾ حامد اسماعٌل حامد اسماعٌل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طنطا5339299ابراهٌم الشهٌد عبد اٌهاب دنٌال
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441البحرى الوجه

طنطا5339300محمد خلٌفه شعبان محمد شعبان
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471البحرى الوجه

طنطا5339301الصٌفى شعبان محمد الحمٌد عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453البحرى الوجه

طنطا5339302حجاج ابراهٌم على سامى على
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طنطا5339303الدٌب الفتوح ابو عالم على
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600457البحرى الوجه

طنطا5339304العال عبد العزب العال عبد طارق عمر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490البحرى الوجه

طنطا5339305فرج الؽنى عبد محمد عمرو
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471البحرى الوجه

طنطا5339306ٌوسؾ فؤاد الدٌن كمال محمد عمرو
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443البحرى الوجه

طنطا5339307صالح محمود جمال ابراهٌم مصطفى كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494البحرى الوجه

طنطا5339308مصطفى على محمد ٌاسر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470البحرى الوجه

طنطا5339309دٌاب الدسوقى محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452البحرى الوجه

طنطا5339310ابراهٌم عثمان على على محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446البحرى الوجه

طنطا5339311الجوهرى احمد سٌد فتحى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461البحرى الوجه

طنطا5339312الدوله قمر الحمٌد عبد مجدى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434البحرى الوجه

طنطا5339313البٌومى محمد البٌومى محمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448البحرى الوجه

طنطا5339314مطر السباعى السٌد محمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425البحرى الوجه

طنطا5339315بٌه ابو الشحات محمد السٌد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600478البحرى الوجه

طنطا5339316ؼانم حامد محمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474البحرى الوجه

طنطا5339317مراد السٌد ابراهٌم مراد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477البحرى الوجه

طنطا5339318رجب محمود ٌوسؾ محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450البحرى الوجه

طنطا5339319موسى السٌد السمٌع عبد مهند
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468البحرى الوجه

طنطا5339320العنٌن ابو العزٌز عبد محمد فرج مهند
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438البحرى الوجه



طنطا5339321السمٌع عبد لطفى طارق مؤمن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430البحرى الوجه

طنطا5339322سنجاؾ سالم احمد السٌد نبٌل نور
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441البحرى الوجه

طنطا5339323العظٌم عبد ابراهٌم محمد وحٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431البحرى الوجه

طنطا5339324علوان شوقى طارق ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600472البحرى الوجه

طنطا5339325عنٌم الحمٌد عبد عصام ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444البحرى الوجه

طنطا5339331الخطٌب ابراهٌم مسعد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445البحرى الوجه

طنطا5339332احمد حافظ حنفى اشرؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465البحرى الوجه

طنطا5339333الصاوى ابراهٌم احمد العزٌز عبد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

طنطا5339334سالم البٌومى سعد عثمان احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600424البحرى الوجه

طنطا5339335عامر احمد الستار عبد ٌوسؾ هشام ادهم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448البحرى الوجه

طنطا5339336السوالم محمد احمد السٌد اسامه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600438البحرى الوجه

طنطا5339337السوالم محمد احمد السٌد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600423البحرى الوجه

طنطا5339338اسماعٌل فهٌم سعٌد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

طنطا5339339حجاج على احمد نجٌب باسم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

طنطا5339340الزعبالوى الفتاح عبد بٌومى انور الخالق عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447البحرى الوجه

طنطا5339341الشٌن محمود احمد عاشور الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439البحرى الوجه

طنطا5339342ؼزالى ٌوسؾ عبده محمد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

طنطا5339343محمود ابراهٌم محمود الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600467البحرى الوجه

طنطا5339344عٌسى محروس شعبان هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442البحرى الوجه



طنطا5339345موسى محمود عارؾ مصطفى هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445البحرى الوجه

طنطا5339346اسماعٌل حسن السٌد على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

طنطا5339347حبٌشى متولى محمد السٌد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487البحرى الوجه

طنطا5339348خاطر محمد الفتاح عبد حمدى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

طنطا5339349عامر ابو ٌحى طارق محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

طنطا5339350خضر سالم محمد حاتم مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455البحرى الوجه

طنطا5339351صقر على حلمى طارق مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

طنطا5339352الحفناوى الدسوقى العظٌم عبد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460البحرى الوجه

طنطا5339353ؼانم الفتاح عبد مصطفى فتحى مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463البحرى الوجه

طنطا5339354ٌوسؾ محمد ٌوسؾ مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466البحرى الوجه

طنطا5339355الحفناوى محمد السالم عبد محمود اسامه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

600البحرى الوجه
سح)مفصول

(ملؾ ب

ناجح600417البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339361العوضى محمد عماد ابراهٌم

ناجح600413البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339362الوهاب عبد صالح ابراهٌم وصفى ابراهٌم

ناجح600483البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339363صقر البٌومى محمد احمد احمد

ناجح600469البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339364البالط السٌد اسامه احمد

ناجح600474البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339365الهادى عبد على عبده خالد احمد

ناجح600447البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339366الزمٌتى الباقى عبد على الباقى عبد احمد

ناجح600479البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339367الحسٌنى حسن فؤاد محمد احمد

ناجح600449البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339368الحنفى محمود الجواد عبد محمود احمد

ناجح600400البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339369السٌد حمٌد مجدى اسالم

ناجح600480البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339370الخمٌسى العوضى السعٌد محمد السعٌد

ناجح600450البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339371عوض السٌد السٌد محمد السٌد

ناجح600420البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339372العماٌم ابو السٌد محمد الشحات

ناجح600432البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339373صحصاح حامد احمد حامد امجد

ناجح600420البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339374زٌدان زٌد ابو محمد البٌومى زٌاد

ناجح600459البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339375عبده حلمى احمد فؤاد عمر

ناجح600451البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339376الباز محمد احمد محمد

ناجح600463البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339377عوضٌن المتولى ٌوسؾ جمال محمد

ناجح600438البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339378هللا جاد رجب عطٌه عطٌه محمد

ناجح600465البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339379الشافى عبد ابراهٌم سالمه مصطفى



ناجح600478البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339380العال عبد محمد محمود طاهر مصطفى

ناجح600450البحرى الوجةالمعادن خراطةالمنصورة5339381اسماعٌل البٌومى حسان الرفاعى ناصر

ناجح600407البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339386مسلم زكى سعد ولٌد احمد

مفصول600البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339387احمد محمد سعد محمد رمضان

ناجح600412البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339388ابراهٌم وهبه مصباح ظرٌؾ ظرٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339389الفتاح عبد ابراهٌم عالم الرحمن عبد

ناجح600395البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339390السعدى الحسانٌن محمد محمود عالء

ناجح600411البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339391وهبه الحمٌد عبد محمد المنعم عبد على

ناجح600402البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339392جمعه العظٌم عبد االزمازى محمد

ناجح600411البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339393نوح المتولى محمد سلٌمان محمد

ناجح600401البحرى الوجةصاج اعمالالمنصورة5339394الؽتورى عباس فتوح فتوح محمد

ناجح600432البحرى الوجةلحامالمنصورة5339401قاسم على السٌد السٌد ابراهٌم

ناجح600432البحرى الوجةلحامالمنصورة5339402مصطفى السٌد السٌد ٌاسر ابراهٌم

ناجح600441البحرى الوجةلحامالمنصورة5339403قدر السالم عبد السالم عبد اشرؾ احمد

ناجح600394البحرى الوجةلحامالمنصورة5339404ابراهٌم جابر معوض احمد

ناجح600463البحرى الوجةلحامالمنصورة5339405السعٌد رشاد السعٌد محمد السعٌد

ناجح600440البحرى الوجةلحامالمنصورة5339406هٌكل السٌد السٌد اٌمن السٌد

ناجح600420البحرى الوجةلحامالمنصورة5339407البربرى فتوح المتولى احمد امٌر

ناجح600441البحرى الوجةلحامالمنصورة5339408البطل عطٌه محمد الدٌن نصر رضا خالد

ناجح600430البحرى الوجةلحامالمنصورة5339409محمد عبده جمعه اكرامى كرٌم

ناجح600416البحرى الوجةلحامالمنصورة5339410هٌكل عٌسى حسٌن مصباح اشرؾ محمد

ناجح600430البحرى الوجةلحامالمنصورة5339411ابوهٌبه السعٌد شعبان محمد

ناجح600437البحرى الوجةلحامالمنصورة5339412عمر ابراهٌم الحلٌم عبد محمد

ناجح600424البحرى الوجةلحامالمنصورة5339413رمضان عمارة الشحات مجدى محمد

مفصول600البحرى الوجةلحامالمنصورة5339414خلٌل على فراج ابو محمد محمد

ناجح600419البحرى الوجةلحامالمنصورة5339415رمضان محمد احمد محمد محمد

ناجح600429البحرى الوجةلحامالمنصورة5339416فٌاض ابراهٌم محمد ابراهٌم محمود

ناجح600422البحرى الوجةلحامالمنصورة5339417علوان ٌوسؾ الفتاح عبد زكرٌا محمود

ناجح600434البحرى الوجةلحامالمنصورة5339418عوض محمد محمود شعبان محمود

ناجح600430البحرى الوجةلحامالمنصورة5339419الشهاوى على جمٌل مجدى محمود

ناجح600397البحرى الوجةلحامالمنصورة5339420المنسى على محمد مصطفى محمود

ناجح600440البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339426احمد العزٌز عبد جمعه القادر عبد ابراهٌم

ناجح600448البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339427الزؼبى ابراهٌم العال ابو فارس احمد

ناجح600446البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339428السٌد حسنى احمد مصطفى احمد

ناجح600429البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339429اللطٌؾ عبد طه الحسٌنى ابراهٌم خالد

ناجح600411البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339430الطوار عوض حسن محمد مصطفى عادل

ناجح600450البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339431مرعى المتولى اسماعٌل الدٌن صالح  فتوح

ناجح600463البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339432محمد احمد العدل صبح محمد

ناجح600454البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339433ٌوسؾ السٌد جبر محمود محمد

ناجح600462البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339434رزق السعٌد الداٌم عبد ممدوح محمد

ناجح600433البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339435محمد العزٌز عبد الحكٌم عبد محمود

ناجح600427البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339436الحلو على حسن على محمود

ناجح600453البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339437المتولى الشحات اسماعٌل وسٌم

ناجح600423البحرى الوجةورش ماكٌناتالمنصورة5339438ابراهٌم السٌد العظٌم عبد ولٌد

المنصورة5339441محمد على حامد ابراهٌم احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465البحرى الوجة

المنصورة5339442بركات نفاد بركات احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463البحرى الوجة



المنصورة5339443سعد الهادى عبد فوزى المعطى عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600453البحرى الوجة

المنصورة5339444رٌحان المرسى ابراهٌم محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466البحرى الوجة

المنصورة5339445عرفات السٌد محمد على السٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600البحرى الوجة

المنصورة5339446صادق جمعه القادر عبد حسنى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600439البحرى الوجة

المنصورة5339447سلٌمان محمد سالم سالمه الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600457البحرى الوجة

المنصورة5339448المعاطى ابو المتولى نشات عمر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600427البحرى الوجة

المنصورة5339449المتولى سالم بدٌر محمد عمرو

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463البحرى الوجة

المنصورة5339450منصور ابومسلم محمد مسلم ابو كرٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600453البحرى الوجة

المنصورة5339451فاٌد الشفٌق عبد شبل احمد كرٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458البحرى الوجة

المنصورة5339452المحسن عبد حسن فاروق جمال مجدى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458البحرى الوجة

المنصورة5339453ابراهٌم سالم ابراهٌم محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499البحرى الوجة

المنصورة5339454الحدٌدى على محمد محمد امٌر محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600482البحرى الوجة

المنصورة5339455البٌومى محمد سعد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465البحرى الوجة



المنصورة5339456حسن محمود محمد على محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600البحرى الوجة

المنصورة5339457حجاج ابراهٌم نجٌب ماجد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444البحرى الوجة

المنصورة5339458السٌد حسنى احمد مصطفى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600482البحرى الوجة

ناجح600471البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339461محمد رزق السٌد السٌد احمد

ناجح600490البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339462المتولى على على السٌد احمد

ثانً دور600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339463دبٌه على السالم عبد رضا احمد

ناجح600480البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339464الرازق عبد عطٌه الرازق عبد احمد

ثانً دور600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339465احمد عوض جمعه عٌد احمد

ناجح600467البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339466الحسن ابو السٌد الدٌن سٌؾ عالء اسالم

ناجح600467البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339467مطر اسماعٌل محمد محمد اسماعٌل

ناجح600430البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339468سرحان الوهاب عبد السٌد محمد محمد اشرؾ

ثانً دور600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339469البٌاع محمد السٌد عماد السٌد

ناجح600456البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339470على عوض رجب ٌاسر رجب

ثانً دور600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339471الوكٌل على سعد حماده سعد

ثانً دور600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339472عكاشه محمد احمد رمضان نصر سعد

ناجح600448البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339473على حسن توفٌق محمد شرٌؾ

ناجح600456البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339474النمر السٌد السٌد هانى محمد

ناجح600479البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339475الجواد عبد السٌد شعبان عبده محمود

ناجح600458البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339476منصور محمود محمد منصور محمود

ناجح600429البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339477عبده ٌوسؾ محمد سعد هشام

مفصول600البحرى الوجةمعادن سباكةالمنصورة5339478المجٌد عبد احمد فتحى فتوح ٌحى

 العزٌز عبد محمد صبرى محمد اٌمن احمد

االبراشى
ناجح600488البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339481

ناجح600478البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339482فاٌد السٌد الشفٌق عبد شبل توكل احمد

ناجح600471البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339483العوادى جمعه زٌد ابو رجب احمد

ناجح600475البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339484الهادى عبد احمد الهادى عبد محمد احمد

ناجح600487البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339485الطنطاوى شحاته محمد محمود احمد

ناجح600485البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339486رمضان محمد احمد ٌاسر احمد

ناجح600472البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339487السٌد محمد فرٌد محمد ادهم

ناجح600479البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339488االمام السٌد رجب عوض وائل اسالم

ناجح600469البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339489الؽندور احمد الباز السٌد السٌد

ناجح600505البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339490حسنٌن الرفاعى حسن رضا حسن

ناجح600496البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339491الشال اللطٌؾ عبد حسن محمد حسن

ناجح600485البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339492الزٌادى رشاد محمد نبٌه رشاد

ناجح600495البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339493الشهابى سعد محمد سعد تامر سعد

ناجح600495البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339494معوض ابراهٌم محمد ابراهٌم شرٌؾ

ناجح600475البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339495الشربٌنى محمد العربى حسونه الرحمن عبد

ناجح600494البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339496موسى حسانٌن محمد حمدى هللا عبد

ناجح600490البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339497عبده زكى محمد هللا عبد

ناجح600496البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339498النواجى الؽٌط ابو الجواد عبد احمد عمر

ناجح600482البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339499الحارون عمر احمد سٌد عزت محمد عمر

ناجح600493البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339500محمد موسى الشربٌنى موسى عمرو

ناجح600491البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339501حسن السعٌد سعد حسٌن فارس



ناجح600491البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339502الؽرٌب فؤاد محمد فؤاد

ناجح600488البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339503عثمان كامل العال عبد ربٌع كامل

ناجح600494البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339504عثمان كامل العال عبد ربٌع كرٌم

ناجح600496البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339505مجاهد بدوى بدوى محمد كمال

ناجح600493البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339506محمد على حامد السٌد محمد

ناجح600476البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339507طلبه العظٌم عبد اٌمن محمد

ناجح600490البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339508السعٌد منصور ثروت محمد

ناجح600489البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339509الفاضل حسن حسن محمد

ناجح600483البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339510عبده محمد حماده محمد

ناجح600490البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339511ابراهٌم محمد احمد ربٌع محمد

ناجح600467البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339512رزق العظٌم عبد الموجود عبد محمد سعد محمد

ناجح600502البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339513الفتاح عبد محمد فرحات صالح محمد

ناجح600497البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339514النجا ابو احمد احمد عادل محمد

ناجح600484البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339515المؤمن عبد محمد عادل محمد

ناجح600495البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339516موسى حامد السٌد عطٌه محمد

ناجح600450البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339517محمد حسانٌن مجدى محمد

ناجح600496البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339518شطا على المرسى نصر محمد

ناجح600483البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339519محمد سلٌمان الفتاح عبد وائل محمد

ناجح600497البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339520طه القادر عبد مسعد السعودى مسعد

ناجح600484البحرى الوجةالومٌتالالمنصورة5339521ندا الرازق عبد محمد احمد مصطفى

المنصورة5339526شرٌحه ابو ابرهٌم حمزه اسعد احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600483البحرى الوجة

المنصورة5339527رمضان فوزى سعد احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600452البحرى الوجة

المنصورة5339528داود الحى عبد محمود محمد احمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339529ابراهٌم نجاح محمود السٌد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600464البحرى الوجة

المنصورة5339530متولى محمد متولى مصطفى زٌاد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600433البحرى الوجة

المنصورة5339531الجندى حافظ الدسوقى ابراهٌم رمضان ضٌاء
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600441البحرى الوجة

المنصورة5339532راشد الهادى عبد الدٌن صالح محمد طارق
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600448البحرى الوجة

المنصورة5339533ابراهٌم مصطفى احمد مصطفى طارق
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600470البحرى الوجة

المنصورة5339534طه محمد وجٌه عاطؾ
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600459البحرى الوجة

المنصورة5339535العزٌز عبد عٌد اٌمن محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339536خفاجى الؽنى عبد محمد رضا محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600445البحرى الوجة

المنصورة5339537الشارود على ابراهٌم على محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600445البحرى الوجة

المنصورة5339538الشرقاوى الدسوقى المعبود عبد محمد محمد
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600439البحرى الوجة

المنصورة5339539احمد العوضى محمد رضا محمود
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600466البحرى الوجة

المنصورة5339540جاد السٌد كمال ابراهٌم الدٌن نور
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600408البحرى الوجة



المنصورة5339541فرج عوض ٌوسؾ احمد ٌوسؾ
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600407البحرى الوجة

المنصورة5339542العتر العوضى ٌوسؾ فتحى ٌوسؾ
 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600462البحرى الوجة

المنصورة5339551المؽازى السٌد عطٌه احمد سٌد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461البحرى الوجة

المنصورة5339552المعطى عبد محمد حامد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600433البحرى الوجة

المنصورة5339553المنعم عبد محمد الواحد عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450البحرى الوجة

المنصورة5339554رمضان عماره مصطفى على احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442البحرى الوجة

المنصورة5339555جبر الخالق عبد ولٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452البحرى الوجة

المنصورة5339556الحدٌدى صابر رفعت اسامه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459البحرى الوجة

المنصورة5339557زهران العال عبد صالح اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460البحرى الوجة

المنصورة5339558الفتاح عبد محمود حسنى السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432البحرى الوجة

المنصورة5339559رمضان معوض هالل صالح اٌهاب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477البحرى الوجة

المنصورة5339560شعبان المرسى محمد مجدى خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477البحرى الوجة

المنصورة5339561ابراهٌم عوض السٌد السٌد رضا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600426البحرى الوجة

المنصورة5339562البؽدادى العظٌم عبد ربٌع محمد سامى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339563على سعد السالم عبد سعد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455البحرى الوجة

المنصورة5339564محمد الفتوح ابو احمد ابراهٌم طارق

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339565المرسى على معوض جمال الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474البحرى الوجة

المنصورة5339566الهنٌدى محمد محمد محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471البحرى الوجة



المنصورة5339567احمد سٌد العظٌم عبد نبٌل الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461البحرى الوجة

المنصورة5339568محروس العزٌز عبد محسن العزٌز عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439البحرى الوجة

المنصورة5339569محمد محمود مالك هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427البحرى الوجة

المنصورة5339570النجار عثمان محمد محمد عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456البحرى الوجة

المنصورة5339571ابوشعٌشع ابراهٌم ابراهٌم فارس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459البحرى الوجة

المنصورة5339572احمد الدٌن تاج احمد فارس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471البحرى الوجة

المنصورة5339573عباده السٌد محمد عٌد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339574المقصود عبد محمد طارق محد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448البحرى الوجة

المنصورة5339575مجاهد احمد محمد ابراهٌم محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600470البحرى الوجة

المنصورة5339576المتولى العال عبد خلٌل ابو محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457البحرى الوجة

المنصورة5339577الؽنى عبد حسن احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475البحرى الوجة

المنصورة5339578المنجى المنجى محمد المنجى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600422البحرى الوجة

المنصورة5339579الرشٌدى محمد محمد حسن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448البحرى الوجة

المنصورة5339580العجمى ابوزٌد عالء محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468البحرى الوجة

المنصورة5339581المعاطى ابو السٌد رمضان فؤاد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600433البحرى الوجة

المنصورة5339582رزق عبده على عبده مازم محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600470البحرى الوجة

المنصورة5339583الجندى مصطفى ابراهٌم مصطفى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475البحرى الوجة



المنصورة5339584البسٌونى احمد محمد مصطفى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449البحرى الوجة

المنصورة5339585حامد محمد ٌاسر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445البحرى الوجة

المنصورة5339586العزب العزب اسعد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458البحرى الوجة

المنصورة5339587شعبان المرسى محمد سعد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459البحرى الوجة

المنصورة5339588العزٌز عبد على العزٌز عبد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339589الخمٌسى اسماعٌل محمد محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427البحرى الوجة

المنصورة5339590خلٌل محمد خلٌل خلٌل ممدوح

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444البحرى الوجة

المنصورة5339591حجازى احمد كامل مصطفى منٌر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480البحرى الوجة

المنصورة5339592البٌلى السعٌد اشرؾ نادر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454البحرى الوجة

المنصورة5339593ٌوسؾ احمد محمد احمد ناصر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463البحرى الوجة

المنصورة5339594العٌوطى محمود محمد هللا عبد ٌحى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339601الجمٌل العزب رضوان احمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339602السٌد ابراهٌم اٌمن ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464البحرى الوجة

المنصورة5339603ؼانم عوض ابراهٌم خالد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468البحرى الوجة

المنصورة5339604محمد الحمٌد عبد ابراهٌم طلعت ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600481البحرى الوجة

المنصورة5339605رمضان الحمٌد عبد السٌد اسامه احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600487البحرى الوجة

المنصورة5339606على السٌد هللا عبد اشرؾ احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430البحرى الوجة

المنصورة5339607البرامونى احمد على احمد السٌد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408البحرى الوجة

المنصورة5339608نجم المرسى المرسى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453البحرى الوجة

المنصورة5339609ٌوسؾ رمضان احمد جهاد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة



المنصورة5339610مطر محمود المتولى حسن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471البحرى الوجة

المنصورة5339611الحمٌد عبد شحتوت محمد رضا احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466البحرى الوجة

المنصورة5339612مصطفى حسانٌن عبده سعد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339613نوح المتولى محمد سلٌمان احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462البحرى الوجة

المنصورة5339614ربه عبد جاد المتولى جمعه سمٌر احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600514البحرى الوجة

المنصورة5339615عمران مصطفى محمود شعبان احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483البحرى الوجة

المنصورة5339616المكرومى احمد الخالق عبد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452البحرى الوجة

المنصورة5339617معوض عطٌوه جبرٌل محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460البحرى الوجة

المنصورة5339618عسكر على فوزى محمود احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448البحرى الوجة

المنصورة5339619محمد الدٌن عز محمد سعد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339620جمعه سعٌد الجواد عبد رضا السعٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494البحرى الوجة

المنصورة5339621شطا حامد السعٌد المتولى السٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468البحرى الوجة

المنصورة5339622ؼازى رضوان رضوان ابراهٌم اٌمن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408البحرى الوجة

المنصورة5339623شعٌر احمد على محمد جبرٌل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431البحرى الوجة

المنصورة5339624الرحٌم عبد راؼب عرفه الناصر عبد جمال
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486البحرى الوجة

المنصورة5339625نجم ابراهٌم ابراهٌم محمد جمال
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482البحرى الوجة

المنصورة5339626السٌد حمدان السٌد محمد خالد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600440البحرى الوجة

المنصورة5339627صادق الفتوح ابو فتوح سامح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432البحرى الوجة

المنصورة5339628حرمى النبى عبد بكر النبى عبد طلعت
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600463البحرى الوجة

المنصورة5339629شعبان امٌن بدٌر محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600516البحرى الوجة

المنصورة5339630الشربٌنى محمد العزٌز عبد محمود العزٌز عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446البحرى الوجة

المنصورة5339631الؽفار عبد فراج احمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477البحرى الوجة

المنصورة5339632محمد نصر نصر محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444البحرى الوجة

المنصورة5339633المتولى العسوى السٌد المنعم عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339634مرجان الحق عبد محمود خالد على
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465البحرى الوجة

المنصورة5339635المنسى على محمد محمد فارس
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455البحرى الوجة



المنصورة5339636حرمى شرٌؾ محمد مصبح هٌشام كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600503البحرى الوجة

المنصورة5339637احمد هللا فرج العال عبد فرحات مجدى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464البحرى الوجة

المنصورة5339638حسن محمد فتحى محمد ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427البحرى الوجة

المنصورة5339639اللطٌؾ عبد الجواد عبد اللطٌؾ عبد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416البحرى الوجة

المنصورة5339640البٌومى كمال السٌد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600405البحرى الوجة

المنصورة5339641الحسانٌن محمد الحسانٌن محمد حسنٌن محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600442البحرى الوجة

المنصورة5339642حسانٌن منصور ٌونس حمدى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421البحرى الوجة

المنصورة5339643الحلو الؽفار عبد خالد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339644الزقله العوضى االمام رجب محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415البحرى الوجة

المنصورة5339645امٌن احمد محمد رفعت محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454البحرى الوجة

المنصورة5339646ندا موسى شعبان ضاحى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399البحرى الوجة

المنصورة5339647منصور محمد طارق محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456البحرى الوجة

المنصورة5339648عباس نورس طارق محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413البحرى الوجة

المنصورة5339649محمد الرازق عبد الفتاح عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450البحرى الوجة

المنصورة5339650الوهاب عبد احمد احمد الوهاب عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339651حسن عطا على عطا محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446البحرى الوجة

المنصورة5339652محمد االسمى بخاطره مجدى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435البحرى الوجة

المنصورة5339653محمد دروٌش صبرى محمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600400البحرى الوجة

المنصورة5339654الهوبرى ٌوسؾ احمد مدحت محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399البحرى الوجة

المنصورة5339655هللا عبد ابراهٌم نادر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600457البحرى الوجة

المنصورة5339656محمد الكمال ابو الرؤؾ عبد هٌثم محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439البحرى الوجة

المنصورة5339657وزٌرى على وزٌرى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجة

المنصورة5339658الحسانٌن الحمٌد عبد محمود جمال محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600447البحرى الوجة

المنصورة5339659مرعى البٌومى جمعه محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600البحرى الوجة

المنصورة5339660بالل احمد حسن شعبان محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437البحرى الوجة

المنصورة5339661سالمان احمد الفتاح عبد مصطفى محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444البحرى الوجة



المنصورة5339662الجمل محمد فتوح مصطفى محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437البحرى الوجة

المنصورة5339663ابراهٌم ذكى منٌر محمد منٌر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600382البحرى الوجة

المنصورة5339664محمد احمد شعبان احمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488البحرى الوجة

المنصورة5339671احمد هللا جاد هللا جاد ابراهٌم

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600427البحرى الوجة

المنصورة5339672خلؾ البارى عبد الفتاح عبد عصام احمد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600409البحرى الوجة

المنصورة5339673الخٌارى احمد طلبه محمد احمد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600465البحرى الوجة

المنصورة5339674حسن عثمان محمد السٌد اسالم

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600405البحرى الوجة

المنصورة5339675عٌسى عباس رشاد محمد اسالم

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600456البحرى الوجة

المنصورة5339676العزٌز عبد البارى عبد فكرى البارى عبد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600436البحرى الوجة

المنصورة5339677مصطفى الدرٌنى بدٌر العابدٌن زٌن الرحمن عبد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600438البحرى الوجة

المنصورة5339678المجٌد عبد فهمى سالمه عثمان

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600468البحرى الوجة

المنصورة5339679ابراهٌم مصطفى هشام عصام

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600444البحرى الوجة

المنصورة5339680هللا عبد العوضى حامد محمد عالء

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339681المعاطى ابو ابراهٌم ابراهٌم السعٌد عمر

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600451البحرى الوجة

المنصورة5339682عطٌه متولى عٌد متولى فارس

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600417البحرى الوجة

المنصورة5339683عجٌله احمد سٌد احمد اٌمن محمد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600434البحرى الوجة

المنصورة5339684السالمونى محمد عادل رزق محمد

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600477البحرى الوجة

المنصورة5339685هللا عبد حامد محمد سعد محمود

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600383البحرى الوجة



المنصورة5339686ابراهٌم السعٌد محمد لطفى محمود

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600442البحرى الوجة

المنصورة5339687عوؾ ابو الباسط عبد نجٌب محمود

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600441البحرى الوجة

المنصورة5339688المزٌن احمد سٌد محمد مجدى مصطفى

 وإصالح صٌانه

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600421البحرى الوجة

المنصورة5339691الرحمن عبد الدٌن نور حمدى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463البحرى الوجة

المنصورة5339692البؽدادى سعد السعٌد سعد السٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416البحرى الوجة

المنصورة5339693حرفوش عبده عٌد محمود شرٌؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474البحرى الوجة

المنصورة5339694خضره محمود محمد ربٌع طارق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجة

المنصورة5339695الوهاب عبد محمد اشرؾ الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600432البحرى الوجة

المنصورة5339696الشحات شعبان عٌد كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468البحرى الوجة

المنصورة5339697ٌونس محمد احمد اٌهاب محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454البحرى الوجة

المنصورة5339698طه ٌونس باسم محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463البحرى الوجة

المنصورة5339699الشعراوى محمد ابراهٌم مجدى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجة

المنصورة5339700الحمٌد عبد الستار عبد الستار عبد مسعد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600418البحرى الوجة

المنصورة5339701عمر الحسٌنى معروؾ وجدى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459البحرى الوجة

المنصورة5339702المعاطى ابو ٌوسؾ هالل محمد هالل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442البحرى الوجة

المنصورة5339703المكاوى المجٌد عبد ناصر ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469البحرى الوجة

المنصورة5339706الشهاوى شكوكو مجدى شٌماء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487البحرى الوجة



المنصورة5339707القرٌطى محمود المرسى اٌمن فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجة

المنصورة5339710السنهورى احمد احمد ابراهٌم
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
مفصول600البحرى الوجة

ناجح600470البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339711الكنانى السٌد رزق محمد اسماء

ناجح600439البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339712احمد محمد السٌد السٌد االء

ناجح600480البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339713السٌد احمد محروس هانى االء

ناجح600480البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339714صالح صالح محمد رضا السٌده

ناجح600500البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339715ابراهٌم المنعم عبد المنعم عبد امٌره

ناجح600473البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339716العدوى ابراهٌم العدوى محمد اٌه

ناجح600472البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339717مصطفى محمد محمد محمود اٌه

ناجح600471البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339718البرامونى على احمد على بسمه

ناجح600461البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339719الرسول عبد محمد الحمٌد عبد محمد بسمه

ناجح600491البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339720احمد الفتاح عبد شوقى عرفات حنان

ناجح600487البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339721كشك رزق معوض نجاح دعاء

ناجح600464البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339722زؼبى عوض العزٌز عبد رضا رانٌا

ناجح600478البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339723شطا صالح حسن السٌد زٌنب

ناجح600460البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339724ٌوسؾ االمام االمام جاد سعاد

ناجح600480البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339725سرور الرحمن عبد ابراهٌم محمد شاهندا

ناجح600471البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339726على عبده التابعى سامح عاٌده

ناجح600449البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339727رجب شفٌق شفٌق فاطمه

ناجح600499البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339728حسانٌن جمعه حسانٌن محمد مرٌم

ناجح600500البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339729حسانٌن جمعه حسانٌن محمد مالك

مفصول600البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339730محمد محمد رجب محمد مٌاده

ناجح600485البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339731مطر ابراهٌم مصطفى انور ندى

ناجح600455البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339732السٌد رمضان على رضا ندى

ناجح600460البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339733الرحمن عبد محمد الحمٌد عبد على نهله

ناجح600475البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339734الوكٌل احمد السٌد السٌد نورا

ناجح600455البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339735الجداٌل ابو حسن محمود حسن نورا

ناجح600477البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339736الفتاح عبد فؤاد السٌد نورهان

ناجح600507البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339737احمد منٌر احمد طارق نورهان

ناجح600507البحرى الوجةالجاهزة المالبسالمنصورة5339738حسن رزق محمد محمد هاٌدى

5339741عالم قاسم شعبان شرٌؾ احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600509البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339742طبٌخ ابو محمد الرب عبد شعبان احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600495البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339743ؼازى على عادل احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600475البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339744القادر عبد السٌد القادر عبد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600491البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339745الوكٌل السٌد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600483البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339746كحله ابو سعد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600460البحرى الوجهالمعادن خراطة



5339747السماحى مصطفى الوهاب عبد محمود اشرؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600503البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339748هللا نعمه احمد على ابراهٌم السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600471البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339749عمر مختار ابراهٌم محمد السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600493البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339750الدبركى فاروق ٌسرى  اٌمن

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600513البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339751قٌده فرج السالم عبد فرج حسام

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600484البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339752سالمه طلبه محمد سمٌر سعٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600512البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339753الداٌم عبد الهادى عبد صالح محمد صالح

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600489البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339754عاصى ابو محمد سعٌد محمد عماد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600474البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339755الوكٌل الحمٌد عبد محمد كرٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600497البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339756الحداد المؽاورى محمد مسعد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600465البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339757ٌوسؾ محمد ابراهٌم محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600445البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339758الشامى مصطفى مصطفى الشامى مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600511البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339759العوٌطى محمد السٌد هشام

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600505البحرى الوجهالمعادن خراطة

5339771النجار ابراهٌم العزٌز عبد ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600473البحرى الوجهصاج اعمال

5339772شرشٌره على رشاد محمد ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600469البحرى الوجهصاج اعمال

5339773الشرقاوى فاٌز المجٌد عبد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600454البحرى الوجهصاج اعمال

5339774بتن القادر عبد محمد نصر احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600444البحرى الوجهصاج اعمال



5339775دوٌدار الحمٌد عبد الفتاح عبد هشام اٌهاب

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600475البحرى الوجهصاج اعمال

5339776بركات الهادى عبد محمود الرازق عبد باسم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600424البحرى الوجهصاج اعمال

5339777صقر حامد مرزوق مفرح رضا

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600459البحرى الوجهصاج اعمال

5339778مطاوع المتولى احمد المتولى احمد سامى

 مجمع

 كفر

الزٌات

ثانً دور600البحرى الوجهصاج اعمال

5339779سالم الحمٌد عبد ولٌد الحمٌد عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600478البحرى الوجهصاج اعمال

5339780اللبٌدى اسماعٌل سعد ابراهٌم محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600422البحرى الوجهصاج اعمال

5339781الدٌن جمال محمد على السٌد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600477البحرى الوجهصاج اعمال

5339782المٌهى على محمد جمال محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600470البحرى الوجهصاج اعمال

5339783طرٌه ابو محمد بسٌونى رمضان محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600435البحرى الوجهصاج اعمال

5339784سالم ابو ابراهٌم عصام محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600448البحرى الوجهصاج اعمال

5339785خٌره الباقى عبد الهادى عبد عطٌه محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600466البحرى الوجهصاج اعمال

5339791ؼنٌم محمد محمد جمال احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600492البحرى الوجهلحام

5339792الصباغ احمد احمد الحلٌم عبد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600494البحرى الوجهلحام

5339793صٌام على الفتح ابو محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600482البحرى الوجهلحام

5339794الصمد عبد السٌد محمد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600473البحرى الوجهلحام

5339795سالم الحق عبد هللا عبد الحق عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

راسب600416البحرى الوجهلحام

 المقصود عبد الرحٌم عبد سعٌد الرحٌم عبد

الجبالى
5339796

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600495البحرى الوجهلحام



5339797مرعى كمال رافت عمر

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600449البحرى الوجهلحام

5339798الرازق عبد النعٌم عبد هشام ؼرٌب

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600444البحرى الوجهلحام

5339799محمدٌن فرٌد محمد فرج فرٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600466البحرى الوجهلحام

5339800البخومى ابراهٌم حامد كرٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600443البحرى الوجهلحام

5339801جاد زكرٌا المنعم عبد السٌد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600439البحرى الوجهلحام

5339802اللٌثى الصاوى محمد ممدوح محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600460البحرى الوجهلحام

5339803القرو الحلٌم عبد محمد احمد مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600449البحرى الوجهلحام

5339804الوشاحى احمد احمد صبحى ٌوسؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600483البحرى الوجهلحام

5339811الفحات الحمٌد عبد محمد ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496البحرى الوجه

5339812عمار احمد العال عبد المعطى عبد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600495البحرى الوجه

5339813عمر العزٌز عبد محمد عصام احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600502البحرى الوجه

5339814الخولى احمد محمد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488البحرى الوجه

5339815نمره المجٌد عبد احمد طه اسالم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496البحرى الوجه

5339816فلٌفل محمد فرج محمد خالد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600520البحرى الوجه

5339817عاشور السٌد انور زٌاد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600511البحرى الوجه



5339818شاهٌن محمود العاطى عبد سعٌد العاطى عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600486البحرى الوجه

5339819شالبى اللطٌؾ عبد صالح اللطٌؾ عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600436البحرى الوجه

5339820عماره محمد الٌزٌد ابو ابراهٌم هللا عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600461البحرى الوجه

5339821البمبى اسماعٌل السالم عبد اٌمن عالء

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600502البحرى الوجه

5339822عطٌه فرج محمد محمد احمد عماد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600506البحرى الوجه

5339823سرور اللطٌؾ عبد الجواد عبد احمد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493البحرى الوجه

5339824احمد ابو هللا عوض اشرؾ محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600503البحرى الوجه

5339825موسى الستار عبد خالد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498البحرى الوجه

5339826الدٌب محمد عباس محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600519البحرى الوجه

5339827الخنٌزى مصطفى الحمٌد عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600495البحرى الوجه

5339828عٌسى هالل عبده محمد عماد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600508البحرى الوجه

5339829العربى النبى عبد الٌزٌد ابو موسى محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600506البحرى الوجه

5339830نعٌنع مسعود الفتاح عبد اشرؾ محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499البحرى الوجه



5339831جنٌدى ابو سالم حسن محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600470البحرى الوجه

5339832سالم سالم هللا عبد محمد مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499البحرى الوجه

5339833ناصر محمد رجب النبى عبد منصور

 مجمع

 كفر

الزٌات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600495البحرى الوجه

5339841بوش اسماعٌل ابراهٌم ابراهٌم احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600440البحرى الوجهالومٌتال

5339842بكر محمد السٌد حسن احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600497البحرى الوجهالومٌتال

5339843عبٌه ابو احمد الحمٌد عبد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600472البحرى الوجهالومٌتال

5339844صومع سعد السٌد اسامة

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600496البحرى الوجهالومٌتال

5339845الخلوانى الرحمن عبد المحسن عبد حمزه

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600460البحرى الوجهالومٌتال

5339846زاٌد محمد زاٌد فرحات زاٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600442البحرى الوجهالومٌتال

5339847هللا عبد ابو حسن خمٌس سعٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600426البحرى الوجهالومٌتال

5339848متولى حسٌن ادهم عادل

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600427البحرى الوجهالومٌتال

 السالم عبد الحلٌم عبد السالم عبد الحلٌم عبد

رصد
5339849

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600466البحرى الوجهالومٌتال

5339850حسان هللا عبد احمد محمد هللا عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600442البحرى الوجهالومٌتال

5339851صبٌحه محمد الؽنى عبد خالد عطٌه

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600461البحرى الوجهالومٌتال

5339852الدهراوى محمد على اٌمن على

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600470البحرى الوجهالومٌتال

5339853عوٌضه ٌوسؾ النبوى محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600450البحرى الوجهالومٌتال



5339854الدح على الؽنى عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600458البحرى الوجهالومٌتال

5339855شعبان اسماعٌل شحاته الدٌن عالء محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600463البحرى الوجهالومٌتال

5339856كركور محمد محمد عصام محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600473البحرى الوجهالومٌتال

5339857عٌد الفتوح ابو طه سامى مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600468البحرى الوجهالومٌتال

5339858محمد مخلوؾ محمد محمد هشام

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600427البحرى الوجهالومٌتال

5339859العبد اللطٌؾ عبد السالم عبد اللطٌؾ عبد ولٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600461البحرى الوجهالومٌتال

5339871صالح محمد هاشم احمد بكر ابو

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600422البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339872الرقباوى العال عبد السٌد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600455البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339873ؼازى الٌزٌد ابو محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600428البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339874الشعراوى بدوى الصمد عبد محمود احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600452البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339875سرور هللا عبد قطب جمعه ادهم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600442البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339876خربوش ابراهٌم سعد حسٌن

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600407البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339877حله محمد عبده مسعد الرحمن عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600430البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339878العربى هللا جاب السٌد منصور الرحمن عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600445البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339879الشرقاوى السٌد فتحى هللا عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600427البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339880السقا احمد فهٌم محمود فهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600480البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339881حسن على عبده جالل محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600466البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة



5339882القزاز محمد سالمه محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600407البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339883البتانونى رضوان احمد سمٌر محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600422البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339884المهدى المطلب عبد محمد المطلب عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600463البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339885الشونى اللطٌؾ عبد فاروق محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600453البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339886شهاب ابراهٌم محمد خالد محمد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600454البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339887فرد ابو محمد محمود رضا محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600445البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339888حبٌب سعد اسماعٌل احمد منصور

 مجمع

 كفر

الزٌات

ناجح600455البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانة

5339891ابراهٌم بخٌت ابراهٌم شوقى ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453البحرى الوجه

5339892جمعه ابو الؽفار عبد عطٌه جمعه احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475البحرى الوجه

5339893الكعبارى ذكى السالم عبد ذكى احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440البحرى الوجه

5339894ؼباره السٌد السالم عبد سعد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469البحرى الوجه

5339895نحله ابراهٌم عباس هاشم احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600417البحرى الوجه

5339896الزمرانى اسماعٌل الشحات على ٌاسر احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453البحرى الوجه

5339897الطباخ السالم عبد محمد ٌوسؾ احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465البحرى الوجه

5339898الشرقاوى نجاح السٌد صبحى السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449البحرى الوجه

5339899الشٌخ السٌد الحمٌد عبد السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454البحرى الوجه

5339900كركور محمد السٌد خالد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469البحرى الوجه



5339901طاحون محمود محمود محمد رضا

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468البحرى الوجه

5339902فوده ابراهٌم الحفٌظ عبد ابراهٌم الحفٌظ عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447البحرى الوجه

5339903البهنسى على اسماعٌل محمد السالم عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431البحرى الوجه

5339904عمر العزٌز عبد محمد فكٌه على

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502البحرى الوجه

5339905عاصى ابو ابراهٌم العزٌز عبد خالد فارس

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474البحرى الوجه

5339906متولى ربه عبد على فارس

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449البحرى الوجه

5339907المطلب عبد رجب ابراهٌم كرٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427البحرى الوجه

5339908الشنفاسى الشافى عبد العظٌم عبد عاطؾ محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439البحرى الوجه

5339909الجلٌل عبد هللا خٌر الجلٌل عبد عٌد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453البحرى الوجه

5339910الجمال محمد موسى كمال محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436البحرى الوجه

5339911عراٌس ابو محمد محمد مصطفى محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455البحرى الوجه

5339912زهران محمد محسن ابراهٌم محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460البحرى الوجه

5339913جمعه ابو الؽفار عبد عطٌه سعد محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461البحرى الوجه

5339914خضٌر الصمد عبد محمد محمد محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600451البحرى الوجه

5339915حجازى شعبان الرفاعى مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460البحرى الوجه

5339916سالم ابو مصطفى خمٌس مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450البحرى الوجه

5339921عمر مختار ابراهٌم محمد ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471البحرى الوجه



5339922حشاد المنعم عبد محمد حسٌن احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445البحرى الوجه

5339923العربى الحمٌد عبد سعٌد حمدى احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452البحرى الوجه

5339924نوح محمد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600449البحرى الوجه

5339925محمود السٌد محمد محمد السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465البحرى الوجه

5339926جعفر فتوح موسى السٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422البحرى الوجه

5339927حشٌش ابو على ابراهٌم حسن حسام

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600489البحرى الوجه

5339928رحاب القادر عبد هاشم حسنى حسام

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492البحرى الوجه

5339929فرٌج احمد محمد ٌوسؾ ٌاسر خالد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476البحرى الوجه

5339930بدور العزٌز عبد محمود رضا

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434البحرى الوجه

5339931هنٌدى رمضان محمد مصطفى رمضان

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465البحرى الوجه

5339932خضر محمد سعٌد محمد سعٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

5339933شالبى اللطٌؾ عبد صالح سمٌر

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600391البحرى الوجه

5339934عوٌس محمود صبحى محمود صبحى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482البحرى الوجه

5339935الطباخ اسماعٌل فتحى رضا صبرى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461البحرى الوجه

5339936راشد الجلٌل عبد سعد الجلٌل عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480البحرى الوجه

5339937عمر ابو محمد محمد الرحمن عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600481البحرى الوجه

5339938رزق الفتاح عبد جمال الفتاح عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600489البحرى الوجه



5339939رواش ابو ابراهٌم عٌد هللا عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473البحرى الوجه

5339940شرمانه امام المجٌد عبد ابراهٌم المجٌد عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474البحرى الوجه

5339941زاٌد المنعم عبد مسعد المنعم عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600البحرى الوجه

5339942النحاس محمود جمال خالد كرٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453البحرى الوجه

5339943القط خلٌل سامى كرٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470البحرى الوجه

5339944مدكور رجب السٌد ابراهٌم محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469البحرى الوجه

5339945الساٌس على محمد اسامه محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421البحرى الوجه

5339946الفحل محمد محمود بالل محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482البحرى الوجه

5339947المنعم عبد المطلب عبد سعٌد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600البحرى الوجه

5339948خلؾ محمد شعبان شكرى محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473البحرى الوجه

5339949العفٌفى ابراهٌم العظٌم عبد العظٌم عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473البحرى الوجه

5339950العال ابو الحفٌظ عبد ٌسرى عالء محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438البحرى الوجه

5339951طاٌل محمد احمد محمد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469البحرى الوجه

5339952السماحى محمد وجٌه محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460البحرى الوجه

5339953صقر سعد رجب محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421البحرى الوجه

5339954رحاب السٌد سلٌمان محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448البحرى الوجه

5339955عٌسى محمود صالح محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448البحرى الوجه



5339956اللبنى مرسى االباصٌرى محمد محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453البحرى الوجه

5339957السماحى قطب عطٌه مصطفى محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

5339958مطارٌد مصطفى السٌد محمد مروان

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451البحرى الوجه

5339959نصار محمد عطٌه عٌد مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474البحرى الوجه

5339960بخٌت الفتاح عبد صبحىى مهند

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600457البحرى الوجه

5339961ضبون حسٌن صابر حسٌن هانى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600502البحرى الوجه

5339962القمارى محمد اسالم ٌوسؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484البحرى الوجه

5339963شتا ابراهٌم البدرى احمد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
600البحرى الوجه

سح)مفصول

(ملؾ ب

5339971عبدال السٌد احمد خمٌس احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600393البحرى الوجه

5339972الصعٌدى رجب ابراهٌم اشرؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600378البحرى الوجه

5339973محمد ابراهٌم سعٌد محمد سعٌد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600418البحرى الوجه

5339974ؼنٌم احمد سلٌمان محمد سلٌمان

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600408البحرى الوجه

5339975الكومى على محمد على

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600376البحرى الوجه

5339976النجار هللا عبد اسالم محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600401البحرى الوجه

5339977محروس محمد اشرؾ محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600386البحرى الوجه

5339978قندٌل محسن محمد حمدى محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600390البحرى الوجه

5339979بتن الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600417البحرى الوجه



5339980البدوى اللطٌؾ عبد السٌد مسعد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600409البحرى الوجه

5339981عمران الرسول عبد اشرؾ محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600415البحرى الوجه

5339982قمح داود محمد محمد هارون

 مجمع

 كفر

الزٌات

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600436البحرى الوجه

5339991السماحى محمد المعاطى ابو ابراهٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600399البحرى الوجه

5339992هٌبه العال ابو الٌزٌد ابو مصطفى الٌزٌد ابو

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600439البحرى الوجه

5339993العتقى محمد سعد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600454البحرى الوجه

5339994خطاب سلٌمان الفتح ابو محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600421البحرى الوجه

5339995ؼانم مصطفى سعٌد محمود احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600454البحرى الوجه

5339996الجندى سلٌمان محمد السٌد اسامه

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461البحرى الوجه

5339997االدشٌهى الفتاح عبد خالد اٌهاب

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600479البحرى الوجه

5339998الحدودى جمال محمد رامى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445البحرى الوجه

5339999بدور العزٌز عبد محمود عمر

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600420البحرى الوجه

5340000الفقى محمد حسن احمد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600410البحرى الوجه

5340001بٌومى على احمد جمعه محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465البحرى الوجه

5340002االشمونى احمد حماده عطٌه محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459البحرى الوجه

5340003عمار المعطى عبد ابراهٌم فؤاد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600454البحرى الوجه

5340004الفحات السٌد نبهان محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600450البحرى الوجه



5340005جبر محمد محمد وسٌم

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600460البحرى الوجه

5340006شامه المحمدى مصطفى ٌوسؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600البحرى الوجه

5340011البنبى حسٌن الفتاح عبد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5340012نافع احمد محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5340013محفوظ محمد حسن محمد احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5340014جاد عثمان محمد مخلوؾ احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5340015منصور السٌد عوض احمد امٌر

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5340016فاٌد محمد احمد سٌد سامى تامر

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه

5340017النجار طلبه خالد رافت

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه

5340018النجار احمد عاطؾ احمد عاطؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5340019قندٌل الرحمن عبد انور الرحمن عبد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5340020سعد محمد اشرؾ محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466البحرى الوجه

5340021المؽربى سعد جمال محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5340022هجرس السٌد سلٌمان حسان محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5340023الؽرباوى محمد محمد رضا محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5340024دعمٌش زؼلول سعد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493البحرى الوجه

5340025الفقى صبحى سلٌمان محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه



5340026السماحى ابراهٌم الؽنى عبد سمٌر محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493البحرى الوجه

5340027الشٌخ السالم عبد العزٌز عبد السالم عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه

5340028عماره محمد عاطؾ الؽفار عبد محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600453البحرى الوجه

5340029خلٌل حسٌن الداٌم عبد نبٌل محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477البحرى الوجه

5340030جنٌدى مصطفى سعد محمد احمد محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5340031ٌحى السالم عبد احمد السالم عبد محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477البحرى الوجه

5340032سالم حسن فتحى فتحى محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5340033الجمل محمد رمضان سعد مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481البحرى الوجه

5340034جاد هللا عبد محمد عسران مصطفى

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456البحرى الوجه

5340035الجمل محمد صالح محمد وسام

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5340036جوده محمد احمد نبٌل محمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

600البحرى الوجه

 مفصول

 سحب)

(ملؾ

5340041الشٌخ محمد محمد هوارى احمد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600523البحرى الوجه

5340042هتٌره ابراهٌم الحمٌد عبد خالد

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600513البحرى الوجه

5340043الجمٌعى رمضان سلٌمان صابر سلٌمان

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600521البحرى الوجه

5340044الرهوان محمد محمد على

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600519البحرى الوجه

5340045المنوفى جمعه محمد جمال محمود

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600506البحرى الوجه

5340046حموده محمود ابراهٌم حسنٌن ٌوسؾ

 مجمع

 كفر

الزٌات

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600501البحرى الوجه

ناجح600432البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340051عرفه السالم عبد العظٌم عبد ابراهٌم احمد



ناجح600401البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340052السٌد شعٌشع ابو بسٌونى شعٌشع ابو السٌد

ناجح600451البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340053شحاته محمد حامد السٌد

ناجح600451البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340054موسى رجب عثمان داود سامى

ناجح600451البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340055احمد ابراهٌم محمد العزٌز عبد

ناجح600478البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340056الشربٌنى فتحى محمد عصام

ناجح600426البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340057جعبوبه محمود محمد على

ناجح600441البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340058الوهاب عبد القادر عبد ابراهٌم محمد

ناجح600408البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340059سالم احمد فوزى احمد محمد

ناجح600392البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340060صقر هللا عبد محمد هللا عبد محمد

ناجح600435البحرى الوجهالمعادن خراطةالشٌخ كفر5340061النجار متولى ابراهٌم النبى عبد مصطفى

ناجح600435البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340071صابر قلٌعى الستار عبد ابراهٌم

ناجح600429البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340072فٌود بسٌونى حسن السٌد احمد

ناجح600443البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340073الؽرٌب محمد ظرٌؾ احمد

ناجح600425البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340074شلبى حسن احمد عٌد احمد

ناجح600445البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340075عٌد على حسٌن ابراهٌم حسٌن

ناجح600461البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340076الشربٌنى فتحى احمد فتحى

ناجح600450البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340077ابراهٌم ربه عبد اسماعٌل محمد

ناجح600450البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340078سلطان احمد السٌد محمد

ناجح600455البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340079ابراهٌم محمد سلٌم محمد

ثانً دور600البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340080ٌوسؾ اللطٌؾ عبد ٌوسؾ محمد

ناجح600454البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340081العشماوى مصطفى محمد بسٌونى خالد محمود

ناجح600452البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340082هللا خلؾ محمد السباعى المنعم عبد محمود

مفصول600البحرى الوجهصاج اعمالالشٌخ كفر5340083عٌد اسماعٌل عٌد محمود

ناجح600445البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340091زٌد ابو الفتاح عبد الفتاح عبد عالء احمد

ناجح600444البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340092زؼمور بسٌونى كامل محمد احمد

ناجح600454البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340093على سالمه محمد محمد اسماعٌل

ناجح600443البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340094البابلى ٌوسؾ محمد جمال

ناجح600458البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340095محمد هالل السٌد عادل خالد

ناجح600443البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340096طلٌس جعفر المجٌد عبد السٌد المجٌد عبد

ناجح600465البحرى الوجهلحامالشٌخ كفر5340097جمعه ابراهٌم ابراهٌم سالمه هانى

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340101حنجل النبى عبد احمد شعبان احمد

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340102دروٌش محمد العزٌز عبد صبحى احمد

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340103ؼزاله بسٌونى الرحمن عبد المنجى عبد اسالم

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340104خضر بهنسى السٌد محمد السعٌد

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340105الشاذلى فرٌج الشاذلى اٌمن

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340106المنٌر السعٌد اٌمن حمدى

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340107ابراهٌم متولى حصافى شوادفى هللا عبد

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340108سلمان ابراهٌم الرحمن عبد السالم عبد هللا عبد

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340109هللا عبد العظٌم عبد مصطفى عشم

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340110ؼنٌم رمضان صبحى احمد عالء

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340111عطٌه الجواد عبد الحمٌد عبد شهاب عمر

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340112مرسى محمد زٌدان احمد كرٌم

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340113موسى اسماعٌل محمد اشرؾ محمود

ثانً دور600البحرى الوجهورش ماكٌناتالشٌخ كفر5340114الفتاح عبد محمد راضى سالمه ولٌد

الشٌخ كفر5340121الرازق عبد محمد احمد صالح احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600455البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340122القصاص جالل على احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600460البحرى الوجه



الشٌخ كفر5340123ؼٌط زكى الفتاح عبد رمضان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600442البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340124ؼزاله اسماعٌل نصر شعبان الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600446البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340125المر المقصود عبد مسعد المقصود عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340126شحاته محمد شحاته عمر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600440البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340127ؼازى الحلٌم عبد محمد محمد مجدى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600445البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340128شعله المجٌد عبد محمد صبحى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340129الشهاوى محمد الحمٌد عبد العباس ابو محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600438البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340130صقر فوزى فتحى محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600437البحرى الوجه

ثانً دور600البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340141القادوم احمد الفتاح عبد السٌد ابراهٌم

ناجح600467البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340142محمد العٌسوى رضا ابراهٌم

ناجح600470البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340143على الجواد عبد على ابراهٌم

ثانً دور600البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340144الخالق عبد محمد الخالق عبد الرحمن عبد

ثانً دور600البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340145العباسى احمد مرعى طلعت عمار

ناجح600423البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340146ٌوسؾ محمد خالد محمد

ناجح600441البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340147محمد العٌسوى مصطفى محمد

ثانً دور600البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340148خفاجى ابراهٌم زٌدان موسى محمد

ناجح600456البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340149محمد دٌاب اسماعٌل عادل محمود

ناجح600462البحرى الوجهاسطمبات برادةالشٌخ كفر5340150السودانى محمد مصطفى معاذ

ناجح600449البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340161سالم احمد الرحمن عبد احمد

ناجح600467البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340162الوكٌل السٌد السالم عبد احمد اسالم

ناجح600429البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340163الشهاوى السعٌد محمد سمٌر اٌمن

ناجح600474البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340164ؼرٌب محمد الرؤؾ عبد مصطفى الدٌن بهاء

ناجح600469البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340165زٌدان السٌد السعٌد رضا جمال

ناجح600482البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340166هللا عبد ابراهٌم الفتوح ابو محمد صبحى

ناجح600473البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340167شجر ابو الفتاح عبد محمد طارق

ناجح600453البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340168محمد عاطؾ محمد عاطؾ

ناجح600461البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340169الجمال ابراهٌم الحلٌم عبد رضا الحلٌم عبد

ناجح600466البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340170شنب المجٌد عبد فرج عمر فرج



ناجح600487البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340171الطوٌل الؽنى عبد رضا محمد

ناجح600443البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340172شرابى المجٌد عبد القوى عبد محمد

ناجح600479البحرى الوجهالومٌتالالشٌخ كفر5340173حسن حسٌن محمود محمد

ناجح600461البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340181بطٌخ السٌد ربٌع السٌد احمد

ناجح600460البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340182رجب شعبان السٌد احمد

ناجح600455البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340183بكر محمد محمد صبرى احمد

ثانً دور600البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340184الطواب على السالم عبد محمد احمد

ناجح600455البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340185السٌد فرج السٌد فرج حسام

ناجح600436البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340186رضوان الهادى عبد على الدٌن سراج حمدى

ناجح600469البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340187عٌاد شوقى رضا عمرو

ثانً دور600البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340188محمد فاروق محمد فاروق

ناجح600448البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340189الشافعى حجازى ابراهٌم احمد محمد

ناجح600438البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340190حسن احمد مصطفى احمد محمد

ناجح600444البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340191خلؾ رزق السٌد محمد

ناجح600453البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340192ناصؾ المرسى المجٌد عبد محمد

ناجح600406البحرى الوجهمٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5340193السبكى الهادى عبد احمد محمد معتز

الشٌخ كفر5340201القطب ابراهٌم حمدى ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340202المٌدانى امٌن لطفى رمضان ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340203االسعاد ابو محمود محمود ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340204المنشاوى الرحمن عبد اشرؾ احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340205عٌده ابو عنتر العزٌز عبد العربى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340206الشاذلى محمد عالء احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340207الشرقاوى القادر عبد عادل الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340208الواحد عبد الدٌن تاج توفٌق محمد الواحد عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340209ٌوسؾ محمد القادر عبد محمد فهد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340210البنا محمد على اشرؾ محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340211ؼازى محمد عادل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340212الشاذلى صبحى ٌوسؾ محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431البحرى الوجه



الشٌخ كفر5340213العزب النبى عبد صبحى الباسط عبد مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600437البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340214اللطٌؾ عبد محمد محسن محمود مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340215الصفطاوى نصر موسى نصر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454البحرى الوجه

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340221سعٌد حجازى احمد حجازى احمد

ناجح600431البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340222العجمى المعاطى ابو خمٌس احمد

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340223الجواد عبد مصباح محمد رمضان احمد

ناجح600431البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340224التومى احمد فتحى احمد

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340225الدلتونى محمود حاتم محمود حاتم

ناجح600420البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340226شحوط سعٌد المجٌد عبد سعٌد

 ابو رضوان مصطفى اشرؾ الرحمن عبد

مصطفى
ناجح600411البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340227

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340228ؼانم المعطى عبد سلٌمان جابر الرحمن عبد

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340229السٌد الحافظ عبد السٌد عثمان

ناجح600415البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340230سعدات ؼازى ابو السٌد عمر

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340231ؼلوش ابراهٌم عٌد الدٌن محى عٌد

ناجح600443البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340232الشافعى حجازى السٌد وحٌد كرٌم

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340233محمود حامد فوزى حامد محمد

ناجح600455البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340234هللا خلؾ حسن بسٌونى رضا محمد

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340235االبٌض بسٌونى الشاذلى شحاته محمد

ناجح600426البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340236سلٌمان احمد ابراهٌم صالح محمد

ناجح600428البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340237الدراجٌنى ٌوسؾ على الوهاب عبد محمد

ناجح600411البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340238على محمد محمد عزت محمد

ثانً دور600البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340239احمد طلب سعٌد جمال محمود

ناجح600429البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340240الطنطاوى الفتاح عبد احمد محمد مصطفى

ناجح600483البحرى الوجهالسٌارات صٌانةالشٌخ كفر5340241الشٌخ اسماعٌل الرحمن عبد خالد ٌوسؾ

الشٌخ كفر5340251اسطفانوس سٌدهم صبحى ابانوب
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340252الحرامى احمد عنتر حماده ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340253فرؼلى ابراهٌم احمد محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340254الحبال السمٌع عبد مسعود ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600393البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340255داود الحمٌد عبد ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340256شلبى الحمٌد عبد اسماعٌل احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340257راشد ابراهٌم الحلٌم عبد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340258الجواد عبد الرازق عبد محمود احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340259احمد زكرٌا ٌحى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340260الروٌنى متولى حسان فتحى بدٌر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421البحرى الوجه



الشٌخ كفر5340261عوٌس رزق حلمى رزق حسام
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340262محمود حسن عوٌس محمد حسن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340263ابراهٌم السٌد الشوادفى مصطفى حسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340264صٌام محمد جابر رمضان الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340265شرؾ عرفه الشحات عرفة
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340266ابولٌله السٌد عٌسى عمر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340267جبر محمد هشام كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340268الؽٌط ابو محمد صابر راضى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340269السعٌد ابراهٌم شحاته محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340270دروٌش محمد العزٌز عبد صبحى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340271البنا رشاد عادل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600485البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340272الهمشرى الفتاح عبد عالء محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340273عماره هللا عبد رمضان عماره محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340274الوكٌل فوزى نبٌه فؤاد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340275النواجى على احمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600429البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340276بدٌر فهمى السادات محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340277بحٌرى ابراهٌم سامى محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340278القطب الجواد عبد الجواد عبد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340279قاسم المعطى عبد مصباح اسامه مصباح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340280على احمد احمد احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340291البسطوٌسى الشافعى سالمه فتحى ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340292الشناوى محمد بركات اسعد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340293الدٌهى محمد الحمٌد عبد مجدى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340294لعج احمد محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه



الشٌخ كفر5340295الجمل سالمه محمد الحلٌم عبد محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340296القلمى فتحى خالد فتحى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340301شامه محمد فتحى فتحى ارٌج

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340302ماضى ابراهٌم سعد رمضان اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340303ماضى ابراهٌم السٌد ابراهٌم دعاء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340304صحصاح سعٌد راؼب صابرٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340305ؼرٌب محمد الرؤؾ عبد مصطفى نداء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481البحرى الوجه

الشٌخ كفر5340306حلٌمه الخٌر ابو هللا عبد صبحى الخٌر ابو هاجر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

ناجح600427البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340311عٌسى رجب مختار ابراهٌم اسماء

ناجح600451البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340312الدسوقى بسٌونى محمد احمد اٌمان

ناجح600439البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340313ٌونس اسماعٌل صالح اٌمان

ناجح600437البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340314عبده احمد محمد عماد اٌمان

ناجح600458البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340315مهنا ابراهٌم على اٌه

ناجح600439البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340316حافظ جبرٌن رفعت بشرى

ناجح600436البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340317سلٌمان محمد كمال محمد عمرو زٌنب

ناجح600453البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340318ربه عبد ابراهٌم الوهاب عبد سهٌله

ناجح600508البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340319موسى احمد السطوحى كامل صفاء

ناجح600442البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340320ابراهٌم محمد الشحات رضا فاطمه

ناجح600454البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340321الدسوقى محمد مجدى فاطمه

ناجح600430البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340322الحمٌد عبد هللا عبد احمد ندا

ناجح600443البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340323الموافى العزٌز عبد صبرى حماده ندى

ناجح600418البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340324حموده مصطفى سالمه فتحى مجدى نورهان

ناجح600416البحرى الوجهالجاهزة المالبسالشٌخ كفر5340325اسماعٌل جمعه شحاته محمد والء

5340331القشاوى حسن حسن احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600427البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340332طه محمود طه محمد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600428البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340333الخٌاط احمد السعٌد احمد السعٌد
 معادن

دمٌاط
ناجح600411البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340334زاهر مصطفى مصطفى حسام
 معادن

دمٌاط
ناجح600469البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340335القندقلى محمود حسن حسن طارق
 معادن

دمٌاط
ناجح600450البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340336الصعٌدى عبده محسن الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600472البحرى الوجهالمعادن خراطة



5340337هللا جاد ابو الجلٌل عبد محمد الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600439البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340338شمٌس العال عبد جالل هللا عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600467البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340339هاجوج عثمان ابراهٌم مصطفى عبده
 معادن

دمٌاط
ناجح600459البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340340الفٌومى فوزى هانى عالء
 معادن

دمٌاط
ناجح600449البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340341فتوح المتولى السٌد محمد على
 معادن

دمٌاط
ناجح600451البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340342حمام هللا عبد على هللا عبد كرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600449البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340343الزكى التابعى احمد ٌاسر لؤى
 معادن

دمٌاط
ناجح600471البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340344تعٌلب حسن احمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600447البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340345مقلد محمد حمام محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600454البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340346محمد على احمد سعد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600467البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340347جمعه ابو احمد محمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600476البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340348مندور محمد محمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600491البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340349عمر ابو مسعد مسعد السٌد مصطفى
 معادن

دمٌاط
ناجح600490البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340350جوهر حسن محمد سالم نوح
 معادن

دمٌاط
ناجح600492البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340351خضر السٌد مصطفى ٌوسؾ
 معادن

دمٌاط
ناجح600470البحرى الوجهالمعادن خراطة

5340361جوهر على محمد اشرؾ احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600459البحرى الوجهلحام

5340362الكستمونى طه رضا احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600477البحرى الوجهلحام

5340363رجب محمد صابر احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600468البحرى الوجهلحام

5340364احمد رزق وائل احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600477البحرى الوجهلحام

5340365منصور محمد الرفاعى احمد باهلل المعتصم
 معادن

دمٌاط
ناجح600477البحرى الوجهلحام

5340366شمٌس السٌد مسعد رامى حازم
 معادن

دمٌاط
ناجح600463البحرى الوجهلحام

5340367وهدان محمد عادل حازم
 معادن

دمٌاط
ناجح600480البحرى الوجهلحام

5340368النماس حامد حامد حسام
 معادن

دمٌاط
ناجح600482البحرى الوجهلحام

5340369المنٌاوى العاطى عبد اشرؾ خالد
 معادن

دمٌاط
ناجح600471البحرى الوجهلحام

5340370الشراٌدى الجلٌل عبد خالد خالد
 معادن

دمٌاط
ناجح600488البحرى الوجهلحام

5340371فرحات بدوى المنعم عبد زٌاد
 معادن

دمٌاط
ناجح600486البحرى الوجهلحام



5340372الكٌكى احمد حسن محمد عادل
 معادن

دمٌاط
ناجح600492البحرى الوجهلحام

5340373درؼام مسعد محمد على
 معادن

دمٌاط
ناجح600489البحرى الوجهلحام

5340374النماس محمد محمد عمار
 معادن

دمٌاط
ناجح600488البحرى الوجهلحام

5340375معروؾ االمام احمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600487البحرى الوجهلحام

5340376البسٌونى الرحمن عبد عبده محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600496البحرى الوجهلحام

5340377عباس احمد عباس محمد معتز
 معادن

دمٌاط
ناجح600483البحرى الوجهلحام

5340378الفار على احمد ابراهٌم هادى
 معادن

دمٌاط
ناجح600497البحرى الوجهلحام

5340379الفٌومى عوض محمد ٌحٌى
 معادن

دمٌاط
ناجح600476البحرى الوجهلحام

5340391الجمل ابراهٌم ابراهٌم حامد ابراهٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600510البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340392عجور ابراهٌم السٌد السٌد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600496البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340393فرٌشح محمد السٌد السٌد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600488البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340394عٌد احمد فؤاد احمد محمد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600493البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340395كركر محمد مسعد مسعد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600498البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340396الدنون احمد فاروق مصطفى احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600522البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340397الفارسكورى السٌد محمد السٌد
 معادن

دمٌاط
ناجح600507البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340398ابراهٌم عمر رجب امٌر
 معادن

دمٌاط
ناجح600491البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340399الصٌاد نصر محمد محمد خالد
 معادن

دمٌاط
ناجح600498البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340400محمود السٌد طلعت احمد زٌاد
 معادن

دمٌاط
ناجح600474البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340401الفندقلى محمد حسن طارق سمٌر
 معادن

دمٌاط
ناجح600486البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340402فرحات بدوى ممدوح الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600494البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340403خلؾ عبده محمد ٌاسر الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600495البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340404خضر احمد احمد محمد عمرو
 معادن

دمٌاط
ناجح600494البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340405زعتر مسعداحمد راضى كرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600484البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340406البسٌونى محمد كامل كمال كرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600499البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340407حرب حسن ٌاسر كرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600476البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340408القصاص السٌد محمد السٌد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600486البحرى الوجهورش ماكٌنات



5340409شمٌس السٌد محمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600501البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340410عبده قطب اسعد اشرؾ محمود
 معادن

دمٌاط
ناجح600528البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340411النبى عبد الرحمن عبد كمال محمود
 معادن

دمٌاط
ناجح600482البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340412المخشن احمد محمد مصطفى مصطفى
 معادن

دمٌاط
ناجح600486البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340413االتربى ابراهٌم على فوزى احمد مندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600482البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340414خلؾ عبده محمد ٌاسر نادر
 معادن

دمٌاط
ناجح600478البحرى الوجهورش ماكٌنات

5340421الدهب ابو مسعد الدٌن نصر طاهر احمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511البحرى الوجه

5340422العتر على محمد احمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه

5340423الخٌاط محمد محمد عالء اسامه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5340424كركر سعد طه بالل
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496البحرى الوجه

5340425محمد موسى محمد محمود بالل
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5340426النبوى حلمى احمد حسام
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5340427على محمد العاطى عبد على خالد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5340428دعموم ابراهٌم حسن السٌد رضا
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5340429شاهٌن عبده صبرى محمد زٌاد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600534البحرى الوجه

5340430السقا محمود محمود زٌاد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519البحرى الوجه

5340431النجٌرى العزب رفعت محمد طه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5340432شاهٌن احمد مجدى كرٌم
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5340433معٌوى مسعد على احمد محمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه



5340434محمدٌن محمد ماهر محمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5340435سند ابراهٌم مصطفى محمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5340436راس هداٌه هداٌه محمد
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5340437االعصر محمد محمد عصام محمود
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522البحرى الوجه

5340438الحطاب طه عبده ٌوسؾ
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525البحرى الوجه

5340439مجاهد مصطفى مسعد محمد ٌوسؾ
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495البحرى الوجه

5340451بركات رزق الحلٌم عبد بركات اسماء
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5340452الشهاوى ابراهٌم محمود ولٌد امٌره
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5340453تومه عبده عوض محمد اٌمان
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525البحرى الوجه

5340454جبه حامد ولٌد اٌه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600547البحرى الوجه

5340455حمام محمد محمد براءه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5340456الجعٌدى على عاطؾ خلود
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5340457رزق محمد الرحمن عبد دنٌا
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528البحرى الوجه

5340458ٌاسٌن مسعد ابراهٌم رحاب
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5340459رزق محمد محمد حماده رحمه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542البحرى الوجه

5340460بركات الحنفى عوض محسن رحمه
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5340461عطٌه محمد محمد رضا ساره
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550البحرى الوجه



5340462نقشاره حسن عزت نصر ندى
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546البحرى الوجه

5340463سماحه عبده السعٌد احمد نٌره
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554البحرى الوجه

5340464الشال احمد محمد نٌره
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600555البحرى الوجه

5340465الكبابجى ابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم هاجر
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550البحرى الوجه

5340466رمضان ٌوسؾ رزق اسماعٌل هاجر
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5340467ابراهٌم السٌد السٌد السٌد هاجر
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539البحرى الوجه

5340468هاللى السعٌد محمد محمد السعٌد هانم
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551البحرى الوجه

5340469البدوى السٌد الحلٌم عبد حلمى وسام
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5340470مجاهد حامد احمد ٌاسمٌن
 معادن

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542البحرى الوجه

5340481االسمر حسن سمٌرمحمد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600531البحرى الوجهعامة نجارة

5340482حبٌب احمد محمد فرٌد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600504البحرى الوجهعامة نجارة

5340483الجٌزاوى السٌد محمد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600523البحرى الوجهعامة نجارة

5340484محمد العزٌز عبد العزٌز عبد محمد احمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600506البحرى الوجهعامة نجارة

5340485كامل محمد على اسالم
 معادن

دمٌاط
ناجح600485البحرى الوجهعامة نجارة

5340486السكرى فكرى محمد اكرم
 معادن

دمٌاط
ناجح600508البحرى الوجهعامة نجارة

5340487العربانى احمد محمد السٌد
 معادن

دمٌاط
ناجح600514البحرى الوجهعامة نجارة

5340488المتولى خلٌل محمد ناصر السٌد
 معادن

دمٌاط
ناجح600528البحرى الوجهعامة نجارة

5340489شنشن سعد رفعت اٌمن
 معادن

دمٌاط
ناجح600487البحرى الوجهعامة نجارة

5340490الخٌاط محمد كامل ممدوح براء
 معادن

دمٌاط
ناجح600486البحرى الوجهعامة نجارة

5340491الحلٌم عبد ٌاسٌن طاها بالل
 معادن

دمٌاط
ناجح600491البحرى الوجهعامة نجارة

5340492اللبان محمد مسعد عبده حسام
 معادن

دمٌاط
ناجح600483البحرى الوجهعامة نجارة



5340493ابراهٌم ابو مصطفى محمود حسٌن
 معادن

دمٌاط
ناجح600483البحرى الوجهعامة نجارة

5340494البحرى محمود محمود احمد خالد
 معادن

دمٌاط
ناجح600501البحرى الوجهعامة نجارة

5340495النمل السٌد السٌد عاشور زٌاد
 معادن

دمٌاط
ناجح600501البحرى الوجهعامة نجارة

5340496العاصى فوزى احمد شادى
 معادن

دمٌاط
ناجح600508البحرى الوجهعامة نجارة

5340497سالمه محمد على الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600489البحرى الوجهعامة نجارة

5340498طرطور التابعى محمد محمد الرحمن عبد
 معادن

دمٌاط
ناجح600444البحرى الوجهعامة نجارة

5340499طه محمد ابراهٌم عمرو
 معادن

دمٌاط
ناجح600440البحرى الوجهعامة نجارة

5340500النعناعى مصطفى صدٌق لطفى كرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600525البحرى الوجهعامة نجارة

5340501حبٌب احمد محمد احمد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600502البحرى الوجهعامة نجارة

5340502السعٌد محمد فهمى محمد اشرؾ محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600497البحرى الوجهعامة نجارة

5340503عثمان الؽنى عبد محمد اٌهاب محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600506البحرى الوجهعامة نجارة

5340504عطعوط ابراهٌم خلٌل محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600527البحرى الوجهعامة نجارة

5340505الهندى رزق مسعد محمد
 معادن

دمٌاط
ناجح600500البحرى الوجهعامة نجارة

5340506الشامخ محمود جمال محمود
 معادن

دمٌاط
ناجح600515البحرى الوجهعامة نجارة

5340507النجا ابو الرحمن عبد اسامه مصطفى
 معادن

دمٌاط
ناجح600503البحرى الوجهعامة نجارة

5340508حسانٌن محمد رضا معاذ
 معادن

دمٌاط
ناجح600508البحرى الوجهعامة نجارة

5340509قوطه عوض محمود جهاد وائل
 معادن

دمٌاط
ناجح600505البحرى الوجهعامة نجارة

5340521مصطفى محمد  العلٌم عبد المهدى عبد اروى
 معادن

دمٌاط
ناجح600526البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340522الحطاب امٌن محمد سمٌر افنان
 معادن

دمٌاط
ناجح600525البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340523هللا عبد محمد على عادل االء
 معادن

دمٌاط
ناجح600519البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340524صٌام سعد سعد امل
 معادن

دمٌاط
ناجح600564البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340525الدٌك محمد وفٌق امل
 معادن

دمٌاط
ناجح600510البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340526جمعه ابو محمود السٌد اٌه
 معادن

دمٌاط
ناجح600544البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340527مقلد السٌد هللا عبد بسمه
 معادن

دمٌاط
ناجح600514البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340528الدٌك محمد وفٌق حنان
 معادن

دمٌاط
ناجح600510البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340529الجوهرى محمد عالء حنٌن
 معادن

دمٌاط
ناجح600520البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5340530العاصى محمد المؽربى محمد دالٌا
 معادن

دمٌاط
ناجح600526البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340531والى محمد الدسوقى محمد  دنٌا
 معادن

دمٌاط
ناجح600542البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340532لبن ابو سعد عزت عالء دنٌا
 معادن

دمٌاط
ناجح600539البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340533شبكه محمد حامد سلمى
 معادن

دمٌاط
ناجح600513البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340534عثمان ابراهٌم سعٌد سماح
 معادن

دمٌاط
ناجح600503البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340535جاد محمد محمد السٌد شٌماء
 معادن

دمٌاط
ناجح600510البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340536زهٌرى عبده رباح اٌمن مرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600502البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340537السٌد صالح كامل الهادى عبد مرٌم
 معادن

دمٌاط
ناجح600509البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340538نعمان محمد حسن التابعى منار
 معادن

دمٌاط
ناجح600516البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340539زؼلول عبده محمد عبده هللا منه
 معادن

دمٌاط
ناجح600512البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340540زٌدان الحمٌد عبد صبرى عصام مها
 معادن

دمٌاط
ناجح600524البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340541الؽزاز محمد اٌمن موده
 معادن

دمٌاط
ناجح600501البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340542النجار محمد محمد وائل مٌرنا
 معادن

دمٌاط
ناجح600488البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340543ترك ٌاقوت اشرؾ ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600502البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340544الشال السٌد السٌد ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600557البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340545الشامخ طه حسن ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600513البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340546البطال ابراهٌم الرحمن عبد عبده ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600513البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340547فرحات كامل محمد ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600547البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340548شعبان حسن حسن مصطفى ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600505البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340549الطلخاوى حسن نبٌل ندى
 معادن

دمٌاط
ناجح600504البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340550العتمه مسعد محمد مسعد نهى
 معادن

دمٌاط
ناجح600513البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340551الحلٌم عبد شوقى محمد عٌد نورهان
 معادن

دمٌاط
ناجح600523البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340552البرببر رزق احمد وفاء
 معادن

دمٌاط
ناجح600546البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340553جمعه ابو احمد احمد ٌمنى
 معادن

دمٌاط
ناجح600539البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340554دٌاب محمد محمد اشرؾ ٌمنى
 معادن

دمٌاط
ناجح600525البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340561شقوٌر محمد منٌر السٌد ابراهٌم
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه



5340562ؼالى محمود محمود رضا ابراهٌم
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600430البحرى الوجه

5340563برٌك مصطفى العزٌز عبد ابراهٌم احمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600430البحرى الوجه

5340564الدسوقى السٌد الدسوقى السٌد احمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340565ربٌع مصطفى حسن احمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340566البحٌرى ابراهٌم امٌن مسعد احمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340567القسط صالح الششتاوى صالح
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600402البحرى الوجه

5340568احمد سٌد على محمد اٌهاب محمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340569وهبه الجواد عبد طه ابراهٌم عزت محمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340570خضر على على فتحى محمد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600408البحرى الوجه

5340571البسٌونى محمد محمود صالح محمود
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600438البحرى الوجه

5340572الدهب ابو احمد على على محمود
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340573المقدم العراقى الباسط عبد السٌد نادر
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ثانً دور600البحرى الوجه

5340574شعبان احمد احمد ولٌد
 المحلة

المتمٌز

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600425البحرى الوجه

5340581الشٌخ محمد احمد احمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600488البحرى الوجه

5340582المهدى محمد الزؼبى الحى عبد احمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600509البحرى الوجه

5340583ناصؾ ابو عطٌه السٌد عصام السٌد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
مفصول600البحرى الوجه

5340584السمسار ابراهٌم صالح هانى صالح
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600492البحرى الوجه

5340585الشوربجى البدراوى ماجد كرٌم
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600511البحرى الوجه

5340586المسٌرى الحى عبد محمد ابراهٌم محمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600501البحرى الوجه

5340587حامد ابراهٌم هللا عبد احمد محمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600483البحرى الوجه

5340588الرفاعى حامد السعٌد حامد محمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600481البحرى الوجه

5340589طاحون ابو الؽنى عبد السعٌد حلمى محمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600495البحرى الوجه

5340590الهاللى على محمد عصام محمد
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600483البحرى الوجه

5340591الحمٌد عبد مسعد وحٌد محمود
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600489البحرى الوجه

5340592ابراهٌم محمد الرحمن عبد مؤمن
 المحلة

المتمٌز

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600492البحرى الوجه

5340601زنفل محمد بدٌر بدٌر احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600530البحرى الوجه



5340602الزماكه الحى عبد بكر احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600544البحرى الوجه

5340603رخا البسطوٌسى المتولى جمال احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600517البحرى الوجه

5340604نجمه محمد المنعم عبد سمٌر احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600505البحرى الوجه

5340605العطا ابو محمد مجدى احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486البحرى الوجه

5340606الشرقاوى حسن مرسى محمد احمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600527البحرى الوجه

5340607عسكر محمد جبر عزت اشرؾ
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600503البحرى الوجه

5340608محمد احمد حسن محمد السعٌد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600513البحرى الوجه

5340609الزٌادى شلقامى محمود انس
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600526البحرى الوجه

5340610الكردى محمد ابراهٌم تامر
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600542البحرى الوجه

5340611سلىمان السٌد العاطى عبد النبوى حسام
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600528البحرى الوجه

5340612المنسى محمود محمد كامل حسام
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600541البحرى الوجه

5340613السروجى محمد حسن ٌوسؾ حسن
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600515البحرى الوجه

5340614رزق محمد الزؼبى رضا سامح
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600481البحرى الوجه

5340615على محمد رفعت سعٌد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600513البحرى الوجه

5340616الشهاوى صالح محمد سعٌد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494البحرى الوجه

5340617ٌاسو احمد محمد ناصر طاهر
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600527البحرى الوجه

5340618الصعٌدى المعطى عبد محمد السعٌد عمرو
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600521البحرى الوجه

5340619بصار احمد سٌد احمد سٌد عمرو
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600531البحرى الوجه

5340620الخٌاط محمد فؤاد محمد عمرو
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600517البحرى الوجه

5340621عدس العزٌز عبد عٌد ابراهٌم فارس
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600501البحرى الوجه

5340622المقصود عبد ابراهٌم اشرؾ محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600489البحرى الوجه

5340623حسن ابراهٌم حسن خالد محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480البحرى الوجه

5340624الحمٌد عبد المنعم عبد محمد الحمٌد عبد محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486البحرى الوجه

5340625العشرى محمد حسٌن هللا عبد محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600526البحرى الوجه

5340626لسلق ابراهٌم حسن كمال محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600508البحرى الوجه

5340627الجمل على عطٌه مسعد محمد
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475البحرى الوجه



5340628بدوى اسماعٌل محمد مصطفى جمال مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600512البحرى الوجه

5340629حموده المؽازى محمد على مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600502البحرى الوجه

5340630رزق مصطفى محمد مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600524البحرى الوجه

5340631صالح عباس محمد محمد ناصر
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600521البحرى الوجه

5340632شاكر حامد احمد ٌوسؾ
 المحلة

المتمٌز

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476البحرى الوجه

5340641الحسنى السٌد الواحد عبد محمد احالم
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600508البحرى الوجه

5340642الشوحه على عنتر على اسماء
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600490البحرى الوجه

5340643سوٌدان خلٌل الٌمانى عماد اسماء
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600514البحرى الوجه

5340644ربه عبد السٌد محمد جالل اشكى
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483البحرى الوجه

5340645التواب عبد الدسوقى الشوربجى امل
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600482البحرى الوجه

5340646سعد المتولى محمد الدٌن عز امنٌه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600505البحرى الوجه

5340647عدس مصطفى محمود محمد اٌات
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600520البحرى الوجه

5340648الحلو ابراهٌم صالح ولٌد اٌات
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600538البحرى الوجه

5340649الشوحه ابراهٌم على مسعد اٌه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510البحرى الوجه

5340650الحرٌرى فرج الؽنى عبد ابراهٌم بسنت
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600498البحرى الوجه

5340651حماد محمد مسعد مصطفى جهاد
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600501البحرى الوجه

5340652خلٌل محمد مسعد عنتر دنٌا
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510البحرى الوجه

5340653اسماعٌل مسعد الواحد عبد النبى عبد دٌنا
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600509البحرى الوجه

5340654الحبشى محمد حسنٌن السعٌد رحمه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600482البحرى الوجه

5340655رشوان محمد انور مجدى روضه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600491البحرى الوجه

5340656النجار امٌن ابراهٌم محسن روضه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480البحرى الوجه

5340657التراوى على على محمد ساره
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600529البحرى الوجه

5340658شعبان السعٌد على السعٌد شروق
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510البحرى الوجه

5340659منصور رمضان ابراهٌم رمضان فاطمه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600497البحرى الوجه

5340660خرٌبه ابو حامد السٌد محمود فاطمه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600497البحرى الوجه

5340661فرج العزٌز عبد السٌد مروه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600505البحرى الوجه



5340662القرنفلى السٌد رفعت محمد مرٌم
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600460البحرى الوجه

5340663الصعٌدى محمد الحى عبد هشام مرٌم
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600484البحرى الوجه

5340664راضى ابو محمد ابراهٌم محمد نادٌه
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600481البحرى الوجه

5340665هللا جاد محمد محمد جالل ندا
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600498البحرى الوجه

5340666على محمد الفتاح عبد احمد ندى
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600494البحرى الوجه

5340667رضوان محمود مصطفى ندى
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600492البحرى الوجه

5340668سلىمان المنسى السٌد السٌد هاجر
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600491البحرى الوجه

5340669المٌدانى على الجلٌل عبد عادل هٌام
 المحلة

المتمٌز

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600495البحرى الوجه

5340671العرٌنى السٌد رفعت ابراهٌم
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600488البحرى الوجه

5340672الخالق عبد فاروق ابراهٌم احمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600487البحرى الوجه

5340673الدسوقى ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600502البحرى الوجه

5340674البسطوٌسى الدمرداش جالل حماده احمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600499البحرى الوجه

5340675الدقاق رمضان محمد احمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600509البحرى الوجه

5340676القطان الفتاح عبد عصمت ولٌد اسالم
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600480البحرى الوجه

5340677الدٌن فخر العظٌم عبد جمال بدر
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600457البحرى الوجه

5340678عزام حسن سامى حسن
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600488البحرى الوجه

5340679خلٌل ٌونس لطفى ٌونس رامى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600514البحرى الوجه

5340680النجار الفتاح عبد رفعت ابراهٌم رفعت
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600497البحرى الوجه

5340681الدهان حسٌن رمضان مسعد هللا عبد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600504البحرى الوجه

5340682داود الحمٌد عبد الحمٌد عبد رافت كرٌم
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600505البحرى الوجه

5340683داود السعٌد عزت السعٌد محمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600472البحرى الوجه

5340684فرس محمود القادر عبد السٌد محمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600505البحرى الوجه

5340685البقرى بدٌر محمد محمد محمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600488البحرى الوجه

5340686عمرو محمد محمد مصطفى محمد
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600492البحرى الوجه

5340687بسٌونى الزؼبى البسٌونى محمود
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600499البحرى الوجه

5340688ابوشاهٌن المتولى السالم عبد احمد مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600489البحرى الوجه



5340689النجار حسنى صالح مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
مفصول600البحرى الوجه

5340690العربى على شعبان على مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600485البحرى الوجه

5340691صادق محمد السٌد محمد مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600503البحرى الوجه

5340692محمد مصطفى محمد مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600494البحرى الوجه

5340701ابراهٌم احمد عمر ابراهٌم
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600422البحرى الوجه

5340702ٌحٌى النجا ابو محمد ابراهٌم احمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600414البحرى الوجه

5340703الجناٌنى الششتاوى عبدربه خالد احمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600398البحرى الوجه

5340704خلٌل ابو محمد حسن عزت احمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600433البحرى الوجه

5340705العكل الحى عبد مجدى احمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600440البحرى الوجه

5340706ٌونس ابو السٌد احمد محمد احمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600435البحرى الوجه

 ابو الششتاوى المقصود عبد ابراهٌم اسالم

الركب
5340707

 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600446البحرى الوجه

5340708ٌوسؾ ابو حلمى ٌاسر باسم
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600439البحرى الوجه

5340709الطنبارى احمد السٌد مسعد بالل
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600464البحرى الوجه

5340710المصرى الؽنى عبد محمد نصر حامد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600438البحرى الوجه

5340711صٌام المنعم محمدعبد سامح رائؾ
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600386البحرى الوجه

5340712حسٌن الؽفار عبد محمد الؽفار عبد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600428البحرى الوجه

5340713العشماوى محمود صبرى محمد محمد عمر
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600452البحرى الوجه

5340714الشرقاوى حسن سمٌر محمد عمرو
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600452البحرى الوجه

5340715حنا اسعد المسٌح عبد ضٌاء كٌرلس
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600467البحرى الوجه

5340716ربٌع محمد شلبى احمد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600468البحرى الوجه

5340717عثمان احمد شعبان اشرؾ محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600476البحرى الوجه

5340718سالم محمد احمد سالم محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600448البحرى الوجه

5340719العشرى السعٌد فاروق الفتاح عبد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600476البحرى الوجه

5340720جمعه ابراهٌم قطب فتحى المحسن عبد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600448البحرى الوجه

5340721زاٌد محمد المنصؾ عبد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600477البحرى الوجه

5340722محمد ابراهٌم محمد على محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600459البحرى الوجه



5340723البارى عبد احمد السٌد محمد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600460البحرى الوجه

5340724عرب ابو كامل ماهر محمد محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600457البحرى الوجه

5340725الزماكه محمد محمود محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600468البحرى الوجه

5340726العرٌنى محمد مصطفى محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600479البحرى الوجه

5340727العدوى السعٌد محمد هانى محمد
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600466البحرى الوجه

5340728عجٌز محمد سلىمان احمد محمود
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600473البحرى الوجه

5340729الؽرٌب مصطفى محمود مصطفى محمود
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600465البحرى الوجه

5340730الحلو حسن الرحمن عبد حسن مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600455البحرى الوجه

5340731منصور الرفاعى هللا عبد محمد مصطفى
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600460البحرى الوجه

5340732علوان رشاد محمد نصر
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600453البحرى الوجه

5340733العماوى محمد السعٌد ٌحى
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600473البحرى الوجه

5340734المقصود عبد محمد احمد المطلب عبد ٌوسؾ
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600467البحرى الوجه

5340735بدوى احمد محمد بكر ابو ٌونس
 المحلة

المتمٌز

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600474البحرى الوجه

5340741الشرقاوى المتولى محمد مسعد اسالم
 المحلة

المتمٌز
راسب600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340742الجندى احمد رزق احمد االء
 المحلة

المتمٌز
ناجح600463البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340743احمد السٌد الفرج مفتاح ابراهٌم السٌده
 المحلة

المتمٌز
ناجح600432البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340744الطباجه هللا فرج حمدى امانى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600495البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340745بخٌت احمد محمد اشرؾ امنٌه
 المحلة

المتمٌز
مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340746الزراق احمد شلبى ٌاسر امٌره
 المحلة

المتمٌز
ناجح600483البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340747البٌلى محمد المجٌد عبد السعود ابو اٌمان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600483البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340748الحلو حسن الرحمن عبد احمد اٌمان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600477البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340749ناٌل الدسوقى الدمرداش الدمرداش اٌمان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600464البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340750الحنفى السٌد محمود رضا اٌمان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600469البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340751حموده محمد حسن محمود اٌه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600461البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340752جعٌطر ٌاقوت رزق ابراهٌم بسنت
 المحلة

المتمٌز
ناجح600473البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340753عطٌه البٌومى فاروق فاروق جهاد
 المحلة

المتمٌز
ناجح600466البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5340754البرعى رشاد محمد اشرؾ حنان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600451البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340755ابراهٌم سالم عاطؾ حنان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600438البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340756حسن احمد الحكٌم عبد سعد المنعم عبد حنان
 المحلة

المتمٌز
مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340757الحلىم عبد محمد حسن محمد حنان
 المحلة

المتمٌز
ناجح600480البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340758ؼانم مصطفى مصطفى خالد حنٌن
 المحلة

المتمٌز
ناجح600493البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340759الشرقاوى متولى محمد محمد خلود
 المحلة

المتمٌز
ناجح600468البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340760العنٌن ابو مصطفى اللطٌؾ عبد مصطفى خلود
 المحلة

المتمٌز
ناجح600442البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340761الدرس محمد احمد عادل دالٌا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600476البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340762حسٌن احمد شعبان دعاء
 المحلة

المتمٌز
ناجح600488البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340763على محمد حلمى رزق دنٌا
 المحلة

المتمٌز
مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340764سالمه السٌد احمد محمد دنٌا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340765السعٌد السٌد عاطؾ محمد دنٌا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600492البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340766رمضان ابو محمد اسماعٌل زكرٌا رانٌا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600478البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340767الصقار اللطٌؾ عبد الحمٌد عبد محمد رٌهام
 المحلة

المتمٌز
ناجح600479البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340768عوده ابراهٌم حسن خالد سحر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600488البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340769الىمانى اسماعٌل حسن ٌاسر سلمى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600490البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340770الجمٌزى احمد السٌد سمر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340771محمدٌن محمد حسنى االمٌر سمٌه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600435البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340772الطباخه ابراهٌم اللطٌؾ عبد محمد شهنده
 المحلة

المتمٌز
ناجح600469البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340773الدوٌك العاطى عبد فرحات اشرؾ عبٌر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600489البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340774عٌد محمد احمد محمد مرٌم
 المحلة

المتمٌز
ناجح600466البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340775ابراهٌم محمد عزت محمد مرٌم
 المحلة

المتمٌز
ناجح600473البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340776حموده النبى عبد محمد منار
 المحلة

المتمٌز
ناجح600471البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340777ابراهٌم محمد ادم حسن هللا منه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600474البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340778الجواد عبد محمد محمد هللا منه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340779البوصٌلى التواب عبد كامل مسعد هللا منه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600472البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5340780عثمان نبٌل محمد منه
 المحلة

المتمٌز
ناجح600467البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340781مبروك مرسى على رضا مى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600465البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340782عثمان حسن كامل ابراهٌم مٌاده
 المحلة

المتمٌز
ناجح600485البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340783فرج العزٌز عبد السٌد مٌاده
 المحلة

المتمٌز
ناجح600488البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340784شعالن الحمٌد عبد على طارق مٌرنا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600461البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340785العزٌزعارفٌن عبد محمد الحلٌم عبد نجوى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340786الكاتب محمود نصر محمد ندا
 المحلة

المتمٌز
ناجح600479البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340787االرنوطى مصطفى حسن اشرؾ ندى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600480البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340788حجازى الششتاوى النبى عبد محمد ندى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600485البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340789نواره محمد الرسول عبد ناصر ندى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600497البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340790الفلق مصطفى على ٌحى ندى
 المحلة

المتمٌز
ناجح600483البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340791البحٌرى احمد فتحى فتحى نرمٌن
 المحلة

المتمٌز
ناجح600489البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340792ؼنٌم محمد صالح بكر ابو هاجر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600472البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340793عمارى محمد احمد شعبان هاجر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600490البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340794البحٌرى حامد فتحى حسٌن هدٌر
 المحلة

المتمٌز
ناجح600483البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340795الوزان المعاطى ابو رفعت على ٌاسمٌن
 المحلة

المتمٌز
مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5340801صالح على ابراهٌم على ابراهٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340802رواش ابو ابراهٌم محمدى ابراهٌم احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600430البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340803الحاج احمد محمد الفتح ابو المنعم عبد احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600409البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340804البمبى الحمٌد عبد ٌوسؾ النبى عبد احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600442البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340805النجار محمد على احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600430البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340806البوهى بسٌونى سعٌد مجدى احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600432البحرى الوجهالسٌارات صٌانة



5340807الجٌزاوى ابراهٌم مصطفى احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340808بدوى احمد السٌد مصطفى احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600407البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340809رجب بكر احمد ئل وا احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600444البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340810هدٌب بسٌونى الولٌد بن خالد اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600445البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340811المراكبى العزم ابو احمد سالمه اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600441البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340812الجمٌعى صالح محمد عادل اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600418البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340813الدٌب منصور محمد عادل اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600401البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340814النجار المعطى عبد المعطى عبد اشرؾ

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600439البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340815سعٌد ربٌع السٌد اٌمن السٌد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600438البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340816القال النبى عبد السٌد حسن السٌد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340817النحاس السٌد عطٌه السٌد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600436البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340818زٌدان زكرٌا الدٌن هشام السٌد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600432البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340819الطودى محمد محروس عاطؾ اٌمن

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600439البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340820الفقى النجا ابو حمزه ابو حمدى حسام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600461البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340821الطودى محمد محروس عاطؾ حسام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600454البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340822الشرقاوى محمد المحسن عبد مصطفى حسام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600418البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340823المنعم عبد حجاج هانى حسام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانة



5340824شبل سعٌد ولٌد خالد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600400البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340825لفعه العاطى عبد ربٌع محمد سامى ربٌع

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600421البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340826عصا ابو محمد سالم عطٌه سالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600444البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340827العبد سلٌمان السٌد سلٌمان

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600428البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340828الباسط عبد صالح السٌد صالح

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600416البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340829حافظ فرج عزت صالح

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600436البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340830العباسى احمد شكرى سعٌد طلعت

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600435البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340831ؼنٌم ابراهٌم محمد عادل

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600448البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340832باز طه ابراهٌم الرحمن عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600421البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340833شلبى اسماعٌل فتح السٌد الرحمن عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

راسب600البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340834عامر احمد احمد هللا عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600427البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340835حطب ٌوسؾ محمود صابر هللا عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600450البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340836الفقى رجب القادر عبد محمود هللا عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600455البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340837النورج على عرفان على

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600434البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340838الجرم على على محمد على

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600418البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340839عمر ابراهٌم محمد عمر

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600449البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340840رٌشه السٌد كمال ابراهٌم كرٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600465البحرى الوجهالسٌارات صٌانة



5340841عثمان احمد السٌد محمد كرٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600449البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340842خشٌم ابو محمد حافظ ابراهٌم محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600471البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340843ملك العال عبد احمد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600429البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340844العاطى عبد على هللا عوض احمد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600455البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340845البمبى اسماعٌل السالم عبد اسماعٌل محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600456البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340846القٌم على على السٌد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600438البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340847الخباز احمد فؤاد السٌد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600475البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340848جبرٌل محروس مصباح جبرٌل محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600456البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340849عبٌد فؤاد جمٌل محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600411البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340850رٌشه محمد محمد حسن محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600456البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340851الحداد فرؼلى الهنا ابو رمضان محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600457البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340852ؼطاس احمد محمد رمضان محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600440البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340853الشوار السالم عبد سامى محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600438البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340854جاوٌش محمد سعٌد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600469البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340855سالم محمد ناجى سعٌد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600451البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340856العبد فرج محمد السعٌد شعبان محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600462البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340857خلٌفه العزٌز عبد صبحى محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600448البحرى الوجهالسٌارات صٌانة



5340858دقه ابو المقصود عبد محمد عادل محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600417البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340859البراجه صالح عماد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600426البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340860مطر ٌوسؾ شعبان ٌاسر محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600435البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340861منٌسى احمد المنعم عبد احمد محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600461البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340862صبٌحه القادر عبد احمد خالد محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600441البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340863النجار محمد شفٌق سامى محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600435البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340864سالم اسماعٌل سلٌمان صبحى محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600404البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340865جمعه اللطٌؾ عبد محمد النبى عبد محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600474البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340866الخالق عبد المجٌد عبد احمد الدٌن محى محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

راسب600البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340867القصاص ابراهٌم ٌاسر محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600435البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340868ن ود ابو جمعه الحمٌد عبد جمعه مصطفى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600412البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340869صقر ابراهٌم رشاد محمود مصطفى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600429البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340870االشول حامد محمد مراد مصطفى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600452البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340871خلٌفه حسن حماده حسن معروؾ

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600407البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340872الشوره محمد المهدى شرٌؾ ٌوسؾ

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600386البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340873ؼنٌم زٌد ابو محمود ٌوسؾ

 سٌارات

 كفر

الزٌات

ناجح600428البحرى الوجهالسٌارات صٌانة

5340881الشوره السٌد العاطى عبد القطب ابراهٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600448البحرى الوجه



5340882فوده احمد السٌد رضا احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600451البحرى الوجه

5340883سنجر الفتاح عبد سامى احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600402البحرى الوجه

5340884ؼنٌم احمد سلٌمان احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600430البحرى الوجه

5340885الرحمن عبد محمد الرحٌم عبد عاشور احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340886الفقى حسب هللا عبد محمد رامى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600437البحرى الوجه

5340887هنطش سعد مصطفى سعد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600البحرى الوجه

5340888الدهراوى على صبحى محمد صبحى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600446البحرى الوجه

5340889ابراهٌم عبده القادر عبد محمد القادر عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600415البحرى الوجه

5340890فهٌم خمٌس صالح كرٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600453البحرى الوجه

5340891صبره ابو السٌد محمد كرٌم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340892ٌحى اللطٌؾ عبد رجب ابراهٌم محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340893الهٌتى احمد زٌنهم  محمد السٌد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600البحرى الوجه

5340894الوفا ابو القادر عبد البٌومى بدر محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600397البحرى الوجه

5340895السباعى الرؤؾ عبد طلعت محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600403البحرى الوجه

5340896االشول جالل هللا عبد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600387البحرى الوجه

5340897شامه ابو حامد على محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340898العاطى عبد فوزى عمر محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه



5340899طاحون فتحى محمد فتحى محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340900شكر ابراهٌم محمود محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600425البحرى الوجه

5340901نعٌنع محمود نجاح محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600401البحرى الوجه

5340902هنطش محمد العزٌز عبد السٌد محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600394البحرى الوجه

5340903صالح محمد ابراهٌم احمد مصطفى

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340904الؽزالى محمد كرم ٌاسر

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
راسب600البحرى الوجه

5340911عطٌه السالم عبد محمد رجب احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

5340912جاروده محمد محمد رضا احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458البحرى الوجه

5340913الصٌفى سعد على سعد احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5340914الهنداوى محمد احمد صابر احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536البحرى الوجه

5340915الجزار احمد محمد احمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

5340916ؼانم ابو عبده على ضاحى اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5340917مدكور محمد الستار عبد محمد اسالم

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5340918العربى القادر عبد محمد حسام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488البحرى الوجه

5340919البربرى محمد النبى عبد  احمد الرحمن عبد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

5340920االشول احمد طه ابراهٌم محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5340921منصور سلٌمان ابراهٌم احمد محمد

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه



5340922عبده النبى عبد زكى اشرؾ محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5340923الجناٌنى ابراهٌم على محمود

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507البحرى الوجه

 عبد الباسط عبد رمضان الباسط عبد مصطفى

الرحمن
5340924

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5340925ٌوسؾ ابو محمد عثمان محمد هشام

 سٌارات

 كفر

الزٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5340931المساوى توفٌق ابراهٌم على ابراهٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502البحرى الوجه

5340932عامر ابراهٌم مصطفى ابراهٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجه

5340933محمود المنعم عبد السٌد ابراهٌم احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600505البحرى الوجه

5340934الشناوى الحسٌنى الوهاب عبد اسامه احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600513البحرى الوجه

5340935برهام السٌد هللا حمدنا احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600524البحرى الوجه

5340936بحٌرى السٌد الحمٌد عبد عادل احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600522البحرى الوجه

5340937المنزالوى احمد الحى عبد عبده احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476البحرى الوجه

5340938الرازق عبد محمود محمد ماهر احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600515البحرى الوجه

5340939عطوه ٌوسؾ محمود محمد احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600508البحرى الوجه

5340940حواس وهبه حامد وائل احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600517البحرى الوجه



5340941كمالو على حسن ٌاسر احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502البحرى الوجه

5340942الكفافى عبده طلعت عبده ادهم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600518البحرى الوجه

5340943بحبح احمد محمد محسن السٌد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600البحرى الوجه

5340944سمٌسم نعٌم جالل باهى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493البحرى الوجه

5340945الدٌب وهبه محمد ٌاسر حمدى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495البحرى الوجه

5340946اللطٌؾ عبد عادل ولٌد خالد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600533البحرى الوجه

5340947اسماعٌل القادر عبد اسماعٌل زٌاد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600494البحرى الوجه

5340948البٌومى نبٌل محمد حاتم زٌاد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499البحرى الوجه

5340949ؼنٌم الفتاح عبد علوان العظٌم عبد زٌاد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463البحرى الوجه

5340950الحفناوى المقصود عبد محمد هللا سٌؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476البحرى الوجه

5340951ٌونس الؽنى عبد الحمٌد عبد مجدى الرحمن عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501البحرى الوجه

5340952عطٌه على الرازق عبد طه هللا عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600487البحرى الوجه

5340953العنانى الفتاح عبد الوهاب عبد السٌد على

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439البحرى الوجه



5340954رخا الوهاب عبد على محمد على

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480البحرى الوجه

5340955موسى عٌد مصطفى عمر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600545البحرى الوجه

5340956صٌام محمد ابراهٌم ابراهٌم الدٌن عمروعالء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498البحرى الوجه

5340957خلٌفه ابو عبده ٌوسؾ احمد كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600511البحرى الوجه

5340958سلوت على شرٌؾ كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493البحرى الوجه

5340959الحماٌل ابو محمد الحمٌد عبد السٌد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501البحرى الوجه

5340960زعتر المتبولى السعٌد رابح محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600512البحرى الوجه

5340961كٌوان محمد عطٌه محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600532البحرى الوجه

5340962االسود محمد محمد عٌد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600485البحرى الوجه

5340963زٌد ابو الرحٌم عبد نعٌم فتحى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457البحرى الوجه

5340964المصرى محمد ماجد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477البحرى الوجه

5340965ازمل سعد محمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600508البحرى الوجه

5340966عرفه الدسوقى محمد محمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600435البحرى الوجه



5340967الزقرد هالل هالل محمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457البحرى الوجه

5340968حسٌن الحلٌم عبد محمد محمود محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465البحرى الوجه

5340969ناصر حجازى احمد ناصر محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473البحرى الوجه

5340970زاٌد ابو على وهبه محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600484البحرى الوجه

5340971الطٌب ابو حمد اٌمن محمود

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600481البحرى الوجه

5340972صبٌحه ابراهٌم صابر محمد محمود

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482البحرى الوجه

5340973راجح السٌد محمد محمدٌن مصطفى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499البحرى الوجه

5340974المنزالوى رجب احمد محمود مصطفى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600البحرى الوجه

5340975العشرى محمد محمد فؤاد معتز

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475البحرى الوجه

5340976الؽفار عبد عبده احمد مهند

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501البحرى الوجه

5340977الؽرٌب محمد محمد الرحمن عبد الدٌن نور

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499البحرى الوجه

5340978ٌونس ابو محمود الشافعى عادل وسام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442البحرى الوجه

5340979رزق مصطفى رزق حمدى ٌوسؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477البحرى الوجه



5340980عوض محمد الحلٌم عبد عوض ٌوسؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468البحرى الوجه

5340991هللا عطا ودٌع عادل ابانوب

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5340992معٌط السٌد عصام ابراهٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456البحرى الوجه

5340993العشماوى ابراهٌم ابراهٌم احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458البحرى الوجه

5340994السلنتى ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5340995ٌاسٌن سعد احمد احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5340996عبٌد محمد احمد احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

5340997حسان احمد فهمى زكرٌا احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428البحرى الوجه

5340998الطاووس مصطفى الدٌن جمال سالمه احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442البحرى الوجه

5340999محمد الدٌن عز الدٌن عز احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447البحرى الوجه

5341000سلٌم سعود احمد عصام احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469البحرى الوجه

5341001الؽندور طه جاد فاٌز احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488البحرى الوجه

5341002عٌد المنعم عبد محمد احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600البحرى الوجه



5341003معٌوى مسعد ابراهٌم مسعد احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452البحرى الوجه

5341004خلٌفه ابو فاروق ٌوسؾ احمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461البحرى الوجه

5341005العبد محمد رزق محمد اسامه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341006الصٌرى احمد محب احمد اشرؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341007رضوان حموده محمد عالء اشرؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527البحرى الوجه

5341008الشرٌؾ محمد محمد عادل اكرم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341009اسماعٌل المحسن عبد عاصم الحسن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443البحرى الوجه

5341010الشافعى المرسى عمر الشافعى امام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455البحرى الوجه

5341011ندا الفتاح عبد ابراهٌم اٌهاب

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5341012الطلخاوى محمد السٌد سامى حسن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600457البحرى الوجه

5341013حجازى حسن محمد حسن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341014عٌد محمد محمود حسٌن حسٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459البحرى الوجه

5341015شعبان الدٌن على على حسٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447البحرى الوجه



5341016معٌط حسن صابر اٌهاب خالد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455البحرى الوجه

5341017الجمل محمود محمد على خالد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496البحرى الوجه

5341018السروى سالمة عاطؾ رحمى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443البحرى الوجه

5341019عطٌه حسٌن حافظ سٌد زٌاد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473البحرى الوجه

5341020هللا عبد على محمد على سامح

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه

5341021الشرقاوى اسماعٌل محمد طارق

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461البحرى الوجه

5341022رضوان ابراهٌم اسماعٌل ٌحٌى طلعت

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341023السعود ابو محمد طاهر احمد عادل

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341024دروٌش على على الرحمن عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه

5341025عٌسى السعٌد محمد الرحمن عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477البحرى الوجه

5341026العربانى الرحمن عبد مسعد الرحمن عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5341027مقلد عبده محمد العزٌز عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341028عوؾ السالم عبد احمد السٌد خالد هللا عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه



5341029البنان هللا عبد محمد هللا عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341030االبلجى احمد هللا عبد هانى هللا عبد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522البحرى الوجه

5341031الطرابٌلى محمد محمد عمار

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341032رجب احمد ابراهٌم عمر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341033خضر احمد فتحى محمد احمد عمر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482البحرى الوجه

5341034الهامى محمد محمود عمر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475البحرى الوجه

5341035سلٌمان محمود حلٌم عمرو

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465البحرى الوجه

5341036البانى ابراهٌم محمد ابراهٌم كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341037سماحه العدوى محمد اشرؾ كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5341038معروؾ على مجدى كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه

5341039نواره فتح محمود محمود كرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471البحرى الوجه

5341040سبله السٌد على السٌد عادل ماذن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520البحرى الوجه

5341041العباسى على محمد مازن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471البحرى الوجه



5341042رجب كامل ابراهٌم محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464البحرى الوجه

5341043الشٌن الشٌن ابراهٌم محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481البحرى الوجه

5341044النشار زكرٌا احمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341045العتر مسعد  محمد احمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341046الرداد السعٌد التابعى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341047االمام النور ابو السٌد الكحالوى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5341048نجم كامل اٌهاب محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341049خضٌر محمد حسٌن جمال محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532البحرى الوجه

5341050اللبان عمر رزق محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5341051البرش طه شاكر محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341052البساطى رشدى صالح محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341053النجار كامل محمد الوهاب عبد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341054محمد الدٌن عز الدٌن عز محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه



5341055محمد المرسى عصام محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600534البحرى الوجه

5341056بؽا الحلٌم عبد فوزى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341057خلؾ على محمد كمال محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341058رجب حامد عبده محمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341059الفوال محمد محمد محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452البحرى الوجه

5341060الناؼى محمد مصطفى مصطفى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520البحرى الوجه

5341061العوادلى مسعد نجاح محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5341062عمٌره محمد السٌد هانى محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه

5341063سالمه سامى سالمه مصطفى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

5341064الصٌاد مصطفى هانى مصطفى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

5341065باش البسٌونى نصر مختار نادر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341066بحٌلق رجب محمد نعٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5341067العٌسوى طاهر محمد نور

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه



5341068نصر السٌد محمد هشام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600البحرى الوجه

5341069الدٌن سراج امٌن محمد هشام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482البحرى الوجه

5341070الشحات الهادى عبد محفوظ مجدى وسام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495البحرى الوجه

5341071الحكٌم محمد عاطؾ ولٌد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520البحرى الوجه

5341072الزهار خلٌل عوض ٌحٌى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341073شطا جالل محمد محمد ٌوسؾ

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5341081فرحات السٌد محمد محمد محمد اروى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341082شاكر ادرٌس حامد اسراء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600البحرى الوجه

5341083المؽالوى العزٌز عبد العزٌز عبد اسراء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5341084الرازق عبد نعٌم محمد اسماء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه

5341085الشربٌنى عبده نصحى اسماء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525البحرى الوجه

5341086الشربٌنى محمد عاصم االء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341087ؼربو مصطفى محمد الشٌماء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه



5341088الؽضاوى محمد حسن الفت

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5341089حافظ البدرى على مسعد امٌره

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341090عٌسى ابو احمد احمد الدٌن عالء اٌمان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536البحرى الوجه

5341091العش احمد محمد اٌه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5341092البدرى محمد حسن محمد باسنت

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341093الملٌجى الحمٌد عبد احمد حسن جانا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600البحرى الوجه

5341094الدٌب محمد المجٌد عبد جنه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544البحرى الوجه

5341095زراع حسن حسن مجدى جنه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341096اللبان خلٌل الدسوقى جهاد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416البحرى الوجه

5341097عٌسى ابو السعٌد عزت محمد حنان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5341098الموجى سمٌر محمد حنٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538البحرى الوجه

5341099نصٌر سلٌمان سلٌمان سلٌمان دعاء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341100صٌام محمد مجدى دنٌا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452البحرى الوجه



5341101الفضل ابو خلٌل فتحى محمد دنٌا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341102الشربٌنى حمزه الدٌن زٌن ناجى دنٌا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341103المنٌر فنجرى وحٌد رانٌا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517البحرى الوجه

5341104ابراهٌم محمد الوفا ابو اشرؾ رحمه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531البحرى الوجه

5341105الشربٌنى عمر شاكر رحمه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341106موسى ابو ٌونس محمد رضوى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه

5341107حماد الجلٌل عبد محمد محمد رناد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5341108خلٌل الجلٌل عبد العظٌم عبد طارق روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528البحرى الوجه

5341109البساطى حلمى عبده روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5341110سرحان محمد مصطفى روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه

5341111عوٌضه محمد مصطفى محمد سناء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441البحرى الوجه

5341112فٌاله عباس محمد كمال شروق

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341113والى ٌاقوت محمد محمد شروق

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521البحرى الوجه



5341114طراؾ محمد سعد محمد محمد شهد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341115البلقاسى عطٌه اسامه شٌماء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

5341116الشعراوى السٌد على صباح

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341117فراج عوض على علٌاء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464البحرى الوجه

5341118شرؾ السٌد اشرؾ الزهراء فاطمه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه

5341119العشماوى محمد السعٌد الزهراء فاطمه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه

5341120انجو مصطفى سمٌر الزهراء فاطمه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341121عصر على على رضا مرٌم

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5341122اللطٌؾ عبد ابراهٌم هللا عبد محمد اسامه منه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341123السٌد ابراهٌم اٌمن هللا منه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341124شطا رجب جوده وائل هللا منه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482البحرى الوجه

5341125معوض عطٌه مسلم ابو عصام منى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444البحرى الوجه

5341126عماره ابو على محمد اشرؾ مٌرنا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466البحرى الوجه



5341127حماد محمد عالء مٌرنا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5341128السوٌسى ابراهٌم محمود نبٌل نادره

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5341129زٌنه رجاء عصام نادٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500البحرى الوجه

5341130الؽباشى الفتاح عبد السٌد محمد نانسى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493البحرى الوجه

5341131شرؾ احمد فرٌد فرٌد ناهد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488البحرى الوجه

5341132حموده مصطفى احمد ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507البحرى الوجه

5341133جمعه محمد انور اسماعٌل ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341134السقا الرحمن عبد جبر كامل جابر ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5341135عامر على حسن ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477البحرى الوجه

5341136سمره ابو امٌن رمزى ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

5341137الشوبكى زكرٌا عماد ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341138الشٌمى الفتاح عبد السعٌد نرمٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5341139زاٌد حامد سادات نورا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه



5341140بلح الحفٌظ عبد عطٌه خالد نورهان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529البحرى الوجه

5341141زاهر راضى وائل نورهان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529البحرى الوجه

5341142الزٌر مختار حسن هانى هدٌر

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542البحرى الوجه

5341143الباز السعٌد المعاطى ابو السعٌد هٌام

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542البحرى الوجه

5341144الكرٌم عبد جبر ثابت ٌاسمٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528البحرى الوجه

5341145احمد هللا سعد صبرى ٌاسمٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341146الجمل صبح مسعد ممدوح ٌاسمٌن

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341151على محمد ٌاسر محمد

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600510البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341152حواس الجوهرى جالل مصطفى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341161المندراوى الرحمن عبد طلعت اسراء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600471البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341162العدوى الدٌن سعد احمد اٌه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600473البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341163مرجان فرٌد وحٌد اٌه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600467البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341164الصٌاد ٌاقوت محمد دنٌا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600462البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341165ماٌلو كامل محمد عبده روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600474البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341166نوفل مصطفى مصطفى روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600481البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341167رخا ابو السٌد ٌاسر روان

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600471البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341168سلٌم سالمه محمد ساره

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341169المتبولى احمد جمال شروق

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600480البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341170احمد شعبان ابراهٌم صفاء

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600482البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341171طرابٌه عوض فوزى فاطمة

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600515البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341172الفار على محمود محمود هللا منه

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600452البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341173اللطٌؾ عبد سعد محمد اشرؾ ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600467البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341174هجام محمد السٌد رضا ندى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600476البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341175المتبولى السٌد جالل نرفا

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600503البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341176راس ابو راشد احمد هدى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600472البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341177ؼانم سلٌمان السٌد سامح ٌمنى

 المصنع

 األوربى

 الفرع

الرئٌسى

ناجح600490البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341181رجب ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5341182احمد سٌد مهران اسامه احمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482البحرى الوجه

5341183ابراهٌم فتحى السٌد احمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه

5341184الؽفار عبد السٌد الؽفار عبد احمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537البحرى الوجه

5341185النجار كمال احمد محمد اسامه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341186خضر الصادق عبد صالح اسالم

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600559البحرى الوجه

 محمد العزٌز عبد محمود العزٌز عبد اسالم

حسن
5341187

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341188موسى على محمد حسن السٌد خالد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5341189خلؾ محمد عماد ولٌد خالد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540البحرى الوجه

5341190رجب الحلٌم عبد احمد زٌاد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه



5341191سلٌمان محمد طه الرجال عز محمد الحمٌد عبد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600548البحرى الوجه

5341192عامر محمد عطٌه محمد الرحمن عبد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

5341193المكباتى طلبه عزت عماد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341194الخمٌسى المرسى فتحى السالم عبد فتحى

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458البحرى الوجه

5341195الزاهد الفتاح عبد اسامه محمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428البحرى الوجه

5341196ابراهٌم السٌد محمد رضا محمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

5341197البر عبد الؽنى عبد امٌن على محمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521البحرى الوجه

5341198العبد احمد محمد فتحى محمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600البحرى الوجه

5341199اسماعٌل ابراهٌم احمد محمد ممدوح محمد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532البحرى الوجه

5341200النجومى محمد حامد احمد محمود

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه



5341201البٌومى محمود طه محمود

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546البحرى الوجه

5341202عجٌنه على السٌد محمد محمود

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341203وهبه احمد عوض محمد محمود

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341204الفار الجلٌل عبد عبده مصطفى

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471البحرى الوجه

5341205الفتاح عبد حسام معاذ

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5341206السودانى فوزى حمدى معاذ

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

5341207صادق محمد حسن صالح معاذ

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5341208القط طاهر محمد منصور معاذ

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه

5341209مسلم محمود سعد وائل

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

5341210السٌد سلٌمان السٌد ٌاسر

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه



5341211احمد سٌد محمد المعاطى ابو عصام ٌوسؾ

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520البحرى الوجه

5341221البنا المتولى السٌد سعد اسراء

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600564البحرى الوجه

5341222العبد ابراهٌم مصطفى اشرؾ امل

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600البحرى الوجه

5341223محمود احمد محمد احمد امنٌه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536البحرى الوجه

5341224سالم محمود عصام امنٌه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531البحرى الوجه

5341225الزمٌتى احمد على عصام امٌنه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5341226الرحمن عبد محمد المجٌد عبد وائل اٌه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554البحرى الوجه

5341227بصله السٌد التهامى كمال دٌانا

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341228ربه عبد محمود محمود ابراهٌم رحمه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472البحرى الوجه

5341229الحمٌد عبد طه الحمٌد عبد محمد رحمه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه



5341230هالل ابراهٌم ابراهٌم رضا رؼده

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500البحرى الوجه

5341231الدمٌاطى السٌد السٌد السٌد سهٌله

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341232مطاوع احمد محمود مجدى منه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341233الدٌب ٌحٌى اٌمن مرٌم

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546البحرى الوجه

5341234نجٌد احمد المتولى الدٌن عز مرٌم

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517البحرى الوجه

5341235محمد شبانه وهبه خالد مٌرنا

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539البحرى الوجه

5341236الخوالنى رمضان طلبه ٌوسؾ سامح ناهد

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600564البحرى الوجه

5341237جبر طلعت احمد ندى

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5341238الحفناوى الفتاح عبد الؽنى عبد نبٌل ندى

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341239خلٌل احمد السعٌد محمد نورسٌن

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522البحرى الوجه



5341240حسانٌن على محمد على سعد على هاجر

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475البحرى الوجه

5341241رخا الشرباصى محمد وجدى هاجر

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498البحرى الوجه

5341242ابراهٌم سعد وائل هبه

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341243شوارب الؽنى عبد احمد حامد وسام

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600574البحرى الوجه

5341244كساب مصطفى احمد محمد وسام

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554البحرى الوجه

5341245الصٌاد الشربٌنى الستار عبد هشام ٌارا

 المصنع

 األوربى

 فرع

 دمٌاط

الجدٌدة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه

5341251براٌه على طه على ابراهٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

5341252حجازى الرحمن عبد محمد ابراهٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600547البحرى الوجه

5341253البطوط مسعد احمد باسم احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه

5341254القمرى احمد الؽرٌب رضوان احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600558البحرى الوجه

5341255الشٌن محمد على زاهر احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511البحرى الوجه

5341256الشناوى السعٌد شرٌؾ احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466البحرى الوجه

5341257ؼنٌم السٌد المعاطى ابو طارق احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه



5341258حراز الرازق عبد محمود احمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341259احمد ابراهٌم احمد اسامه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600568البحرى الوجه

5341260العٌان محمد المتولى سعد اسالم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه

5341261العوادلى العربى مجدى اسالم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5341262خلٌل جمعه محمود اكرم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551البحرى الوجه

5341263الشاعر احمد على السٌد السٌد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341264الحسٌنى السٌد كامل السٌد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458البحرى الوجه

5341265النجٌرى محمد بهاء امجد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600560البحرى الوجه

5341266جبر نعمان محمد امجد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341267المجٌد عبد على محمد اٌمن اٌاد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465البحرى الوجه

5341268الولى محمد محمود جمال

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5341269عرب سالمه محمد ابراهٌم حازم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5341270الشامى ابراهٌم اٌمن حازم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341271سلٌمان السٌد سلٌمان محمد الدٌن حسام

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539البحرى الوجه

5341272تعٌلب حسن سامى حسن

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507البحرى الوجه

5341273النجا ابو مختار مختار حمدى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341274زقزوق عاشور زكرٌا احمد خالد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517البحرى الوجه



5341275عسٌلى السعٌد السعٌد خالد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه

5341276المالحى ٌوسؾ سعٌد خالد محمد خالد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5341277حسن الوهاب عبد مجدى ولٌد خالد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341278الهوارى عبده احمد احمد زٌاد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476البحرى الوجه

5341279السمبسكانى الفتاح عبد وائل زٌاد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528البحرى الوجه

5341280العلمى السٌد صدٌق صابر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5341281شاهٌن السٌد السٌد صالح

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532البحرى الوجه

5341282دهشان صالح محمد محمد صالح

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341283الرٌطى الوهاب عبد اسامه عادل

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495البحرى الوجه

5341284ٌونس الحمٌد عبد محمد احمد الرحمن عبد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5341285البراوى عبده اسامه الرحمن عبد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341286شبارة محمد وائل الرحمن عبد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341287الشٌخ ابراهٌم احمد هللا عبد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341288الحدٌدى محمد رجاء عالء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341289البشار مصطفى ٌحٌى على

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه

5341290العال عبد على الدٌن نصر حسام عماد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه

5341291الحجرى عادل قاسم عمار

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه



5341292عماشه احمد عباس محمد عمار

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341293ٌوسؾ عٌد عٌد عمارهانى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341294الفقى على احمد عطٌه محمد عمر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5341295المنٌاوى زكرٌا منٌر عمر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341296البساطى ٌاقوت ٌاقوت عمر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5341297عوؾ ابو صالح السٌد فارس

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه

5341298على محمد الكٌالنى محمد جمال كرٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341299كسبر ٌاقوت محمد كرٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522البحرى الوجه

5341300بحٌرى احمد مفٌد كرٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497البحرى الوجه

5341301صٌام محمد عرفه ناصر ماجد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544البحرى الوجه

5341302الؽرباوى مسعد احمد مازن

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341303زاٌد محمد احمد مجدى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5341304الفٌومى محمد اٌمن محب

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5341305الشربٌنى ربه عبد مصباح ابراهٌم محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550البحرى الوجه

5341306الكفافى محمد برهان احمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600534البحرى الوجه

5341307الشبراوى الحدٌدى محمد الجمٌل محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341308البربرى عٌد الهادى عبد السٌد انور محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600553البحرى الوجه



5341309جاد محمد ابراهٌم جمال محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445البحرى الوجه

5341310حماد معوض جمعه محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5341311حسنٌن محمد حسنى محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

5341312عطٌه على سعد حلمى محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481البحرى الوجه

5341313عٌاد عمرعمر خطاب محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه

5341314لوته  التابعى السٌد سالم محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475البحرى الوجه

5341315الصعٌدى حامد على حامد سامى محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500البحرى الوجه

5341316منتصر محمد سعد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533البحرى الوجه

5341317رجب ٌوسؾ سعد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341318صٌام السعٌد عرفه محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه

5341319بدر زكرٌا عصام محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475البحرى الوجه

5341320نعمان وجدى على محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341321سلٌمان رشاد الدٌن عماد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498البحرى الوجه

5341322موسى احمد عوض عوض محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493البحرى الوجه

5341323الوهاب عبد محمد نصحى فهٌم محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5341324عطٌه عوض السٌد كامل محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341325الصٌاد محمد محروس محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465البحرى الوجه



5341326بحٌرى حسٌن حلمى محمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341327احمد مرسال العاطى عبد محمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5341328منسى على محمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341329الؽرباوى محمد محمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341330موسى نعٌم محمد محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481البحرى الوجه

5341331زٌد محمد طلبه محمود محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341332الحادق فرج ضٌاء وائل محمد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341333ضٌؾ ابراهٌم امٌن ابراهٌم محمود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462البحرى الوجه

5341334حبش ٌونس محمد ابراهٌم محمود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه

5341335القشاوى احمد على جمال محمود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341336عطٌه محمود رمضان محمد محمود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341337سوٌلم محمد محمد محمد محمود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468البحرى الوجه

5341338داود ابراهٌم محمد السعٌد مصطفى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493البحرى الوجه

5341339هللا خٌر حسن جالل مصطفى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504البحرى الوجه

5341340هالل طه رمضان مصطفى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466البحرى الوجه

5341341االسمر مسعد فتحى مصطفى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600البحرى الوجه

5341342حسٌن ٌوسؾ حسٌن حسٌن مصطفً

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه



5341343عسٌلى السعٌد حامد معتز

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496البحرى الوجه

5341344اللتقانى فتحى ماهر مهاب

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341345الؽرٌبى احمد احمد ناصر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527البحرى الوجه

5341346الذكى المتولى فكرى اٌمن نور

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480البحرى الوجه

5341347الحماقى احمد طه سامى هانى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477البحرى الوجه

5341348سلٌمان حسٌن ٌوسؾ رافت ٌسرى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542البحرى الوجه

5341349كامل وهبه ابراهٌم ابراهٌم ٌوسؾ

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539البحرى الوجه

5341350عسل الوهاب عبد السٌد محمد ٌاسر ٌوسؾ

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600547البحرى الوجه

5341361العٌان عبده سعد على اسراء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341362حجاب الشربٌنى عطا الحسٌنى اسماء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600559البحرى الوجه

5341363مصطفى ابراهٌم محمد محمد اسماء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517البحرى الوجه

 طه الرازق عبد الرازق عبد توكل محمد افنان

هالل
5341364

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600548البحرى الوجه

5341365شهده الدسوقى ابراهٌم اسامه االء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5341366هللا جاب محمد عمرو االء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5341367فرح حامد احمد امٌره

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511البحرى الوجه

5341368الزرقاوى احمد محمود شبان امٌره

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341369عمر احمد كرٌم اٌمان

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499البحرى الوجه



5341370خالؾ محمود عزت هللا اٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341371زناتى نعٌم محمد اٌمن اٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600562البحرى الوجه

5341372جمٌل الحمٌد عبد عطٌه اٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446البحرى الوجه

5341373العجٌرى احمد محمد اٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600559البحرى الوجه

5341374سلمان فهٌم فهٌم محمد اٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341375الالوى عبد عوض الشربٌنى دالٌا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539البحرى الوجه

5341376عبده الحسن ابو فهمى دنٌا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507البحرى الوجه

5341377الهنداوى عباس رمضان محمود دنٌا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550البحرى الوجه

5341378مقلد امٌن مسعد دٌنا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487البحرى الوجه

5341379مطر جاد على احمد رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600557البحرى الوجه

5341380المصرى ابراهٌم احمد اسامه رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495البحرى الوجه

5341381زناتى نعٌم محمد اٌمن رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540البحرى الوجه

5341382المناوى محمد عوض عادل رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5341383قمر ابو حسٌن مصطفى عادل رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510البحرى الوجه

5341384هوٌدى احمد السعٌد محمد رحمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537البحرى الوجه

5341385الدر محمد طاهر مصطفى رقٌه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5341386كسبر حامد محمد رنا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه



5341387الحدٌدى التابعى العابدٌن زٌن رنٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517البحرى الوجه

5341388الزالط رفعت احمد روان

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530البحرى الوجه

5341389الؽرٌب السٌد ربٌع محمد ساره

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531البحرى الوجه

5341390الشامى محمد عادل سلمى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523البحرى الوجه

5341391الؽباشى محمد عصام سلمى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527البحرى الوجه

5341392زناتى نعٌم محمد اٌمن سماء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546البحرى الوجه

5341393الدٌك السالم عبد الحلٌم عبد سهٌله

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5341394العزبى مصطفى محمد محمد محمد سهٌله

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538البحرى الوجه

5341395فاٌد عبده عبده محمود شهد

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341396خلٌل ابراهٌم ٌاسر عبٌر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341397النجار مختار زكرٌا عزه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551البحرى الوجه

5341398عمر رزق كامل مالك علٌاء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554البحرى الوجه

5341399رجب محمد محمد عهود

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522البحرى الوجه

5341400السٌد ابراهٌم محمد محمد الزهراء فاطمه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600559البحرى الوجه

5341401شاهٌن حسن محمد فرح

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551البحرى الوجه

5341402الشناوى ٌوسؾ مسعد صالح مروه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600559البحرى الوجه

5341403سلمان الجواد عبد مسعد مرٌم

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537البحرى الوجه



5341404سعدون محمد اٌهاب هللا منه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341405العربانى القادر عبد حسن هللا منه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600548البحرى الوجه

5341406بحٌرى محمد توفٌق سالم هللا منه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600558البحرى الوجه

5341407الحناوى محمد محمد مجدى هللا منه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600560البحرى الوجه

5341408جرٌوه محمود هشام منه

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5341409نجم حجازى المتولى عادل منى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600535البحرى الوجه

5341410العشماوى خالد ٌاسر منى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600557البحرى الوجه

5341411بقا ابراهٌم سالمه مٌار

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600562البحرى الوجه

5341412بصله  مروان ابرهٌم ندى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540البحرى الوجه

5341413خفاجى حسن مختار ندى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514البحرى الوجه

5341414العراقى محمود محمد رافت نورا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526البحرى الوجه

5341415الجوٌلى محمد امٌن مجدى نورا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533البحرى الوجه

5341416مقبول احمد احمد نوران

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541البحرى الوجه

5341417اسماعٌل ابو العزٌز عبد اسامه نورهان

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527البحرى الوجه

5341418عصفور محمد ابراهٌم خالد نورهان

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536البحرى الوجه

5341419الكحكى احمد محمود احمد هاجر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528البحرى الوجه

5341420االرشل ابراهٌم عثمان هاجر

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519البحرى الوجه



5341421الصٌاد احمد محمد هدى

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487البحرى الوجه

5341422مؤمن على عاطؾ هناء

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550البحرى الوجه

5341423عاشور حموده مجدى ٌارا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5341424الجوهرى احمد عٌد محمد ٌارا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524البحرى الوجه

5341425بدران ابراهٌم احمد اسالم ٌاسمٌن

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600565البحرى الوجه

5341426الؽاٌش حسن الرحمن عبد ٌاسمٌنا

 المصرٌة

 للحاسبات

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600558البحرى الوجه

5341431الجبالى السٌد مجاهد ابراهٌم احمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487البحرى الوجه

5341432ندا محمد حسن محمد احمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5341433البوهى منصور محمد احمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600467البحرى الوجه

5341434الشافعى اسماعٌل سمٌر اسالم

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486البحرى الوجه

5341435الدٌن بدر شحاته سمٌر خالد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473البحرى الوجه

5341436العٌله ابو رزق حسن صالح خالد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488البحرى الوجه

5341437سرحان محمد فتحى شكرى زٌاد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

 حجازى الشحات  محمد محمد الرحمن عبد

العٌوطى
5341438

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه



5341439بصله الطنطاوى نصر السٌد هللا عبد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494البحرى الوجه

5341440رضوان نبٌه نبٌه الوهاب عبد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341441شمه ابو صابر محمد فارس

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478البحرى الوجه

5341442الباتع عبده محمد لؤى

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488البحرى الوجه

5341443باشا محمد حمدان اٌمن محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506البحرى الوجه

5341444عٌسى رمضان على حسن محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448البحرى الوجه

5341445الباز احمد حسٌن ربٌع محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508البحرى الوجه

5341446حسان الدسوقى ابراهٌم سمٌر محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341447سالل سعٌد جمعه الدٌن صالح محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه

5341448زهران الرازق عبد سعد عبده محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

5341449الباز احمد كامل محمد محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479البحرى الوجه

5341450نده مسعد محمد مسعد محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه

5341451مصطفى محمد سمٌر هانى محمد

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489البحرى الوجه



5341452مصطفى محمد سمٌر هانى محمود

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482البحرى الوجه

5341453الراعى القادر عبد محمد هانى محمود

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509البحرى الوجه

5341454ندا حامد حامد محمد ٌوسؾ

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501البحرى الوجه

5341461السؤالى عٌد سمٌر اسراء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500البحرى الوجه

5341462خلٌل احمد الفتاح عبد الفتاح عبد نبٌل اسراء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

5341463العجٌمى فوزى محمد محمد اسماء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498البحرى الوجه

5341464فقارى النور ابو محمد مجدى االء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525البحرى الوجه

5341465ؼانم حامد محمد محمد االء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527البحرى الوجه

5341466الجبالى المعطى عبد المعطى عبد اشرؾ امٌره

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440البحرى الوجه

5341467الرجال ابو محمد مجدى امٌره

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513البحرى الوجه

5341468هرٌهر الشربٌنى محمد الشربٌنى اٌه

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341469العز ابو على محمد محمد احمد دنٌا

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341470بصله سلٌمان سمٌر محمد دنٌا

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600570البحرى الوجه



5341471عٌسى محمد احمد روان

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520البحرى الوجه

5341472العٌله ابو رزق حسن حسن روضه

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543البحرى الوجه

5341473طمان الجلٌل عبد الفتاح عبد عٌد رٌهام

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600573البحرى الوجه

5341474مرعى محمد مصطفى سمر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600567البحرى الوجه

5341475بركات احمد مصطفى مصطفى سمر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341476ندا السالم عبد ٌاسٌن السالم عبد سمٌه

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341477هوٌدى ابراهٌم السٌد سهٌله

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600البحرى الوجه

5341478السعٌد مصطفى زكى اسامه عهود

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518البحرى الوجه

5341479شتٌه احمد محمد ماهر ؼٌداء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511البحرى الوجه

5341480تفاحه الراجحى محمد حسن فاطمه

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483البحرى الوجه

5341481ابراهٌم محمد الكرٌم عبد مجاهد كوثر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505البحرى الوجه

5341482البرمبالى محمد كامل ماجده

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492البحرى الوجه

5341483الجبالى عبده فكرى محمد مرٌم

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502البحرى الوجه



5341484الخانكى محمد حسٌن محمد هللا منه

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529البحرى الوجه

5341485دروٌش العوضى العوضى المتولى مى

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474البحرى الوجه

5341486تقلو الرحمن عبد اسامه مٌار

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490البحرى الوجه

5341487الواحد عبد احمد حامد حامد نانسى

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519البحرى الوجه

5341488عسل الحسانٌن محمد محمد نداء

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456البحرى الوجه

5341489البراوى محمد السٌد حمدى ندى

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341490الدٌب الهادى عبد فتحى ندى

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512البحرى الوجه

5341491العٌوطى ابراهٌم احمد الدسوقى نورا

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545البحرى الوجه

5341492حموده التابعى العربى نورهان

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515البحرى الوجه

5341493زؼٌلم مسلم على على هاجر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516البحرى الوجه

5341494داود الفتاح عبد محمد هاجر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491البحرى الوجه

5341495بصله رجب محمد محمد هاجر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443البحرى الوجه

5341496الدسوقى ابراهٌم السٌد هدٌر

 المصرىة

 للحاسبات

 فرع

الروضة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498البحرى الوجه



5341501ؼازى على السعٌد ابراهٌم احمد
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435البحرى الوجه

5341502ابراهٌم محمد نزٌه خالد بهاء
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465البحرى الوجه

5341503سلٌمان الزاهى حافظ محمد حسام
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451البحرى الوجه

5341504مصطفى احمد ناصر فارس
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447البحرى الوجه

5341505خلٌفه على المؤمن عبد الكحالوى محمد
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503البحرى الوجه

5341506محمد سعد الدٌن عالء محمد
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485البحرى الوجه

5341507الكٌالنى على بدٌر على هشام
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600البحرى الوجه

5341511السٌد الوهاب عبد السٌد الوهاب عبد امٌرة
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484البحرى الوجه

5341512على السٌد محمد زكرٌا مرٌم
 كفر بٌال

الشٌخ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470البحرى الوجه

طلخا سماد5341521محمد ابراهٌم الهادى عبد ناصر ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600373البحرى الوجه

طلخا سماد5341522المش احمد القطب عزوز ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341523حسٌن احمد فتحى محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341524الدٌن وصٌؾ الباز امٌن محمود احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341525خمٌس فوده عمر محمد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341526عوض المرسى الحسٌنى محمد الحسٌنى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341527هاشم احمد محمد رفعت صالح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341528مصطفى على هللا عبد المؽاورى صالح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341529محمود محمد الكٌالنى محمد طارق
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341530احمد محمد محمد رزق عادل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341531احمد سٌد الهادى عبد متولى ربٌع الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341532الحضرى الباز محمد شرٌؾ الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه



طلخا سماد5341533على الؽنى عبد عوض الؽنى عبد عوض
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341534بكرى العظٌم عبد محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341535السالم عبد مجدى السالم عبد مجدى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341536محمد البسٌونى عدلى البسٌونى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341537سعد العزٌز عبد لبٌب اٌمن محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341538محمد جاد بدوى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341539نصار القادر عبد الهادى عبد سعد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341540عوضٌن الفتاح عبد سمٌر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341541المهدى شحاته محمد صبرى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341542بدر على رزق الفتاح عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341543هللا عبد محمد هللا عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341544حامد على اللطٌؾ عبد على محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341545على محمد فؤاد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341546ابراهٌم الحسٌنى على فتحى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341547ابراهٌم محمد مجدى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341548العشرى مصطفى محمود عادل محمود محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341549محمد الصدٌق صبرى ٌاسر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341550الشربٌنى الرحمن عبد ابراهٌم السٌد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

طلخا سماد5341551البهلول الرحمن عبد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428البحرى الوجه

طلخا سماد5341552العراقى صالح حمزه احمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600البحرى الوجه

5341561عوده الهادى عبد محمد السٌد احمد
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600444البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341566طه ابراهٌم مسعد محسن احسان
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600461البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341567الفٌومى بهنسى سامى اٌمان
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341568رجب محمد الوهاب عبد سعٌد نشات اسماء
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600446البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341569على خلٌل محمد السٌد اسماء
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600466البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341570الرمادى محمد الحى عبد مجدى اٌه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600470البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341571بدٌر محمد السٌد محمود اٌه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600470البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341572حماد الدمرداش ابراهٌم ابراهٌم بسنت
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600466البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341573السٌد حسن زكى عصام ثرٌا
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600463البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341574السٌد القادر عبد محمد رمضان دالٌا
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600483البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341575نصار امٌن الحمٌد عبد محمد دالٌا
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341576شكر عٌسى احمد احمد دنٌا
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600466البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341577صدٌق مرسى عصام رحمه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600444البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341578حسن ناصؾ محمد رٌم
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600467البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341579ابوطاحون احمد احمد احمد زوبه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600450البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341580حسن خاطر الفتاح عبد خاطر سمٌه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600485البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341581المزٌن السٌد محروس صباح
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600490البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341582هللا خٌر السٌد مصطفى مصطفى صفاء
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600480البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341583الننى محمد محمد مكرم فاطمه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600477البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341584رضوان الشناوى نبٌل فاطمه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600505البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341585سالمه محمد السٌد عادل فاطمه
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600469البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341586البسٌونى رمضان احمد طلعت مرٌم
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600475البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341587البلٌهى ابراهٌم السعٌد فتحى مرٌم
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600472البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341588حمد القضب فاٌز منى
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600494البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341589العمروسى ابراهٌم الرحمن عبد جمال نرمٌن
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600470البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341590الشهاوى محمد نعمان محمد نورهان
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600471البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341591الشاهد محمد ربه عبد محمد هند
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341592المهدى صبحى مصطفى وفاء
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341593محمد المرسى شلبى حماده ٌاره
 ترٌكو

الصٌاد
ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبس

ناجح600502البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341601دهب احمد فتحى مجدى احمد

ناجح600490البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341602خلؾ محمود عبده عبده ادهم

ناجح600487البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341603الطلخاوى محمد محمد اشرؾ

ناجح600479البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341604المهوى مصطفى السعٌد ابراهٌم خالد

ناجح600505البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341605كركر طه سعد ولٌد خضر

ناجح600479البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341606الكاتب عباس السٌد اٌمن زٌاد



ناجح600455البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341607فرج احمد محمد ابراهٌم محمد

ناجح600470البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341608حمام محمد السعٌد عمر محمد

ناجح600468البحرى الوجهعامة نجارةالرحمة5341609الفٌل على الجلٌل عبد ٌوسؾ

ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341611على انور رضا اسماء

ناجح600492البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341612شقداؾ  محمد زٌد ابو امنٌه

ناجح600492البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341613العبد حسن حسن  مسعد امنٌه

ناجح600490البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341614عوض محمد محسن امٌره

ناجح600481البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341615نوارج خلٌل السٌد اٌمان

ناجح600470البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341616الحداد ابراهٌم احمد خلود

ناجح600498البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341617معروؾ السٌد  فضل دعاء

ناجح600496البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341618الخمٌسى محمد محمد شمس

ناجح600477البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341619مقلد السٌد ناصر مرٌم

ناجح600465البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341620فٌاله محمد رجب هللا منه

ناجح600484البحرى الوجهالجاهزة المالبسالرحمة5341621حماٌل ابراهٌم اسماعٌل محمد مى

5341631الرازق عبد السعٌد سمٌر فرٌد احمد
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341632رمضان الفتاح عبد محمد حسنى
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341633سلٌم ابو رضوان على حمدان
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341634رمضان الفتاح عبد عطٌه رمضان
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341635امٌن ابراهٌم حاتم زٌاد
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341636العزٌز عبد هللا عبد اٌمن فادى
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341637النادى محمد على بهجت كرٌم
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341638البلتاجى شحاته السٌد رفعت كرٌم
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341639حموده محمد السٌد اٌمن محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341640سلٌمان احمد محمدى ناصر محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341641حٌان احمد محمد محمد محمود
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341642محرز محمد محمد محمود
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341643متولى حلمى مجدى ولٌد محمود
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341644مبروك مرسى شرٌؾ مرسى
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341645محمد هللا ضٌؾ سالم عٌد مسعد
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341646القصبى السعٌد الرحمن عبد احمد مصطفى
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341647الزعبالوى احمد العابدٌن زٌن محمد نبٌل
 العربٌة

للنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341651حبٌب السٌد محمد ابراهٌم
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600471البحرى الوجه

5341652زهره نجاح وصٌؾ احمد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600487البحرى الوجه



5341653الشافعى ٌوسؾ فؤاد محسن الرحمن عبد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600416البحرى الوجه

5341654شاهٌن ابراهٌم على اشرؾ على
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600438البحرى الوجه

5341655ٌوسؾ السٌد السٌد عمرو
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600454البحرى الوجه

5341656بلحه رمزى محمد اٌمن محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600437البحرى الوجه

5341657نوفل ابراهٌم محمدى رضا محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600457البحرى الوجه

5341658ناصؾ البلتاجى محمد طارق محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600467البحرى الوجه

5341659فضل العظٌم عبد محمد ٌاسر محمد
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600481البحرى الوجه

5341660صالح مصطفى السعٌد مصطفى
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600446البحرى الوجه

5341661نعمه ابو محمد محمد اشرؾ ٌحٌى
 العربٌة

للنسٌج

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600410البحرى الوجه

5341671السودانى محمد جوهر احمد ابراهٌم
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600404البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341672محمد السعٌد فاروق السعٌد احمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600391البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341673الجواد عبد النمر جوده مجدى احمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600398البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341674عطٌه الٌزٌد ابو محب احمد
 العربٌة

للنسٌج
مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341675داود محمد محمود محمود احمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600374البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341676الرخاوى السالم عبد احمد سٌد اسامه كرم
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600432البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341677محمد الجواد عبد سعد محمد حسن
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600392البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341678الشرملسى حموده محمد حمدى
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600398البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341679السمان احمد مصطفى زٌاد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600417البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341680العزٌز عبد محمد صابر محمد صابر
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600386البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341681حمد احمد حسنى عزت
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600410البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341682قشطه ابراهٌم عزت خالد عالء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600408البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341683زٌدان صالح محمد على
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600408البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341684عٌسى محمد ابراهٌم عصمت كرٌم
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341685الجندى الرحمن عبد محمد ٌوسؾ كرٌم
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600414البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341686احمد كمال محمد كمال
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600437البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341687اٌوب عازر ماهر ناجى ماهر
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600417البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341688السٌد سلٌمان المنعم عبد اشرؾ محمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341689السٌد ٌوسؾ رمزى السٌد محمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600433البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341690البٌلى شحاته صابر محمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600439البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341691موسى احمد محمد محمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600421البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341692عٌسى محمد الشهاوى محمد مسعد محمد
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600396البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341693القسط الششتاوى القادر عبد سعد مصطفى
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600410البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341701الدسوقى ابراهٌم السعٌد جمال اسراء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600392البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341702الترسه محمود رشاد محمد اسراء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600397البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341703الفتاح عبد شعبان طه اسماء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600406البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341704الزعبالوى الجلٌل عبد ابراهٌم االء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600403البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341705السحلى برٌد محمد محمد امل
 العربٌة

للنسٌج
راسب600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341706سلٌمان السٌد الرازق عبد السالم عبد دولت
 العربٌة

للنسٌج
راسب600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341707ابراهٌم احمد اشرؾ صبرٌن
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600400البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341708فراج محمد فراج محمد صفاء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600392البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341709الجمال رزق الحى عبد رزق ؼاده
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600411البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341710الحمامى مصطفى سعد لبنى
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600412البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341711عرفه الؽنى عبد صبرى مها
 العربٌة

للنسٌج
راسب600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341712اسماعٌل على فتحى اشرؾ مٌاده
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600403البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341713الحمٌد عبد على هللا عبد محمد محمد هاجر
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600417البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341714البحٌرى الؽنى عبد محمود هانى هناء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600406البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341715عوؾ ابو اللطٌؾ عبد عٌد رمضان هٌام
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600412البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341716ابراهٌم جابر ابراهٌم فؤاد وفاء
 العربٌة

للنسٌج
ناجح600427البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341721الدمشٌتى الحمٌد عبد محمد خالد احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341722الطنطاوى توفٌق الطنطاوى احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600423البحرى الوجه

5341723البدوى عٌسى محمد احمد احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600424البحرى الوجه

5341724النوبى على احمد فرج احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600422البحرى الوجه



5341725ربه عبد المحمدى محمد احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341726سند احمد عباس محمد احمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341727المجد ابو ابراهٌم محمد ابراهٌم
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341728حسٌن محمد طلعت اسامه محمد شادى
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600428البحرى الوجه

5341729شكر عزت الشهاوى عزت
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600369البحرى الوجه

5341730عمر خمٌس فاروق الهادى عبد عالء
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341731البدوى عٌسى محمد احمد محمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600430البحرى الوجه

5341732وهدان رفعت شرٌؾ مهران
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341733مصطفى احمد اللطٌؾ عبد منصور محمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341734حجازى البدٌع عبد محمد محمد
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ثانً دور600البحرى الوجه

5341735شحاته احمد شعبان احمد مصطفى
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600411البحرى الوجه

5341736محمد حسٌن فوزى نور
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600412البحرى الوجه

5341737سلٌمان ابو ٌوسؾ الدٌن محى ٌاسٌن
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600466البحرى الوجه

5341738المنعم عبد دسوقى ٌسرى محمد ٌسرى
 الشرق

المصرٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600416البحرى الوجه

5341741هالل الهادى  محمد هللا عبد حسن
 الشرق

المصرٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600469البحرى الوجه

5341742البسٌونى على محمد ٌاسر محمد
 الشرق

المصرٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600458البحرى الوجه

5341743الموافى على على اشرؾ محمد
 الشرق

المصرٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600438البحرى الوجه

5341744ربٌع على ممدوح محمد
 الشرق

المصرٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600456البحرى الوجه

5341751سعده ابو حسن محمد محمد احمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600391البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341752الرفاعى حسن على طه احمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600393البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341753حمامه ابو السٌد على اشرؾ
 الشرق

المصرٌة
ناجح600367البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341754الخالق عبد محمود هللا عبد السٌد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600380البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341755عطٌه احمد عطٌه محمد عطٌه
 الشرق

المصرٌة
ناجح600394البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341756رضوان كامل محمد اشرؾ عادل
 الشرق

المصرٌة
ناجح600389البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341757النجار احمد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600385البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341758حافظ محمود حنفى محمود هللا عبد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600403البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341759النبى عبد محمد شوقى اٌهاب شوقى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600306البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341760متولى زكى  فتحى جمال فتحى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600404البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341761قدٌس محمد على السعٌد محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600357البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341762الؽنام ابراهٌم حسن محمد محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600400البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341763نصار مصطفى محمد مسعد محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341764سرور فرج ابراهٌم الزؼبى محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600388البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341765محمد السالم عبد مهدى السٌد محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600399البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341766العراقى سالم الؽنى عبد الششتاوى محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600401البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341767السحت العزٌز عبد السٌد عادل محمد
 الشرق

المصرٌة
ناجح600378البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341768منصور صادق محمد صادق مصطفى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600396البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341769الخالق عبد السعٌد الخالق عبد كرٌم
 الشرق

المصرٌة
ناجح600425البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341771فرس مصطفى محمد العزٌز عبد ابتسام
 الشرق

المصرٌة
ناجح600415البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341772البحٌرى مسعد محمد اسراء
 الشرق

المصرٌة
ناجح600423البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341773الدٌن زٌن عوض على عصام اسماء
 الشرق

المصرٌة
ناجح600400البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341774السٌد بدٌر مختار اسماء
 الشرق

المصرٌة
ناجح600409البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341775القلعى محمد محمد محمد الهام
 الشرق

المصرٌة
ناجح600422البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341776الخمارى احمد الششتاوى احمد امل
 الشرق

المصرٌة
ناجح600406البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341777احمد على السٌد صالح حنٌن
 الشرق

المصرٌة
ناجح600467البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341778هلهل متولى رشدى رضا خلود
 الشرق

المصرٌة
ناجح600442البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341779المنسى على على على روٌدا
 الشرق

المصرٌة
ناجح600428البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341780االختٌار البرعى بدٌر رمضان شٌماء
 الشرق

المصرٌة
ناجح600452البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341781حنفى محمود حنفى محمد ضحى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600442البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341782منصور ابراهٌم عٌد ابراهٌم مرٌم
 الشرق

المصرٌة
ناجح600441البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341783نصٌر موسى محمد اشرؾ مرٌم
 الشرق

المصرٌة
ناجح600440البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341784النبى عبد السٌد السٌد احمد ندى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600424البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341785مهنا هللا عبد احمد هللا عبد ندى
 الشرق

المصرٌة
ناجح600444البحرى الوجهالجاهزة المالبس



5341786الصاوى فاروق احمد اسماء
 الشرق

المصرٌة
600البحرى الوجهالجاهزة المالبس

سح)مفصول

(ملؾ ب
ناجح600415البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341791المزٌن امٌن مصطفى امٌن

ناجح600434البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341792مشالى العزٌز عبد محمود مصطفى خالد

ناجح600416البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341793احمد مصطفى محمد مصطفى

مفصول600البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341794الهاللى على عطٌه ٌحى مصطفى

ناجح600421البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341795سالمه محمد زكى عاطؾ معتز

ناجح600429البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341796الفتوح ابو محسوب احمد محمد ٌوسؾ

ثانً دور600البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341798الحسنى محمد احمد عادل رقٌه

ناجح600411البحرى الوجهالجاهزة المالبسالعز بٌت5341799حسن محمد احمد سلٌمان شروق

ناجح600409البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341801المنعم عبد دروٌش رزق محمد احمد

ناجح600428البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341802الفتاح عبد العزٌز عبد محمد عالء ادهم

ناجح600384البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341803عطٌه الرازق عبد عباس ماجد شرٌؾ

ناجح600421البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341804هللا عبد الوهاب عبد  على على على

ناجح600400البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341805شحاته محمد الدمرداش محمد

ناجح600424البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341806حسٌن الؽفار عبد صالح محمد

ناجح600383البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341807زكى احمد محمد محمد محمد

ناجح600418البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341808السمٌن محمد انور احمد نادر

ناجح600432البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341809مٌه ابو احمد السٌد خالد الدٌن نور

ناجح600412البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341810عمر الحمٌد عبد النصر سٌؾ سمٌر هادى

ناجح600454البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341816الجمٌزى على طارق على شٌماء

ناجح600419البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341817احمد سٌد السعٌد محمود شرٌؾ صافى

ناجح600413البحرى الوجهالجاهزة المالبسخربوش5341818ربه عبد محمد سعد حمدى مرٌم

ناجح600408البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341821امبابى على الحمٌد عبد السعٌد احمد

ناجح600435البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341822طباجه حسن حسٌن بدٌر احمد

ناجح600441البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341823الكنٌسى السٌد محمد عصام احمد

ناجح600430البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341824امبابى محمد ٌوسؾ ماهر ادهم

ناجح600423البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341825محمود حموده ٌوسؾ عادل امٌر

ناجح600430البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341826الشٌخ عالء ابراهٌم خالد

ناجح600396البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341827البتانونى الشرنوبى سمٌر احمد صالح

ناجح600376البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341828سكر ابراهٌم مصطفى احمد الرحمن عبد

ناجح600421البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341829المزٌن المنعم عبد خالد المنعم عبد

ناجح600369البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341830السندسٌسى ابراهٌم المطلب عبد ابراهٌم محمد

ناجح600412البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341831المال محمد محمود احمد محمد

ناجح600368البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341832محمد هللا ضٌؾ سالم عٌد محمد

ناجح600412البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341833االبٌض الرحمن عبد على محمد محمود

ناجح600389البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341834جوده رمضان محمود محمد محمود

ناجح600404البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341835ابراهٌم محمود البسطوٌسى مسعد

ناجح600395البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341836على محمد نعٌم محمد مسعد

ناجح600385البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341837ٌوسؾ فرج اسماعٌل خالد مصطفى

ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341838حسن السٌد اللطٌؾ عبد السٌد هانى

ناجح600401البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341841كوهٌه فرج السعٌد جمال سالى

ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341842التمرجى الجلٌل عبد ابراهٌم فتوح مرٌم

ناجح600409البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341843جاد خطاب حسٌن السٌد هللا منه

راسب600البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341844محمد السٌد ممدوح هللا منه

ناجح600396البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341845امام على  حسان هللا عبد مٌار

ناجح600419البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341846حجازى محمد العزٌز عبد مصطفى نادٌه

ناجح600416البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341847نجم احمد احمد نرمٌن

ناجح600417البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341848بدر محمد ابراهٌم هاجر

ناجح600414البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341849الرحمن عبد الفتوح ابو محمد الرحمن عبد هاجر

ناجح600424البحرى الوجهالجاهزة المالبسالسجٌنى5341850النجار على مصطفى فرج ٌاسمٌن



 سلٌمان احمد البدٌع عبد العرب عز ابراهٌم

الشناوى
5341861

 حسام

حسن
ناجح600413البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341862البرماوى ابراهٌم محمد ابراهٌم
 حسام

حسن
ناجح600390البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341863بربر محمد محمد ابراهٌم
 حسام

حسن
ناجح600404البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341864الفاضى حسن حسن حسام
 حسام

حسن
ناجح600407البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341865الرجال سعد زكى عادل حسٌن
 حسام

حسن
ناجح600421البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341866فرج العزم ابو الجواد عبد العزٌز عبد مجدى
 حسام

حسن
ناجح600424البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341867البهنسى مجدى محمد مجدى
 حسام

حسن
ناجح600415البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341868سعد محمد طاهر محمد
 حسام

حسن
ناجح600427البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341869القرضاوى الحكٌم عبد محمود مصطفى
 حسام

حسن
ناجح600415البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341871ؼنٌم زكى احمد رشا
 حسام

حسن
ناجح600480البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341872الكرنز حسٌن حسن احمد مرٌم
 حسام

حسن
ناجح600481البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341873الدٌن شمس القادر عبد ابراهٌم نورا
 حسام

حسن
ناجح600451البحرى الوجهالجاهزة المالبس

5341881حبونى عوض النبى عبد السٌد ابراهٌم
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600471البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341882مطر السباعى السٌد حمدى احمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600494البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341883العزم ابو الدسوقى الرؤؾ عبد شوقى احمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600475البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341884مصطفى رمضان شاكر محسن احمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600415البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341885الفرماوى احمد محمد احمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600466البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341886زاٌد شعبان محمود احمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600463البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341887محمود احمد محمد انس
 فٌوجٌر

اوبتكس
ثانً دور600البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341888الشاذلى انورعبٌد انورمحمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600499البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341889حبٌب ابوالمجد هللا عبد محمد هللا عبد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600486البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341890جندٌه ابو محمد هانى عالء
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600481البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341891على خلٌفه رمضان اشرؾ محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600456البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341892الجنجٌهى احمد رضا محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600471البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341893سلٌم سعٌد رمضان محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600488البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341894داود السٌد امٌن سامى محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600480البحرى الوجهبصرٌات فنى



5341895كشكول ماهر محمد شاكر محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600503البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341896خلٌل المٌرؼنى محمد ممدوح محمد
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600484البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341897امام السٌد فكرى باسم محمود
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600485البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341898عبده الحلٌم عبد محمد محمود
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600498البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341899الصنادٌدى حافظ الٌزٌد ابو حافظ مصطفى
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600505البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341901الكوهى رضوان امٌن السٌد طه خلود
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600467البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341902الشٌمى محمد احمد ابراهٌم شٌماء
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600460البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341903بدوى عبده الحلٌم عبد خالد فرحه
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600452البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341904فرؼلى احمد محمود احمد ندى
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600446البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341905ابراهٌم جمعه مصطفى عماد ٌاسمٌن
 فٌوجٌر

اوبتكس
ناجح600489البحرى الوجهبصرٌات فنى

5341911العشماوى النبى حسب اشرؾ احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5341912عامر محمد احمد ثابت احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414

5341913محمد الهادى زؼلول سامى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341914محمد سرٌع ابو سالمه احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5341915محمد التواب عبد ماهر احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600425

5341916هللا عبد صابر محمد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600400

5341917على طلب جمال احمد اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414

5341918هٌبه قرنى اسماعٌل اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600392

5341919الفضٌل عبد سٌد جمعه اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600398

5341920صالح سٌد رضا اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600393

5341921محمد هللا عبد محمد سعٌد اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600402

5341922ابراهٌم عٌد سٌد اشرؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5341923عطٌه ناجى اسامه اكرم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600417

5341924عبده محمد عماد بالل
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5341925مرزوق محمد مرزوق محمد خالد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600426

5341926ٌوسؾ ابراهٌم صبرى سامح
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600415



5341927احمد محمد احمد سالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5341928العزم ابو على سالمه ابراهٌم سالمه
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600402

5341929على احمد سٌد محمد سٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600393

5341930خلٌل سٌد مصطفى سٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5341931سٌد ابراهٌم طارق سٌؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5341932خلٌل متولى خلٌل احمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5341933السٌد عطا اشرؾ الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600378

5341934احمد سٌد مصطفى الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600391

5341935العربى محمد وصفى محمد هللا عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600440

5341936ربٌع محمد محمد محمد عالء
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600457

5341937محمد على محمد بدوى على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600460

5341938ابراهٌم السٌد ابراهٌم عمر عمار
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5341939طه شوقى ٌاسر عمار
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600408

5341940احمد هللا عبد محمد عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600411

5341941الطوبجى على شفٌق محمود اشرؾ عمرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600456

5341942مٌخائٌل فاٌز عاطؾ فادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600441

5341943فرٌج رشاد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600387

5341944رضوان رجب الدٌن صالح احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600426

5341945متولى الرحمن عبد السٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5341946حسن حلمى امٌر محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5341947حسنى الحمٌد عبد جمال محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600442

5341948الخالق عبد على حسٌن محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5341949الطوٌل سالمه سٌد صابر رجب محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600462

5341950حسٌن حسن سعٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427

5341951محمد منصور محمد منصور
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600442

5341952عثمان حسن الدٌن نصر ولٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600400



5341953الخالق عبد عرفه ابراهٌم ٌسرى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600446

5341954احمد سعد الحجاج ابو ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600432

5341955حسن فتحى محمد شعبان ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600440

5341956السٌد المنعم عبد مرزوق ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
المعادن خراطة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600474

5341961العال عبد محمد الهم ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341962عرفه محمد ابراهٌم مصطفى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341963ابوسرٌع سٌد عمرو ادهم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600440

5341964الخالق عبد عفٌفى سعد الحسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600442

5341965ندٌم عثمان امٌن ٌحٌى امٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341966ربٌع سعد فتحى سعد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5341967فرٌج رشاد محمد الحمٌد عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600420

5341968شافعى الوهاب عبد الباسط عبد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341969جمعه اسماعٌل محمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5341970طه عمر محمد مصطفى الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600402

5341971عبٌدو عبدالمنعم محمد عبدالمنعم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5341972احمد محمود محمد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600431

5341973على احمد فتحى على عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5341974خلٌفه كامل كمال كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
مفصول600

5341975احمد ؼرٌب السٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600429

5341976الحمٌد عبد ابراهٌم الحمٌد عبد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341977محمد ابراهٌم محمود محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5341978محمد الدٌن سعد حمدى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5341979الخالق عبد عفٌفى سعد الحسٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
صاج اعمال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600447

5341981السٌد محمود هللا فتح ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600448

5341982خلٌفه حسن خلٌفه احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5341983محمد القرنى محمد دسوقى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444



5341984احمد محمود زؼلول احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600407

5341985سالم هللا جاب احمد سالم احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5341986على احمد طه سعٌد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600399

5341987الرازق عبد احمد الرازق عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600378

5341988سعٌد نبٌل محمد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600457

5341989محمد ابراهٌم احمد محمود احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600453

5341990محمد اٌوب مدبولى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600422

5341991مسعود محمد العظٌم عبد فتحى اسامه
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600436

5341992عامر عثمان سعٌد اشرؾ اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5341993مصرى فتحى اسامه امٌر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5341994عفٌفى العظٌم عبد جمال حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600459

5341995نصٌر مرسى رضوان احمد رضوان
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5341996محمد سلٌمان صبرى سلٌمان
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600491

5341997هللا عبد محمد سٌد عاطؾ سٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600458

5341998عفٌفى محمد سامى الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5341999العزٌز عبد احمد محمد العزٌز عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600468

5342000طالب ابو المنعم عبد محمد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5342001سالم محمود ولٌد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600481

5342002الفتاح عبد بٌان محمد عمار
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600461

5342003رضوان احمد محمد جابر عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600420

5342004محمد مصطفى محمد عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342005على الشافى عبد ناجح عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600417

5342006محمود محمد العرب عز احمد كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600419

5342007حسن محمد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600446

5342008ناٌل ابو محمد محمد حسٌن محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600440

5342009الرحمن عبد عابدٌن زكرٌا محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600400



5342010سلٌمان محمد شوقى محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600436

5342011سلٌمان هرٌدى محمود محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600411

5342012قناوى محمد سٌد مدحت محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600435

5342013على محمد هشام محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342014عفٌفى رفاعى محمد ٌاسر محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600469

5342015محمد المتعال عبد العاطى عبد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342016سعٌد محمد ولٌد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600417

5342017رشاد محمد حسٌن مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600468

5342018على جاد نبٌل مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600459

5342019لوقا اسطفانوس رشدى مٌنا
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600478

5342020تركى على دٌاب نبٌل
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414

5342021كشك نصر رمضان نصر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
مفصول600

5342022محمود محمد صادق احمد ٌاسر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342023حسن كحٌل راضى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600460

5342024السعود ابو العزٌز عبد محمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
لحام

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342031عبدالمولى محمد محمد صالح احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342032ابراهٌم احمد ابراهٌم الناصر عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600515

5342033على الحلٌم عبد محمد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342034الحمٌد عبد همام الدٌن سٌؾ ادهم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342035الفضٌل عبد ٌوسؾ الحق عبد فتحى  اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342036قطب احمد فوزى سٌد حسام
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342037حسٌن سلطان المنعم عبد حسٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5342038اسحق سمٌر سامى رامى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600400

5342039مرقص سٌداروس ماهر رومانى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600435

5342040الصاوى السٌد ٌاسر سٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600451

5342041احمد زكى احمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600



5342042طه على روبى الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600389

5342043طه حماد زٌنهم محمد هللا عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342044الرحٌم عبد على سعودى على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600401

5342045معوض جرجس عزت عماد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342046خلٌل ملك رومانى عزت كٌرلس
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427

5342047ٌحٌى جمال احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600411

5342048عبده محمد سمٌر محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342049ٌحٌى مسعود عاطؾ محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342050حسن على محمد على محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342051محمود سٌد احمد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342052محمد السعٌد محمد احمد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600401

5342053اسماعٌل الجلٌل عبد اسماعٌل محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342054الشناوى على محمد محمد طارق محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600393

5342055محمد محمد على احمد مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342056عواد على محمد هادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600394

5342057عطوه فاروق الحمٌد عبد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342058خلٌل المنعم عبد فاروق ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
مفصول600

5342059اسماعٌل محمد هانى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
ورش ماكٌنات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342061جمعه فرحات رمضان ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600465

5342062عسل عرفة محمد  زكرٌا احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600492

5342063محمد محمد عادل احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600488

5342064على فهمى الحمٌد عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427



5342065عٌسى محمد رجب صالح اٌاد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600473

5342066محمد محمد محمد ولٌد خالد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600494

5342067موسى على صالح سعٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600466

5342068النجار احمد محمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600443

5342069حافظ العزٌز عبد محمد العزٌز عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5342070على محمود جمعه محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600448

5342071الرحمن عبد السباعى عبدالفتاح محمد مهاب
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600495

5342072الحسن ابو صدٌق خالد هاشم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600466

5342073عزب فهمى احمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600469

5342081بطرس لبٌب رفعت ابانوب
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600405

5342082امام عزب امام احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600408

5342083محمد حجازى تامر احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600402

5342084احمد الحسن ابو صابر احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600393

5342085حسان محمد الظاهر عبد صالح احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600421

5342086الشنوانى محمود على طارق احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600394

5342087محمود ٌونس اللطٌؾ عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600399

5342088عبدالحمٌد فرج عبدالحمٌد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600441



5342089ادرٌس ابراهٌم مصطفى احمد ادرٌس
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427

5342090هللا فتح محمد خالد اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600406

5342091خلٌفه حسٌن رجب اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600403

5342092السنهورى محمد العزٌز عبد احمد الحسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600408

5342093عشاوى كامل محمد باهلل المعتصم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342094مصطفى مجاهد مصطفى طه حسام
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600422

5342095بحٌرى محمد احمد عمر خالد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600417

5342096ابراهٌم محمد اشرؾ شهاب
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5342097المقصود عبد الوهٌدى رمضان شهاب
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342098اسماعٌل محمد محمد طارق الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5342099اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد عبدالرحمن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600401

5342100الصاوى محمد احمد ٌاسر الدٌن عصام
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600417

5342101ابراهٌم جاد فاروق حمدى عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342102محمد الوهاب عبد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342103النبى عبد محمد احمد رضا محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600421

5342104عوض شعراوى رفاعى محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342105بٌومى الموجود عبد سعٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342106خلٌفه رجب عصام محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600425

5342107رزٌقى الظاهر عبد مصطفى محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342108على رجب صالح مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342109سلٌمان محمد الؽنى عبد محمود مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600401

5342110محمود الوفا ابو الجابر عبد محمد ٌحٌى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600461

5342111السنهورى محمد العزٌز عبد احمد الحسٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الومٌتال

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342121مصطفى احمد خالد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600391

5342122الدٌن جمال محمد محمد محمود احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600419

5342123امٌن فتحى امٌن اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600449



5342124الحلٌم عبد مصطفى محمد باسم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342125ابراهٌم حسن شعبان جمال
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600425

5342126سعداوى حسن قرنى حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600481

5342127احمد محمد حسن محمد حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600404

 الجٌد عبد الحكٌم عبد العظٌم عبد الحكٌم عبد

حامد
5342128

 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600422

5342129ٌوسؾ ٌوسؾ كرم الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600401

5342130ابراهٌم على ابراهٌم محمود الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5342131النبى عبد عباس وافى الفتاح عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342132مهران محمد سمٌر على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600485

5342133المولى عبد مسعد الحمٌد عبد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600457

5342134محمود صالح حسن محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600459

5342135مترى فخرى عادل مٌنا
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600441

5342136سمعان جندى مجدى مٌنا
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600450

5342141حنا حبش جمٌل اشرؾ ابرام
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600384

5342142العال عبد محمود محمد ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600430

5342143سلٌم احمد سلٌم جمال احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600413

5342144توفٌق محمد فاروق حسنى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600399

5342145احمد حجازى زهران احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600426

5342146سعٌد عطٌتو الداٌم عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342147زهران احمد الجلٌل عبد على احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342148محمود ثابت محمود احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5342149بٌومى موسى الحمٌد عبد موسى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600406

5342150رٌاض رٌاض المنعم عبد بدر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342151بخٌت جمٌل ماهر بٌشوى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5342152احمد على الرحمن عبد احمد حامد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600395

5342153سالم جوده ناصؾ حسام
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600



5342154احمد محمد مصطفى حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414

5342155الحمٌد عبد مصطفى عوضٌن حمدى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600407

5342156محمد العزٌز عبد صبحى سامى خالد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600398

5342157على الهادى عبد شعبان رضا
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600376

5342158على سٌد محمد شادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600390

5342159رمٌله رزٌق شحاته شرٌؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600402

5342160زٌد ابو احمد سٌد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600420

5342161عوض القطب هللا عبد محمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342162العزازى ناصر المجٌد عبد محمد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342163محمود ناعس محمود الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600406

5342164صابر عثمان صابر عصام
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600405

5342165السٌد شرؾ العزٌز عبد الدٌن على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600457

5342166العال عبد على احمد العرب عز على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342167موسى السمٌع عبد فكرى محمد عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600430

5342168مصطفى حسنى اشرؾ عمرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600419

5342169حنا بهجت سمٌر فادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342170على الفتاح عبد محمد كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342171احمد الدٌن كمال ٌسرى كمال
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600410

5342172ناشد ابراهٌم رءوؾ كٌرلس
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342173حنا لوقا رسمى كٌرلس
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5342174شحاته هللا رزق سعٌد كٌرلس
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600419

5342175مصطفى لٌثى ابراهٌم احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342176شرؾ احمد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5342177المجدالوى حسن مصطفى بسام محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342178دسوقى ابراهٌم سعٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600429

5342179السالم عبد حسن سٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418



5342180السٌد الوهاب عبد حسن عربى محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600391

5342181نصار سلٌمان حسن محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600456

5342182محمد الفتاح عبد سلٌمان محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600441

5342183حسن محمود شداد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600410

5342184سلطان على اسماعٌل على محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342185الحمٌد عبد فتحى هانى محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600420

5342186مهنى محمود احمد طارق مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600421

5342187احمد محمد محمد كمال مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ثانً دور600

5342188شحاته شفٌق مجدى مٌنا
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342189بدوى محمود فرج عصام نادر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342190احمد المنعم عبد عادل هشام
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342191محمد احمد فاروق احمد ٌاسر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5342192جاد محمد السٌد ٌاسر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600443

5342193ٌوسؾ زكرٌا محمد ٌحٌى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600470

5342194العزٌز عبد عاشور محمود اٌمن ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600442

5342195الدسوقى ابراهٌم سعٌد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600428

5342196محمد جٌد محمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600435

5342197مرجان خلٌل ناجى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600434

5342198محمد ٌونس محمود ٌونس
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342201حسٌن سٌد حسٌن احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5342202حسن محمد احمد حلمى احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600398

5342203هللا عبد محمد هللا عبد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600537

5342204اللطٌؾ عبد احمد عطاى اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600426



5342205محمد هللا عبد محمد عماد اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342206الؽنى عبد ابراهٌم ٌاسر اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342207حسانٌن سٌد فتحى محمد حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423

5342208محفوظ العال عبد ابوبكر رمضان
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600420

5342209امام عزب مصطفى عادل
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600411

5342210احمد خٌرى نصر عمرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600452

5342211كامل الدٌن صالح احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427

5342212شحاته محمد محمد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342213حمدان محمد حمدان محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600436

5342214محمد راشد محمد خالد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600450

5342215الخالق عبد احمد سٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600418

5342216عٌسى محمد سٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5342217الجوهرى الدسوقى ابراهٌم عالء محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342218السلكاوى على محمد مجدى محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600409

5342219محمد صبحى رضا محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600459

5342220العزب محمود كارم محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5342221احمد سعد محمد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600423



5342222الخولى الٌزٌد ابو على محمد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600412

5342223طه محمد عطٌه احمد مؤمن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600437

5342224هرٌدى سعد محمد سعد مؤمن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600416

5342225محمود محسن محمد مؤمن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600464

5342226امام المجٌد عبد احمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600449

5342227بهنام حافظ راضى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600422

5342231الشامى السٌد محمد عٌد ابوبكر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600432

5342232هللا عوض فتحى سٌد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600421

5342233عٌشه ابو القادر عبد خالد اسالم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600396

5342234اللطٌؾ عبد البدٌع عبد احمد السٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600463

5342235الحافظ عبد سطوفى احمد باسم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600391

5342236حسن على حسٌن جمال
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600411

5342237الجوهرى عطوه اٌمن حازم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
مفصول600

5342238محمد محمد مجدى حسٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600452

5342239النبى عبد سعد ولٌد شادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600514

5342240مصٌلحى عطٌه محمود شرٌؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5342241السٌد صالح سٌد الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600445



5342242السٌد محمود عادل الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342243على احمد محمد احمد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600405

5342244هللا عبد جمٌل عمر على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600424

5342245زكرٌا عمران محمد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600444

5342246توفٌق الوراث عبد رمضان عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600408

5342247عباس محمد احمد عمرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600400

5342248محمد احمد منصور عمرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342249حسٌن قندٌل ٌاسر فادى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414

5342250هللا عبد صادق اسامه فارس
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600440

5342251حسانٌن الكرٌم عبد الحلٌم عبد  كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600455

5342252احمد الدٌن عز على الناصر عبد كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600410

5342253محمد الباسط عبد هشام كرٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600466

5342254ابراهٌم فكرى ابراهٌم محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600457

5342255على الحكم عبد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600453

5342256على احمد محمد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342257محمد سٌد حسن محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600431

5342258احمد زٌد ابو محمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433



5342259العزٌز عبد اسماعٌل محمود محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342260سلٌمان محمد سعٌد محمود
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600416

5342261محمد بكر ابو محمود مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600527

5342262مشعل حلمى ٌحٌى مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600405

5342263اسماعٌل رزق شعبان شرٌؾ ٌحٌى
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342264شوقى منٌر هانى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600404

5342265شفٌق محفوظ وجدى ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600452

5342271فرج ابراهٌم جمال ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600450

5342272على ابراهٌم على ابراهٌم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600437

5342273تعلب خضر خالد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600435

5342274الخٌر ابو وحٌد خالد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600425

5342275ؼرٌب محمد عاطؾ ادهم
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600427

5342276فهٌم شوقى سمٌر اندرو
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600429

5342277سوٌحى ملك فوزى صبحى انطونٌوس
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600436

5342278على حسٌن عادل حسٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600434

5342279سلٌم جمعه محمد خالد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600458

5342280قناوى محمد سٌد عصام الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
راسب600

5342281احمد على احمد هللا عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600431

5342282ابراهٌم الفتوح ابو ابراهٌم عمر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600456

5342283سٌد مجدى سٌد مجدى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342284محمد محمود احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600448

5342285حسن محمد شرٌؾ محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600414



5342286عكاشه محمد طارق محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600447

5342287عفٌفى السٌد هللا عبد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600445

5342288حسٌن احمد عٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600447

5342289سٌد على هاشم محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600445

5342290الستار عبد مصطفى صابر مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600475

5342291على احمد فراج مصطفى
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600455

5342292على محمد الوهاب عبد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600433

5342293محمد عٌد سعٌد محمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600425

5342294العلٌم عبد المعبود عبد محمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
الجاهزة المالبس

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600451

5342301الدسوقى حسن احمد حسن احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600448

5342302احمد عٌد سٌد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600499

5342303هللا عبد عاشور عٌد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600481

5342304السٌد احمد محمد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600461

5342305محمد فوزى محمد احمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600452

5342306محمد امٌن محمد امٌن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600489

5342307موسى الجواد عبد اشرؾ انس
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600521

5342308محمد سرٌع ابو مجدى جمال
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600485

5342309مصطفى حسن حسنى احمد حسن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600480

5342310عبدالمقصود محمد ٌاسر الدٌن سٌؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600446

5342311الخولى محمد الوهاب عبد اٌمن سٌؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600485

5342312العزٌز عبد طه طارق طه
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600478

5342313نوفل خضر عصام عادل
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600450

5342314سالم احمد حسن اشرؾ الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600462

5342315محمود المنعم عبد محمود الرحمن عبد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600470

5342316حجى على حسن احمد على
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600454

5342317رمضان محمد محمد احمد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600485



5342318احمد هللا عبد سمٌر محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600498

5342319حسٌن طلعت سٌد محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600502

5342320محمد حفنى عصام محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600464

5342321امٌن حلمى محمد عصام محمد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600472

5342322شوقى منٌر اشرؾ منٌر
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600484

5342323احمد سٌد اشرؾ مؤمن
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600442

5342324سعٌد سامى سٌد وحٌد
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600438

5342325فراج ٌوسؾ احمد ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600439

5342326عبدالمجٌد السٌد المجٌد عبد عالء ٌوسؾ
 األمٌرٌة

التجرٌبى
األحذٌة صناعة

 األمٌرٌة

التجرٌبى
ناجح600508

5342331مطر خلٌل ابراهٌم سمٌر ابراهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600492القاهرة شمالعامة برادة

5342332خلٌل حسٌن حسنٌن ربٌع احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالعامة برادة

5342333فهمى احمد فهٌم احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600466القاهرة شمالعامة برادة

5342334هللا فضل شحاته مجدى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600470القاهرة شمالعامة برادة

5342335موسى احمد صبحى محمد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالعامة برادة

5342336محمود المطلب عبد معوض اسالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالعامة برادة

5342337محمد ٌونس محمد مصطفى حسن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شمالعامة برادة

5342338على احمد عصام خالد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600424القاهرة شمالعامة برادة

5342339فهمى رفعت اٌهاب رفعت

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600423القاهرة شمالعامة برادة

5342340االهدل سالم سعد احمد سعد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600493القاهرة شمالعامة برادة

5342341محمد حسن مصطفى شعبان

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600399القاهرة شمالعامة برادة



5342342العزٌز عبد صالح محمد صالح

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600441القاهرة شمالعامة برادة

5342343محمد الحمٌد عبد على خالد على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600465القاهرة شمالعامة برادة

5342344مصطفى متولى على متولى على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالعامة برادة

5342345الجلب عمر عمر ٌحٌى عمر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600472القاهرة شمالعامة برادة

5342346على العظٌم عبد ربٌع محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600413القاهرة شمالعامة برادة

5342347رزق على السٌد على محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالعامة برادة

5342348حسٌن احمد محسن محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600407القاهرة شمالعامة برادة

5342349حسن محمد حسن محمود حسن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600428القاهرة شمالعامة برادة

5342351سالم محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342352محمود الدٌن بدر محمود ابراهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342353رجب احمد اٌمن احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342354ادرٌس رشاد سامى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342355الجمل الؽنى عبد سمٌر احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600444القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342356سٌد احمد محمود احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600430القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342357خٌر محمد محمد مصطفى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342358علوان السٌد الفتاح عبد عاطؾ اسامه

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600454القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342359عواد هللا عبد حسٌن محمود اسالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600433القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342360هللا رزق هللا رزق عٌد بافلى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600472القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342361عرابى رمضان عربى بالل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600416القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342362عٌسى حسنى مصطفى الدٌن بهاء

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342363فلتس لطفى جمٌل بٌشوى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342364بكٌر حنفى  اسماعٌل حسن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600387القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342365كرٌم محمد هللا عبد زٌاد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342366عمر محمد مفرح سالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600459القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342367قاسم البارى عبد ٌاسٌن ٌاسٌن سامح

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342368توفٌق مختار نبٌل سامر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالالمعادن خراطة

 الرؤوؾ عبد على الرؤوؾ عبد الدٌن شرؾ

شرؾ
5342369

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600420القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342370الرحمن عبد حفناوى اسامه الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342371سٌد ابراهٌم سٌد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600469القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342372نصار مرسى احمد سٌد على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342373عدس المنعم عبد حسن على المنعم عبد على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342374حجازى بٌومى حسن صبرى عماد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600477القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342375السعود ابو محمد محمد الفتاح عبد مازن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342376جرجس سلٌم جورج ماٌكل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342377موسى السٌد المنعم عبد السٌد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600448القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342378حسٌن ماضى حسٌن محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600460القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342379الدٌب محمد هانى عماد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600489القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342380محمود على محمد مجدى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600471القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342381السٌد محمود المنعم عبد محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600445القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342382ابراهٌم مصطفى حسن مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600477القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342383سٌد العال عبد رضا مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600450القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342384محمد الجواد عبد محمد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600426القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342385الرحمن عبد رضا اشرؾ الدٌن نور

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600439القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342386محمد عثمان مصطفى هاشم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600428القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342387بسٌونى محمد مصطفى ٌاسر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600492القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342388الؽنى عبد الوهاب عبد هشام ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600475القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342391المنعم عبد محمد احمد ابرهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالصاج اعمال

5342392سٌد على سٌد محمد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالصاج اعمال

5342393المطلب عبد احمد مهند احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شمالصاج اعمال

5342394شاهٌن عطٌه عطٌه الرؤوؾ عبد ادهم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600476القاهرة شمالصاج اعمال

5342395ابراهٌم خلٌل ابراهٌم محمود اسامه

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600462القاهرة شمالصاج اعمال



5342396الدٌن عالء حسٌن محمد ابراهٌم اسالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالصاج اعمال

5342397وهبه حسن عفٌفى طارق الحسٌن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالصاج اعمال

5342398على سلطان قطب صالح سٌؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600458القاهرة شمالصاج اعمال

5342399سٌد عنتر سٌد خالد شهاب

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600479القاهرة شمالصاج اعمال

5342400على حسٌن المنعم عبد اشرؾ الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالصاج اعمال

شعبان خالد الرحمن عبد

ذكى 
5342401

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالصاج اعمال

فتحى خالد الرحمن عبد

حمٌده 
5342402

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال

5342403محمود محمد مرتضى الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600483القاهرة شمالصاج اعمال

 العزٌز عبد كمال العزٌز عبد

الؽنى عبد
5342404

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600479القاهرة شمالصاج اعمال

5342405مبارك هللا عبد رشاد هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال

5342406سطوحى الحفٌظ عبد مسعد هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالصاج اعمال

 العلٌم عبد اشرؾ عمر

الرؤؾ عبد
5342407

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600500القاهرة شمالصاج اعمال

5342408حسن ابو على حسن محمد عمر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600486القاهرة شمالصاج اعمال

5342409سعٌد فخرى ٌعقوب فخرى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600459القاهرة شمالصاج اعمال

5342410هللا عبد العظٌم عبد اسامه محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600471القاهرة شمالصاج اعمال

5342411وهبه المنعم انورعبد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالصاج اعمال

5342412محمد احمد سمٌر محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال



5342413السٌد العظٌم عبد الدٌن محى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال

5342414معتوق عثمان معتوق محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600478القاهرة شمالصاج اعمال

5342415صالح زٌدان محمد ناصر محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال

5342416مطر الؽفار عبد الفتاح عبد الحمٌد عبد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شمالصاج اعمال

5342417صالح هداٌه محمد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالصاج اعمال

5342418ادرٌس ٌوسؾ محمود هشام

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600463القاهرة شمالصاج اعمال

5342419نصار ٌوسؾ حسنى ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالصاج اعمال

5342421بٌومى ابراهٌم عٌد ابراهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600444القاهرة شماللحام

5342422الفتاح عبد رضا حسن احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600389القاهرة شماللحام

5342423العال عبد الفتاح عبد صالح احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600454القاهرة شماللحام

5342424محمد السعود ابو على احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600477القاهرة شماللحام

5342425مصطفى بٌومى فتحى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600415القاهرة شماللحام

5342426هللا عبد الحلٌم عبد ماهر احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شماللحام

5342427بكٌر مصطفى محمود محمود احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600476القاهرة شماللحام

5342428اسماعٌل عنتر مصطفى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شماللحام

5342429الفالح احمد سٌد محمود مصطفى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شماللحام

5342430الصاوى فهٌم الحمٌد عبد ٌاسر احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شماللحام



5342431منصور احمد شوقى محسن اسامه

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شماللحام

5342432المنعم عبد الرحٌم عبد محسن اسالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شماللحام

5342433جنٌدى احمد محمد حسن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شماللحام

5342434على حلمى هانى حلمى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شماللحام

5342435مهنى فرٌد اسحاق حنا

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600431القاهرة شماللحام

5342436السٌد محمد رضا حسن رضا

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شماللحام

5342437السمٌع عبد سعٌد محمد محمد سعٌد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600495القاهرة شماللحام

5342438متولى فتحى محمد شرٌؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600422القاهرة شماللحام

5342439الحمٌد عبد الحلٌم عبد نبٌل الحمٌد عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600491القاهرة شماللحام

5342440جبٌلى سنوسى احمد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600470القاهرة شماللحام

5342441مصطفى مرسى ناجح حمدان الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600476القاهرة شماللحام

5342442احمد عٌد الجلٌل عبد هللا عبد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600479القاهرة شماللحام

5342443محمود على حلمى محمد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600488القاهرة شماللحام

5342444حسن على محمد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600491القاهرة شماللحام

5342445فوزى طعٌمه فوزى عالء

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600482القاهرة شماللحام

5342446احمد على اكرم على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600507القاهرة شماللحام

5342447احمد الحمٌد عبد حسنى عمرو

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600498القاهرة شماللحام



5342448رشاد محمد اسامه محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600463القاهرة شماللحام

5342449شحات محمد محمود محمد ابراهٌم محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شماللحام

5342450الحسن ابو عاشور حمدى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600502القاهرة شماللحام

5342451محمد موسى شعبان محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600469القاهرة شماللحام

5342452محمد مرسى وائل محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600464القاهرة شماللحام

5342453امٌن محمد احمد محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600496القاهرة شماللحام

5342454حفنى سٌد محمود عادل محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600471القاهرة شماللحام

5342455العزٌز عبد حسنى امٌن مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شماللحام

5342456محمدٌن حسن سٌد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600484القاهرة شماللحام

الفتاح عبد ٌوسؾ مصطفى

ٌوسؾ 
5342457

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600432القاهرة شماللحام

5342458زكى الملك عبد ولٌم موسى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شماللحام

5342459حامد سٌد عصام مؤمن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600463القاهرة شماللحام

5342460محمد المنعم عبد رافت محمد ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600482القاهرة شماللحام

 الؽفار عبد مصطفى ٌوسؾ

فرٌد
5342461

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600478القاهرة شماللحام

5342471امٌن محمد رافت احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342472العزٌز عبد احمد سامح احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

مفصول600القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342473سالم المنعم عبد ماجد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالورش ماكٌنات



5342474محمد محمد حسٌن محمد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342475الحلٌم عبد احمد محمود احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600435القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342476امٌن محمد ولٌد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342477سعد احمد ٌاسر احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342478محمود حسن فوزى اسامه

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342479الصرفندى جمعه امٌن محمد امٌن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600462القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342480هللا عبد محمد عبده السٌد احمد بالل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600430القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342481تمام حسن عوٌس بالل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600439القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342482جزر امام محمد محمد عاطؾ جمال

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600420القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342483حسن احمد صابر رمضان

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600454القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342484احمد محمد الرحٌم عبد رجب طه

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600467القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342485الدٌن عالء الحمٌد عبد خالد الحمٌد عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342486الفتاح عبد العزٌز عبد حسٌن الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342487احمد محمد سٌد سعٌد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342488الرازق عبد شوقى طارق الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342489ابراهٌم رمضان هالل اللطٌؾ عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342490احمد الرازق عبد نجٌب محمد هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالورش ماكٌنات



5342491خلٌل احمد على محمد على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600466القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342492ٌوسؾ ابو على ٌوسؾ ٌحٌى كرٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342493الحمٌد عبد هللا عبد بحٌرى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600445القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342494دسوقى حسن دسوقى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

مفصول600القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342495احمد العال عبد صالح محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342496اسماعٌل محمد مدبولى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600445القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342497مهران سٌد الدٌن نصر محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالورش ماكٌنات

 هللا عبد الرازق عبد محمود

الرازق عبد
5342498

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342499عباس مختار محسن مختار

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600454القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342500المطلب عبد محمد اٌمن مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342501على محمد طارق مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالورش ماكٌنات

مصطفى محمد مصطفى

طه محمد 
5342502

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600460القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342503شحاته محمد صالح ناصر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600444القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342504المنعم عبد على بٌومى خالد ولٌد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600442القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342511المجاهد محمد فراج احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429القاهرة شمال

العظٌم عبد محمد احمد

صادق 
5342512

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600407القاهرة شمال



5342513حسن نادى محمد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429القاهرة شمال

5342514طه خدٌوى ٌسرى ادهم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600القاهرة شمال

5342515ؼالى سعد ؼالى عبده بنٌامٌن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600القاهرة شمال

 ابراهٌم صالح حسن

شرٌؾ
5342516

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600403القاهرة شمال

 متولى فوزى الرحمن عبد

حسٌن
5342517

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600448القاهرة شمال

5342518محمد مؽاورى محمد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600415القاهرة شمال

5342519فهمى احمد فهٌم محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600414القاهرة شمال

5342520محمود احمد فوزى محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600425القاهرة شمال

5342521على محمد السٌد نبٌل محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600424القاهرة شمال

 مصطفى اٌمن مصطفى

عامر محمود
5342522

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600431القاهرة شمال

5342523سعد محمد حسن عصام مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600413القاهرة شمال

 حسن محمد مصطفى

حسن مصطفى
5342524

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429القاهرة شمال

5342525االصفر محمود حنفى طارق ولٌد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600411القاهرة شمال



5342526ضاحى مرعى احمد ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600417القاهرة شمال

5342527الخالق عبد بدر السٌد ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600428القاهرة شمال

 حسن الناصر عبد ٌوسؾ

على
5342528

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600410القاهرة شمال

5342531عطٌه على حمدى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600422القاهرة شمالمعادن سباكة

5342532محمد سعد الناصر عبد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600420القاهرة شمالمعادن سباكة

5342533توفٌق هللا عبد ٌاسر احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالمعادن سباكة

5342534هللا عطا انور عصام انور

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600477القاهرة شمالمعادن سباكة

5342535مرعى محمد الدٌن علوم الدن بن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600470القاهرة شمالمعادن سباكة

5342536مٌخائٌل كمال مدحت سامح

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600419القاهرة شمالمعادن سباكة

5342537نادى سٌد حسام سٌد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600417القاهرة شمالمعادن سباكة

5342538المقصود عبد شاكر ماهر شاكر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالمعادن سباكة

5342539كمال هللا عبد ٌاسر شهاب

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالمعادن سباكة

5342540الخالق عبد محمد فرج جمال الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالمعادن سباكة

5342541على عباس رضا الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالمعادن سباكة

5342542احمد محمد على سعٌد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600423القاهرة شمالمعادن سباكة

5342543الخالق عبد الدسوقى ٌحى الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ثانً دور600القاهرة شمالمعادن سباكة



5342544الطوخى السالم عبد قدرى السالم عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600421القاهرة شمالمعادن سباكة

5342545سعٌد العزٌز عبد سعٌد العزٌز عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600414القاهرة شمالمعادن سباكة

5342546على سعٌد هللا عبد مسعود هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600465القاهرة شمالمعادن سباكة

5342547على محمد على الوهاب عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600469القاهرة شمالمعادن سباكة

5342548امام حنفى النبى عبد عمر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600436القاهرة شمالمعادن سباكة

5342549محمد فتحى بدران فتحى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالمعادن سباكة

5342550رشوان ؼرٌب الحى عبد عادل فتحى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600463القاهرة شمالمعادن سباكة

5342551احمد ربٌع محمد محمود كرٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600456القاهرة شمالمعادن سباكة

5342552احمد حسن احمد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600458القاهرة شمالمعادن سباكة

5342553مهران الهادى عبد اسماعٌل محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالمعادن سباكة

5342554مصطفى محمد احمد محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600447القاهرة شمالمعادن سباكة

5342555عٌد محمد كمال عادل محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600464القاهرة شمالمعادن سباكة

5342556محمود سٌد اٌمن مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالمعادن سباكة

5342557سعد رفاعى فرج مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600439القاهرة شمالمعادن سباكة

5342561حسن صابر حسن احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600514القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342562على محمد محمد حسٌن احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600508القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342563الساٌس شافعى عزت شافعى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600442القاهرة شمالاسطمبات برادة



5342564هللا عبد احمد شرٌؾ ادهم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600501القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342565العزٌز عبد الدٌن صالح حسن اسالم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600501القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342566هللا عبد محمد عواد خالد حازم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600474القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342567ضٌؾ ٌوسؾ سٌد سالم حسٌن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600491القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342568عفٌفى حسٌن محمد حسٌن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600502القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342569اللطٌؾ عبد محمد محمد محمد زٌاد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600483القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342570محمد دروٌش محمد عادل شهاب

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600479القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342571مراد احمد مصطفى حسن الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600473القاهرة شمالاسطمبات برادة

 عادل مجدى الرحمن عبد

محمود
5342572

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600510القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342573الموجود عبد العزٌز عبد على العزٌز عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

مفصول600القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342574السٌد هللا عبد على هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600430القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342575نصر محمد شرٌؾ محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600500القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342576خلٌل عباس كرم محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600496القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342577محمود محمد سامى محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600490القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342578الدٌب المطلب عبد احمد عزت محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600485القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342579ابراهٌم كرٌم محمد ابراهٌم مروان

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600505القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342580محمد محمد سعد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600513القاهرة شمالاسطمبات برادة



5342581بسالٌوس فكرى فتحى مٌخائٌل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600480القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342582السٌد محمد احمد ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600487القاهرة شمالاسطمبات برادة

5342591العزٌز عبد ابراهٌم احمد ابراهٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالالومٌتال

5342592زكى مبروك زكى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالالومٌتال

5342593محمد طاهر عوض عمرو احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شمالالومٌتال

5342594دسوقى الستار عبد محمد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالالومٌتال

5342595الرحمن عبد على الحفٌظ عبد طه باسم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600450القاهرة شمالالومٌتال

5342596سٌد ابراهٌم عوض رجب بسام

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالالومٌتال

5342597محمود احمد كارم حسام

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالالومٌتال

5342598وهبه العلٌم عبد خالد حمدى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600460القاهرة شمالالومٌتال

5342599فؤاد احمد وائل شمس

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالالومٌتال

5342600مهدى احمد سٌد حمدى الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600420القاهرة شمالالومٌتال

5342601رمضان على السٌد مجدى الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600438القاهرة شمالالومٌتال

5342602الحافظ عبد جبر هشام هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالالومٌتال

5342603محمد جاد محمد على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600463القاهرة شمالالومٌتال

5342604العال عبد على محمود على

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600452القاهرة شمالالومٌتال

5342605محمد االخر عبد فرؼلى عمرو

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600462القاهرة شمالالومٌتال



5342606محمد فاضل مراد فاضل

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600450القاهرة شمالالومٌتال

5342607سالم سٌد امام عطٌه شرٌؾ كرٌم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالالومٌتال

5342608ابراهٌم جمعه ابراهٌم محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600469القاهرة شمالالومٌتال

5342609عبده محمد رافت محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600453القاهرة شمالالومٌتال

5342610طه الحمٌد عبد صالح محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600462القاهرة شمالالومٌتال

5342611السٌد عثمان محمد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600461القاهرة شمالالومٌتال

5342612محمد ابراهٌم احمد مروان

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600460القاهرة شمالالومٌتال

5342613حسن محمود مصطفى محمد مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600442القاهرة شمالالومٌتال

5342614سلٌمان محمد محمود مصطفى

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600434القاهرة شمالالومٌتال

5342615اللطٌؾ عبد محمد عماد هشام

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600449القاهرة شمالالومٌتال

5342616احمد العظٌم عبد احمد ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600448القاهرة شمالالومٌتال

5342617عباس محمد حسٌن ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600446القاهرة شمالالومٌتال

5342618حسن سلٌم سلٌم رضا ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600457القاهرة شمالالومٌتال

5342619محمد حسانٌن نصر ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600445القاهرة شمالالومٌتال

5342620الحسن ابو حسن رزق هانى ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

ناجح600455القاهرة شمالالومٌتال

5342631مرسى محمد سٌد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600415القاهرة شمال

5342632محمود محمد صالح احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600414القاهرة شمال



5342633سرحان محمد مبروك البصٌر عبد احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600418القاهرة شمال

5342634محمدٌن على احمد على احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600433القاهرة شمال

5342635مرسى صالح هانى احمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600437القاهرة شمال

5342636خلٌل عبده فتحى طارق اٌمن

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600424القاهرة شمال

5342637الؽرٌب محمد جمال حازم

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600427القاهرة شمال

5342638محمود حامد عمر خالد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600425القاهرة شمال

5342639عبادى محمد مصلحى محمد سامح

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600433القاهرة شمال

5342640محمود محمد مصطفى عصمت سعٌد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600444القاهرة شمال

5342641السٌد الرازق عبد محمد الرازق عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600416القاهرة شمال

5342642احمد خلٌل محمد الرحمن عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600427القاهرة شمال

5342643محمد النوبى سٌد هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600432القاهرة شمال

5342644عطٌه محمود محمد عٌد هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600440القاهرة شمال

5342645محمود حنفى ناصر هللا عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ثانً دور600القاهرة شمال

5342646عواد خضر جمعه اٌمن الملك عبد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600438القاهرة شمال

5342647ادرٌس احمد عزت نزٌه عزت

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600428القاهرة شمال

5342648احمد محمد طه حامد عمر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600457القاهرة شمال

5342649ٌوسؾ محروس مصطفى عمر

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600440القاهرة شمال



5342650ابراهٌم محمد خالد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600445القاهرة شمال

5342651سلٌمان الخٌر ابو سلٌمان محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600436القاهرة شمال

5342652شدٌد ؼمرى عادل محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600436القاهرة شمال

5342653عثمان محمد عثمان الرحٌم عبد محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600423القاهرة شمال

5342654محمد احمد محمود محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600414القاهرة شمال

5342655الوهاب عبد محمد محمود محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600425القاهرة شمال

5342656محمد مصطفى مصطفى محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600435القاهرة شمال

5342657ابراهٌم حسن سٌد هشام محمد

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600429القاهرة شمال

5342658هللا عبد احمد سعٌد محمود

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600386القاهرة شمال

5342659ربٌعى شحاته مكرم مٌنا

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600446القاهرة شمال

5342660سوٌلم محمد محمد عاطؾ هشام

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600409القاهرة شمال

5342661ابراهٌم محمد اسماعٌل سلٌمان ٌوسؾ

 معادن

 شبرا

الخٌمة

 الحدٌد اشؽال

الزخرفى
ناجح600434القاهرة شمال

5342671على الباقى عبد اشرؾ احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600524القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342672العال عبد احمد بدر احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600519القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342673مصطفى محمد الصمد عبد رفعت احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600493القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342674احمد فتحى سامى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600510القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342675ابراهٌم اسماعٌل عادل احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600520القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342676هللا عبد محمود المجٌد عبد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

مفصول600القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342677العال ابو الرحٌم عبد محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600521القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342678محمد شحات مصطفى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600499القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342679على الحفٌظ عبد ناصر احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600506القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342680محمد جاد ٌحى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600513القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342681عبده محمد رمضان اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600499القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342682امام الحمٌد عبد سامى اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600491القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342683سٌد احمد سعٌد اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600504القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342684محمود اسماعٌل رضا اسماعٌل

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600494القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342685على بدر احمد بدر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342686هللا عبد موسى بدر حاتم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600509القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342687سلٌمان سٌد محمود سلٌمان

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600515القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342688الجواد عبد محمد اشرؾ شهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342689اسماعٌل احمد كامل سالمه الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600485القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342690المهدى محمود محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600455القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342691محمد كمال محمود الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600504القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342692السٌد محمد محمود الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600515القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342693ٌوسؾ محمد محمود الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600497القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342694على الفتاح عبد احمد الفتاح عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600491القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342695بطرس صادق مدحت فادى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600520القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342696محمود محمود احمد كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600506القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342697حسٌن حسن جمال محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

مفصول600القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342698حسٌن على رشاد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600485القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342699جمعه محمد سٌد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342700سلٌمان سلٌمان طارق محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600504القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342701الاله عبد الفضٌل عبد اللطٌؾ عبد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600519القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342702محمد محمود سٌد خالد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600485القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342703زٌدان صالح صالح محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600500القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342704عفٌفى السالم عبد المولى عبد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600498القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342705محمد الحمٌد عبد محمد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600502القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342706محمد سعٌد مصطفى محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600497القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342707الفتاح عبد عشرى بكرى مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600486القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342708على محمد فتحى محمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342709ملٌجى مصطفى محمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342710الرخ ابراهٌم امٌن ممدوح مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600508القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342711بكرى السٌد هانى وسٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342712على احمد احمد اسماعٌل ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600489القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342713حفناوى محمد كمال اشرؾ ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600486القاهرة شمالالمعادن خراطة



5342714محمود سعٌد اكرامى ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600486القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342715سالم السٌد عادل ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600488القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342716امٌن المنصؾ عبد عاصم ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600494القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342717قاسم سرٌع ابو قاسم ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600501القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342718احمد المعطى عبد هشام ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600500القاهرة شمالالمعادن خراطة

5342721سلٌمان حسن احمد سامح احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600527القاهرة شمالصاج اعمال

5342722محمود فتحى شرٌؾ احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600521القاهرة شمالصاج اعمال

5342723على محمد احمد صالح احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شمالصاج اعمال

5342724احمد التهامى احمد هللا عبد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600519القاهرة شمالصاج اعمال

5342725احمد على سعد على احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شمالصاج اعمال

5342726على احمد محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600525القاهرة شمالصاج اعمال

5342727على حسن محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600504القاهرة شمالصاج اعمال

5342728الفتاح عبد عفٌفى ولٌد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600503القاهرة شمالصاج اعمال



5342729الحلٌم عبد محمد بدران محمد اشرؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600528القاهرة شمالصاج اعمال

5342730محمد اسماعٌل جمال جمال

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600525القاهرة شمالصاج اعمال

5342731محمد السالم عبد محسن حسٌن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600528القاهرة شمالصاج اعمال

5342732على محمد حسٌن خالد شهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600507القاهرة شمالصاج اعمال

5342733مرسى حسن احمد وجدى الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600513القاهرة شمالصاج اعمال

5342734حسن السٌد حماده هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600510القاهرة شمالصاج اعمال

5342735نصار سالمان هللا عبد سالمان هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600490القاهرة شمالصاج اعمال

5342736صابر مصطفى امٌن اسامه عمرو

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600507القاهرة شمالصاج اعمال

5342737حسٌن على السٌد جمال عمرو

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600520القاهرة شمالصاج اعمال

5342738ابراهٌم انور محمد عمرو

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600498القاهرة شمالصاج اعمال

5342739طعٌمه حسان رفعت كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600478القاهرة شمالصاج اعمال

5342740احمد محمد اشرؾ محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600503القاهرة شمالصاج اعمال

5342741احمد حسن على حسن محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600506القاهرة شمالصاج اعمال



5342742السٌد احمد رمضان محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600502القاهرة شمالصاج اعمال

5342743الفتاح عبد عفٌفى ولٌد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600519القاهرة شمالصاج اعمال

5342744الرحمن عبد برعى محمود مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600478القاهرة شمالصاج اعمال

5342745عطٌه الراضى عبد الحمٌد عبد هشام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600522القاهرة شمالصاج اعمال

5342751طه النبى عبد محمود ابراهٌم احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600478القاهرة شماللحام

5342752محمد على احمد شعبان احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600479القاهرة شماللحام

5342753طه السٌد طه احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600472القاهرة شماللحام

5342754علٌوه موسى محمد مجدى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600469القاهرة شماللحام

5342755الونٌس عبد مظهر صالح اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600454القاهرة شماللحام

5342756محمود السٌد فوزى السٌد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600477القاهرة شماللحام

5342757هللا رزق شحات ابادٌر امٌر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600446القاهرة شماللحام

5342758محمد سٌد سعد حسٌن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600450القاهرة شماللحام

5342759السٌد عٌسى السٌد سعد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600471القاهرة شماللحام



5342760العزب محمد اٌهاب شهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600465القاهرة شماللحام

5342761صالح سعد الحلٌم عبد كرم الحلٌم عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600480القاهرة شماللحام

5342762الرحمن عبد حسن عصام الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600481القاهرة شماللحام

5342763المجٌد عبد الوهاب عبد احمد محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600464القاهرة شماللحام

5342764المعن محمد العزٌز عبد محمود العزٌز عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600494القاهرة شماللحام

5342765جمعه المطلب عبد هللا عبد عماد هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600499القاهرة شماللحام

5342766طه العظٌم عبد محمد هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600502القاهرة شماللحام

5342767الصمد عبد على سالم جمال محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شماللحام

5342768اسماعٌل محفوظ خالد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شماللحام

5342769الفتوح ابو احمد المحسن عبد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600507القاهرة شماللحام

5342770الرحمن عبد محمد كامل محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600481القاهرة شماللحام

5342771بدٌر احمد احمد احمد مجدى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600500القاهرة شماللحام

5342772سالم شعبان سالم مسعد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600483القاهرة شماللحام



5342773سلٌمان عبده مسعد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600501القاهرة شماللحام

5342774والى محمود السٌد مصطفى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600516القاهرة شماللحام

5342775عبده محمود عماد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600506القاهرة شماللحام

5342776نصر حسٌن معتمد حمدى هشام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600509القاهرة شماللحام

5342777النظٌر عبد على خمٌس ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600454القاهرة شماللحام

5342778الحمٌد عبد صابر ٌاسر ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شماللحام

5342781العال ابو محمد اشرؾ احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600403القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342782على الظاهر عبد على احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600454القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342783محمد الفتاح عبد محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600434القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342784عفٌفى عٌسى محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600448القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342785الحكم عبد محمود محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600465القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342786محمد الرؤؾ عبد خالد خالد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

مفصول600القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342787الؽٌط ابو سرحان اٌمن ذٌاد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600440القاهرة شمالورش ماكٌنات



5342788الرحمن عبد على ٌاسر زٌاد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600445القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342789السٌد على سٌد سٌؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600447القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342790الهادى عبد محمد العاطى عبد عٌد عالء

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600451القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342791احمد بدوى عادل عمار

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600467القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342792متولى قاسم سٌد عمر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600420القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342793على الدٌن سعد اشرؾ محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600489القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342794سعودى مسعد فتحى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600436القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342795محمد الفتاح عبد حسن محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600469القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342796الحافى امٌن فاروق مجدى مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

مفصول600القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342797محمد حسانٌن محمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600463القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342798هللا رزق شحات وهٌب مٌنا

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600479القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342799محمود المولى عبد محمود ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600432القاهرة شمالورش ماكٌنات

5342811زكى احمد زكى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600502القاهرة شمال



5342812هاشم محمد هاشم مصطفى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500القاهرة شمال

5342813سعد محمد موسى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600486القاهرة شمال

5342814سلٌمان سعٌد صالح ادهم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600485القاهرة شمال

5342815سالم سلٌمان شحات اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600478القاهرة شمال

5342816زكى ونٌس زكى امٌر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600482القاهرة شمال

5342817عامر احمد حجاج زٌد ابو حازم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484القاهرة شمال

5342818احمد حسٌن رضا حسٌن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481القاهرة شمال

5342819ابراهٌم السٌد فتحى محمد حمدى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493القاهرة شمال

5342820الباقى عبد حسانٌن هللا عبد النبى عبد رمضان

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496القاهرة شمال

5342821الطوخى الفتاح عبد رٌاض احمد زٌاد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600452القاهرة شمال

5342822التمساح محمود رفاعى جمال زٌاد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600489القاهرة شمال

5342823اللبان زكى الحكٌم عبد نصر صالح

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة شمال

5342824المقصود عبد العزٌز عبد حسن عربى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600494القاهرة شمال



5342825على محمد سالم احمد على

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600517القاهرة شمال

5342826احمد عامر احمد عمار

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة شمال

5342827العزٌز عبد الحمٌد عبد بركات محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600448القاهرة شمال

5342828عبده بركات حلمى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600485القاهرة شمال

5342829ابراهٌم احمد النبى عبد حمدى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497القاهرة شمال

5342830ابراهٌم القادر عبد محمد القادر عبد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600495القاهرة شمال

5342831الكرٌم عبد نبوى الكرٌم عبد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600515القاهرة شمال

5342832شامه المنعم عبد شحات المنعم عبد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481القاهرة شمال

5342833موسى حسانٌن المجلى عبد عماد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493القاهرة شمال

5342834صالح حسٌن توفٌق محمود محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600501القاهرة شمال

5342835محمد احمد على عمر محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499القاهرة شمال

5342836الفتاح عبد فهمى الشكور عبد مسعد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600487القاهرة شمال

5342837مؽاورى الحمٌد عبد زكرٌا مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496القاهرة شمال



5342838الرحمن عبد احمد سمٌر مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة شمال

5342839محمد محمود ابراهٌم محمود مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600501القاهرة شمال

5342840سالمه رمضان ناصر مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600516القاهرة شمال

5342841محمد محمود عالم هانى مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498القاهرة شمال

5342842الدٌن نور الشافى عبد بالل الدٌن نور

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481القاهرة شمال

5342843حجازى على محمد الفتاح عبد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600480القاهرة شمال

5342851الحمٌد عبد الرحمن عبد حمدى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600464القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342852سالم متولى اللطٌؾ عبد مصطفى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600503القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342853ابراهٌم المنجى عبد هشام سعد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600528القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342854عواض الؽنى عبد محمود الؽنى عبد عادل

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600513القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342855هللا عبد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600516القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342856جمعه ٌوسؾ مأمون مجدى عالء

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600520القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342857عثمان فتحى سامى فتحى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600526القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة



5342858البربرى محمود الكرٌم عبد ٌاسر كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600510القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342859المسٌح عبد ؼنى جمال كٌرلس

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600519القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342860الرازق عبد احمد خالد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600526القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342861محمد الجواد عبد ربٌع محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600514القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342862زهرى محمود سٌد فرؼل شحاته محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600527القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342863احمد حسٌن على كمال محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600496القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342864موسى قرنى اشرؾ محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ثانً دور600القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342865احمد سٌد بكر مصطفى محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600515القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342866المنعم عبد مصطفى محمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600495القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342867احمد هللا فتح احمد سٌد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600473القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342868محمد ابراهٌم هللا عبد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600517القاهرة شمالمٌكانٌكٌة صٌانة

5342871محمد السٌد امام احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600506القاهرة شمال

5342872المتولى محمد جمال احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600440القاهرة شمال



5342873محمد عٌد شرٌؾ اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600487القاهرة شمال

5342874محمد احمد احمد عاطؾ اٌهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600490القاهرة شمال

5342875محمد كمال محمد بالدن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600490القاهرة شمال

5342876اللطٌؾ عبد عالم محمد الستار عبد رضا

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600502القاهرة شمال

5342877وهبه عوض ادوار رومانى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600441القاهرة شمال

5342878احمد على خلؾ احمد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600457القاهرة شمال

5342879سلٌمان الفتاح عبد جمال محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600477القاهرة شمال

5342880رجب ابراهٌم رجب محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600481القاهرة شمال

5342881محمد الصادق عبد وجٌه محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600454القاهرة شمال

5342882على محمد محمود الكرٌم عبد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600489القاهرة شمال

5342883حجازى محمد محمود محمد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600464القاهرة شمال

5342884احمد محمود احمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600498القاهرة شمال

5342885البطل محمد محمد عشماوى مهران

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600471القاهرة شمال



5342886جاد احمد فتحى اشرؾ نادر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600482القاهرة شمال

5342887احمد عباس مصطفى عباس هشام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 ماكٌنات صٌانة

المالبس حٌاكة
ناجح600452القاهرة شمال

5342891مراد سعد حسنى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600473القاهرة شمال

5342892ربه عبد السٌد جمال اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600460القاهرة شمال

5342893محمد حسن سٌد المنعم عبد امٌر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600494القاهرة شمال

5342894السٌد انور محمد انور

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
مفصول600القاهرة شمال

5342895ابراهٌم زهرى طارق باسم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600482القاهرة شمال

5342896شافعى محمد شافعى محمد شافعى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600474القاهرة شمال

5342897الفتاح عبد سعٌد اشرؾ ضٌاء

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600492القاهرة شمال

5342898عٌسى حسن الدسوقى اسماعٌل الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600453القاهرة شمال

5342899عٌد المجد ابو محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600473القاهرة شمال

5342900حسٌن محمد سٌد محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600418القاهرة شمال

5342901الصادق العرب شٌخ ٌسرى الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600458القاهرة شمال



5342902العزٌز عبد ٌوسؾ اٌمن عمر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600452القاهرة شمال

5342903على محمد على محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600443القاهرة شمال

5342904امام مصطفى خٌرى مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600431القاهرة شمال

5342905السٌد خلؾ محمود مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600444القاهرة شمال

5342906الرازق عبد ربٌع ممدوح مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600453القاهرة شمال

5342907محمود جمعه محمد هشام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات
ناجح600429القاهرة شمال

5342911الدٌن على محمود حافظ حسام احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600524القاهرة شمال

5342912حسٌن توفٌق احمد سعٌد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
مفصول600القاهرة شمال

5342913حسن عمر ماهر احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600451القاهرة شمال

5342914محمد عوده المنعم عبد جمال باسم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600439القاهرة شمال

5342915عثمان محمد محسن خالد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600472القاهرة شمال

5342916زور ابو عطا زاٌد سامى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600505القاهرة شمال

5342917حسٌن على حسنى شرٌؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600480القاهرة شمال



5342918محمد حامد احمد صالح

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600442القاهرة شمال

5342919الفتاح عبد حسٌن عماد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600472القاهرة شمال

5342920محمد المنعم عبد محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600501القاهرة شمال

5342921حسن العظٌم عبد حسن هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600508القاهرة شمال

5342922طه شوقى محمد عالء

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600516القاهرة شمال

5342923الشٌخ محمد على محمد على

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600442القاهرة شمال

5342924الشرٌؾ ابراهٌم هللا عبد ابراهٌم محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600491القاهرة شمال

5342925احمد السالم عبد محمد بدوى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600455القاهرة شمال

5342926حامد محمد شرٌؾ محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600472القاهرة شمال

5342927العزٌز عبد العظٌم عبد صالح محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600485القاهرة شمال

5342928موسى احمد مهدى على محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600463القاهرة شمال

5342929احمد حسٌن محمد عمرو محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600432القاهرة شمال

5342930ادرٌس العزٌز عبد ماجد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600487القاهرة شمال



5342931بر المنعم عبد الناجح عبد مختار محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600427القاهرة شمال

5342932السٌد السٌد منصور محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600443القاهرة شمال

5342933احمد القادر عبد ابراهٌم محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600473القاهرة شمال

5342934رزق امام الحمٌد عبد رمضان محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600458القاهرة شمال

5342935حسن اللطٌؾ عبد مسعد مختار

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600403القاهرة شمال

5342936حسٌن عباس السمٌع عبد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600453القاهرة شمال

5342937محمود محمد محمود مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600477القاهرة شمال

5342938المعداوى احمد عراقى حمدى همام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600440القاهرة شمال

5342939محمد على حسن احمد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600459القاهرة شمال

5342940الجواد عبد احمد شعبان ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600453القاهرة شمال

5342941سالم السٌد حافظ عصام ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600502القاهرة شمال

5342942شٌخه ابو محمد فتحى ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600439القاهرة شمال

5342951جورجى اسحق نبٌل ابرام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475القاهرة شمال



5342952محمد صابر ابراهٌم احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600495القاهرة شمال

5342953حسن فوزى شوقى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600501القاهرة شمال

5342954منصور صابر عادل احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486القاهرة شمال

5342955بحٌرى فرج مصطفى الهادى عبد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة شمال

5342956شدٌد عفٌفى خمٌس محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460القاهرة شمال

5342957مبروك مهتدى محمد محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600502القاهرة شمال

5342958حسٌن احمد حسٌن نبٌل احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471القاهرة شمال

5342959زاٌد ذكى حسن سعٌد ولٌد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600540القاهرة شمال

5342960الرحمن عبد عثمان سٌد ٌاسر ادهم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600458القاهرة شمال

5342961السٌد محمد رضا اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490القاهرة شمال

5342962صباح محمد الفتاح عبد الحمٌد عبد اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470القاهرة شمال

5342963السباعى المعبود عبد مختار اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600496القاهرة شمال

5342964سلٌمه ابو صبٌح السٌد محمد السٌد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477القاهرة شمال



5342965الفٌشاوى الداٌم عبد هللا عبد انس

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600521القاهرة شمال

5342966توفٌق انور سمٌر بٌشوى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479القاهرة شمال

5342967الكومى احمد الفتاح عبد طلعت حازم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600491القاهرة شمال

5342968على محمد رمضان جمال الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة شمال

 الصمد عبد اسماعٌل الصمد عبد الرحمن عبد

الفقى
5342969

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600478القاهرة شمال

5342970طلبه محمد طارق هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة شمال

5342971على احمد على احمد على

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة شمال

5342972قطب الفتاح عبد على محمد على

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486القاهرة شمال

5342973الفقى الصمد عبد اسماعٌل ربٌع عمر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467القاهرة شمال

5342974حسن محمود محمد عمر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490القاهرة شمال

5342975ؼالى ٌوسؾ المكارم ابو اٌهاب ؼالى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة شمال

5342976الباقى عبد جاد حجاج محمد عالم كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600510القاهرة شمال

5342977موسى شرؾ ابراهٌم محمد كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة شمال



5342978العظٌم عبد الدٌن عز ناصر كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497القاهرة شمال

5342979ابراهٌم سمٌر اشرؾ كٌرلس

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488القاهرة شمال

5342980على محمد على احمد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477القاهرة شمال

5342981شافعى محمد سالم جمال محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600550القاهرة شمال

5342982ابراهٌم مرسى محمد طارق محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600502القاهرة شمال

5342983احمد محمد طلعت محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484القاهرة شمال

5342984شافعى محمد فرؼلى مجدى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600547القاهرة شمال

5342985بهدلى صابر محمد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600502القاهرة شمال

5342986الحسٌب عبد محمد اٌمن محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600507القاهرة شمال

5342987العظٌم عبد احمد عاشور محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484القاهرة شمال

5342988الفقى منصور ابراهٌم مصطفى محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480القاهرة شمال

5342989احمد طه مصطفى محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة شمال

5342990الفتاح عبد زكى سعٌد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461القاهرة شمال



5342991صادق رشاد صادق مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600504القاهرة شمال

5342992لٌسى مصطفى محمد كارم مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600493القاهرة شمال

5342993جابٌه ابو محمد صالح محمد مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600498القاهرة شمال

5342994النظٌر عبد نادى رمضان ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة شمال

5342995سلٌمان ابو احمد حافظ طارق ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479القاهرة شمال

5342996ذكى فتحى عماد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600500القاهرة شمال

5343001الحلفاوى على احمد النبى عبد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600503القاهرة شمالآلى تحكم

5343002ٌونس صاوى مصطفى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600480القاهرة شمالآلى تحكم

5343003الشحات فورى السٌد اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600483القاهرة شمالآلى تحكم

5343004سلٌمان محمد سلٌمان بكر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600493القاهرة شمالآلى تحكم

5343005العال عبد سٌد احمد بالل

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600453القاهرة شمالآلى تحكم

5343006على محمد هشام بالل

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600464القاهرة شمالآلى تحكم

5343007الواحد عبد محمود على حسن حسام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600450القاهرة شمالآلى تحكم



5343008العال عبد على النص على حسٌن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600462القاهرة شمالآلى تحكم

5343009العاطى عبد الوهاب عبد العاطى عبد خالد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600485القاهرة شمالآلى تحكم

5343010وفا حسٌن محمد سعٌد رأفت

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600471القاهرة شمالآلى تحكم

5343011مقار فرج فكٌه جرجس رومانى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600470القاهرة شمالآلى تحكم

5343012العزٌز عبد شوقى احمد شوقى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600473القاهرة شمالآلى تحكم

5343013محمد جابر صالح عماد صالح

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600487القاهرة شمالآلى تحكم

5343014عوٌس الرحمن عبد عٌد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600483القاهرة شمالآلى تحكم

5343015على على حسن محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600478القاهرة شمالآلى تحكم

5343016عوض البارى عبد منسى احمد هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600472القاهرة شمالآلى تحكم

5343017الرحٌم عبد اسماعٌل مجدى هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600469القاهرة شمالآلى تحكم

5343018الؽنى عبد ٌحى عماد فارس

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600475القاهرة شمالآلى تحكم

5343019الؽنى عبد فرج محمد شاكر محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600461القاهرة شمالآلى تحكم

5343020على عٌد صبرى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600504القاهرة شمالآلى تحكم



5343021محمد الحمٌد عبد الؽفار عبد عالء محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600468القاهرة شمالآلى تحكم

5343022دروٌش محمود مجدى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600463القاهرة شمالآلى تحكم

5343023احمد محمد محمود محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600465القاهرة شمالآلى تحكم

5343024الحفٌظ عبد حسٌن احمد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600463القاهرة شمالآلى تحكم

5343025محمد هاشم حمدى محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600483القاهرة شمالآلى تحكم

5343026محمود مصطفى محمد محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600466القاهرة شمالآلى تحكم

5343027جابر هاشم جمال ولٌد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600482القاهرة شمالآلى تحكم

5343028حبشى زكرٌا ٌحٌى ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600457القاهرة شمالآلى تحكم

5343031احمد محمد احمد اسماعٌل احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600491القاهرة شمال

5343032ابراهٌم على محمود ربٌع احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600462القاهرة شمال

5343033لٌله سعد سالم عادل احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
مفصول600القاهرة شمال

5343034محمد احمد عاطؾ احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600474القاهرة شمال

5343035السٌد على السٌد اٌهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600440القاهرة شمال



5343036حسٌن شحات احمد حسن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600455القاهرة شمال

5343037حسٌن دسوقى رواش ابو عادل خالد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600491القاهرة شمال

5343038حسانٌن على صالح سٌد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600497القاهرة شمال

5343039سعودى فتحى مسعد فتحى الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600517القاهرة شمال

5343040سٌد هللا عبد اشرؾ هللا عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600468القاهرة شمال

5343041النمورى نعمان على الدٌن حسام ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600463القاهرة شمال

5343046على عشرى حمدى احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600475القاهرة شمال

5343047القادر عبد سالمه القادر عبد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600489القاهرة شمال

5343048حسن محمد خٌرى محمد احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600456القاهرة شمال

5343049على احمد محمود احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600471القاهرة شمال

5343050حسن عبده صبحى سٌد اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600468القاهرة شمال

5343051محمود محمد فتحى ناصر اسالم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600473القاهرة شمال

5343052رفاعى لمعى رفاعى شرٌؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600476القاهرة شمال



5343053شحاته حسانٌن محمد حمدى محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600513القاهرة شمال

5343054محمد ختامى عادل محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600475القاهرة شمال

5343055الجارحى على احمد همام

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600486القاهرة شمال

5343061امام محمد امام احمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600502القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343062الصمد عبد سعٌد جمال صبرى اٌهاب

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600454القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343063داود سلٌمان جالل مسعد جالل

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600480القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343064النبى عبد حسن احمد حسن

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600486القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343065ابراهٌم ثابت منٌر رومانى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600472القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343066السٌد عٌد سعٌد محمد سامح

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600479القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343067مصطفى محمد سٌد النبى عبد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600464القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343068محمد رمضان محمد الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600461القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343069السالم عبد رجب عوٌس السالم عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600468القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343070ابراهٌم محمد مصطفى الرحمن عبد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600462القاهرة شمالالجاهزة المالبس



5343071العزٌز عبد حسن العزٌز عبد على

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600473القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343072رمضان احمد محمد عمر

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600448القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343073على محمد محمد العظٌم عبد كرٌم

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600479القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343074خلؾ جمال احمد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600453القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343075عثمان محمد محمد اسالم محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600490القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343076مصطفى محمد اٌمن محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600449القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343077احمد انور رجب محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600432القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343078نصار حسنى سٌد محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600464القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343079سند الؽنى عبد عثمان فاٌز محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600453القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343080الحلفاوى حلمى محمود محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600480القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343081الواحد عبد سٌد محمود محمد

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600448القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343082على الدٌن سعد اشرؾ محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600456القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343083محمود ابراهٌم على محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600482القاهرة شمالالجاهزة المالبس



5343084خلٌل على محمد فتحى على محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600466القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343085عباس دٌاب ؼانم محمود

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600470القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343086النساج حسٌن مختار رمضان مختار

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600456القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343087احمد دسوقى فؤاد دسوقى مصطفى

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600454القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343088الحمٌد عبد مصطفى الحمٌد عبد نور

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600473القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343089حسن محمد على احمد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600485القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343090هللا عبد عاٌد جمال ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600488القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343091محمد فتحى صبرى ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600461القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343092سٌد مبروك طاهر ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600469القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343093طبل مصطفى الحلٌم عبد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600472القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343094خلٌفه محمد خلٌفه محمد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600416القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343095موسى شحاته محمد ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600476القاهرة شمالالجاهزة المالبس

5343096عمٌره العال ابو مصطفى ٌوسؾ

 شبرا

للصناعات

 النسٌجٌة 

والهندسٌة

ناجح600480القاهرة شمالالجاهزة المالبس



5343101كٌرلس زاهر مالك ابانوب
 مشترك

المظالت
ناجح600417القاهرة شمالالومٌتال

5343102السٌد البدرى على السٌد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600444القاهرة شمالالومٌتال

5343103حسن محمد حربى احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600440القاهرة شمالالومٌتال

5343104الحمٌد عبد راتب حمدى احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600405القاهرة شمالالومٌتال

5343105الصعٌدى اسماعٌل حسن سعٌد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600416القاهرة شمالالومٌتال

5343106سٌد حافظ عترٌس صبحى احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600444القاهرة شمالالومٌتال

5343107عباس السٌد طارق احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600440القاهرة شمالالومٌتال

5343108احمد سٌد احمد عٌد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600419القاهرة شمالالومٌتال

5343109زكى احمد مجدى احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600439القاهرة شمالالومٌتال

5343110العزٌز عبد محمد جوده محمد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600445القاهرة شمالالومٌتال

5343111رضوان محمد محمود انس
 مشترك

المظالت
ناجح600474القاهرة شمالالومٌتال

5343112تادرس عوض مورٌس اسامه جورج
 مشترك

المظالت
ناجح600434القاهرة شمالالومٌتال

5343113جداوى محمد العظٌم عبد حسام
 مشترك

المظالت
ناجح600395القاهرة شمالالومٌتال

5343114هاشم محمد سمٌر زٌاد
 مشترك

المظالت
ناجح600465القاهرة شمالالومٌتال

5343115محمود جمال سمٌر سعد
 مشترك

المظالت
ناجح600446القاهرة شمالالومٌتال

5343116خشبه عبده الحسٌنى محمد السٌد سعٌد
 مشترك

المظالت
ناجح600396القاهرة شمالالومٌتال

5343117العزٌز عبد عمر ضاحى شرٌؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600413القاهرة شمالالومٌتال

5343118محمد ابراهٌم جالل محمود الرحمن عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600394القاهرة شمالالومٌتال

5343119زاهر الدٌن جمال مصطفى الرحمن عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600442القاهرة شمالالومٌتال

5343120تمام معبد معبد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600422القاهرة شمالالومٌتال

5343121حمٌده العزٌز عبد مصطفى العزٌز عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600448القاهرة شمالالومٌتال

5343122ٌوسؾ نصٌر انور حمدى فادى
 مشترك

المظالت
ناجح600448القاهرة شمالالومٌتال

5343123الدٌن كامل محمد حمدى محمد حاتم فارس
 مشترك

المظالت
ناجح600426القاهرة شمالالومٌتال

5343124احمد سٌد فتوح ٌاسر فتوح
 مشترك

المظالت
ناجح600478القاهرة شمالالومٌتال

5343125اللبان انور جورج كٌرلس
 مشترك

المظالت
مفصول600القاهرة شمالالومٌتال

5343126سالم سٌد احمد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600443القاهرة شمالالومٌتال



5343127السالم عبد على خالد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600425القاهرة شمالالومٌتال

5343128حنفى ربٌع رمضان محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600430القاهرة شمالالومٌتال

5343129حسانٌن محمد عماد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600460القاهرة شمالالومٌتال

5343130فرحات احمد فرحات محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600434القاهرة شمالالومٌتال

5343131الشحات محمد محمود محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600442القاهرة شمالالومٌتال

5343132فهمى محمد وحٌد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600455القاهرة شمالالومٌتال

5343133ابراهٌم محمد الشكور عبد ٌحٌى محمود
 مشترك

المظالت
ناجح600468القاهرة شمالالومٌتال

5343134عوض محمد ٌوسؾ احمد مصطفى
 مشترك

المظالت
ناجح600469القاهرة شمالالومٌتال

5343135على محمد محمد رمضان مصطفى
 مشترك

المظالت
ناجح600467القاهرة شمالالومٌتال

5343136الجرحى السٌد طه محمد مصطفى
 مشترك

المظالت
ناجح600469القاهرة شمالالومٌتال

5343137مصطفى  حسٌن مجدى ٌوسؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600442القاهرة شمالالومٌتال

5343138القوطى عبده سٌد ناصر ٌوسؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600441القاهرة شمالالومٌتال

5343141بدراوى زكرٌا اشرؾ ابانوب
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503القاهرة شمال

5343142امٌن جمٌل رومانى ابرام
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456القاهرة شمال

5343143ابراهٌم على محمد بكر ابراهٌم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343144مرزوق حسن احمد حمدى احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461القاهرة شمال

5343145صالح الفتاح عبد المقصود عبد طارق احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343146منصور العظٌم عبد عصام احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469القاهرة شمال

5343147احمد احمد عماد احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455القاهرة شمال

5343148رجب الرحٌم عبد بكر فاٌز احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486القاهرة شمال

5343149حامد حفنى محمد احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495القاهرة شمال



5343150حزٌن على محمد صبحى ادهم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493القاهرة شمال

5343151الحلٌم عبد رضوان صالح ادهم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343152السعٌد الفتاح عبد محمد اسالم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343153المنعم عبد دروٌش رمضان حازم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343154سالم الجواد عبد سعٌد صبرى حسن
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600470القاهرة شمال

5343155فرحات المنعم عبد اٌهاب زٌاد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501القاهرة شمال

5343156عمر احمد عمر صابر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474القاهرة شمال

5343157ابراهٌم محمد سٌد الدٌن صالح
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466القاهرة شمال

5343158منصور طه مامون طه
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343159ٌوسؾ مصٌلحى امٌن عادل
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476القاهرة شمال

5343160ابراهٌم الحلٌم عبد حسٌن الحلٌم عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343161عقل حسن محمود محمد حسن الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600484القاهرة شمال

5343162الباقى عبد هللا عبد فلفل الناصر عبد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480القاهرة شمال

5343163منصور على منصور مجدى الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483القاهرة شمال

5343164طه راشد محمد نصر الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343165ابراهٌم الرحٌم عبد احمد هللا عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476القاهرة شمال

5343166شعبان محمد مسعود احمد هللا عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442القاهرة شمال



5343167موسى هللا عبد اسامه هللا عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة شمال

5343168العزٌز عبد محمد حسن العزٌز عبد عزت
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461القاهرة شمال

5343169احمد محمد رضا عمار
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482القاهرة شمال

5343170النصر ابو محمد احمد احمد عمر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600413القاهرة شمال

5343171الرحمن عبد فتحى الرحمن عبد عمر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463القاهرة شمال

5343172ابراهٌم برهامى اشرؾ عمرو
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452القاهرة شمال

5343173عامر محمد شعبان عمرو
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343174محمود فوزى وحٌد فوزى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343175السٌد عبد حلٌم ناجى كٌرلس
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454القاهرة شمال

5343176اسماعٌل محمد ابراهٌم محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343177عوده المهدى عبد اشرؾ محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468القاهرة شمال

5343178حسٌن رجب حسٌن محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343179ثابت محمد رمضان محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة شمال

5343180الحمٌد عبد محمد رمضان محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343181سالمه محمد راشد سالمه محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440القاهرة شمال

5343182سعٌد محمد الحلٌم عبد محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480القاهرة شمال

5343183السعٌد محمد محسن محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473القاهرة شمال



5343184حسن موسى حسن محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452القاهرة شمال

5343185الصباغ حسٌن محمد خالد محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473القاهرة شمال

5343186االزهرى مراد الؽفار عبد الناصر عبد محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475القاهرة شمال

5343187الباز عبده السٌد الوهاب عبد محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة شمال

5343188بدر سٌد عربى محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445القاهرة شمال

5343189ابراهٌم محمود هداٌه محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493القاهرة شمال

5343190ٌوسؾ السعٌد وحٌد محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503القاهرة شمال

5343191النبى عبد محمد توفٌق مروان
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454القاهرة شمال

5343192عزٌز نادى عزٌز نادى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343193احمد قاسم اشرؾ ٌاسر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343194زهران فتحى وائل ٌحٌى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600485القاهرة شمال

5343195مصطفى مصطفى عبدالنبى ٌوسؾ
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472القاهرة شمال

5343196ابراهٌم مصرى عماد عمر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

600القاهرة شمال
سح)مفصول

(ملؾ ب

5343201سعٌد احمد خالد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343202ٌوسؾ محمد رمضان احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343203القوى عبد ابراهٌم المنعم عبد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600404القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343204العزٌز عبد زٌنهم سالمه محمد احمد
 مشترك

المظالت
ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343205عمر انور عالء انور
 مشترك

المظالت
ناجح600432القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343206رزق نسٌم عدلى بٌشوى
 مشترك

المظالت
ناجح600395القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343207جاد شفٌق بطرس جرجس
 مشترك

المظالت
ناجح600389القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343208خلٌل جرجس سعٌد جرجس
 مشترك

المظالت
ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343209ثابت فتحى مٌالد جوزٌؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600428القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343210محمد جالل محسن حسن
 مشترك

المظالت
ناجح600391القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343211عزٌز راهب عصام رومانى
 مشترك

المظالت
ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343212اسعد عوض اسعد رٌمون
 مشترك

المظالت
ناجح600443القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343213السٌد الفتاح عبد نادر الدٌن سٌؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600466القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343214تركى محمد محمد مجدى شرٌؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600467القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343215صابر الواحد عبد مصطفى الرحمن عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600456القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343216محمد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600440القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343217نعٌم المقصود عبد محمد المقصود عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600473القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343218العلٌم عبد المنعم عبد محمد المنعم عبد
 مشترك

المظالت
ناجح600462القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343219السٌد حمدى سٌد عمر
 مشترك

المظالت
ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343220الرحمن عبد سٌد الفتاح عبد عمر
 مشترك

المظالت
ناجح600495القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343221مصطفى على محمد عمر
 مشترك

المظالت
ناجح600431القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343222بهنان رٌاض عوض فادى
 مشترك

المظالت
ناجح600452القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343223محمد فاروق محمد فاروق
 مشترك

المظالت
ناجح600427القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343224العال عبد سٌد صبحى سٌد كرٌم
 مشترك

المظالت
ناجح600439القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343225توفٌلس صموئٌل جرجس كٌرلس
 مشترك

المظالت
ناجح600442القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343226ابراهٌم صبره ابراهٌم محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600442القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343227الهادى عبد محمد السٌد اسامه محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600428القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343228ربه عبد فتحى محمد الدٌن بهاء محمد
 مشترك

المظالت
مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343229محمد محمود محمد سٌد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600430القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343230فرج محمد العال عبد محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600437القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343231السٌد محمد العزٌز عبد محمد
 مشترك

المظالت
مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343232سٌد مرزوق هانى محمد
 مشترك

المظالت
ناجح600383القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343233سرٌع ابو محمد فتحى اٌمن محمود
 مشترك

المظالت
ناجح600417القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343234الدٌن نور محمود اٌهاب محمود
 مشترك

المظالت
ناجح600416القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343235طه حسن السٌد هللا حمد محمد محمود
 مشترك

المظالت
ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343236اسماعٌل محمود ٌاسر محمود
 مشترك

المظالت
ناجح600371القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343237محمد جابر حسن مروان
 مشترك

المظالت
ناجح600403القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343238جمعه الرحمن عبد احمد سامى ممدوح
 مشترك

المظالت
ناجح600378القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343239جٌد ابراهٌم فوزى مٌنا
 مشترك

المظالت
ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343240الحمٌد عبد نشأت حسن احمد ٌوسؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600400القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343241انور محمد انور ٌوسؾ
 مشترك

المظالت
ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343242احمد سٌد السالم عبد رضا ٌوسؾ
 مشترك

المظالت
ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343251عطٌه سلٌم عالء ابراهٌم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة شمال

5343252احمد الشافى عبد جمعه احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة شمال

5343253طالب ابو الفتاح عبد عاطؾ احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600436القاهرة شمال

5343254هللا عبد احمد عارؾ ممدوح احمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600384القاهرة شمال

5343255مسعد فتحى عصام اسالم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408القاهرة شمال

5343256حسن احمد حسن صابر حسن
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600398القاهرة شمال

5343257عمر حسن على عطٌه على حسٌن
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421القاهرة شمال

5343258توفٌلس صموائٌل جرجس رومانى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة شمال

5343259عزٌز سامى حبشى سامى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415القاهرة شمال

5343260طالب ابو محمد النبى عبد احمد سٌد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة شمال

5343261احمد السٌد ابراهٌم الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415القاهرة شمال

5343262على الحسٌنى محمد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600391القاهرة شمال

5343263امام مصطفى ابراهٌم هللا عبد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404القاهرة شمال

5343264اسكندر وهٌب شرموخ الراضى عبد عماد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600419القاهرة شمال

5343265موسى علٌوه فهمى هشام عمر
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417القاهرة شمال

5343266المنعم عبد كامل شحاته كامل
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420القاهرة شمال



5343267مرسى نصر بكر ابو كرٌم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة شمال

5343268سلطان هللا عبد خالد كرٌم
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415القاهرة شمال

5343269السعود ابو السٌد السعود ابو محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5343270محمد حسٌن جمال محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600409القاهرة شمال

5343271الرحمن عبد بكر حنفى محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5343272طالب ابو محمد النبى عبد سٌد محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5343273على رجب صالح محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600412القاهرة شمال

5343274محمد عٌد على عٌد محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402القاهرة شمال

5343275القادر عبد لطفى فتحى محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600403القاهرة شمال

5343276محروس عطٌه فؤاد محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5343277هللا عبد مصطفى ممدوح محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402القاهرة شمال

5343278محروس فوزى هانى محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422القاهرة شمال

5343279محمد اسماعٌل ٌحى محمد
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600426القاهرة شمال

5343280ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ حسن محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة شمال

5343281الهادى عبد اسماعٌل رمضان وائل محمود
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600389القاهرة شمال

5343282برؼش سالم المنعم عبد محمد اٌمن مصطفى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة شمال

5343283مفتاح الرحمن عبد مصطفى سٌد مصطفى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5343284حسن ابراهٌم محمد محمود مصطفى
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600407القاهرة شمال

5343285عزٌز فوزى بشرى مٌنا
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600406القاهرة شمال

5343286انور ابراهٌم فتحى ٌوسؾ
 مشترك

المظالت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600403القاهرة شمال

5343291جٌد نصحى فكتر ابانوب
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600439القاهرة شمال

5343292جرجس ٌوسؾ نصار ابانوب
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600422القاهرة شمال

5343293احمد فاروق حماده احمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600417القاهرة شمال

5343294على محمد انور سٌد احمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600القاهرة شمال

5343295علوان سعد صابر احمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600403القاهرة شمال

5343296عوٌضه عبده الفتاح عبد عاطؾ احمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600414القاهرة شمال



5343297محجوب على السٌد عماد احمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600442القاهرة شمال

5343298اللٌثى سعد سعٌد اٌمن
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600444القاهرة شمال

5343299على اسماعٌل عادل محمد اٌمن
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600437القاهرة شمال

5343300السٌد محمد ابراهٌم هشام اٌهاب
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600448القاهرة شمال

5343301احمد محمد حسنى شهاب
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600428القاهرة شمال

5343302الهادى عبد الحمٌد عبد اسامه الحمٌد عبد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600406القاهرة شمال

5343303العز ابو المنعم عبد ربٌع الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600446القاهرة شمال

5343304الفرماوى رشاد محمد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433القاهرة شمال

5343305اسماعٌل النبى عبد محمد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600456القاهرة شمال

5343306هللا عبد النبى عبد مراد الرحمن عبد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600439القاهرة شمال

5343307منصور على حسنى على خالد على
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600419القاهرة شمال

5343308حسانٌن اسماعٌل على رجب على
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600424القاهرة شمال

5343309محمد فؤاد هشام فؤاد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600435القاهرة شمال

5343310اللطٌؾ عبد محمد خٌرى احمد محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600421القاهرة شمال

5343311مصطفى عثمان محمد اشرؾ محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600421القاهرة شمال

5343312ابراهٌم الفتاح عبد انور محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600429القاهرة شمال

5343313احمد فاروق رمضان محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600407القاهرة شمال

5343314على فرؼلى عٌد عادل محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600416القاهرة شمال

5343315على محمود عٌد محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600466القاهرة شمال

5343316هللا جاب ؼنٌمى السعٌد ؼنٌمى محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600415القاهرة شمال

5343317السٌد ابراهٌم مصطفى محمد
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600458القاهرة شمال

5343318محمود جبالى محمد محمود
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600444القاهرة شمال

5343319حسن سعد صالح مصطفى
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600418القاهرة شمال

5343320محمود حسن كمال الدٌن عصام مصطفى
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600413القاهرة شمال

5343321محمود حنفى محمود مصطفى
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433القاهرة شمال

5343322سرحان العزٌز عبد محمود عمرو هشام
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600424القاهرة شمال



5343323محمود سٌد ولٌد ٌوسؾ
 مشترك

المظالت

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600452القاهرة شمال

5343331قاسم محمود اشرؾ ابراهٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600534القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343332طه ابراهٌم خالد ابراهٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600503القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343333عٌسى سٌد ابراهٌم رشدى ابراهٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600510القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343334البدٌوى الحلٌم عبد محمود اسامه احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343335محمود الحلٌم عبد حسام احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600503القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343336العال عبد عباس على طارق احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600511القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343337محمد العزٌز عبد محمد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343338حسٌن حسن الفتاح عبد محمد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600546القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343339كامل الفتاح عبد ناصر احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600513القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343340على احمد ناصؾ بكر نبٌل احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600515القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343341ابراهٌم هالل هالل احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600526القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343342محمود لبٌب ٌوسؾ خالد ادهم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600437القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343343محمد حسٌن محمد ادهم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600511القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343344شحات ابراهٌم شحات اسامه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600454القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343345امٌن بكرى محمد احمد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600476القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343346الوهاب عبد عٌد اٌمن اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600496القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343347محمد حافظ شكرى اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343348الحفٌظ عبد شافعى الحفٌظ عبد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343349محمد رفعت محمد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600490القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343350عوٌس محمدى عٌد محمدى اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600488القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343351الواحد عبد على ٌونس ٌونس اٌمن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600499القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343352منتصر الستار عبد الرحمن عبد باسل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600511القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343353رٌاض كمال مدحت بوال

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600519القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343354العال عبد على محمد مجدى جالل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600440القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343355السٌد شحته وائل حسام

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600463القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343356اسماعٌل حسن شرٌؾ حسن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600474القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343357مرزوق محمود محمد مصطفى حسن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600471القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343358النقٌب المؤمن عبد طه احمد حسٌن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600414القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343359مرزوق محمود محمد مصطفى حسٌن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343360محمد حسٌن اسامه خالد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600479القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343361االحمر الدٌن نور محمد اشرؾ زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600479القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343362ابراهٌم عزت اٌهاب زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600492القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343363اسماعٌل احمد عاطؾ زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343364سالمه محمد السالم عبد محمد زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600468القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343365الدسوقى حلمى عماد حلمى سامى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600503القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343366هللا عبد سعٌد ولٌد سعٌد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600469القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343367عكه هللا عبد سٌد هللا عبد سٌد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600473القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343368العرٌان على صابر على صابر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600493القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343369الفتاح عبد الحمٌد عبد سالمه الحمٌد عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600512القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

 زٌد ابو زٌد ابو الرازق عبد سمٌر الرازق عبد

الشهاوى
5343370

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600492القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343371خلٌل السٌد ابراهٌم احمد الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600490القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343372احمد شحات احمد الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600508القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343373عزب فرؼلى صالح الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600549القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343374خلٌل سعٌد مدحت الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343375امام العزٌز عبد محمد العزٌز عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600487القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343376صادق اللطٌؾ عبد انور اللطٌؾ عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600482القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343377السمٌع عبد شعبان اشرؾ هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600480القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343378سلٌم الرازق عبد صابر هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600506القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343379احمد حسٌن الدٌن نصر هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600496القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343380مصطفى محمود خٌرى المنعم عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600478القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343381حسٌن على محمد على

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600516القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343382جعفر على ابراهٌم اسماعٌل عمر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600464القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343383جٌد عبٌد ماهر فاٌز

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600454القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343384مسعود هالل عادل كرٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600521القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343385احمد النصر سٌؾ فؤاد محمد كرٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600506القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343386حبٌب جرجس ابراهٌم كٌرلس

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600540القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343387سلٌمان سامى نصر كٌرلس

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343388محمد وجدى ابراهٌم محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600458القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343389عٌسوى عباس اشرؾ محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600518القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343390الوهاب عبد الدٌن صالح تٌسٌر محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600475القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343391ابراهٌم على محمد جمال محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600473القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343392سعد محمد عطٌه حامد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600496القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343393عالم محمد سامح محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600528القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343394محمود حسن سٌد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600420القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343395جابر على محمد سٌد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600445القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343396حسٌن كمال صالح محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600457القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343397حجازى جمعه عبده العظٌم عبد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343398علوان الجواد عبد حسٌن الناصر عبد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600428القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343399مراد محمد الناصر عبد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600511القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343400على ابراهٌم على محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600510القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343401السٌد على الباسط عبد عماد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600520القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343402الحمٌد عبد محمد هشام محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600523القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343403ابراهٌم طاهر وائل محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600532القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343404عمر الرحمن عبد ٌسرى محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600497القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343405مسلم حسن محمود الدٌن حسام محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343406الرحمن عبد على الحفٌظ عبد خالد محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600489القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343407الاله عبد زٌد ابو رمضان محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343408الرازق عبد الرازق عبد وحٌد محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600406القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343409الحداد اسماعٌل طه احمد مصطفى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600438القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343410عالم فؤاد احمد مؤمن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600470القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343411جوده جمٌل سمٌر مٌخائٌل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600411القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343412واصؾ الباسط عبد جرجس مٌنا

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343413سنجر المنعم عبد نبٌل اٌمن نبٌل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600529القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343414بباوى نصرى ناصر نصر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600452القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5343415محمد فوزى اشرؾ هشام

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600501القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343416جرجس شاكر اٌهاب ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600451القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343417الحمٌد عبد محمد سالمه ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600495القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343418النادى السٌد محمد ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600509القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343419رزٌق الؽنى عبد محمد ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600512القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343420الدسوقى حلمى عماد محمد ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

ناجح600510القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5343431صلٌب شنوده المسٌح عبد ابانوب

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600495القاهرة شمال

5343432مسلم ابو محمد اشرؾ احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600487القاهرة شمال

5343433محمد عٌد صبرى احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600456القاهرة شمال

5343434احمد العظٌم عبد الرحمن عبد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600467القاهرة شمال

5343435الؽنى عبد ثابت الؽنى عبد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600477القاهرة شمال

5343436حسن طه فرج احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600504القاهرة شمال

5343437محمد الؽنى عبد فرج احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600465القاهرة شمال

5343438محجوب القادر عبد ابراهٌم محمد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600491القاهرة شمال

5343439السٌد محمد محمد محمد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600514القاهرة شمال

5343440بكرى القوى عبد ممدوح احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600473القاهرة شمال

5343441النٌل ابو الفتاح عبد محمد هانى احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال



5343442محمد عبده محمد هانى اسامه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

5343443ٌوسؾ حسن الؽٌط ابو رمضان اسامه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600491القاهرة شمال

5343444على العٌسوى السٌد محمد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600465القاهرة شمال

5343445بٌومى محمد حامد محمد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600472القاهرة شمال

5343446حسن حسٌن محمد اسالم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600485القاهرة شمال

5343447فهٌم فوزى ممدوح امٌن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600477القاهرة شمال

5343448السٌد فوزى محمود اٌهاب

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600457القاهرة شمال

5343449ٌس حبٌب سعد نبٌل جورج

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600429القاهرة شمال

5343450ؼنٌمى ابراهٌم محمد حسام

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600406القاهرة شمال

5343451طه احمد اشرؾ حسن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600461القاهرة شمال

5343452سٌد محمود رزق ٌاسر زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600438القاهرة شمال

5343453رمضان محمد اكرامى سٌد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600430القاهرة شمال

5343454دروٌش محمد اٌمن سٌؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600412القاهرة شمال

5343455سعد كمال محمد ضٌاء

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

5343456محمد فتحى اسامه عادل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600436القاهرة شمال

5343457خلٌل الرازق عبد صبرى الرازق عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600404القاهرة شمال

5343458النعٌم عبد ابراهٌم اسماعٌل الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600417القاهرة شمال



5343459سالم مسلم طالل الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600421القاهرة شمال

5343460محروس هللا عبد شرٌؾ هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600402القاهرة شمال

5343461خفاجى محمد ٌس محمد هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600404القاهرة شمال

5343462الفضل ابو على اكرامى على

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600413القاهرة شمال

5343463مكاوى حسٌن مكاوى عمر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600470القاهرة شمال

5343464شنوده ونٌس جرجس مارٌو

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600440القاهرة شمال

5343465ؼازى حسان ابراهٌم محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

5343466المؤمن عبد لطفى رمضان محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600441القاهرة شمال

5343467على محمد مسعد رمضان محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600422القاهرة شمال

5343468النادى محمد محمد سامى محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600426القاهرة شمال

5343469مصطفى الرحمن عبد سعٌد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600482القاهرة شمال

5343470الفتاح عبد شاكر عصام محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

5343471زٌد ابو زكى حمدان محمود محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600488القاهرة شمال

5343472على نصر محمد نصر محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600481القاهرة شمال

5343473الهادى عبد توفٌق سامى محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600504القاهرة شمال

5343474بدر الحدٌد ابو ربٌع مصطفى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600472القاهرة شمال

5343475سعٌد ؼالى راضى مجدى مكارٌوس

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600488القاهرة شمال



5343476بشاى سعد رومانى مٌنا

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600472القاهرة شمال

5343477احمد رواش ابو اشرؾ ولٌد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600499القاهرة شمال

5343478مٌخائٌل صبحى ابراهٌم سمٌر ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 دهان و اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600451القاهرة شمال

5343481حفنى الاله عبد السٌد احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469القاهرة شمال

5343482مطاوع احمد رفعت احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451القاهرة شمال

5343483لبٌب محمد لبٌب احمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542القاهرة شمال

5343484هداهد فرج سامى البٌر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600552القاهرة شمال

5343485محمد مصطفى حسن اٌهاب انس

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509القاهرة شمال

5343486العزٌز عبد رفاعى عاشور حازم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532القاهرة شمال

5343487الؽنى عبد حافظ حمدى حافظ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508القاهرة شمال

5343488جاد السٌد صبحى حسن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524القاهرة شمال

5343489الرحمن عبد الرحٌم عبد جمال زٌاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483القاهرة شمال

5343490متولى محمد صبحى محمد صبحى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521القاهرة شمال

5343491الوهاب عبد حسن عالء طارق

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470القاهرة شمال

5343492قناوى ؼرباوى فرج عادل

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532القاهرة شمال

5343493محمد الؽفار عبد زكى احمد الرحمن عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600القاهرة شمال

5343494البنا بدوى العزٌز عبد هللا عطا هللا عبد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489القاهرة شمال



5343495العزٌز عبد عزت هشام عزت

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492القاهرة شمال

5343496الحلٌم عبد صالح محمد على

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516القاهرة شمال

5343497عمر محمد عمر الخالق عبد عمر

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505القاهرة شمال

5343498الشبراوى حسٌن اسماعٌل عالء فؤاد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484القاهرة شمال

5343499الحمٌد عبد فوزى عماد كرٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515القاهرة شمال

5343500طالب ابو رمضان طالب ابو محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474القاهرة شمال

5343501محمد الوهاب عبد امٌن محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484القاهرة شمال

5343502محمد محمد رزق محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479القاهرة شمال

5343503العال عبد محمد زكى محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497القاهرة شمال

5343504الؽنى عبد السٌد منصور محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503القاهرة شمال

5343505ناجى حمدى ولٌد محمد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503القاهرة شمال

5343506على محمد سٌد طارق محمود

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481القاهرة شمال

5343507الحلٌم عبد سطوحى محمد مصطفى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600القاهرة شمال

5343508محمد الدٌن سعد محمود مصطفى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497القاهرة شمال

5343509سٌد ادرٌس ابراهٌم حمدى مؤمن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476القاهرة شمال

5343510احمد صبرى عماد وجٌه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513القاهرة شمال

5343511سٌد مصطفى محمود محمد ٌوسؾ

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504القاهرة شمال



5343521مهنى احمد محمد اسراء

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531القاهرة شمال

5343522احمد سٌد على سٌد االء

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541القاهرة شمال

5343523محمد محمود احمد صالح اٌمان

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540القاهرة شمال

5343524المجد ابو اسماعٌل محمود بسمله

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497القاهرة شمال

5343525سلٌمان خمٌس على تؽرٌد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523القاهرة شمال

5343526ابراهٌم حمدى عماد حبٌبه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600561القاهرة شمال

5343527عبود على رضا ساره

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600552القاهرة شمال

5343528اسماعٌل العال عبد مصطفى ساره

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542القاهرة شمال

5343529محمد قاسم رجب قاسم سلمى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544القاهرة شمال

5343530الجٌد عبد محمد اسامه شروق

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600556القاهرة شمال

5343531سالم احمد سالمه شهد

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600555القاهرة شمال

5343532خلٌل حسن سعٌد شٌرٌن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600557القاهرة شمال

5343533ربٌعى فتحى منتصر شٌماء

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542القاهرة شمال

5343534رمضان محمود ممدوح صابرٌن

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600547القاهرة شمال

5343535سٌد عواد محرم فاطمه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541القاهرة شمال

5343536محمود سٌد محمود فاطمه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521القاهرة شمال

5343537بدوى محمد بدوى مرٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550القاهرة شمال



5343538ابراهٌم العاطى عبد محمد مرٌم

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533القاهرة شمال

5343539المعطى عبد على المعطى عبد نجاه

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550القاهرة شمال

5343540محمود احمد محمد ندى

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546القاهرة شمال

5343541المجد ابو حداد مصطفى نورا

 صٌانة

 سٌارات

شبرا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513القاهرة شمال

5343551على فاروق محمد سعٌد ابراهٌم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600499القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343552ابراهٌم العاطى عبد ابراهٌم احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600473القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343553الوردانى حمدى حسن احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600504القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343554عطٌه المرضى عبد صالح احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600489القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343555على احمد محمود احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600496القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343556الرحمن عبد محمد السٌد ٌوسؾ ادهم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600504القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343557عامر السٌد السٌد احمد اسالم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600479القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343558حلمى جمٌل سمٌر اسالم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343559حسٌن سعد عوض اشرؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343560لبٌب عادل ثروث انطون

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600479القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343561حنا سمٌر هانى انطونٌوس

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343562مصطفى الفتاح عبد مصطفى بالل

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600523القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343563محمد الظاهر عبد احمد حسام

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطة



5343564محمد حسٌن المنعم عبد ٌاسر حسٌن

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600503القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343565الٌزٌد ابو متولى وائل خالد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343566سلٌمان عٌد سٌد حسٌن سٌد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343567احمد محمد خالد سٌؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600486القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343568حسٌن جهمى حسٌن الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600526القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343569دراز ؼٌضان سٌد الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600512القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343570العال عبد محمد على الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600493القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343571حافظ العزٌز عبد لطفى الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343572الرحمن عبد الرؤوؾ عبد صالح الرؤوؾ عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600469القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343573على ابراهٌم محمود هللا عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600505القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343574حسٌن محمد محمد محمود عالء

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600463القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343575زور ابو حامد عمر هانى عمر

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600481القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343576الفتاح عبد ابراهٌم محمد اشرؾ كرٌم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600464القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343577محمد ٌاسٌن احمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343578المعطى عبد محمد حسن محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600463القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343579السحترى الوهاب عبد راضى محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600480القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343580حسن فراج على رجب محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600506القاهرة شمالالمعادن خراطة



5343581اللطٌؾ عبد الحفٌظ عبد رضا محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600511القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343582شافعى محمد شافعى محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600477القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343583شرؾ محمد طه حامد طه محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600480القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343584الموجود عبد صابر على محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600508القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343585السالم عبد عواد محروس محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600466القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343586اسماعٌل عواد اسماعٌل محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600496القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343587محمد شربٌنى مدحت محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343588سلٌمان محمد سعٌد مصطفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600478القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343589مدكور الحمٌد عبد مصطفى صبحى مصطفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600464القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343590محمد سٌد صابر ممدوح

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600493القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343591محمد حمدان ممدوح الدٌن نور

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600478القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343592صادق محمد سٌد زكرٌا ٌحٌى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600509القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343593محمد الحمٌد عبد محمد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600491القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343601محمد ابراهٌم حسن ابراهٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600469القاهرة شمالصاج اعمال

5343602مراد محمود احمد محمد ابراهٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600482القاهرة شمالصاج اعمال

5343603محمد خلٌل محمد ابراهٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600472القاهرة شمالصاج اعمال

5343604ٌوسؾ ذكى اشرؾ احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600464القاهرة شمالصاج اعمال

5343605حسٌن احمد الدٌن حسام احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600446القاهرة شمالصاج اعمال

5343606المجٌد عبد ابراهٌم سٌد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600415القاهرة شمالصاج اعمال



5343607مصطفى اسماعٌل فؤاد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600497القاهرة شمالصاج اعمال

5343608الشاذلى انور محمود احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600471القاهرة شمالصاج اعمال

5343609ابراهٌم صادق مصطفى احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600470القاهرة شمالصاج اعمال

5343610الٌمنى محمد احمد محمد امٌر
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600481القاهرة شمالصاج اعمال

5343611المقصود عبد مصطفى نزٌه حسن
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600473القاهرة شمالصاج اعمال

5343612محمد محمد فاروق عالء سٌد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600485القاهرة شمالصاج اعمال

5343613محمد حلمى ولٌد الرحمن عبد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600481القاهرة شمالصاج اعمال

5343614عباس عٌس المالك عبد عمر
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600417القاهرة شمالصاج اعمال

5343615حسن العزٌز عبد محمد عمرو
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600458القاهرة شمالصاج اعمال

5343616فهمى عزٌز منٌر كٌرلس
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600488القاهرة شمالصاج اعمال

5343617ابراهٌم رجب احمد محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600477القاهرة شمالصاج اعمال

5343618القادر عبد محمد اشرؾ محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600475القاهرة شمالصاج اعمال

5343619جمعه محمد فتحى اٌمن محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600446القاهرة شمالصاج اعمال

5343620محمد محمود سٌد محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600474القاهرة شمالصاج اعمال

5343621الصعٌدى على ابراهٌم على محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600489القاهرة شمالصاج اعمال

5343622على محمد على محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600523القاهرة شمالصاج اعمال

5343623هاشم عطا احمد محمود
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600484القاهرة شمالصاج اعمال

5343624هللا عبد محمود اٌمن محمود
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600495القاهرة شمالصاج اعمال

5343625اللطٌؾ عبد فهمى سعد محمود
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600462القاهرة شمالصاج اعمال

5343626فرج الرازق عبد محمد مصطفى
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600413القاهرة شمالصاج اعمال

5343627احمد سٌد فتحى اسامه نور
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600463القاهرة شمالصاج اعمال

5343628مخلوؾ ربه عبد سلٌمان عصام وائل
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600482القاهرة شمالصاج اعمال

5343629شلقامى الاله عبد فوزى ٌوسؾ
 و معادن

شبرا تبرٌد
ناجح600466القاهرة شمالصاج اعمال

5343641محمد فرؼلى الرحٌم عبد احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600476القاهرة شماللحام

5343642على محمد على احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600487القاهرة شماللحام



5343643زهران محمد محمد نبٌل احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600496القاهرة شماللحام

5343644محمد محمود ٌسرى احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600507القاهرة شماللحام

5343645احمد بخٌت عبود ادهم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شماللحام

5343646الخالق عبد الهادى عبد خالد اسالم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600454القاهرة شماللحام

5343647زكى محمود زكى اكرم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600485القاهرة شماللحام

5343648السٌد النعٌم عبد محمد جالل

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600460القاهرة شماللحام

5343649باسٌلى ٌوسؾ ماهر جون

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600474القاهرة شماللحام

5343650شدٌد محمد طارق حازم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600476القاهرة شماللحام

5343651قندٌل محمد سعٌد حمدى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600500القاهرة شماللحام

5343652محمود ذكى حسن ذكى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600500القاهرة شماللحام

5343653عٌس جمال فتحى شعبان

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600488القاهرة شماللحام

5343654محمود عاطؾ محمد الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600491القاهرة شماللحام

5343655العال عبد على رجب على

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

مفصول600القاهرة شماللحام

5343656اسحاق فوزى مجدى فادى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600497القاهرة شماللحام

5343657كامل كمال عاطؾ مارٌو

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600508القاهرة شماللحام

5343658الرحٌم عبد ابراهٌم سعد رفاعى محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شماللحام

5343659متولى محمدى عٌد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600491القاهرة شماللحام



5343660على سٌد مسعد محمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600469القاهرة شماللحام

5343661مصطفى محمد ممدوح محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600458القاهرة شماللحام

5343662احمد خلٌفه كمال مصطفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

مفصول600القاهرة شماللحام

5343663ٌوسؾ مصطفى عصام معتز

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600488القاهرة شماللحام

5343664توفٌق مخلوؾ بشرى مٌالد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600429القاهرة شماللحام

5343665زخارى نعٌم سمٌر مٌنا

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600411القاهرة شماللحام

5343666حسٌن سعد احمد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600478القاهرة شماللحام

5343671جاد موسى جاد ابرام

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600423القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343672محمد العزٌز عبد محمد ابراهٌم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600453القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343673المعطى عبد محمد اشرؾ احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600478القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343674عوض محمد حمدى احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600468القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343675الراوى عباس الباقى عبد سٌد احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600458القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343676الجندى رمضان توفٌق محمد احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600482القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343677راشد زكى حمدى محمد احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600459القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343678نخله رمزى اٌمن بافلى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600472القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343679فهمى ؼلٌون هانى بٌشوى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600479القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343680احمد صالح الحسن ابو حمدى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات



5343681محمد حسن عاطؾ خالد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600421القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343682فرؼلى رمضان محمد رمضان

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600467القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343683عشم عادل ماهر رومانى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600473القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343684عمران متولى عصمت خالد زٌاد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600481القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343685ٌونس زكى وجدى الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600474القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343686العجرودى محمد قطب على محمد على

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600456القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343687معوض الحكٌم عبد سامى عمرو

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600410القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343688ابراهٌم سٌد عصام فتحى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600438القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343689مهران عجاج ابو ابراهٌم محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

مفصول600القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343690حامد محمد حامد حسن محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600459القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343691سٌد محمد سعٌد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600470القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343692احمد سٌد طارق محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600423القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343693احمد هللا عبد عادل محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600471القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343694شامه شدٌد محمد عاطؾ محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600470القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343695عوض محمد البارى عبد حسن ولٌد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600444القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343696على محمود اسماعٌل محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600469القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343697سلٌمان عطٌه سلٌمان محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600410القاهرة شمالورش ماكٌنات



5343698ربه عبد عوض سٌد مصطفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600448القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343699احمد سالمه اسامه ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600466القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343700على محمد على ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

ناجح600456القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343711عبده حنا سامح ابانوب
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600511القاهرة شمال

5343712شحاته حسنى سٌد ابراهٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600502القاهرة شمال

5343713احمد السٌد ابراهٌم احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600515القاهرة شمال

5343714الدبركى احمد السٌد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600503القاهرة شمال

5343715امام الرحمن عبد امام احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600513القاهرة شمال

5343716الؽٌط ابو محمد العزٌز عبد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600513القاهرة شمال

5343717سالم ٌوسؾ المنعم عبد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498القاهرة شمال

5343718العظٌم عبد زكرٌا محمد احمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600505القاهرة شمال

5343719ابراهٌم جاد ابراهٌم شعبان اسالم
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484القاهرة شمال

5343720صادق نعٌم صادق اندرو
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600474القاهرة شمال



5343721نصر حبٌب سعد بٌشوى
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600472القاهرة شمال

5343722متولى حسن متولى حسن
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600482القاهرة شمال

5343723عفٌفى القادر عبد النبى عبد الرحمن عبد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600477القاهرة شمال

5343724اللطٌؾ عبد محمد عالء الرحمن عبد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600446القاهرة شمال

5343725حسن فهمى محمد الرحمن عبد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481القاهرة شمال

5343726سالم احمد محمد هللا عبد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493القاهرة شمال

5343727المعطى عبد على المجٌد عبد عمر
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600436القاهرة شمال

5343728على على عزوز عادل كرٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484القاهرة شمال

5343729محمد على الحمٌد عبد كرٌم
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600478القاهرة شمال

5343730حسن بخٌت حسن محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600485القاهرة شمال

5343731عثمان فاروق خالد محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600487القاهرة شمال

5343732على محمد على محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600480القاهرة شمال

5343733طلبه عطٌه احمد فتحى محمد
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481القاهرة شمال



5343734سوٌلم محمد هانى محمود
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600492القاهرة شمال

5343735الدٌن شمس احمد مصطفى احمد مصطفى
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600477القاهرة شمال

5343736سعٌد محمود ولٌد ٌاسر
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488القاهرة شمال

5343737الحسن ابو احمد ٌحى ولٌد ٌحى
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة شمال

5343738احمد محمد ابراهٌم بهاء احمد ٌوسؾ
 و معادن

شبرا تبرٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600496القاهرة شمال

5343741فرج صادق عاطؾ ابانوب

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471القاهرة شمال

5343742محمد حسن الهادى عبد ابراهٌم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507القاهرة شمال

5343743اسماعٌل الحق عبد عطا ابراهٌم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600497القاهرة شمال

5343744سلٌم مصلح امام احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343745على ابراهٌم اٌمن احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة شمال

5343746جمعه الجلٌل عبد جالل احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507القاهرة شمال

5343747حداد كامل حداد احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600496القاهرة شمال

5343748رٌاض النبى عبد رٌاض احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476القاهرة شمال

5343749علٌوه علٌوه طه احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493القاهرة شمال

5343750على حبٌشى فرج احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491القاهرة شمال



5343751محمد فراج هاشم احمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486القاهرة شمال

5343752الدسوقى محمد المنعم عبد محمد ادهم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498القاهرة شمال

5343753شفٌق عٌسى عماد اسالم

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600514القاهرة شمال

5343754الرؤوؾ عبد محمد طارق حسام

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343755اسماعٌل المعتمد عبد نبٌل حسام

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489القاهرة شمال

5343756موسى محمد ٌاسر حسام

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499القاهرة شمال

5343757سلٌمان حسن سعٌد حسن

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600514القاهرة شمال

5343758محمود حنفى احمد حنفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503القاهرة شمال

5343759على رشاد خالد رشاد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440القاهرة شمال

5343760مبارز سٌد محمد سٌد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600488القاهرة شمال

5343761سالمه حسنٌن اشرؾ شرٌؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503القاهرة شمال

5343762شفٌق سٌد شرٌؾ شهاب

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475القاهرة شمال

5343763ابراهٌم حسٌن هشام صهٌب

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457القاهرة شمال

5343764السٌد فتحى عدلى طه

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600513القاهرة شمال

5343765حسٌن احمد محمد طه

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482القاهرة شمال

5343766العطار على حسن على الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة شمال

5343767السٌد محمد امام محمد الرحمن عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464القاهرة شمال



5343768رزق محمد هللا عبد محمد هللا عبد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507القاهرة شمال

5343769الخالق عبد مختار منصور عز

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498القاهرة شمال

5343770محمود رجب محمود التواب عبد فارس

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343771مباشر شهدى رفعت كٌرلس

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600487القاهرة شمال

5343772حسن النبى عبد احمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600517القاهرة شمال

5343773محمد على احمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600515القاهرة شمال

5343774النشار احمد محمد محمد احمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455القاهرة شمال

5343775محمد على الدٌب حسام محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600488القاهرة شمال

5343776الرحمن عبد محمد العظٌم عبد رجب محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454القاهرة شمال

5343777احمد محمد الفتاح عبد سامى محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446القاهرة شمال

5343778فراج احمد محمد فراج محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

5343779سلٌمان محمد النبى عبد محمد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600528القاهرة شمال

5343780الصٌرفى احمد ابراهٌم محمود محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462القاهرة شمال

5343781احمد اللطٌؾ عبد منصور محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486القاهرة شمال

5343782سٌد احمد ولٌد محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468القاهرة شمال

5343783زٌد ابو محمد ٌسرى محمد

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482القاهرة شمال

5343784حسن احمد ابراهٌم محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436القاهرة شمال



5343785محمد سٌد جمال محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

5343786على محمد سعٌد محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491القاهرة شمال

5343787على شعٌب متولى سٌد محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499القاهرة شمال

5343788الصٌاد خلٌفه حسٌن محمد محمود

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493القاهرة شمال

5343789امام محمد محمود محمد مصطفى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503القاهرة شمال

5343790الشهٌد عبد هللا عطا طلعت ناجى

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455القاهرة شمال

5343791التواب عبد هاشم ربٌع ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483القاهرة شمال

5343792سعد عطٌه سعد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502القاهرة شمال

5343793الحكم عبد جمعه الحكم عبد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475القاهرة شمال

5343794الؽفار عبد ٌوسؾ الؽفار عبد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495القاهرة شمال

5343795المعاطى ابو سالم محمد محمد ٌوسؾ

 معادن

 وتبرٌد

شبرا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464القاهرة شمال

5343801جمعه فرحات رمضان احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600407القاهرة شمالعامة برادة

5343802ابراهٌم ابراهٌم محمد احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600401القاهرة شمالعامة برادة

5343803محمد ربٌع احمد ادهم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600394القاهرة شمالعامة برادة

5343804خلٌل فخرى صبرى بٌشوى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600440القاهرة شمالعامة برادة

5343805خمٌس محمد سٌد محمد حازم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600431القاهرة شمالعامة برادة

5343806رمادى محمد احمد محمد هللا عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600428القاهرة شمالعامة برادة

5343807محمد بشٌر عادل عمر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600417القاهرة شمالعامة برادة

5343808محمد رمضان محمد عمر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600417القاهرة شمالعامة برادة

5343809حسٌن شعبان محمد عمر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600402القاهرة شمالعامة برادة



5343810محمد ابراهٌم سٌد كرٌم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600433القاهرة شمالعامة برادة

5343811سلٌمان محمد المنعم عبد ابراهٌم محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600403القاهرة شمالعامة برادة

5343812محمود التواب عبد جمعه محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600434القاهرة شمالعامة برادة

5343813فرج فتحى عادل محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600417القاهرة شمالعامة برادة

5343814محمد على دٌاب فاروق محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600389القاهرة شمالعامة برادة

5343815هللا عبد ابراهٌم محمد محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600441القاهرة شمالعامة برادة

5343816اندراوس فوزى جمال مٌنا
 مشترك

العباسٌة
ناجح600427القاهرة شمالعامة برادة

5343817العزٌز عبد العاطى عبد احمد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600428القاهرة شمالعامة برادة

5343821عوده المهدى عبد اشرؾ احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600453القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343822فرؼلى موسى فرؼلى اسالم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600450القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343823احمد محمود بندارى امٌن
 مشترك

العباسٌة
ناجح600448القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343824احمد الدٌن تاج محمد الدٌن تاج
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343825ابراهٌم العظٌم عبد صبرى محمود الدٌن حسام
 مشترك

العباسٌة
ناجح600470القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343826محمود سٌد رضوان سٌد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600436القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343827احمد السٌد رمضان شداد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600450القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343828احمد عادل خالد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600437القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343829الرحمن عبد الرحٌم عبد مصرى الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600463القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343830شعبان المنعم عبد حمدى هللا عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600453القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343831محمد المجٌد عبد اٌمن المجٌد عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600466القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343832ابراهٌم بٌومى حسٌن كرٌم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600468القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343833محمد كمال محمد كمال
 مشترك

العباسٌة
ناجح600433القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343834نجٌب فرٌد جمٌل كٌرلس
 مشترك

العباسٌة
ناجح600466القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343835السٌد رافت امٌر محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600461القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343836عامر محمد محمود احمد محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600412القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343837هللا عبد محمد مصطفى ناصر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600458القاهرة شمالالمعادن خراطة

5343841على العزٌز عبد محمد جمال احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600453القاهرة شمالصاج اعمال



5343842الرحمن عبد بكر حنفى احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600440القاهرة شمالصاج اعمال

5343843ؼنٌم فرج سٌد احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600469القاهرة شمالصاج اعمال

5343844احمد سٌد شعبان احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600454القاهرة شمالصاج اعمال

5343845عطٌه ٌوسؾ وائل احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شمالصاج اعمال

5343846احمد الرؤؾ عبد احمد الرؤؾ عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600439القاهرة شمالصاج اعمال

5343847محمد محمود محمد هللا عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600458القاهرة شمالصاج اعمال

5343848مصطفى على مصطفى على
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شمالصاج اعمال

5343849حسن خلٌل سٌد محمود عمر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600458القاهرة شمالصاج اعمال

5343850حسن محمد على احمد محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600484القاهرة شمالصاج اعمال

5343851متولى خلٌل شرٌؾ محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600460القاهرة شمالصاج اعمال

5343852محمد محمود مصطفى محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600458القاهرة شمالصاج اعمال

5343853السٌد محفوظ نصحى محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600466القاهرة شمالصاج اعمال

5343854احمد الرؤؾ عبد احمد محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600470القاهرة شمالصاج اعمال

5343855الجندى محمد مصطفى الفتاح عبد احمد محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600468القاهرة شمالصاج اعمال

5343856محمد محمود سعٌد محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600449القاهرة شمالصاج اعمال

5343857احمد محمد احمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600469القاهرة شمالصاج اعمال

5343858على السٌد محمد صبحى مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600470القاهرة شمالصاج اعمال

5343859محمد سٌد عادل مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600466القاهرة شمالصاج اعمال

5343860على متولى على مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600476القاهرة شمالصاج اعمال

5343861عٌد ربه عبد محمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600432القاهرة شمالصاج اعمال

5343862احمد محمد فاروق محمود ناصر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600460القاهرة شمالصاج اعمال

5343863هللا عطا الرب جاد حسن وسام
 مشترك

العباسٌة
ناجح600474القاهرة شمالصاج اعمال

5343864مدبولى ٌحٌى اسماعٌل ٌاسر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600461القاهرة شمالصاج اعمال

5343865جبر جاد احمد ابراهٌم ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600427القاهرة شمالصاج اعمال

5343866حسٌن ٌوسؾ اسماعٌل ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600451القاهرة شمالصاج اعمال

5343867العال ابو محمود احمد حامد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
مفصول600القاهرة شمالصاج اعمال



5343868محمد سلٌم حمدى ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600472القاهرة شمالصاج اعمال

5343869محمد ابراهٌم محمد خالد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600480القاهرة شمالصاج اعمال

5343870مرسى محمد شعبان ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600461القاهرة شمالصاج اعمال

5343871محمد العزٌز عبد محمد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600469القاهرة شمالصاج اعمال

5343881سٌد احمد السٌد احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شماللحام

5343882ماهر احمد عمرو احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600450القاهرة شماللحام

5343883نبٌه هللا حسب عٌد احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600471القاهرة شماللحام

5343884ؼانم المحسن عبد محمود احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600448القاهرة شماللحام

5343885خلٌل ابراهٌم ٌاسر احمد
 مشترك

العباسٌة
ثانً دور600القاهرة شماللحام

5343886محمد محمد ٌاسر احمد
 مشترك

العباسٌة
ثانً دور600القاهرة شماللحام

5343887اللٌثى السٌد رضا اسالم
 مشترك

العباسٌة
ثانً دور600القاهرة شماللحام

5343888شعبان محمد عٌد محمد اسالم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600447القاهرة شماللحام

5343889حماده عزوز حسن حسام
 مشترك

العباسٌة
ناجح600432القاهرة شماللحام

5343890ابراهٌم على العزٌز عبد محمد حسن
 مشترك

العباسٌة
ناجح600455القاهرة شماللحام

5343891احمد عباس نادى حسن
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شماللحام

5343892هللا عبد رمضان سٌد حسٌن
 مشترك

العباسٌة
ناجح600430القاهرة شماللحام

5343893محمد اسماعٌل حلمى احمد حلمى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600456القاهرة شماللحام

5343894المنعم عبد اسامه ولٌد حمدى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600437القاهرة شماللحام

5343895حسن محمد سعٌد محمد خالد
 مشترك

العباسٌة
مفصول600القاهرة شماللحام

5343896رٌاض حسن اسماعٌل رٌاض
 مشترك

العباسٌة
ثانً دور600القاهرة شماللحام

5343897فرؼلى محمد عوٌس جمال زٌاد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600421القاهرة شماللحام

5343898حسٌن عطٌه سالم رزق سالم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600462القاهرة شماللحام

5343899محمد سالم كمال مجدى سالم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600436القاهرة شماللحام

5343900محمد احمد امٌر سٌد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600467القاهرة شماللحام

5343901محمود ٌونس محمد الدٌن سٌؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600428القاهرة شماللحام

5343902على ربٌع رجب الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600463القاهرة شماللحام



5343903محمد محمد الجواد عبد زناتى الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شماللحام

5343904هللا جاب التواب عبد هللا جاب على
 مشترك

العباسٌة
ناجح600453القاهرة شماللحام

5343905جمعه عٌد حسن عمرو
 مشترك

العباسٌة
ناجح600470القاهرة شماللحام

5343906محمد هللا عبد ٌاسر عمرو
 مشترك

العباسٌة
ناجح600463القاهرة شماللحام

5343907اسكندر فهٌم حلٌم وجٌه فادى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600477القاهرة شماللحام

5343908اٌوب رمزى مجدى ماٌكل
 مشترك

العباسٌة
ناجح600452القاهرة شماللحام

5343909حجازى امام الرازق عبد اٌمن محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600435القاهرة شماللحام

5343910حسن محمد حسن محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600456القاهرة شماللحام

5343911حماده الحمد ابو حسٌن محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600457القاهرة شماللحام

5343912المنعم عبد حنفى حسٌن محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600451القاهرة شماللحام

5343913الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600418القاهرة شماللحام

5343914محمد السٌد عماد محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600467القاهرة شماللحام

5343915ٌوسؾ محمد مطراوى محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600477القاهرة شماللحام

5343916الكرٌم عبد على محمد ناصر محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600451القاهرة شماللحام

5343917حماده فولى نشأت محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600443القاهرة شماللحام

5343918حنفى محمود حنفى محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600466القاهرة شماللحام

5343919سالم مصطفى المقصود عبد عٌد محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600468القاهرة شماللحام

5343920عٌسى محمد محمد هشام محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600486القاهرة شماللحام

5343921على على شكرى طارق مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600439القاهرة شماللحام

5343922على محمد الراضى عبد مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600436القاهرة شماللحام

5343923زٌد ابو السطوحى هشام مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600471القاهرة شماللحام

5343924محمد الرازق عبد احمد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600433القاهرة شماللحام

5343925الشٌخ المجٌد عبد عصام ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600476القاهرة شماللحام

5343926على القادر عبد عمر ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600467القاهرة شماللحام

5343931حسٌن شعبان حسٌن ابراهٌم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600453القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343932محمد فرج حسٌن احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600443القاهرة شمالورش ماكٌنات



5343933اللطٌؾ عبد محمد سٌد احمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600423القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343934الحلٌم عبد دسوقى محمد حازم
 مشترك

العباسٌة
ناجح600452القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343935الحمٌد عبد حمدى الحمٌد عبد حمدى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600431القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343936السٌد ثابت مصطفى الدٌن سٌؾ
 مشترك

العباسٌة
ناجح600440القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343937احمد السٌد محمود سعٌد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600476القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343938ابراهٌم حمدى ابراهٌم الدٌن عز
 مشترك

العباسٌة
ناجح600459القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343939احمد على احمد محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600428القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343940بدوى محمدٌن شعٌب محمد
 مشترك

العباسٌة
ناجح600433القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343941حمٌده العظٌم عبد ثابت محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600404القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343942محمد محمود حسن محمود
 مشترك

العباسٌة
ناجح600458القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343943محمد مصطفى اٌمن مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600461القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343944محمد قطب جالل مصطفى
 مشترك

العباسٌة
ناجح600425القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343945جابر السٌد شرٌؾ نادر
 مشترك

العباسٌة
ناجح600394القاهرة شمالورش ماكٌنات

5343951حسن اسماعٌل خالد ابراهٌم
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
مفصول600القاهرة شمال

5343952الحافظ عبد ابراهٌم طارق ابراهٌم
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
مفصول600القاهرة شمال

5343953جاد عفٌفى معوض الرحمن عبد ابراهٌم
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600493القاهرة شمال

5343954حسن الموجود عبد حسن احمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600467القاهرة شمال

5343955محمد حسن سٌد سعٌد احمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343956محمد صوفى سٌد احمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343957احمد المرسى محمد عصام احمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600458القاهرة شمال

5343958محمود ابراهٌم ولٌد احمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600433القاهرة شمال

5343959مجلع سمعان شوقى ارنست
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343960العزٌز عبد هللا عبد هللا عبد اٌمن اكرم
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600453القاهرة شمال

5343961محمد جمعه ناصر امٌر
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343962مصطفى فرج محمد ٌاسٌن اٌمن
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600482القاهرة شمال

5343963اسكندر الٌاس بخٌت جرجس
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600450القاهرة شمال



5343964البٌلى سعٌد ذكى حاتم
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600484القاهرة شمال

5343965كٌالنى عزمى العظٌم عبد حسام
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600444القاهرة شمال

5343966جفالن محمود احمد حسن
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600483القاهرة شمال

5343967حسن حسن محمد حسن
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600423القاهرة شمال

5343968بٌومى محمد محمد حسٌن
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600499القاهرة شمال

5343969مصطفى كامل مصطفى حمدى
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600496القاهرة شمال

5343970حسن عواد ابراهٌم على خالد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343971شاذلى منصور مروان شاذلى
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343972محمود محمد رجب شرٌؾ
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
مفصول600القاهرة شمال

5343973الحمٌد عبد محمد محمود شرٌؾ
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343974على سٌد محمود احمد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343975خلٌفه الحافظ عبد سٌد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600469القاهرة شمال

5343976النجار محمد محمد شعبان الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343977سالمه محمد السٌد هللا عبد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600479القاهرة شمال

5343978العزٌز عبد المحسن عبد محمد المحسن عبد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600460القاهرة شمال

5343979احمد محمد الصادق الدٌن عز
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600453القاهرة شمال

5343980ضٌؾ نادى محمد الدٌن عالء
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600455القاهرة شمال

5343981احمد محمد الواحد عبد الواحد عبد على
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600492القاهرة شمال

5343982شكرى حسن محمد على
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600454القاهرة شمال

5343983فؤاد على ٌاسر على
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600471القاهرة شمال

5343984احمد سٌد رشٌد سٌد عمر
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600491القاهرة شمال

5343985القاضى العزٌز عبد جالل عمرو
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600428القاهرة شمال

5343986احمد العال عبد عاصم عمرو
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600436القاهرة شمال

5343987سعٌد محمد متحت مازن
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600426القاهرة شمال

5343988محمد محمد اشرؾ محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
راسب600القاهرة شمال

5343989الرحمن عبد الدٌن شرؾ السٌد محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600441القاهرة شمال



5343990على احمد خالد محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600446القاهرة شمال

5343991محمود عاٌد رجب محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600479القاهرة شمال

5343992بٌومى محمد سالمه محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600456القاهرة شمال

5343993محمد صوفى سٌد محمد
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600449القاهرة شمال

5343994امٌن محمد سٌد مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ثانً دور600القاهرة شمال

5343995حسٌن محمود محمد محمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600421القاهرة شمال

5343996محمد مصطفى محمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600449القاهرة شمال

5343997على احمد خالد ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600447القاهرة شمال

5343998فهمى الفى عاطؾ ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة

 ماكٌنات تشؽل

البالستٌك تصنٌع
ناجح600475القاهرة شمال

5344001جوده العزٌز عبد جوده محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة شمال

5344002دسوقى ابراهٌم صابر ابراهٌم
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600412القاهرة شمال

5344003فضل احمد اشرؾ احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600442القاهرة شمال

5344004ابراهٌم طه رجب احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة شمال

5344005سالمه سٌد سالمه احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433القاهرة شمال

5344006محمد احمد شرٌؾ احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600394القاهرة شمال

5344007عطٌه عبده عاطؾ احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404القاهرة شمال

5344008رزق السٌد محمد التواب عبد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600424القاهرة شمال

5344009جبر كامل جمعه النبى عبد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة شمال

5344010على احمد محمد عصام احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437القاهرة شمال

5344011الحمٌد عبد فتحى كرم احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431القاهرة شمال

5344012احمد رشاد محمد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416القاهرة شمال

5344013محمد الحكٌم عبد محمد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422القاهرة شمال

5344014خلؾ محروس محمد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402القاهرة شمال

5344015زٌن امٌن محمد محمد احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411القاهرة شمال

5344016ادم محمد مرسى احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600361القاهرة شمال

5344017مصطفى امٌن مصطفى احمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433القاهرة شمال



5344018حنفى مبروك السٌد ادهم
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459القاهرة شمال

5344019منصور حنا عماد اسعد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425القاهرة شمال

5344020رجب سلٌمان راشد طارق اسالم
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441القاهرة شمال

5344021مصطفى سٌد محمود اسالم
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443القاهرة شمال

5344022الؽنى عبد محمود حسٌن حسن
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428القاهرة شمال

5344023بكر شبل جمال حسٌن
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة شمال

5344024حسٌن عٌد صالح حسٌن
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435القاهرة شمال

5344025ٌوسؾ سعد ٌوسؾ حماده
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445القاهرة شمال

5344026سعٌد محمد القمصان ابو فتحى خلٌل
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600458القاهرة شمال

5344027حسن محمد حسن سٌد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5344028احمد سٌد سٌد الدٌن سٌؾ
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467القاهرة شمال

5344029العلى عبد دسوقى محمد صابر
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة شمال

5344030محروس محمد اشرؾ الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600493القاهرة شمال

5344031حسٌن احمد جمال الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446القاهرة شمال

5344032السمان حفنى خالد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة شمال

5344033محمد فتحى محمد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455القاهرة شمال

5344034الواحد عبد هللا عبد الجٌد عبد هللا عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470القاهرة شمال

5344035العزٌز عبد المعطى عبد عصام المعطى عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة شمال

5344036على الوهاب عبد اسعد الوهاب عبد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454القاهرة شمال

5344037عثمان محمد عثمان محمد عثمان
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة شمال

5344038نوفل نوفل العزٌز عبد وحٌد عزوز
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469القاهرة شمال

5344039شحاته  على حسٌن على
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467القاهرة شمال

5344040فرج مصطفى احمد كرٌم
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477القاهرة شمال

5344041احمد ٌوسؾ محمد ابراهٌم محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459القاهرة شمال

5344042السٌد الصمد عبد اشرؾ محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471القاهرة شمال

5344043رزق الظاهر عبد صبره رزق محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446القاهرة شمال



5344044القادر عبد العال ابو رمضان محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600449القاهرة شمال

5344045محمد احمد محمد سٌد محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446القاهرة شمال

5344046سالم حسن شوقى محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5344047محمد مصطفى صالح محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة شمال

5344048عزب عواد عادل محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600447القاهرة شمال

5344049حسن العظٌم عبد النبى عبد محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438القاهرة شمال

5344050قندٌل العزٌز عبد نبٌل عالء محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453القاهرة شمال

5344051على محمد على محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600481القاهرة شمال

5344052مختار احمد فهمى محمد
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600405القاهرة شمال

5344053احمد محمود احمد محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة شمال

5344054على محمد خلٌل رافت محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5344055اللطٌؾ عبد رمضان رضا محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600436القاهرة شمال

5344056عوٌس محمد رمضان محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة شمال

5344057طه السٌد لطفى عادل محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468القاهرة شمال

5344058امام عباس عالء محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448القاهرة شمال

5344059محمد حسن محمد محمود
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة شمال

5344060احمد سٌد احمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444القاهرة شمال

5344061ابراهٌم حسٌن جمال مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة شمال

5344062المقصود عبد محمد احمد محمد مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456القاهرة شمال

5344063على مصطفى السٌد ممدوح مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة شمال

5344064مقله مالك ماهر مٌنا
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600426القاهرة شمال

5344065ابراهٌم محمد خالد ٌاسر
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454القاهرة شمال

5344066حنا ٌوسؾ رومانى ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة شمال

5344067رضوان حسٌن محمد نوبى ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443القاهرة شمال

5344068محمد السٌد وائل ٌوسؾ
 مشترك

العباسٌة

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600495القاهرة شمال

5344071محمد الباقى عبد محمد حماده احمد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600480القاهرة شمال



5344072سعٌد الفتاح عبد على محمود احمد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600450القاهرة شمال

5344073ابرهٌم جمعه محمد حازم
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600471القاهرة شمال

5344074على الحمٌد عبد عادل خالد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600481القاهرة شمال

5344075السٌد جاد شكرى عماد رفعت
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600494القاهرة شمال

5344076العال عبد محمد حسن على سعٌد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
مفصول600القاهرة شمال

5344077حموده احمد محمود ماهر عمر
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600462القاهرة شمال

5344078محمد ٌوسؾ محمد عمر
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600431القاهرة شمال

5344079السٌد صابر ٌاسر كرٌم
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600416القاهرة شمال

5344080حسن محمد الحمٌد عبد جمال محمد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600495القاهرة شمال

5344081جمعه محمد محمود محمد
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600493القاهرة شمال

5344082محمد محمود الجواد عبد محمود
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600477القاهرة شمال

5344083عٌسى عبٌد محمد محمود
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600455القاهرة شمال

5344084حسن الحمٌد عبد حسن مصطفى
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600511القاهرة شمال

5344085سلٌمان نصار محمد نصار
 مشترك

العباسٌة

 األجهزة صٌانة

المنزلٌة الكهربائٌة
ناجح600460القاهرة شمال

5344091العطا ابو محمد احمد رمضان احمد
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600523القاهرة شمال

5344092حسٌن جابر محمد فتحى اسالم
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600527القاهرة شمال

5344093احمد سٌد السٌد محمد سعٌد اٌمن
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600529القاهرة شمال

5344094محمد حسن حمدى حسنى
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600522القاهرة شمال

5344095مصطفى الرجال عز محمد الرحمن عبد
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600532القاهرة شمال

5344096الدٌن سعد محمد فؤاد مصطفى فؤاد
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600540القاهرة شمال

5344097محمد السٌد محمد رضا محمد
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600538القاهرة شمال

5344098اللطٌؾ عبد صالح ٌوسؾ محمد
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600531القاهرة شمال

5344099خمٌس احمد ابراهٌم خالد محمود
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600535القاهرة شمال

5344100محمد السٌد محمد رضا محمود
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600541القاهرة شمال

5344101على حسٌن محمد ٌحى
 مشترك

العباسٌة

  المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600514القاهرة شمال

5344106العواض عبد العظٌم عبد جمال احمد
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600489القاهرة شمال



5344107الدٌن نور محمد ادهم اسالم
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600496القاهرة شمال

5344108محمد خالؾ سٌد بسام
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600512القاهرة شمال

5344109الوارث عبد محمود رمضان حماده
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600499القاهرة شمال

5344110ركابى صالح وحٌد صالح
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
مفصول600القاهرة شمال

5344111على عاطؾ انور محمد
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600512القاهرة شمال

5344112قاسم احمد راشد محمود
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600519القاهرة شمال

5344113امٌن خلؾ كارم محمود
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600504القاهرة شمال

5344114ابراهٌم مصطفى فاروق مصطفى
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600493القاهرة شمال

5344115مرسى حمدى شوقى نادر
 مشترك

العباسٌة

  الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600473القاهرة شمال

ناجح600379القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344121بطرس لبٌب عادل ابانوب

راسب600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344122حسن حسن ابراهٌم حماد ابراهٌم

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344123والى ابراهٌم كرم ابراهٌم

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344124المولى عبد محمد رضوان احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344125المطلب عبد زٌد ابو عادل احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344126محمد السالم عبد النبى عبد احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344127الهادى عبد رجب الهادى عبد احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344128اللطٌؾ عبد مرعى كرٌم احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344129كامل عاطؾ محمد احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344130محمود العزٌز عبد محمد احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344131محمد احمد هللا فتح محمد احمد

ناجح600390القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344132سلٌمان محمود محمد احمد

ناجح600416القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344133محمود السٌد الحلٌم عبد ناصر احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344134محمد احمد ولٌد احمد

ناجح600397القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344135سلٌم الحمٌد عبد محمد اسالم

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344136الوهاب عبد الرسول عبد الرجال عبد بهاء

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344137دروٌش ؼنٌم السعٌد محمد جمال



ناجح600425القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344138نجٌب محمد محسن حسن

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344139اسماعٌل العلٌم عبد محمد حسن

ناجح600405القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344140محمد حسٌن السالم عبد حسٌن

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344141القادر عبد سالمه القادر عبد خالد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344142السالم عبد الدٌن عز عمرو رامى

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344143سعٌد شعبان سعٌد رمضان

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344144قاسم ابو حسن على حسن سعٌد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344145محمود فهمى المنعم عبد سٌد

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344146موسى محمد احمد حمدى سٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344147العال عبد احمد على صبرى

ناجح600425القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344148شوقى سعد الدٌن صالح احمد صالح

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344149زٌدان احمد على سٌد طارق

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344150حسٌن ابراهٌم المنعم عبد عادل

ناجح600412القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344151امام فرج سوٌلم عاصم

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344152امٌن الحمٌد عبد سمٌر الحمٌد عبد

ناجح600412القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344153السٌد محمد احمد الرحمن عبد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344154جالل احمد الدردٌرى سٌد الرحمن عبد

ناجح600378القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344155مصطفى محمد سٌد الرحمن عبد

ناجح600384القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344156بدر محمد ٌونس محمد الرحمن عبد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344157بسطاوى سعد رزق هللا عبد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344158اسماعٌل سعد صالح هللا عبد

ناجح600401القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344159عثمان حافظ محمد احمد عصام

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344160احمد العزٌز عبد جابر عالء

ناجح600416القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344161احمد ابراهٌم دامر عمر

ناجح600360القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344162حمٌده عمر محمد عمر

ناجح600391القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344163محمد فولى سمٌر عمرو



ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344164العال عبد هللا حمدنا محمد عمرو

ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344165منصور المجٌد عبد عطٌه ابراهٌم كرٌم

ناجح600401القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344166الباقى عبد هللا عبد بدوى كرٌم

ناجح600365القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344167السمٌع عبد محمود حسن حلمى كرٌم

ناجح600437القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344168على عٌسى محمود محمد كرٌم

ناجح600438القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344169على عوض صالح ٌسرى كرٌم

ناجح600443القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344170بسطا رمزى عفٌفى كٌرلس

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344171عجاٌبى فوزى اٌهاب ماركو

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344172البربر الجواد عبد ماهر محمد جمال ماهر

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344173عٌسى الحمٌد عبد ربٌع ماهر

ناجح600411القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344174سلٌمان احمد عثمان اشرؾ محمد

ناجح600431القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344175جابر سٌد انور محمد

ناجح600378القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344176محمد بسطاوى باهى محمد

ناجح600406القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344177حسن ضٌفى جابر محمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344178عمر الفتاح عبد جمال محمد

ناجح600425القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344179السٌد محمود احمد خالد محمد

ناجح600435القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344180رجب جٌوشى رجب محمد

ناجح600413القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344181سٌد الحلٌم عبد رضا محمد

راسب600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344182محمد صالح محمد رمضان محمد

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344183مرسى شحاته سعٌد محمد

راسب600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344184ابراهٌم احمد سٌد محمد

ناجح600425القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344185موسى المنعم عبد طارق محمد

ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344186مصطفى احمد طه محمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344187الفتاح عبد زٌنهم الفتاح عبد محمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344188سوٌلم احمد فاٌز محمد

ناجح600413القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344189محمد ٌمانى عوض فتحى محمد



ناجح600405القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344190الباب فتح حسن قرنى محمد

ناجح600400القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344191حسن الحمٌد عبد محمود محمد

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344192ثابت كامل محمود محمد

راسب600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344193حنفى محمد محمود محمد

ناجح600447القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344194الرحمن عبد حجازى اسماعٌل محمود

ناجح600404القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344195الحلٌم عبد العظٌم عبد رشاد محمود

ناجح600430القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344196محرم رفاعى احمد زكى محمود

ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344197العال عبد شعبان سامح محمود

ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344198ابراهٌم محمد حسٌن شكرى محمود

ناجح600403القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344199البٌه محمد فرٌد فرٌد محمد محمود

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344200رمضان زكرٌا ٌحٌى محمود

ناجح600426القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344201السواح حامد اشرؾ مصطفى

ناجح600463القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344202العلٌم عبد المالك عبد عوض مصطفى

ناجح600436القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344203محجوب محمود عبده محمد مصطفى

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344204عزت عادل هانى مصطفى

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344205محمد هللا عبد مجدى معتز

ناجح600402القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344206ابراهٌم العزٌز عبد محمود ممدوح

ناجح600383القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344207امبابى هللا عبد ربٌع منصور

ناجح600397القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344208بؽداد سالمه عٌد مٌنا

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344209عبده المنعم عبد هانى هادى

ناجح600426القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344210احمد الرحٌم عبد احمد ٌوسؾ

ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344211حسن جوده على رمضان ٌوسؾ

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344212الكرٌم عبد الؽفار عبد شعبان ٌوسؾ

ناجح600457القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344213المالك عبد عٌاد ناجى عٌاد ٌوسؾ

ناجح600370القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344214العال عبد رضوان محمد ٌوسؾ

ناجح600371القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344215فرج محمد محمد ٌوسؾ



ناجح600383القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالنقل مهنى5344216السٌد سعٌد وجٌه ٌوسؾ

النقل مهنى5344221العزٌز عبد احمد عادل ابراهٌم
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600412القاهرة شمال

النقل مهنى5344222حجاج سالم حمٌد احمد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600390القاهرة شمال

النقل مهنى5344223محمد عفٌفى رمضان احمد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344224شطا مصطفى حمزه محمد احمد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344225خلٌل محمود ٌونس احمد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600343القاهرة شمال

النقل مهنى5344226على محمد رمزى احمد حسن
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600362القاهرة شمال

النقل مهنى5344227مختار احمد محمد راؼب
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344228محمد محمود ضٌاء زٌاد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600389القاهرة شمال

النقل مهنى5344229ناصح سعد ناجى سعد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600359القاهرة شمال

النقل مهنى5344230سلٌمان على المنعم عبد سٌد شادى
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600393القاهرة شمال

النقل مهنى5344231على ابراهٌم محمد صابر
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

النقل مهنى5344232محمد سامى سٌد الرحمن عبد
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600386القاهرة شمال

النقل مهنى5344233الفرا على محمد سعٌد على
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600388القاهرة شمال

النقل مهنى5344234بخٌت محمدٌن سٌد كرٌم
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600396القاهرة شمال

النقل مهنى5344235نصار الفتاح عبد سٌد احمد محمود
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344236سعٌد محمود سعٌد محمود
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344237حسن احمد صالح شرٌؾ محمود
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600392القاهرة شمال

النقل مهنى5344238اسماعٌل الستار عبد ٌاسر محمود
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

النقل مهنى5344239احمد نصر خلؾ محمد مروان
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344240احمد نصر خلؾ محمد مصطفى
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344241سعدون محمد محمد نزٌه مصطفى
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600389القاهرة شمال

النقل مهنى5344242على الحارث ابو بٌومى ناصر
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600407القاهرة شمال

النقل مهنى5344243الدخمٌس امٌن السٌد ٌوسؾ
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600369القاهرة شمال

النقل مهنى5344244هللا عبد الرحمن عبد حسام ٌوسؾ
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
مفصول600القاهرة شمال

النقل مهنى5344245عوٌضه فوزى شكرى ٌوسؾ
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600411القاهرة شمال



النقل مهنى5344246حسٌن الدٌن صالح صالح ٌوسؾ
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600411القاهرة شمال

النقل مهنى5344247الملك عبد سلٌمان الملك عبد ٌوسؾ
 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600403القاهرة شمال

ناجح600449القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344251رزق جرجس رزق جرجس

مفصول600القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344252زكى محمد العال ابو رافت رافت

ناجح600389القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344253مصطفى رمضان فاضل رمضان

ناجح600405القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344254محمود محمد احمد جابر هللا عبد

ناجح600373القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344255الفتاح عبد فتحى عصام كرٌم

ثانً دور600القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344256السٌد رمضان فوزى كرٌم

ناجح600404القاهرة شمالعامة برادةالمطرٌة5344257هللا جاد ثابت عماد كٌرلس

ناجح600483القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344261فرٌد رٌاض عادل ابانوب

ناجح600463القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344262احمد بدرى صابر احمد

ناجح600497القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344263ذكى عزت هللا عبد احمد

ناجح600464القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344264الرحمن عبد عطٌه محمد احمد

ناجح600454القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344265محمد السعود ابو محمود احمد

ناجح600451القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344266حسان حلمى ولٌد اسماعٌل

ناجح600472القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344267صدٌق محمد خالد اٌهاب

ناجح600452القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344268سوٌحه المالك عبد عاطؾ جرجس

ناجح600473القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344269قٌبصى سٌد الرحٌم عبد حسام

ناجح600484القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344270الرحمن عبد ابراهٌم السٌد اسامه سٌد

ناجح600454القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344271اسماعٌل حسن عامر حسن عامر

ناجح600452القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344272حسٌن على حسن الرحمن عبد

ناجح600461القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344273عشرى دٌب عطٌه الرحمن عبد

ناجح600489القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344274محمد عطٌه مجدى الرحمن عبد

ناجح600487القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344275سرٌع ابو سعٌد محمد عبده

ناجح600477القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344276خطاب سرٌع ابو مصطفى عمر

ناجح600455القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344277القادر عبد سٌد محمد عمرو

ناجح600494القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344278الرحمن عبد محمود ناصر كرٌم

ناجح600495القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344279جرس رمزى مجدى مارك

ناجح600490القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344280هللا عطٌه جبرٌل احمد مازن

ناجح600457القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344281محمد احمد رمضان محمد

ناجح600502القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344282موسى محمد احمد محمود محمد

ناجح600472القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344283محمود المنعم عبد احمد محمود

ناجح600486القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344284انور محمد ٌحٌى محمود

ناجح600456القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344285العال عبد سعٌد محمد مصطفى

ناجح600456القاهرة شمالالمعادن خراطةالمطرٌة5344286احمد متولى محمد ولٌد

ناجح600464القاهرة شماللحامالمطرٌة5344291حسن عبادى محمد ابراهٌم

ثانً دور600القاهرة شماللحامالمطرٌة5344292الباقى عبد مؤمن شعبان احمد

ناجح600469القاهرة شماللحامالمطرٌة5344293احمد فتحى عربى احمد

ناجح600476القاهرة شماللحامالمطرٌة5344294صقر حسن احمد عٌد احمد

ناجح600479القاهرة شماللحامالمطرٌة5344295على محمود على محمد احمد

ناجح600466القاهرة شماللحامالمطرٌة5344296على السمٌع عبد مصطفى احمد

ناجح600475القاهرة شماللحامالمطرٌة5344297احمد البدراوى ناصر احمد

ناجح600471القاهرة شماللحامالمطرٌة5344298نافع الصادق عبد صبحى محمد اٌهاب

ناجح600459القاهرة شماللحامالمطرٌة5344299هللا عبد صالح كمال حسٌن

ناجح600466القاهرة شماللحامالمطرٌة5344300محمد محمد سعد خالد سعد

ناجح600477القاهرة شماللحامالمطرٌة5344301محمد سٌد جالل احمد الرحمن عبد

ناجح600475القاهرة شماللحامالمطرٌة5344302اسماعٌل اللطٌؾ عبد حسنى هللا عبد

ناجح600458القاهرة شماللحامالمطرٌة5344303ابراهٌم حافظ المنعم عبد سمٌر المنعم عبد

ناجح600450القاهرة شماللحامالمطرٌة5344304عبده على محمد على

ثانً دور600القاهرة شماللحامالمطرٌة5344305احمد حسنٌن احمد محمد



ثانً دور600القاهرة شماللحامالمطرٌة5344306القاسم ابو عٌد حسٌن محمد

ناجح600497القاهرة شماللحامالمطرٌة5344307مشرؾ كامل سٌد محمد

ناجح600478القاهرة شماللحامالمطرٌة5344308محمد العزٌز عبد صالح محمد

ثانً دور600القاهرة شماللحامالمطرٌة5344309برؼوت احمد محمد النبى عبد محمد

ناجح600455القاهرة شماللحامالمطرٌة5344310احمد الستار عبد مدحت محمد

ناجح600489القاهرة شماللحامالمطرٌة5344311محمد محمد محمد منصور محمد

ناجح600457القاهرة شماللحامالمطرٌة5344312شحاته خلؾ نصرالدٌن محمود

ناجح600485القاهرة شماللحامالمطرٌة5344313محمد مصطفى محمد مصطفى

ثانً دور600القاهرة شماللحامالمطرٌة5344314جاد  الساتر عبد الفتاح عبد ٌحى

ناجح600460القاهرة شماللحامالمطرٌة5344315هاشم ابو العزٌز عبد اسماعٌل ٌوسؾ

المطرٌة5344321حسن السٌد ابراهٌم ضٌؾ ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483القاهرة شمال

المطرٌة5344322اللبودى احمد محمود الدسوقى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600428القاهرة شمال

المطرٌة5344323العزٌز عبد سعٌد رجب احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة شمال

المطرٌة5344324حسٌن احمد سٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441القاهرة شمال

المطرٌة5344325الوهاب عبد محمد كرم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444القاهرة شمال

المطرٌة5344326حسن احمد رشاد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447القاهرة شمال

المطرٌة5344327خٌال على جمٌل وجٌه احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344328خلٌل حسن رضا احمد ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة شمال

المطرٌة5344329عٌد كامل صالح ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424القاهرة شمال

المطرٌة5344330محمود مصطفى صالح مصطفى ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462القاهرة شمال

المطرٌة5344331احمد حسنى حمدان اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457القاهرة شمال

المطرٌة5344332محمد الحمٌد عبد عربى انور

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344333شلبى جمعه على اٌهاب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444القاهرة شمال

المطرٌة5344334مٌخائٌل زكى فتحى جرجس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434القاهرة شمال



المطرٌة5344335متولى جالل وجٌه جالل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441القاهرة شمال

المطرٌة5344336حامد ٌوسؾ حسنى حسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424القاهرة شمال

المطرٌة5344337محمد فاروق الوهاب عبد حسٌن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459القاهرة شمال

المطرٌة5344338الفتاح عبد رفعت السٌد خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469القاهرة شمال

المطرٌة5344339راؼب محمود رجب خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463القاهرة شمال

المطرٌة5344340احمد عبده هشام خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463القاهرة شمال

المطرٌة5344341واصؾ صالح مرزوق عٌد رومانى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344342عثمان السٌد تامر زٌاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459القاهرة شمال

المطرٌة5344343بدوى محمد السٌد عادل سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467القاهرة شمال

المطرٌة5344344محمد ٌوسؾ محمد محمد سٌؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448القاهرة شمال

المطرٌة5344345محمود محمد صابر شادى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442القاهرة شمال

المطرٌة5344346القادر عبد محمد اٌمن طه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600421القاهرة شمال

المطرٌة5344347مصطفى محمود السٌد اٌمن الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445القاهرة شمال

المطرٌة5344348سلٌمان عماره شعبان عصام الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455القاهرة شمال

المطرٌة5344349محمد محمود الراضى عبد محمود الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600401القاهرة شمال

المطرٌة5344350احمد سٌد احمد محمد رضا هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447القاهرة شمال

المطرٌة5344351دروٌش عطٌه سٌد هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445القاهرة شمال



المطرٌة5344352ؼزالى الاله عبد هللا عبد عارؾ هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600429القاهرة شمال

المطرٌة5344353محمد قاسم مبارك ماجد هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436القاهرة شمال

المطرٌة5344354سالمه على محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344355عبده على محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344356محمد الباقى عبد المنعم عبد فتحى عمار

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344357النجار  محمد ابراهٌم معوض عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600409القاهرة شمال

المطرٌة5344358محمد متولى عبده محمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463القاهرة شمال

المطرٌة5344359الشلقانى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344360ابراهٌم محمد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600421القاهرة شمال

المطرٌة5344361محروس محمد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344362حسانٌن حسانٌن السٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344363زهره ابراهٌم السٌد الشحات محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430القاهرة شمال

المطرٌة5344364محمد فتحى محمد اٌهاب محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600420القاهرة شمال

المطرٌة5344365حسٌن الهادى عبد حسٌن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462القاهرة شمال

المطرٌة5344366حسوبه محمد خالد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344367محمد على عٌد رجب محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600443القاهرة شمال

المطرٌة5344368السٌد محمد شافعى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600481القاهرة شمال



المطرٌة5344369على احمد على محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة شمال

المطرٌة5344370ابوسرٌع مراد عماد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448القاهرة شمال

المطرٌة5344371الخالق عبد محمد ماهر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501القاهرة شمال

المطرٌة5344372العظٌم عبد سعداوى محمود محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600509القاهرة شمال

المطرٌة5344373السعود ابو احمد صبحى حسن محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600443القاهرة شمال

المطرٌة5344374مٌكائٌل ٌادم راؼب رشاد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600423القاهرة شمال

المطرٌة5344375سلٌمان رضا محمد سلٌمان محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439القاهرة شمال

المطرٌة5344376هللا خٌر احمد سٌد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600504القاهرة شمال

المطرٌة5344377منطاوى اسماعٌل محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476القاهرة شمال

المطرٌة5344378جامع محمد هللا عبد مختار محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344379المحسن عبد محمد حلمى مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472القاهرة شمال

المطرٌة5344380ابراهٌم صبحى طارق مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499القاهرة شمال

المطرٌة5344381عاشور امام الرحمن عبد عاطؾ مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344382القادر عبد عبده النعٌم عبد مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344383الرحمن عبد مصطفى مدبولى مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479القاهرة شمال

المطرٌة5344384سالمه ابراهٌم ناصر مٌنا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344385ابراهٌم هللا عطا الملك عبد البٌر نادر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600500القاهرة شمال



المطرٌة5344386ربٌع خضرى محمد خضرى احمد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486القاهرة شمال

المطرٌة5344387عامر السالم عبد احمد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة شمال

المطرٌة5344388احمد الفضل ابو شوقى ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

المطرٌة5344389ابراهٌم عبده ابراهٌم عبده ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600492القاهرة شمال

المطرٌة5344390خلٌل هللا جاد نصر ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600438القاهرة شمال

المطرٌة5344391اسماعٌل محمد ٌاسر ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة شمال

ناجح600473القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344401محمد صالح محمد ابراهٌم

ناجح600448القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344402ابراهٌم احمد  ابراهٌم احمد

ناجح600432القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344403بدرالدٌن احمد السٌد احمد

ناجح600440القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344404الوهاب عبد محمد احمد جالل احمد

ناجح600417القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344405مهنى فوزى جالل احمد

ناجح600435القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344406احمد السٌد حسن احمد

ناجح600443القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344407الهادى عبد حسن رافت احمد

ناجح600443القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344408محمد احمد سٌد احمد

ناجح600446القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344409الشوربجى بندارى عادل احمد

ناجح600393القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344410حسان هللا عبد النبى عبد احمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344411على احمد على احمد

ناجح600445القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344412عطٌه محمود محروس احمد

ناجح600464القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344413على احمد محمد احمد

ناجح600407القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344414ابراهٌم حسٌن هللا عبد محمد احمد

ناجح600475القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344415عبده محمد هشام احمد

ناجح600479القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344416ادم احمد المنعم عبد احمد ادهم

ناجح600445القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344417السٌد محمود حنفى سٌد اسامه

ناجح600446القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344418احمد حلمى محمود اسالم

ناجح600447القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344419خلٌفه المعطى عبد مطراوى اسالم

ناجح600456القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344420العزٌز عبد احمد صبحى امٌر

ناجح600472القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344421ابراهٌم انور خالد انور

ناجح600438القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344422اسماعٌل محروس محمد اٌهاب

ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344423احمد السٌد احمد باسم

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344424سامى كمال جمال بٌتر

ناجح600446القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344425زكى حنا ٌسرى بٌشوى

ناجح600452القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344426محمد فوزى اشرؾ جالل

ناجح600413القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344427مدنى محمدٌن حسنى حسام

ناجح600474القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344428محمد محمد ناصر حسام

ناجح600421القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344429كامل سعد اسماعٌل حسن

ناجح600452القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344430محمد صبحى احمد حماده

ناجح600436القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344431حسٌن زكى المنعم عبد محمود خالد

ناجح600459القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344432عالم محمود محمود عصام زٌاد

ناجح600408القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344433منصور منصور مصطفى زٌاد

ناجح600455القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344434السٌد محروس ٌحى زٌاد



ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344435عٌد سعد محمد سعد

ناجح600448القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344436مصطفى السٌد وائل شرٌؾ

ناجح600446القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344437محمد محمد صبحى محمد صبحى

ناجح600433القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344438مصلحى صالح محمد صالح

ناجح600433القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344439عٌد محمد طه محمد طه

ناجح600418القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344440محمد الحلٌم عبد هانى الحلٌم عبد

ناجح600406القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344441محمود محمد نشان الحمٌد عبد

ناجح600404القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344442الفتاح عبد علٌوه احمد احمد الرحمن عبد

ناجح600431القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344443حسن محمد محمود احمد الرحمن عبد

ناجح600452القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344444الهادى عبد الهادى عبد خالد الرحمن عبد

 محمد الحمٌد عبد فتحى مبروك الرحمن عبد

صالح
ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344445

ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344446محمد زٌنهم عزت محمد الرحمن عبد

ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344447السٌد احمد هشام الرحمن عبد

ناجح600448القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344448مكى مصطفى محمد سٌد الؽنى عبد

 اللطٌؾ عبد محمد الدٌن عالء اللطٌؾ عبد

الزؼل
ناجح600426القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344449

ناجح600444القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344450بخٌت حسنٌن دٌاب احمد هللا عبد

ناجح600420القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344451سلطان هللا عبد اٌمن هللا عبد

ناجح600389القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344452عطٌه المرضى عبد بدرالدٌن هللا عبد

ناجح600410القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344453ابراهٌم ابراهٌم عادل هللا عبد

ناجح600427القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344454الصٌفى حسٌن ابراهٌم عادل هللا عبد

ناجح600420القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344455المجٌد عبد المنعم عبد محمد هللا عبد

ناجح600405القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344456العال عبد بهٌج سعٌد عزالدٌن

ناجح600385القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344457بكر على المنعم عبد على

ناجح600422القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344458رمضان جمال ٌاسر عمار

ناجح600445القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344459مكى مصطفى محمد احمد عمر

ناجح600461القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344460الدٌن نور محمد الفتاح عبد اشرؾ عمر

ناجح600448القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344461الهادى عبد الخالق عبد خالد عمر

ناجح600369القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344462الدٌن زٌن الاله عبد الاله عبد عمر

راسب600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344463المهدى محمد فتحى ابراهٌم فتحى

ناجح600470القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344464العظٌم عبد فتحى السٌد فتحى

ناجح600427القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344465العزٌز عبد فهمى اٌمن فهمى

ناجح600437القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344466مرسى كمال محمود كمال

ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344467الرسول عبد المقصود عبد احمد احمد محمد

ناجح600425القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344468اسماعٌل محمد العشرى احمد محمد

ناجح600445القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344469اسماعٌل العزٌز عبد احمد محمد

ناجح600472القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344470على ناجى احمد محمد

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344471محمد العال عبد احمد اسعد محمد

ناجح600398القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344472محمد محمد اسماعٌل محمد

ناجح600449القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344473ابراهٌم احمد مصطفى السٌد محمد

ناجح600418القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344474محمود محمد حسٌن محمد

ناجح600414القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344475احمد عٌد حسن راؼب محمد

ناجح600402القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344476زاهر محمود محمد محمد زاهر محمد

ناجح600446القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344477محمد هاشم محمد زكرٌا محمد

ناجح600441القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344478على محمد محمد سامى محمد

ناجح600430القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344479سند على صابر سعد محمد

ناجح600477القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344480ابراهٌم الدسوقى سعٌد محمد

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344481محمد متولى سعٌد محمد

ناجح600408القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344482السالم عبد السٌد صبحى محمد

ناجح600422القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344483عٌسى ابراهٌم العظٌم عبد صبرى محمد

ناجح600406القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344484كمال محمد ممدوح عالء محمد



ناجح600409القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344485عمر الحمٌد عبد عمر محمد

ناجح600377القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344486عٌد ابراهٌم عٌد محمد

ناجح600408القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344487زنون العلٌم عبد فرج محمد

ناجح600373القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344488محمد صالح اسماعٌل محمود محمد

ناجح600395القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344489محمد حافظ مرسى محمد

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344490احمد محمد ناصر محمد

ناجح600415القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344491زوام هاشم ناصر محمد

ناجح600384القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344492بلٌق احمد هللا عبد هانى محمد

ناجح600449القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344493حسٌن ابراهٌم محمد هانى محمد

ناجح600474القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344494على محمد محمد هانى محمد

ناجح600454القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344495حطب ابو محمود ابراهٌم ٌوسؾ محمد

ناجح600460القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344496ابراهٌم محمود اٌمن محمود

ناجح600386القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344497زٌد محمد احمد سعٌد محمود

ناجح600440القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344498ربٌعى صادق شحاته محمود

ناجح600424القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344499سالم محمد محمد مجدى محمود

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344500الفتاح عبد احمد مرسى محمود

ناجح600480القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344501مزمل محمود ممدوح محمود

ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344502جمعه رمضان ولٌد محمود

ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344503السٌد نجٌب اٌمن مصطفى

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344504عمر سٌد حسٌن حامد مصطفى

ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344505محمد على عبده مصطفى

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344506ابراهٌم نمر عٌد مصطفى

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344507حسن محمود الرحمن عبد محمد مصطفى

ناجح600494القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344508محمود تركى مٌاس محمود مصطفى

ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344509دروٌش محمود محمد مصلح مصطفى

مفصول600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344510الصالح عبد صالح اشرؾ ناجى

ناجح600419القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344511ابوالسعود طاهر ابوالسعود هشام

ناجح600384القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344512محمد الؽفار عبد الحلٌم عبد تامر ٌاسر

ناجح600395القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344513حجاجى عبده محمد ٌاسر

ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344514مصطفى محمد جمال ٌحٌى

ناجح600409القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344515لوقا بولس ظرٌؾ عٌد ٌسى

ناجح600492القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344516مصطفى احمد ابراهٌم ٌوسؾ

ثانً دور600القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344517الهادى عبد السعٌد احمد ٌوسؾ

ناجح600407القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344518سالم منصور اسامه ٌوسؾ

ناجح600457القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344519شحاته عثمان احمد محمد ٌوسؾ

ناجح600423القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344520الرحمن عبد عامر محمد ٌوسؾ

ناجح600450القاهرة شمالالسٌارات صٌانةالمطرٌة5344521حلمى محمد محمود مصطفى ٌوسؾ

المطرٌة5344531على ابراهٌم احمد سالم ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524القاهرة شمال

المطرٌة5344532جوده ابراهٌم  ابراهٌم محمد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464القاهرة شمال

المطرٌة5344533سلٌمان القاسم ابو محمد القاسم ابو

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473القاهرة شمال

المطرٌة5344534حموده عماره فرج صالح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460القاهرة شمال

المطرٌة5344535زناتى الؽٌط ابو عادل احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489القاهرة شمال



المطرٌة5344536هللا عبد محمد هللا عبد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486القاهرة شمال

المطرٌة5344537خضر محمد عالء احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600549القاهرة شمال

المطرٌة5344538حسن ٌونس محمد ادهم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464القاهرة شمال

المطرٌة5344539خلؾ ابراهٌم عصام اسامه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475القاهرة شمال

المطرٌة5344540محمد سٌد محمد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449القاهرة شمال

المطرٌة5344541هللا عبد الستار عبد صبرى امٌر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468القاهرة شمال

المطرٌة5344542روفائٌل بولس رمسٌس بولس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500القاهرة شمال

المطرٌة5344543حبٌب عمر حسن حبٌب حسن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481القاهرة شمال

المطرٌة5344544ابراهٌم العابدٌن زٌن محمد زٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463القاهرة شمال

المطرٌة5344545ندا ابو الحمٌد عبد محمد حسن محمد شادى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466القاهرة شمال

المطرٌة5344546الصبور عبد هللا عطا ناصر الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471القاهرة شمال

المطرٌة5344547فراج احمد العابدٌن زٌن اٌهاب هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540القاهرة شمال

المطرٌة5344548محمد اللطٌؾ عبد جمال عقبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445القاهرة شمال

المطرٌة5344549احمد على حسن  على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458القاهرة شمال

المطرٌة5344550ابراهٌم سعٌد عارؾ خالد عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507القاهرة شمال

المطرٌة5344551صابر محمد رمضان كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481القاهرة شمال

المطرٌة5344552محمد حمدى احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600457القاهرة شمال



المطرٌة5344553احمد محمد الرحمن عبد احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482القاهرة شمال

المطرٌة5344554هللا عبد احمد حمدى اٌمن محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444القاهرة شمال

المطرٌة5344555حسنٌن سٌد شرٌؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464القاهرة شمال

المطرٌة5344556كامل محمد عمر محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522القاهرة شمال

المطرٌة5344557عوٌس فراج عٌد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600422القاهرة شمال

المطرٌة5344558الشاعر احمد السٌد ماهر محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431القاهرة شمال

المطرٌة5344559الرحمن عبد الحكٌم عبد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493القاهرة شمال

المطرٌة5344560محمود محمد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484القاهرة شمال

المطرٌة5344561محمد العزٌز عبد اشرؾ محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463القاهرة شمال

المطرٌة5344562خلٌل الحمٌد عبد خلٌل محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510القاهرة شمال

المطرٌة5344563محمد ٌوسؾ محمد سمٌر محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466القاهرة شمال

المطرٌة5344564جابر ابراهٌم الوهاب عبد جابر مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498القاهرة شمال

المطرٌة5344565سٌد مصطفى سٌد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501القاهرة شمال

المطرٌة5344566سٌد الحمٌد عبد احمد ناصر مهند

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502القاهرة شمال

المطرٌة5344567المجٌد عبد عٌد محمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464القاهرة شمال

5344571محمد احمد محمد احمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600487القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344572امٌن الصادق محمد اٌهاب
 مجلس

الدفاع
ناجح600434القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344573دسوقى حسٌن محمد اٌهاب
 مجلس

الدفاع
ناجح600456القاهرة شمالالسٌارات صٌانة



5344574محمد الدٌن شمس شعبان حازم
 مجلس

الدفاع
ناجح600429القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344575حسٌن جبر حسٌن محمود زٌاد
 مجلس

الدفاع
ناجح600464القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344576السالم عبد العربى محمد السالم عبد سٌؾ
 مجلس

الدفاع
ناجح600486القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344577الفتاح عبد حمٌده صبرى شرٌؾ
 مجلس

الدفاع
ناجح600466القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344578شحاته سٌد عباس سٌد هللا عبد
 مجلس

الدفاع
ناجح600478القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344579محمود هللا عبد محمد هللا عبد
 مجلس

الدفاع
ناجح600442القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344580محمد حامد حسٌن محمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600448القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344581علٌوه سعٌد خالد محمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600458القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344582احمد سٌد محمد احمد سامح محمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600468القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344583سلٌمان محمد سلٌمان محمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600469القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344584محمد جوده ناصر محمد
 مجلس

الدفاع
ناجح600455القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344585رمضان محمد جمعه خالد محمود
 مجلس

الدفاع
ناجح600427القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344586خطاب هللا عبد احمد محمد محمود
 مجلس

الدفاع
ناجح600449القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344587احمد على محمود مصطفى
 مجلس

الدفاع
ناجح600432القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344588احمد محمدى احمد وائل هانى
 مجلس

الدفاع
ناجح600507القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344589الحمٌد عبد رمضان محمد احمد ٌوسؾ
 مجلس

الدفاع
ناجح600460القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344590حنفى عٌسى اٌهاب ٌوسؾ
 مجلس

الدفاع
ناجح600455القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344591احمد محمد محمود شعبان ٌوسؾ
 مجلس

الدفاع
ناجح600477القاهرة شمالالسٌارات صٌانة

5344596بٌومى حجازى التواب عبد السٌد احمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600409القاهرة شمال

5344597المجٌد عبد احمد خالد احمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600472القاهرة شمال

5344598جاد محمد شوقى صالح احمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600435القاهرة شمال

5344599المهدى محمد ؼرٌب مجدى احمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600432القاهرة شمال

5344600محمود ٌسن السٌد هانى اسالم
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344601المالح حسن حسٌن احمد سٌؾ
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344602الجواد عبد محمود عالء هللا عبد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344603حسب على احمد ابراهٌم عالء
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال



5344604ابراهٌم الرحٌم عبد السٌد محمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600412القاهرة شمال

5344605على القادر عبد محمود محمد
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344606عامر ابراهٌم طاهر هشام
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344607الرحمن عبد احمد الرحٌم عبد محمد ٌوسؾ
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ناجح600432القاهرة شمال

5344608عمر على العال عبد هانى ٌوسؾ
 مجلس

الدفاع

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل
ثانً دور600القاهرة شمال

5344611النعٌم عبد قطب محمد بهاء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5344614سعٌد الدٌن صالح حسن اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344615سلٌمان الخالق عبد حسن سلٌمان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600448القاهرة جنوبصاج اعمال

5344616سرٌع ابو مصطفى حسٌن احمد شعبان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600471القاهرة جنوبصاج اعمال

5344617حسن العزٌز عبد عمرو صالح

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344618سٌد السٌد احمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344619الجابر عبد حجازى الجابر عبد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344620مرشد على محمد على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344621محمد الرحٌم عبد احمد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344622احمد محمد سعٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344623ابراهٌم محمد عامر محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344624احمد على صالح هللا عبد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600503القاهرة جنوبصاج اعمال

5344625احمد العاطى عبد فهمى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344626السٌد محمد مجدى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال



5344627على سٌد محمود حماده محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600482القاهرة جنوبصاج اعمال

5344628حسن محمد محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600488القاهرة جنوبصاج اعمال

5344629محمد الباسط عبد فخرى مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600479القاهرة جنوبصاج اعمال

5344630رٌحان عطٌه ماجد مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600458القاهرة جنوبصاج اعمال

5344631عرٌان سعد هللا عطا مٌالد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344632امٌن مساعد عونى هٌثم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344633نفادى السٌد على سٌد ولٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344634حموده حسن حموده اشرؾ ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5344635عٌسى ثابت محمود ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600513القاهرة جنوبصاج اعمال

5344641اسماعٌل عبده ابراهٌم محمد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600471القاهرة جنوبلحام

5344642محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600442القاهرة جنوبلحام

5344643الصبور عبد احمد جمال احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600429القاهرة جنوبلحام

5344644سٌد سرٌع ابو حسٌن احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600496القاهرة جنوبلحام

5344645احمد على رضا اسامه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600468القاهرة جنوبلحام

5344646خلٌل العرب شٌخ اٌهاب اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600460القاهرة جنوبلحام

5344647ؼزى ابو سعٌد عدلى اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600473القاهرة جنوبلحام

5344648دسوقى قرنى محمد ابراهٌم اسماعٌل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600457القاهرة جنوبلحام



5344649هالل حامد سٌد حامد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600494القاهرة جنوبلحام

5344650محمد رمضان مختار رمضان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600456القاهرة جنوبلحام

5344651حسن ؼانم حسن مصطفى شادى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600478القاهرة جنوبلحام

5344652سالم محمد صبرى مجدى صبرى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600425القاهرة جنوبلحام

5344653عوض محمد محمد سٌد طارق

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600441القاهرة جنوبلحام

5344654القادر عبد مرسى احمد سٌد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600487القاهرة جنوبلحام

5344655الباقى عبد امٌن احمد رمضان عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600505القاهرة جنوبلحام

5344656احمد ابراهٌم سٌد عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600521القاهرة جنوبلحام

5344657سٌد مصطفى الظاهر عبد صالح فرٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600498القاهرة جنوبلحام

5344658خلٌل احمد محمد كامل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600467القاهرة جنوبلحام

5344659اسماعٌل برعى ابراهٌم محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600488القاهرة جنوبلحام

5344660حموده احمد السٌد رمضان محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600461القاهرة جنوبلحام

5344661عباس حافظ مجدى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600494القاهرة جنوبلحام

5344662مرسال مسعود السعود ابو هللا عبد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600506القاهرة جنوبلحام

5344663على عثمان عامر شعبان مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600480القاهرة جنوبلحام

5344664شعبان سلٌمان على مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600462القاهرة جنوبلحام

5344665محمود على محمود مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600527القاهرة جنوبلحام



5344666الفخرانى محمد محمد ٌوسؾ مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600482القاهرة جنوبلحام

5344667الحرٌرى السٌد محمد محمد هانى معاذ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600464القاهرة جنوبلحام

5344668محمود نبٌل تامر نادر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600476القاهرة جنوبلحام

5344669ابراهٌم مسعود ٌوسؾ نادر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600503القاهرة جنوبلحام

5344670هللا عبد احمد الفتاح عبد شاكر هانى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600471القاهرة جنوبلحام

5344671هاشم محمد محمود ولٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبلحام

5344676احمد حسن كمال خالد ادهم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5344681حسن على رضا احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600456القاهرة جنوب

5344682محمد هٌكل الحمٌد عبد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600419القاهرة جنوب

5344683عثمان محمد عبده عامر ادم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600418القاهرة جنوب

5344684مفتاح العظٌم عبد جمعه خلؾ اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600486القاهرة جنوب

5344685حامد الحافظ عبد ٌاسر اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600450القاهرة جنوب

5344686محمد على امام حسٌن

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600447القاهرة جنوب

5344687محمد سعد محمود سعد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600422القاهرة جنوب



5344688المصرى ابراهٌم محمود الكرٌم عبد الدٌن سٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600402القاهرة جنوب

5344689عوض محمد عوض احمد الدٌن شهاب

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600434القاهرة جنوب

5344690على محمد سعٌد انور الدٌن صالح

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467القاهرة جنوب

5344691احمد عٌد بالل الحلٌم عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473القاهرة جنوب

5344692ٌسٌن على فكرى الوهاب عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600القاهرة جنوب

5344693محمد احمد رمضان محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة جنوب

5344694صالح سٌد صالح محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600479القاهرة جنوب

5344695عجمى على شعبان صالح محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600464القاهرة جنوب

5344696الحمٌد عبد الظاهر عبد سمٌر محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600القاهرة جنوب

5344697الخالق عبد رشاد جمال مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600القاهرة جنوب

5344698خمٌس حسٌن مجدى هشام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600435القاهرة جنوب

5344701حفنى احمد السٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600505القاهرة جنوبالومٌتال

5344702الخالق عبد بٌومى مهدى اٌمن احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600514القاهرة جنوبالومٌتال



5344703محمد نعٌم سامح احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600486القاهرة جنوبالومٌتال

5344704السٌد زاهر الدرداء ابو وحٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600499القاهرة جنوبالومٌتال

5344705خٌله ٌوسؾ حسنى عادل جمال

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600455القاهرة جنوبالومٌتال

5344706محمد الوهاب عبد محمد احمد جمعه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600500القاهرة جنوبالومٌتال

5344707الدٌن نور بهنساوى الدٌن نور حماده

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600488القاهرة جنوبالومٌتال

5344708احمد ابراهٌم محمد سٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600460القاهرة جنوبالومٌتال

5344709محمد امام عاطؾ الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600506القاهرة جنوبالومٌتال

5344710ابراهٌم حسن صالح عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600489القاهرة جنوبالومٌتال

5344711على اسماعٌل على كرٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600475القاهرة جنوبالومٌتال

5344712مدنى محمد محروس اشرؾ محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600516القاهرة جنوبالومٌتال

5344713الروبى احمد سٌد محمد اٌمن محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600506القاهرة جنوبالومٌتال

5344714على محمود رمضان محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600493القاهرة جنوبالومٌتال

5344715سعٌد محمد على محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600501القاهرة جنوبالومٌتال

5344716العال عبد محمد على محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600465القاهرة جنوبالومٌتال

5344717خضٌر عجمى على مجدى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600486القاهرة جنوبالومٌتال

5344718عامر ملٌجى محمود محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600450القاهرة جنوبالومٌتال

5344719احمد محمد احمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600474القاهرة جنوبالومٌتال



5344720سالم هللا عبد خالد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600450القاهرة جنوبالومٌتال

5344721العزٌز عبد الرؤوؾ عبد ٌاسر محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600477القاهرة جنوبالومٌتال

5344722زٌد ابو العظٌم عبد عادل مختار

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600495القاهرة جنوبالومٌتال

5344723احمد شعبان احمد مؤمن

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600504القاهرة جنوبالومٌتال

5344724ابراهٌم رفاعى حلمى نادر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600520القاهرة جنوبالومٌتال

5344725هاشم المنعم عبد اشرؾ ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600514القاهرة جنوبالومٌتال

5344731ابراهٌم على احمد حسن ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600483القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344732ابراهٌم صادق صابر اسامه احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600446القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344733احمد مصطفى جالل احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600490القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344734ابراهٌم الوردانى سمٌر احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600479القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344735محمد محمد صالح احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600485القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344736ورٌت على محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600482القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344737سلٌمان محمد محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600480القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344738المنعم عبد خمٌس مصطفى احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600450القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344739العال عبد على اسماعٌل على ادهم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344740زٌدان المتجلى عبد سٌد اشرؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600468القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344741ابراهٌم حسن ابراهٌم حسام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600471القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة



5344742احمد حامد احمد حسن رضوان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600434القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344743هللا عبد سمٌر هانى سمٌر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600417القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344744محمود محمد محمود شهاب

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600475القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344745على احمد عبده سٌد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600485القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344746محمد على حسٌن على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600430القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344747الجواد عبد عوٌس محسن عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600443القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344748ابراهٌم احمد محمد ٌاسر عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600464القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344749محمدٌن العاطى عبد خالد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600466القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344750ابراهٌم محمد رمضان محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600464القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344751الرحمن عبد محمد الراضى عبد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600479القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344752حامد فرٌج حامد مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

مفصول600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344753عطٌه محمد محروس ولٌد هاشم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600486القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344754مجاهد الفتاح عبد حسن سٌد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600499القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344755الفتاح عبد الستار عبد عرفه ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600436القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانة

5344761مهران السعودى رجب احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344762على محمود سعٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344763امٌن راسخ سٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب



5344764صالح بدوى صالح احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344765عٌسى احمد عٌسى احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344766محمد محمد فرحات احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600397القاهرة جنوب

5344767خلٌؾ حلمى محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344768العظٌم عبد اللطٌؾ عبد احمد اسامه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344769احمد محمد اٌمن اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344770المعبود عبد اٌوب جمال اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344771احمد امٌن حسٌن محمد اٌهاب

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344772هللا فتح الفتح ابو رافت باسم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344773زٌد ابو على محمد احمد سٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344774الباقى عبد عشرى شعبان سٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344775محمد السٌد على سٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344776الحمٌد عبد احمد عوٌس شرٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344777محمد رمضان محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344778الوارث عبد التواب عبد محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344779اللطٌؾ عبد محمد عاشور محمد هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344780الرحٌم عبد على مصطفى على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب



5344781سٌد الؽنى عبد ٌوسؾ عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344782رفاعى فرج محمد ٌوسؾ عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344783سرٌع ابو ٌوسؾ محمد عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344784افكار فؤاد رمضان فؤاد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344785حبٌب خلؾ نجٌب كٌرلس

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344786النجار هللا خلؾ الوهاب عبد حسن محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344787شبانه سٌد احمد محمد سٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344788احمد محمد عاطؾ محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344789محمد راضى الؽنى عبد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344790دروٌش محمد دروٌش عصام محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344791السٌد على محمود على محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344792محمد سٌد العال عبد مجدى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344793ابراهٌم كرم عالء مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344794على محمد احمد نور

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432القاهرة جنوب

5344795احمد حسن فتحى المحسن عبد ولٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344796محمد لٌثى رجب ٌاسٌن

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344797هللا عبد احمد هللا عبد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب



5344798الهادى عبد سلطان حلٌم عنتر ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5344799على خالد هشام شٌماء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 اصالح و صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة جنوب

5344801الحمٌد عبد ابراهٌم سٌد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600436القاهرة جنوب

5344802ابراهٌم على ثابت احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600416القاهرة جنوب

5344803محمد احمد سٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600407القاهرة جنوب

5344804الصٌفى كامل سمٌر اٌمن باسل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600427القاهرة جنوب

5344805السٌد بٌومى مصطفى بالل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600433القاهرة جنوب

5344806قطب رجب اشرؾ شرٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600450القاهرة جنوب

5344807التواب عبد محمد احمد صالح

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600430القاهرة جنوب

5344808النحاس خلٌل فرج قدرى الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600391القاهرة جنوب

5344809محمد سٌد محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600469القاهرة جنوب

5344810المنعم عبد على محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600402القاهرة جنوب

5344811احمد حسن خالد الواحد عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600417القاهرة جنوب

5344812على حامد على عرفه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600441القاهرة جنوب

5344813حسن على خالد على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600418القاهرة جنوب

5344814على الراضى عبد محمد على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600431القاهرة جنوب

5344815محمد احمد الشافى عبد محمد عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600386القاهرة جنوب



5344816عطٌه احمد سعودى عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600449القاهرة جنوب

5344817مصطفى على مصطفى فٌزان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

مفصول600القاهرة جنوب

5344818مرسى حسٌن احمد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600481القاهرة جنوب

5344819العظٌم عبد سٌد خالد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600419القاهرة جنوب

5344820فرج محٌسن فارس محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600436القاهرة جنوب

5344821الحمٌد عبد السٌد ولٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ثانً دور600القاهرة جنوب

5344822السالم عبد محمود سالمه محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ثانً دور600القاهرة جنوب

5344823الؽنى عبد العال ابو الؽنى عبد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600437القاهرة جنوب

5344824على حسن رمضان محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600481القاهرة جنوب

5344825موسى سٌد محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600399القاهرة جنوب

5344826محمد جابر عاطؾ مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600432القاهرة جنوب

5344827على مصطفى على مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600418القاهرة جنوب

5344828بشاى شحاته مدحت مٌنا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600421القاهرة جنوب

5344829شحاته عدلى فالح ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة

اإللكترونٌة

ناجح600415القاهرة جنوب

5344831محمدٌن هللا عبد حسن ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600488القاهرة جنوب

5344832محمد احمد ابراهٌم عباس ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600436القاهرة جنوب

5344833الفقى محمد المحسن عبد محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600464القاهرة جنوب



5344834اللطٌؾ عبد سعد المعطى عبد ناصر احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600490القاهرة جنوب

5344835الباقى عبد عشرى شعبان اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600468القاهرة جنوب

5344836حسن مصطفى حسٌن محمود اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600القاهرة جنوب

5344837احمد حسن محمود الدٌن حسام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600475القاهرة جنوب

5344838الفتاح عبد الصبور عبد صادق خالد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600474القاهرة جنوب

5344839المرشدى محمد هشام خالد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453القاهرة جنوب

5344840عطا مصطفى ربٌع رضوان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600399القاهرة جنوب

5344841محمد عبده شحاته محمد سٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600408القاهرة جنوب

5344842العزٌز عبد حجازى عصام صبحى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441القاهرة جنوب

5344843الؽنى عبد مظهر احمد عادل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600428القاهرة جنوب

5344844فام فاٌز عاطؾ عازر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483القاهرة جنوب

5344845سرحان صاوى محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600477القاهرة جنوب

5344846سعودى العلٌم عبد محمد العلٌم عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600476القاهرة جنوب

5344847ابراهٌم حسن محمود محمد هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465القاهرة جنوب

5344848موسى على محمد على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600469القاهرة جنوب

5344849دروٌش محمد خالد عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600509القاهرة جنوب

5344850الطٌب عباس عطٌتو عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600509القاهرة جنوب



5344851السٌد الرحمن عبد احمد نصر مجدى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465القاهرة جنوب

5344852على احمد سٌد ولٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600القاهرة جنوب

5344853العال ابو خلٌل محمد ٌاسر محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600446القاهرة جنوب

5344854ابراهٌم محمد ابراهٌم خلٌل محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461القاهرة جنوب

5344855الجواد عبد رمزى الجواد عبد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600486القاهرة جنوب

5344856محمد المعطى عبد محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600486القاهرة جنوب

5344857احمد محمد على محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440القاهرة جنوب

5344858حسنٌن حسٌن فوزى محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443القاهرة جنوب

5344859ابراهٌم محمد ابراهٌم عبده هشام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445القاهرة جنوب

5344860الباقى عبد كامل زٌدان ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600435القاهرة جنوب

5344861زكى ناصرملك ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447القاهرة جنوب

5344866امان محمد مفرج ٌاسر اسراء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600493القاهرة جنوب

5344867مسعود سعٌد الكرٌم عبد االء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600466القاهرة جنوب

5344868السمٌع عبد محمد عادل امانى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483القاهرة جنوب

5344869احمد محمد عماد اٌمان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600460القاهرة جنوب

5344870جمعه محمد محمد سعٌد اٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600478القاهرة جنوب

5344871سلٌم عباس طارق حبٌبه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480القاهرة جنوب



5344872حامد محمد حامد حنان

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600493القاهرة جنوب

5344873ابراهٌم رزق تامر دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600490القاهرة جنوب

5344874العال عبد محمد العال عبد دٌنا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600476القاهرة جنوب

5344875طه محمد عادل محمد هللا رحمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600462القاهرة جنوب

5344876محمود محمد هللا فرج رحمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600486القاهرة جنوب

5344877حسن الرحمن عبد محسن شاهنده

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600القاهرة جنوب

5344878محمد سٌد اشرؾ شروق

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600468القاهرة جنوب

5344879محمد محمد صالح احمد شٌماء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441القاهرة جنوب

5344880حسن انور خالد الزهراء فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600417القاهرة جنوب

5344881على النبى عبد محمد فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600501القاهرة جنوب

5344882ابراهٌم عطٌه محمد مروه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600491القاهرة جنوب

5344883عثمان حسن محمد مٌار

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600466القاهرة جنوب

5344884الرحمن عبد صدٌق محمد نادٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600500القاهرة جنوب

5344885دهب توفٌق جالل هاجر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600451القاهرة جنوب

5344886حسن محمد سعد اشرؾ هدى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600438القاهرة جنوب

5344890حلمى لطفى احمد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600497القاهرة جنوبآلى تحكم

5344891مصطفى حسٌن محمد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600509القاهرة جنوبآلى تحكم



5344892صبح فكرى خالد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600536القاهرة جنوبآلى تحكم

5344893متولى سٌد احمد محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600536القاهرة جنوبآلى تحكم

5344894محمد على محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600496القاهرة جنوبآلى تحكم

5344895احمد محمود انور ادهم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600489القاهرة جنوبآلى تحكم

5344896هللا فتح محمد شرٌؾ ادهم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600539القاهرة جنوبآلى تحكم

5344897شبٌب فتحى عاطؾ اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600517القاهرة جنوبآلى تحكم

5344898وهبه سالم النبى عبد اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600465القاهرة جنوبآلى تحكم

5344899صالح الكرٌم عبد محسن اشرؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600526القاهرة جنوبآلى تحكم

5344900سالم سعد رجب محمد بدر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600464القاهرة جنوبآلى تحكم

5344901بدر سعد عصام زٌاد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600538القاهرة جنوبآلى تحكم

5344902كامل صبرى رمضان سمٌر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600510القاهرة جنوبآلى تحكم

5344903سلٌمان مراد معزوز سعٌد شادى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600463القاهرة جنوبآلى تحكم

5344904عباس محمد محمد طارق

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600524القاهرة جنوبآلى تحكم

5344905حسٌن كامل محمود اٌمن الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600485القاهرة جنوبآلى تحكم

5344906على الفتاح عبد صابر الفتاح عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600519القاهرة جنوبالى تحكم

5344907الشٌمى عثمان محمد ممدوح هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600535القاهرة جنوبآلى تحكم

5344908الحق عبد السمٌع عبد هانى عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600521القاهرة جنوبآلى تحكم



5344909على ٌوسؾ ٌاسر عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600509القاهرة جنوبآلى تحكم

5344910تونى المجٌد عبد محمد كرٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600496القاهرة جنوبآلى تحكم

5344911محمود جمال احمد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600470القاهرة جنوبآلى تحكم

5344912احمد زٌد اسماعٌل محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600538القاهرة جنوبآلى تحكم

5344913عثمان المنعم عبد صدٌق المنعم عبد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600498القاهرة جنوبآلى تحكم

5344914سالم محمد محمود نبٌل محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600488القاهرة جنوبآلى تحكم

5344915حسنٌن محمود سٌد مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600517القاهرة جنوبآلى تحكم

5344916توفٌق رمضان شعبان ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600507القاهرة جنوبآلى تحكم

5344917محمد التواب عبد محمود ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600516القاهرة جنوبآلى تحكم

5344918عاشور عشماوى ٌاسر ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

ناجح600486القاهرة جنوبآلى تحكم

5344921ابراهٌم محمود ابراهٌم هانى محمد ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600411القاهرة جنوب

5344922جمعه السٌد جوده سامى احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600471القاهرة جنوب

5344923السٌد درى سمٌر احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600429القاهرة جنوب

5344924محمد العظٌم عبد سمٌر احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600433القاهرة جنوب

5344925حسن محمد شعبان محمد اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600421القاهرة جنوب



5344926محمد شكرى مصباح اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

مفصول600القاهرة جنوب

5344927همام اسماعٌل همام اسماعٌل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600375القاهرة جنوب

5344928مشهدى جالل الناصر عبد حسن

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600439القاهرة جنوب

5344929قرنى اٌاتى ربٌع رجب

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600427القاهرة جنوب

5344930ابراهٌم الحمٌد عبد حمدى عماد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600387القاهرة جنوب

5344931اسماعٌل فوزى اسماعٌل فوزى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600419القاهرة جنوب

5344932سالم فتحى احمد كرٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600380القاهرة جنوب

5344933محمد الرحمن عبد حمدى كرٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600442القاهرة جنوب

5344934داود اسحق سمٌر ماٌكل

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600386القاهرة جنوب

5344935االمام عبد محمد احمد جمال محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600414القاهرة جنوب

5344936دروٌش العزٌز عبد جمال محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600400القاهرة جنوب

5344937سلٌم جابر سلٌم محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600449القاهرة جنوب

5344938سلٌمان احمد محمد خالد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600377القاهرة جنوب



5344939حسٌن بدٌنى الفتاح عبد عٌد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600377القاهرة جنوب

5344940سعد احمد مصطفى رمضان مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600408القاهرة جنوب

5344941محمود الحمٌد عبد محمود مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600409القاهرة جنوب

5344942هللا عبد ٌسرى محمد ٌسرى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600426القاهرة جنوب

5344943معوض حسن احمد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600431القاهرة جنوب

5344951محفوظ عمران عاطؾ ابتهال

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600470القاهرة جنوب

5344952على الرازق عبد خلٌل اسراء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600516القاهرة جنوب

5344953موسى سلٌم متولى اسراء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600468القاهرة جنوب

5344954احمد فتحى عماد اسماء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600482القاهرة جنوب

5344955العزٌز عبد سٌد محى اسماء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600474القاهرة جنوب

5344956محمود محمد ممدوح اسماء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600482القاهرة جنوب

5344957مرسى محمد عرفات اشرؾ امنٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600443القاهرة جنوب

5344958على السٌد على اٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600440القاهرة جنوب



5344959زٌد ابو سٌد سٌد عٌد تقى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600497القاهرة جنوب

5344960حسن موسى هانى جمٌله

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600467القاهرة جنوب

5344961ٌوسؾ احمد شرٌؾ جنه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600490القاهرة جنوب

5344962مكى محمد الؽنى عبد ابراهٌم دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600446القاهرة جنوب

5344963فرج محمد احمد ساره

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600461القاهرة جنوب

5344964خلٌل على رزق سٌد سعدٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600480القاهرة جنوب

5344965السالم عبد ٌحى عمر سهٌله

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600487القاهرة جنوب

5344966احمد السٌد صابر صفا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600460القاهرة جنوب

5344967محمد شوقى احمد ضحى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600466القاهرة جنوب

5344968محمد العنٌن ابو محمود فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600468القاهرة جنوب

5344969جمعه محمد سمٌر مرٌم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600508القاهرة جنوب

5344970ابراهٌم سٌد بدوى اٌمن هللا منه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600478القاهرة جنوب

5344971احمد احمد سٌد مسعد هللا منه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600480القاهرة جنوب



5344972حسن ربه عبد عصام نوره

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600467القاهرة جنوب

5344981قطرى محمود محمود سعٌد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498القاهرة جنوب

5344982الفتاح عبد سعد عصام احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504القاهرة جنوب

5344983الؽنى عبد حسن الدساوى سعٌد محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515القاهرة جنوب

5344984مجاهد محمود فؤاد سٌد ادهم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504القاهرة جنوب

5344985رمضان فكرى ماهر اسالم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515القاهرة جنوب

5344986محمد امٌن ضٌاء امٌن

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528القاهرة جنوب

5344987زلط على حنفى حلمى وحٌد حازم

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463القاهرة جنوب

5344988محمد حسٌن فتحى محمد سالمه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538القاهرة جنوب

5344989السٌد النبى ربه عبد محمد الدٌن سٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519القاهرة جنوب

5344990محمد محمود محمود اسامه الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521القاهرة جنوب

5344991حسٌن محمد مصطفى القادر عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524القاهرة جنوب

5344992طه مصطفى مجدى عبده

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520القاهرة جنوب

5344993محمد سلٌمان خالد عمر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600562القاهرة جنوب

5344994السٌد محمد شوقى عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532القاهرة جنوب

5344995محمود محمود على عمرو

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520القاهرة جنوب

5344996محمد هللا عبد اشرؾ محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514القاهرة جنوب



5344997الحفٌظ عبد محمد سٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525القاهرة جنوب

5344998محفوظ المولى عبد عادل محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506القاهرة جنوب

5344999ؼزٌه ابو احمد احمد مصطفى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471القاهرة جنوب

5345000احمد مصطفى احمد مصطفى محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600القاهرة جنوب

5345001ابراهٌم سعٌد ابراهٌم مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529القاهرة جنوب

5345002على بشٌر حامد عادل مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532القاهرة جنوب

5345003مرسى الرحمن عبد هللا عبد الرحمن عبد نادر

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516القاهرة جنوب

5345004جالل مهنى سٌد هاشم ولٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456القاهرة جنوب

5345011عوٌس رمضان فتحى جمال امال

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543القاهرة جنوب

5345012عباس محمود مجدى انعام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544القاهرة جنوب

5345013بٌومى سعٌد صالح اٌه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526القاهرة جنوب

5345014محمد الشافى عبد وائل دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537القاهرة جنوب

5345015السٌد حسن شعبان ابراهٌم دٌنا

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538القاهرة جنوب

5345016هاشم طه كمال اشرؾ سناء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492القاهرة جنوب

5345017سعد شعبان سعد مجدى ؼادة

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533القاهرة جنوب

5345018على رزق الدٌن عز فاطمة

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524القاهرة جنوب

5345019محمد ابراهٌم خالد لقاء

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526القاهرة جنوب



5345020حسن محمود اٌهاب مروة

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538القاهرة جنوب

5345021مرسى فتحى احمد منار

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515القاهرة جنوب

5345022محمد الفتاح عبد محمد احمد هللا منه

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543القاهرة جنوب

5345023فوده محمد الرؤؾ عبد مٌار

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538القاهرة جنوب

5345024بكرى العزٌز عبد اشرؾ ندى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462القاهرة جنوب

5345028سلٌمان محمد سٌد النبى عبد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600474القاهرة جنوب

5345029ابراهٌم دسوقى احمد كرم احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600515القاهرة جنوب

5345030هللا عبد شعبان محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600515القاهرة جنوب

5345031العظٌم عبد على محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600458القاهرة جنوب

5345032شحات الحلٌم عبد معاوٌه عٌد خالد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600530القاهرة جنوب

5345033محمدٌن هللا عبد حسٌن سعٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600517القاهرة جنوب

5345034مراد مصطفى الصاوى احمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600507القاهرة جنوب

5345035احمد هللا عبد حمدى الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600466القاهرة جنوب

5345036معوض حسن النبى عبد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600492القاهرة جنوب

5345037حسن محمد محمد امام العزٌز عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600524القاهرة جنوب

5345038حسن العزٌز عبد عمرو العزٌز عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600515القاهرة جنوب

5345039محمود محمد حسن محمد هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600493القاهرة جنوب



5345040حافظ حسٌن مصطفى على

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600512القاهرة جنوب

5345041الهادى عبد محمد عادل محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600488القاهرة جنوب

5345042جابر مصطفى حسام محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600472القاهرة جنوب

5345043الحمٌد عبد الوهاب عبد خالد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600476القاهرة جنوب

5345044الرب جاد بخٌت عادل محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600501القاهرة جنوب

5345045محمد حسن مسعود الخالق عبد محمود

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600518القاهرة جنوب

5345046محمد احمد محمد مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600484القاهرة جنوب

5345047النعٌم عبد محمد النعٌم عبد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600467القاهرة جنوب

5345051محمود على محمود احمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600497القاهرة جنوب

5345052محمد حمدى محمد عماد اٌاد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600518القاهرة جنوب

5345053حسن مساعد سعٌد حسام

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600541القاهرة جنوب

5345054رمله صابرسعد رامى

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600478القاهرة جنوب

5345055قاسم حسٌن كامل حسن الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600526القاهرة جنوب

5345056حسن زكى محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600504القاهرة جنوب

5345057على خلٌفه خلؾ خالد هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600469القاهرة جنوب

5345058العز ابو على محمد على الدٌن عز

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
مفصول600القاهرة جنوب

5345059ضٌؾ ابو شوقى احمد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600486القاهرة جنوب



5345060محمود محمد عادل محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600528القاهرة جنوب

5345061حسٌن احمد محمود محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600510القاهرة جنوب

5345062احمد محمد ولٌد محمد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600472القاهرة جنوب

5345063سالم محمد سٌد ولٌد

 األالت

 الدقٌقة

بالقاهرة

 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600532القاهرة جنوب

5345071مرسى جاد محمد جاد احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600495القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345072مرسى اسماعٌل منصور اشرؾ اسالم
 زهراء

حلوان
ناجح600497القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345073فرحان الجٌد عبد الناصر عبد جمال
 زهراء

حلوان
ناجح600542القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345074دندراوى جمعه رجب جمعه
 زهراء

حلوان
ناجح600485القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345075محمود الخالق عبد اسامه حسام
 زهراء

حلوان
ناجح600533القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345076محمد محمد عادل الدٌن شهاب
 زهراء

حلوان
ناجح600527القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345077امبارك احمد عبودى الرحمن عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600502القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345078صبٌح محمد محمد فاروق عمر
 زهراء

حلوان
ناجح600490القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345079سالم محمد حسن بشٌر عمرو
 زهراء

حلوان
ناجح600499القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345080هللا عبد لولى احمد كرٌم
 زهراء

حلوان
ناجح600503القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345081اسماعٌل محمود اسماعٌل شعبان كرٌم
 زهراء

حلوان
ناجح600512القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345082جاد جعفر احمد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600531القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345083ابوعٌشه حسٌن سٌد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600488القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345084راضً حامد رافت مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600528القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345085حسن حسٌن عطٌه هانى مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600509القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345086حسن محمد السٌد رافت ٌوسؾ
 زهراء

حلوان
ناجح600498القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345091ابوسرٌع مصطفى محمد احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600473القاهرة جنوبصاج اعمال

5345092على احمد محمد اسالم
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345093سالم اسماعٌل احمد جمال
 زهراء

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوبصاج اعمال

5345094عبده محمد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال



5345095الرسول عبد هللا عبد احمد هللا عبد
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345096بولس حلمى وهٌب ناجى مارك
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345097بدره احمد الحكٌم عبد المنعم عبد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600454القاهرة جنوبصاج اعمال

5345098حسن عبده محسن محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600430القاهرة جنوبصاج اعمال

5345099محمد مهدى مصطفى محمد
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345100النعٌم عبد عزب بدر محمود
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345101مرسً محمد سراج محمود
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345102سلٌمان مرسى محمد ٌوسؾ
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345111احمد كامل مصطفى ابراهٌم
 زهراء

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبلحام

5345112الفضٌل عبد التواب عبد جالل احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبلحام

5345113حسنٌن على سٌد رجب احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600445القاهرة جنوبلحام

5345114محمد جٌد شحاته عطٌه احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600425القاهرة جنوبلحام

5345115امٌن نصر احمد فتوح احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600447القاهرة جنوبلحام

5345116محمد الجواد عبد مسلم احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبلحام

5345117صالح صابر منصور احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600436القاهرة جنوبلحام

5345118صدٌق على ابراهٌم ادهم
 زهراء

حلوان
ناجح600449القاهرة جنوبلحام

5345119محمد محمد الؽفار عبد اسامه
 زهراء

حلوان
ناجح600451القاهرة جنوبلحام

5345120سلٌمان ابراهٌم امٌن حسن اسالم
 زهراء

حلوان
ناجح600435القاهرة جنوبلحام

5345121على السٌد رمضان اسالم
 زهراء

حلوان
ناجح600449القاهرة جنوبلحام

5345122ابراهٌم توفٌق منتصر اسالم
 زهراء

حلوان
ناجح600454القاهرة جنوبلحام

5345123امٌن محمد صالح سٌد الدٌن جمال
 زهراء

حلوان
ناجح600448القاهرة جنوبلحام

5345124خلٌل على محمد صابر جمال
 زهراء

حلوان
ناجح600410القاهرة جنوبلحام

5345125ابراهٌم حسن على حسن
 زهراء

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبلحام

5345126على حسٌن احمد حسٌن
 زهراء

حلوان
ناجح600481القاهرة جنوبلحام

5345127محمد حسٌن فراج حسٌن
 زهراء

حلوان
ناجح600476القاهرة جنوبلحام

5345128طلبه محمد مجدى رجب
 زهراء

حلوان
ناجح600425القاهرة جنوبلحام



5345129بهنساوى عٌسى ابراهٌم صالح
 زهراء

حلوان
ناجح600484القاهرة جنوبلحام

5345130محمد عامر محمد طه
 زهراء

حلوان
ناجح600466القاهرة جنوبلحام

5345131احمد سٌد سٌد الرحمن عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600470القاهرة جنوبلحام

5345132حسٌن سالمه محمود الرحمن عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600447القاهرة جنوبلحام

5345133شلبى رضا مصطفى القدوس عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600450القاهرة جنوبلحام

5345134الحمٌد عبد القادر عبد اشرؾ هللا عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600406القاهرة جنوبلحام

5345135محمد هللا عبد عٌد هللا عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600423القاهرة جنوبلحام

5345136الرحمن عبد المنعم عبد سٌد المنعم عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبلحام

5345137سالمه ابو مصطفى على سعٌد على
 زهراء

حلوان
ناجح600394القاهرة جنوبلحام

5345138سعد فرٌد ٌاسر عمار
 زهراء

حلوان
ناجح600450القاهرة جنوبلحام

5345139خلٌل محمد على احمد عمر
 زهراء

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبلحام

5345140ابراهٌم بخٌت هللا عبد فادى
 زهراء

حلوان
ناجح600451القاهرة جنوبلحام

5345141سٌد فتحى محمود فتحى
 زهراء

حلوان
ناجح600446القاهرة جنوبلحام

5345142احمد صادق احمد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600429القاهرة جنوبلحام

5345143محمد شعبان اٌمن محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوبلحام

5345144سالمه على احمد بركات محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600439القاهرة جنوبلحام

5345145مهدى جمعه عاشور محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600431القاهرة جنوبلحام

5345146عٌسى الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600424القاهرة جنوبلحام

5345147هللا عبد العزٌز عبد هللا عبد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600459القاهرة جنوبلحام

5345148امام حسن عمرو محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600396القاهرة جنوبلحام

5345149العظٌم عبد محمد عٌد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600434القاهرة جنوبلحام

5345150سالم محمد ابراهٌم محمد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600385القاهرة جنوبلحام

5345151بدوى الفتوح ابو محمد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600443القاهرة جنوبلحام

5345152حسٌن التواب عبد هالل محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600439القاهرة جنوبلحام

5345153عارؾ محمد عادل محمود
 زهراء

حلوان
ناجح600439القاهرة جنوبلحام

5345154مصطفى ابراهٌم رمضان محمد محمود
 زهراء

حلوان
ناجح600427القاهرة جنوبلحام



5345155قاسم الحكم عبد محمد محمود
 زهراء

حلوان
ناجح600412القاهرة جنوبلحام

5345156احمد زكرٌا مدحت محمود
 زهراء

حلوان
ناجح600440القاهرة جنوبلحام

5345157على السٌد طارق مروان
 زهراء

حلوان
ناجح600380القاهرة جنوبلحام

5345158امام العظٌم عبد محمد مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600436القاهرة جنوبلحام

5345159مصطفى محمود محمد مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600437القاهرة جنوبلحام

5345160احمد ابو احمد احمد جمال مؤمن
 زهراء

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبلحام

5345161ابراهٌم الخالق عبد الكرٌم عبد ٌوسؾ
 زهراء

حلوان
ناجح600449القاهرة جنوبلحام

5345171بدوى العال عبد بدوى احمد
 زهراء

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345172على الحمٌد عبد المعبود عبد احمد
 زهراء

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345173العزب بحٌرى فتحى احمد
 زهراء

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345174هللا عبد محمد سٌد محمد حسام
 زهراء

حلوان
ناجح600492القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345175المبدى عبد حسن جمعه حسن
 زهراء

حلوان
ناجح600495القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345176امام ابراهٌم محمد حمدى
 زهراء

حلوان
ناجح600481القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345177تهامً سعٌد رجب سعٌد
 زهراء

حلوان
ناجح600515القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345178محمد صابر ٌسرى صابر
 زهراء

حلوان
ناجح600471القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345179محمد مصطفى محمود هللا عبد
 زهراء

حلوان
ناجح600430القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345180الوهاب عبد محمد الدٌن بدر مروان
 زهراء

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345181هللا عوض الحلٌم عبد اسماعٌل مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600470القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345182هللا عبد خلٌل حسن السٌد مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600500القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345183احمد محمود صالح مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345184حسونة ابراهٌم محمد مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600494القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345185هاشم السٌد محمد ولٌد مصطفى
 زهراء

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345186على منٌر عماد مؤمن
 زهراء

حلوان
ناجح600455القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345187ابوالعال محمد ٌاسر مؤمن
 زهراء

حلوان
ناجح600493القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345188محمود نور محمود نور
 زهراء

حلوان
ناجح600456القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345189حبشً وردانً على ٌوسؾ
 زهراء

حلوان
ناجح600467القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5345190على محمد ابوالعال محمد ٌوسؾ
 زهراء

حلوان
ناجح600501القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345201ناصر السمٌع عبد سعٌد احمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600452القاهرة جنوب

5345202مجاهد حسن هشام اسالم
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600439القاهرة جنوب

5345203الكرٌم عبد جمال حماده جمال
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600443القاهرة جنوب

5345204محمد محمود مصطفى نصر حازم
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600439القاهرة جنوب

5345205سٌد مصطفى حسٌن حسنى
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465القاهرة جنوب

5345206سلٌمان  فهمى احمد حمدى
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600452القاهرة جنوب

5345207مختار شعبان مصطفى رمضان
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600433القاهرة جنوب

5345208حنا نجٌب جان سمٌر رؤوؾ
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600409القاهرة جنوب

5345209حسن حسٌن سعٌد عصام سعٌد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466القاهرة جنوب

5345210محمود حسنٌن صابر الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600460القاهرة جنوب

5345211حسٌن على على الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463القاهرة جنوب

5345212سعد نصر الكرٌم عبد عثمان الكرٌم عبد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465القاهرة جنوب



5345213احمد الحمٌد عبد محمد عماد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600436القاهرة جنوب

5345214بٌومى اللطٌؾ عبد بٌومى عمار
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600435القاهرة جنوب

5345215الراضى عبد رٌاض جمال عمر
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600451القاهرة جنوب

5345216عمر محمد محمد بكر كرٌم
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600القاهرة جنوب

5345217على حسن سٌد ابراهٌم محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467القاهرة جنوب

5345218فاٌد احمد ابراهٌم احمد محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467القاهرة جنوب

5345219السٌد محمد سمٌر خالد محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444القاهرة جنوب

5345220ابوالسعود ابراهٌم رجب محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600454القاهرة جنوب

5345221عطا محمد محمد الباسط عبد محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600451القاهرة جنوب

5345222احمد الكرٌم عبد الفتاح عبد محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600451القاهرة جنوب

5345223احمد فهمى عزمى محمد
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600440القاهرة جنوب

5345224الرحٌم عبد الحمٌد عبد رضا محمود
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600455القاهرة جنوب

5345225حامد السٌد مصطفى عاصم مصطفى
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600460القاهرة جنوب



5345226محمد محمد اسامه مهند
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600446القاهرة جنوب

5345227شعبان ابراهٌم السٌد نادر
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600460القاهرة جنوب

5345228الشهٌد عبد عٌاد محروس هانى
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600446القاهرة جنوب

5345229العزٌز عبد محمد حسن ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463القاهرة جنوب

5345231السٌد محمد السٌد اشرؾ احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475القاهرة جنوب

5345232حسن محمد السٌد رافت احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477القاهرة جنوب

5345233ابراهٌم خلؾ ناصر عاطؾ احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472القاهرة جنوب

5345234بدوى احمد محمد الحمٌد عبد احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501القاهرة جنوب

5345235عثمان مصطفى خالد مجدى احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة جنوب

5345236محمد حامد محمد احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457القاهرة جنوب

5345237الهوارى السٌد معاذ محمد احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454القاهرة جنوب

5345238احمد مصطفى ٌاسر اسالم
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491القاهرة جنوب

5345239احمد خمٌس ابراهٌم اٌمن
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600494القاهرة جنوب

5345240ترٌاق محروس سعد بٌتر
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476القاهرة جنوب

5345241الؽنً عبد فاضل حسن حسام
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482القاهرة جنوب

5345242عٌسى محمد المجٌد عبد محمود حسن
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502القاهرة جنوب



5345243احمد جبرٌل محمد خالد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507القاهرة جنوب

5345244المنعم عبد ابوسرٌع صابر خٌرى
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600508القاهرة جنوب

5345245محمود سالمه احمد سالمه
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464القاهرة جنوب

5345246شحات رفاعى سمٌر سٌؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474القاهرة جنوب

5345247الوهاب عبد صالح خالد صالح
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600509القاهرة جنوب

5345248الباسط عبد على احمد الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

600القاهرة جنوب
متو)مفصول

(فى

5345249مهران ابراهٌم مهران الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479القاهرة جنوب

5345250عبود سٌد ناجح الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493القاهرة جنوب

5345251محمد صادق محمد عصام
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة جنوب

5345252محمد طاٌع محمود عمرو
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489القاهرة جنوب

5345253العال عبد العاطى عبد خالد فارس
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة جنوب

5345254فؤاد المجٌد عبد بلٌػ فرٌد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600497القاهرة جنوب

5345255محمود رمضان اشرؾ محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479القاهرة جنوب

5345256حسن كمال جمٌل محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600492القاهرة جنوب

5345257احمد عٌد احمد حامد محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600509القاهرة جنوب

5345258محمود محمد سعٌد محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486القاهرة جنوب

5345259سالم احمد سالم صبري محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600490القاهرة جنوب



5345260ٌوسؾ احمد هشام محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489القاهرة جنوب

5345261محمد فتحً ٌاسر محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600510القاهرة جنوب

5345262الفتاح عبد محمود احمد محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600القاهرة جنوب

5345263مصطفى محمود حمدى محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600516القاهرة جنوب

5345264فراج حسن عبده خالد محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600497القاهرة جنوب

5345265عوٌس الرازق عبد رمضان محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600508القاهرة جنوب

5345266احمد عبده احمد ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472القاهرة جنوب

5345271احمد العاطى عبد احمد السٌد احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600403القاهرة جنوب

5345272احمد حسن حفنى شعبان احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417القاهرة جنوب

5345273سلٌمان على محمد احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345274محمد احمد ناصر احمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600403القاهرة جنوب

5345275عارؾ الرؤوؾ عبد احمد بالل
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600419القاهرة جنوب

5345276اسماعٌل محمد حامد بكر حامد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408القاهرة جنوب

5345277الجواد عبد الدرٌنى العزٌز عبد حسن
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404القاهرة جنوب

5345278الرسول عبد رمضان على رمضان
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة جنوب

5345279محمود السالم عبد اٌمن شرٌؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600413القاهرة جنوب

5345280اسماعٌل المنعم عبد عادل شهاب
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420القاهرة جنوب

5345281نبوى المنعم عبد محمد خالد الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399القاهرة جنوب

5345282اسماعٌل احمد محمد الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399القاهرة جنوب

5345283مسعود محروس احمد محمد هللا عبد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600423القاهرة جنوب

5345284قطب نظٌر محمد عمرو
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600396القاهرة جنوب

5345285حسن الحمٌد عبد سٌد فاروق
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600384القاهرة جنوب



5345286على السٌد ثابت سٌد محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399القاهرة جنوب

5345287همام احمد محمد محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600400القاهرة جنوب

5345288قناوى حسٌن سعد محمود محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600436القاهرة جنوب

5345289مصطفى حسن مصطفى محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420القاهرة جنوب

5345290احمد محمد كامل مصطفى محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة جنوب

5345291القادر عبد محمد نبٌل محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة جنوب

5345292محمد الولٌد بن خالد هانى محمد
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600409القاهرة جنوب

5345293المنسى على محمد ابراهٌم محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420القاهرة جنوب

5345294عفٌفى حسٌن محمود احمد محمود
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418القاهرة جنوب

5345295صالح اسماعٌل صالح اشرؾ معاذ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600429القاهرة جنوب

5345296ٌوسؾ محمود خالد ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345297بخٌت هللا رزق نٌروز عاطؾ ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345298هللا عبد متولى على ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345301عزوز ابراهٌم سٌد ابراهٌم
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492القاهرة جنوب

5345302على محمد على احمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542القاهرة جنوب

5345303مصطفى محمد ماهر احمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488القاهرة جنوب

5345304فرج سعٌد طلعت اسامة
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551القاهرة جنوب

5345305السعٌد احمد اكرم السٌد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498القاهرة جنوب

5345306الرحٌم عبد عكاشه الرحٌم عبد حسن
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525القاهرة جنوب

5345307الٌسر ابو على حسن على حسن
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520القاهرة جنوب

5345308ابراهٌم جوده محمد ٌاسر حمدى
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533القاهرة جنوب



5345309عباس سعد سعٌد خالد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488القاهرة جنوب

5345310على صابر عادل خالد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546القاهرة جنوب

5345311على احمد على زٌاد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447القاهرة جنوب

5345312سٌد تامر محمد زٌاد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550القاهرة جنوب

5345313امام خمٌس ابراهٌم الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525القاهرة جنوب

5345314الفتاح عبد محمد محمد ابراهٌم الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530القاهرة جنوب

5345315احمد محمد اسامه الرحمن عبد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551القاهرة جنوب

5345316محمد سالمه هللا عبد محمد هللا عبد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500القاهرة جنوب

5345317العلىم عبد حسن مفتاح الدٌن عالء
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497القاهرة جنوب

5345318جابر ثابت محمد حسن محمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480القاهرة جنوب

5345319محمد محمد الرحٌم عبد صبحى محمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488القاهرة جنوب

5345320على حسٌن النبى عبد محمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516القاهرة جنوب

5345321على محمد محمود محمد
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473القاهرة جنوب

5345322حسنٌن محمد احمد مصطفى
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487القاهرة جنوب

5345323هللا عبد مصطفى الدٌن حسام مصطفى
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540القاهرة جنوب

5345324شحاته على محمد الفتاح عبد مصطفى
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488القاهرة جنوب

5345325الحمٌد عبد سلٌمان رجب ٌوسؾ
 زهراء

حلوان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533القاهرة جنوب



5345331الرحمن عبد راضى الحلٌم عبد محمد
 زهراء

حلوان
ناجح600443القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5345332ابراهٌم محمد عٌد احمد محمود
 زهراء

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5345341محمد سٌد محمد اشرؾ اسراء
 زهراء

حلوان
ناجح600472القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345342الخالق عبد احمد وائل اسراء
 زهراء

حلوان
ناجح600495القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345343محمد صالح هشام االء
 زهراء

حلوان
ناجح600487القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345344على فرجانى عٌد امٌره
 زهراء

حلوان
ناجح600514القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345345على الشافى عبد ماهر اٌمان
 زهراء

حلوان
ناجح600527القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345346سلٌمان احمد نادى اٌمان
 زهراء

حلوان
ناجح600522القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345347احمد السٌد الدسوقى المعصراوى اٌه
 زهراء

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345348كٌرلس رزق ذكرٌا رزق دمٌانه
 زهراء

حلوان
ناجح600493القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345349حسنٌن محمود حنفى دنٌا
 زهراء

حلوان
ناجح600542القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345350هللا عبد حنفى ؼرٌب زٌنب
 زهراء

حلوان
ناجح600526القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345351شاهٌن محمد هللا عبد احمد سهٌله
 زهراء

حلوان
ناجح600536القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345352الحافظ عبد اسماعٌل حسٌن حسن صفٌه
 زهراء

حلوان
ناجح600510القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345353سٌد احمد مسعد عبله
 زهراء

حلوان
ناجح600467القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345354حسنٌن على منصور سٌد فاطمه
 زهراء

حلوان
ناجح600508القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345355حسن جالل حسن مرفت
 زهراء

حلوان
ناجح600476القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345356الخالق عبد ابوطالب محسن مرٌم
 زهراء

حلوان
ناجح600527القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345357الفضٌل عبد ٌحى نبٌل منار
 زهراء

حلوان
ناجح600543القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345358على عثمان سٌد منه
 زهراء

حلوان
ناجح600448القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345359حسن الاله عبد حسن مها
 زهراء

حلوان
ناجح600542القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345360محمد المقصود عبد محمد مى
 زهراء

حلوان
ناجح600509القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345361على مصطفى محمود نانسى
 زهراء

حلوان
ناجح600456القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345362شفٌق داود لطفى ندا
 زهراء

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345363محمود صابر الدٌب ندى
 زهراء

حلوان
ناجح600493القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345364مهدى محمد جمال اٌمن نور
 زهراء

حلوان
ناجح600461القاهرة جنوبجاهزة مالبس



5345365قاسم فتحى خٌرى هاجر
 زهراء

حلوان
ناجح600506القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345366الوارث عبد التواب عبد سعٌد هاجر
 زهراء

حلوان
ناجح600502القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345367حسنٌن محمود حنفى هاله
 زهراء

حلوان
ناجح600555القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345368محمد شعبان فهمى سٌد هبه
 زهراء

حلوان
ناجح600486القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345369اللطٌؾ عبد حسن حسٌن هدٌر
 زهراء

حلوان
ناجح600485القاهرة جنوبجاهزة مالبس

5345371سلٌمان سالمه رٌاض احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600480القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345372امٌن محمد حسٌن عبده احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600422القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345373الشهٌد عبد خلٌل عوض زكرٌا برسوم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600445القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345374الرحٌم عبد سٌد حسن ٌاسر بٌجاد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600426القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345375موسى محمد على محمد حسام

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600466القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345376بحٌرى باشا محمد محمد عماد هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600470القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345377محمد نعمان السعود ابو كرٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600444القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345378محمد محمد ابراهٌم محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600389القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345379ابراهٌم الدٌن صالح اٌمن محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600393القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345380عطوه الفتاح عبد جمال محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600437القاهرة جنوبالمعادن خراطة



5345381الؽنى عبد عٌد جمال محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600430القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345382ضٌؾ ابو محمد حسن محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600439القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345383محمد السمٌع عبد محمود محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600459القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345384ٌوسؾ اسماعٌل سعٌد عالء مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600424القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345385على ابراهٌم مصطفى هٌثم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600412القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345391الحمٌد عبد محمد ابراهٌم احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600430القاهرة جنوبصاج اعمال

5345392لبٌب محمد طارق احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600462القاهرة جنوبصاج اعمال

5345393الجمل الفتاح عبد الرحمن عبد احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600407القاهرة جنوبصاج اعمال

5345394احمد سٌد حسٌن محمد على احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600475القاهرة جنوبصاج اعمال

5345395عوض الاله عبد عوض هللا سٌؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600472القاهرة جنوبصاج اعمال

5345396حسن محمد سٌد الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600510القاهرة جنوبصاج اعمال

5345397محمد حسن اشرؾ هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345398حموده محمد محمود هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600484القاهرة جنوبصاج اعمال



5345399احمد العال عبد جمال محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600469القاهرة جنوبصاج اعمال

5345400العظٌم عبد سالم جمٌل محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

مفصول600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345401طلب محمد رجب محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345402طه محمد ممدوح محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600472القاهرة جنوبصاج اعمال

5345403عوض اسماعٌل جمٌل محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600423القاهرة جنوبصاج اعمال

5345404حسن الجواد عبد سٌد محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600498القاهرة جنوبصاج اعمال

5345405الؽنى عبد على عادل محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600461القاهرة جنوبصاج اعمال

5345406حسن الجواد عبد سٌد مهند

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600493القاهرة جنوبصاج اعمال

5345407محمد محمد الحمٌد عبد نور

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600491القاهرة جنوبصاج اعمال

5345408شندى السٌد نصر ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600421القاهرة جنوبصاج اعمال

5345411محمد طلب هللا عبد محمد ابراهٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600413القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345412العزٌز عبد النعٌم عبد عزت احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345413جمعه سالم عٌد احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5345414هللا خٌر مٌزار كمال احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

مفصول600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345415محمد فرج المنعم عبد محمد اسماعٌل

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345416رشوان قرنى مهدى اٌمن

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600463القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345417محمود اسماعٌل سالم اسماعٌل سالم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345418حافظ الرحمن عبد حافظ الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345419شعبان المقصود عبد لطفى سامى الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345420حسٌن سعد سٌد الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345421حسٌن محمد الحمٌد عبد جمال عالء

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345422ٌوسؾ على محمود اٌمن محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345423محمد حسن عادل محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345424المنعم عبد حسن مسعد محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345425شعبان الجٌد عبد مصطفى ممدوح محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345426محمود احمد مصطفى محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5345427حمزاوى محمد محمد ماجد مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345428محمد التواب عبد اشرؾ ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345431الحناوى الؽنى عبد محمود ابراهٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600427القاهرة جنوب

5345432عالم حسن السٌد خالد احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600434القاهرة جنوب

5345433رشدى محمد احمد ربٌع احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600436القاهرة جنوب

5345434مرزوق السالم عبد ناصر احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600425القاهرة جنوب

5345435الرحٌم عبد الملقب محمد ناصر ادهم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600415القاهرة جنوب

5345436العزٌز عبد صالح الدٌن فخر محمد اسالم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600399القاهرة جنوب

5345437عطوه السٌد عوٌس وجٌه امٌر

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600403القاهرة جنوب

5345438محمود محمود حمدى رمضان

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600397القاهرة جنوب

5345439الفضل ابو حافظ اشرؾ زٌاد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600428القاهرة جنوب

5345440خلٌل الرحمن عبد فوزى محمد سعٌد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600416القاهرة جنوب

5345441دٌاب العال عبد جمعه الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600394القاهرة جنوب



5345442الملقب محمد صبرى الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600428القاهرة جنوب

5345443مرسى عبده محمود الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444القاهرة جنوب

5345444ابراهٌم عامر عطٌه عمر

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600421القاهرة جنوب

5345445المنعم عبد المقصود عبد احمد عمرو

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600421القاهرة جنوب

5345446النبى عبد ربه عبد الدٌن حسام محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600442القاهرة جنوب

5345447محمد زاٌد عادل محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600438القاهرة جنوب

5345448منصور الحمٌد عبد على محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600416القاهرة جنوب

5345449جابر محمود هللا عبد شحاته محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600394القاهرة جنوب

5345450المقصود عبد احمد اشرؾ مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600431القاهرة جنوب

5345451على رمضان اشرؾ مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

راسب600القاهرة جنوب

5345452حسنٌن سٌد احمد محمد مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600413القاهرة جنوب

5345453المجٌد عبد ممدوح محمد ممدوح

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600424القاهرة جنوب

5345454عبده محمد بشٌر محمد الدٌن نور

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600396القاهرة جنوب



5345455سالم محمد سالمه سالم ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600430القاهرة جنوب

5345456شافعى ابراهٌم محمد ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600408القاهرة جنوب

5345457شاكر فتحى هانى ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600422القاهرة جنوب

5345461العال عبد احمد ابراهٌم مجدى ابراهٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600449القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345462محمد خلٌل انور السٌد احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600386القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345463عبٌد حسنى صالح احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600436القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345464محمود عبده صالح احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600436القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345465جوهر عباس عادل احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600461القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345466سلٌمان محمد عامر احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ثانً دور600القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345467على شعبان على احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

مفصول600القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345468تؽٌان زٌد ابو محمد على احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600462القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345469سلٌمان عشرى مصطفى احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600440القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345470ابراهٌم محمد ناجح احمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600432القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة



5345471حسٌن حلمى سامى ادهم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600459القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345472محمد احمد محمود ادهم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600401القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345473احمد صالح محمد اسالم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600431القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345474حنٌن هارون السعود ابو ابراهٌم انطون

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600446القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345475ذاكر خٌرى ٌاسر اٌهاب

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600429القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345476عبٌد جرجس رضا جرجس

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600432القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345477جمٌل انور ابراهٌم حازم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600420القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345478مصطفى كامل مصطفى حازم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600405القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345479حسن الطوخى محمد حسام

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600433القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345480رمضان حسنٌن خالد رمضان

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600436القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345481سلٌمان سمٌر سلٌمان سمٌر

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600441القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345482العزٌز عبد طاٌع عٌد طه

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600462القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345483محمد السٌد الجواد عبد السٌد الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600427القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة



5345484الرؤؾ عبد عدلى اٌمن الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600436القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345485هللا عوض السمٌع عبد محمد الرحمن عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600470القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345486سٌد الفتاح عبد اسماعٌل الفتاح عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600445القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345487الجلٌل عبد عمر حسن هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600415القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345488محمد فرج رمضان هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600450القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345489الهادى عبد توفٌق هللا عبد مجدى هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600435القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345490عتٌق صالح محمود محمد هللا عبد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600432القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

 عبد ذكى المحسن عبد حسن المحسن عبد

الوهاب
5345491

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600449القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345492العال عبد الرحٌم عبد محمد عبده

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600400القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345493العزٌز عبد صبحى اسامه عمر

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600433القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345494عمر فتحى اشرؾ فارس

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600426القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345495ابراهٌم محمد احمد كرٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600438القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345496فضل سعد سٌد كرٌم

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600408القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة



5345497المعبود عبد فرٌد احمد محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600437القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345498ضوى احمد محمد اسامه محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600451القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345499سٌد زكى فؤاد عمرو محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600417القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345500محمد عٌد نبٌل عٌد محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600459القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345501على حسٌن محمد كمال محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600382القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345502البصٌلى محمود الشافى عبد محمود محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600431القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345503العال عبد حسٌن ٌاسر محمد

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600440القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345504حسن سمٌر الدٌن حسام محمود

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600448القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345505محمد احمد ابراهٌم مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600409القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345506الفضل ابو حافظ اٌمن مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600463القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345507زٌد ابو احمد حسن ٌسرى محمود مصطفى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600409القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345508محمد محمد الناصر عبد جمال نادر

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600429القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345509دٌاب محمد ابراهٌم نادى

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600442القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة



5345510سامى عزٌز مجدى ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600468القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345511فهمى رمضان وائل ٌوسؾ

 معادن

 وسٌارات

 وادى

حوؾ

ناجح600459القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345521محمد الدٌن صالح اشرؾ ابراهٌم
 طرة

األسمنت
ناجح600476القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345522محمد رجب سٌد احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600417القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345523احمد محمد عادل احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600495القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345524عالم محمد النبى عبد احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345525على سٌد على احمد
 طرة

األسمنت
مفصول600القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345526الفتاح عبد عطٌه محمد احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600465القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345527على احمد محمود احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600476القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345528على لطفى محمد سامح انس
 طرة

األسمنت
ناجح600502القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345529السالم عبد الرحمن عبد بهاء بالل
 طرة

األسمنت
ناجح600435القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345530حسٌن احمد حلوى عطٌه سٌد
 طرة

األسمنت
ناجح600460القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345531متولى عنتر محمد سٌد الدٌن سٌؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600477القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345532الاله عبد العال عبد احمد شرٌؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345533المجٌد عبد الجواد عبد منصور الجواد عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600462القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345534قرنى سٌد طارق الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600486القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345535محمد حامد محمد الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600458القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345536الفضٌل عبد ربٌع محمد الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600420القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345537بٌومى على نادى الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600470القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345538احمد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600460القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345539فوده هللا عبد سعٌد هللا عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600464القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345540محمد مرسى هللا عبد محمود هللا عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600477القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345541محمد رشدى مجدى عزٌز
 طرة

األسمنت
ناجح600431القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345542بخٌت فتحى محمد فتحى
 طرة

األسمنت
ناجح600461القاهرة جنوبالمعادن خراطة



5345543محمود حامد فرٌد كرٌم
 طرة

األسمنت
ناجح600453القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345544رمضان احمد محروس محمد محروس
 طرة

األسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345545شراقه محمد محمد احمد محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600469القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345546احمد كامل اشرؾ محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600477القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345547اسماعٌل محمد عواد على محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600456القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345548ٌسى ونٌس مجدى محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345549مرزوق الؽنى عبد محمد محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600480القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345550اسماعٌل العلٌم عبد محمد هانً محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600484القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345551احمد محمد الدٌدامونى ٌوسؾ محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600505القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345552فراج سلٌمان ولٌد محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600447القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345553احمد احمد محمد الرحٌم عبد ٌوسؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600453القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345554عٌد السٌد ٌاسر ٌوسؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600444القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345561احمد زكى وطنى صبرى احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600403القاهرة جنوبلحام

5345562الفتاح عبد محمد احمد اسالم
 طرة

األسمنت
ناجح600464القاهرة جنوبلحام

5345563محمد محمد حسٌن رمضان اٌهاب
 طرة

األسمنت
ناجح600459القاهرة جنوبلحام

5345564صلٌب ابراهٌم كامل سمٌر جورج
 طرة

األسمنت
ناجح600481القاهرة جنوبلحام

5345565خضر محمد هللا جاب سعٌد
 طرة

األسمنت
ناجح600430القاهرة جنوبلحام

5345566عوٌس على حسن سٌد محمد سٌد
 طرة

األسمنت
ناجح600475القاهرة جنوبلحام

5345567عبده نجٌب اسامه الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600458القاهرة جنوبلحام

5345568العزٌز عبد هللا عوض محمود الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبلحام

5345569ابوبكر محمد نبٌل الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600461القاهرة جنوبلحام

5345570على احمد هللا عطا ٌاسر على
 طرة

األسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبلحام

5345571حسن بخٌت رجب عمار
 طرة

األسمنت
ناجح600466القاهرة جنوبلحام

5345572السٌد احمد عمرعادل
 طرة

األسمنت
ناجح600459القاهرة جنوبلحام

5345573الفتاح عبد بسٌونى جمعه عمرو
 طرة

األسمنت
ناجح600444القاهرة جنوبلحام

5345574معروؾ مأمون احمد مجدى
 طرة

األسمنت
ناجح600449القاهرة جنوبلحام



5345575كامل محمد حامد محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600460القاهرة جنوبلحام

5345576رجب سٌد عبده محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600459القاهرة جنوبلحام

5345577الفتاح عبد دٌب محمود محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600469القاهرة جنوبلحام

5345578هندى محمد هشام محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600464القاهرة جنوبلحام

5345579هللا عبد على سالمه محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600490القاهرة جنوبلحام

5345580فرج المقصود عبد المنعم عبد فرج محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600469القاهرة جنوبلحام

5345581بلبل هللا فرج مطاوع محمد محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600494القاهرة جنوبلحام

5345582محمد الجواد عبد رمضان نور
 طرة

األسمنت
ناجح600489القاهرة جنوبلحام

5345583ٌونس محمد منصور سعد ٌحً
 طرة

األسمنت
ناجح600449القاهرة جنوبلحام

5345584شرشر منصور الخالق عبد منصور ٌوسؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبلحام

5345591شفاعه احمد ابراهٌم عاطؾ ابراهٌم
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345592محمد ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم
 طرة

األسمنت
ناجح600481القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345593الرحٌم عبد محمد صبرى حسن احمد
 طرة

األسمنت
ناجح600439القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345594النبى حسب ٌونس محمد احمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345595حسن جمعه النبى عبد جمعه
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345596ركابى الفتاح عبد احمد زٌاد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345597حسٌن شحاته سٌد حسن زٌاد
 طرة

األسمنت
ناجح600475القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345598احمد ابراهٌم محمد شهاب
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345599الرحٌم عبد احمد محمد الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345600سٌد هللا عبد رمضان هللا عبد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345601الدٌن نور المنعم عبد ماهر المنعم عبد
 طرة

األسمنت
ناجح600484القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345602محمود على محمود رضوان عطا
 طرة

األسمنت
ناجح600497القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345603هاشم على محمد على
 طرة

األسمنت
ناجح600408القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345604محمد مصطفى اسامه عمار
 طرة

األسمنت
ناجح600444القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345605شحات رفاعى سمٌر فارس
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345606صالح فاٌز هانى فاٌز
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5345607العزٌز عبد محمود جوده خالد كرٌم
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345608حسن احمد ابراهٌم اٌهاب محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345609ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600494القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345610حسن فولى محمد حسٌن محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345611علً العلٌم عبد محمد رضا محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345612محمد معوض سوٌلم محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600439القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345613محمد السٌد محمد سٌد محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345614هللا عبد سلٌمان مصطفى محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600455القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345615محمد السٌد ٌوسؾ محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600443القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345616المقصود عبد المنعم عبد العلٌم عبد محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600436القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345617احمد سامى محمد مصطفى
 طرة

األسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345618محمد عزت جمال ٌوسؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600471القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5345621الرحمن عبد الظاهر عبد سٌد ابراهٌم
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345622الصؽٌر رشدى محمد احمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345623توفٌق متولى مختار احمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345624محفوظ شحاته عادل زٌاد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345625تمام الرؤؾ عبد طلعت الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345626محمد سٌد مصطفى الرحمن عبد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345627عوض على محمد احمد محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345628سلٌمان سعد اٌمن محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345629مصطفى محمد ربٌع محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345630محمد شحاته محمد طارق محمد
 طرة

األسمنت
ناجح600398القاهرة جنوبالومٌتال

5345631صدٌق كامل العزٌز عبد محمد
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345632الحلٌم عبد محمد محمود حمدى محمود
 طرة

األسمنت
ناجح600423القاهرة جنوبالومٌتال

5345633السٌد كامل محمد محمود
 طرة

األسمنت
مفصول600القاهرة جنوبالومٌتال

5345634زٌدان محمد زٌدان مصطفى
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال



5345635قاعود ابراهٌم محمود مصطفى
 طرة

األسمنت
ناجح600424القاهرة جنوبالومٌتال

5345636مبروك مبارك محمود مصطفى
 طرة

األسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالومٌتال

5345637محمد نادر احمد خالد ٌوسؾ
 طرة

األسمنت
ناجح600426القاهرة جنوبالومٌتال

5345641محمود محمود محمد حسٌن
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600457القاهرة جنوب

5345642الرحمن عبد محمد حسٌن سٌد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600456القاهرة جنوب

5345643حامد كامل الحمٌد عبد محمد صفوان
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
مفصول600القاهرة جنوب

5345644محمود الرحمن عبد محمد الرحمن عبد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600472القاهرة جنوب

5345645حسن العزٌز عبد حسن العزٌز عبد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600467القاهرة جنوب

5345646عٌد رمضان شعبان اسامه هللا عبد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600390القاهرة جنوب

5345647العجالن عٌد ابراهٌم سٌد هللا عبد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600461القاهرة جنوب

5345648عثمان حسن رائد عالم
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600440القاهرة جنوب

5345649المزٌن على محمد ابراهٌم على
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600463القاهرة جنوب

5345650على رٌاض النبى عبد على
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600486القاهرة جنوب

5345651فضالى الفتاح عبد العزٌز عبد صالح محمد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600464القاهرة جنوب

5345652رمضان شعبان عاشور محمد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
مفصول600القاهرة جنوب

5345653سالم على احمد رضا محمود
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600406القاهرة جنوب

5345654احمد ابو السٌد رمضان محمود
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600445القاهرة جنوب

5345655سعودى عثمان مجدى محمود
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600432القاهرة جنوب

5345656تادرس حبٌب عاطؾ مٌالد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600404القاهرة جنوب

5345657ابراهٌم محمد حمدى نور
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600478القاهرة جنوب

5345658محمد ابراهٌم اشرؾ ولٌد
 طرة

األسمنت

 الحدٌد أشؽال

الزخرفى
ناجح600434القاهرة جنوب

5345661الحلٌم عبد ابراهٌم جبالى ابراهٌم
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5345662معوض السالم عبد محمود ابراهٌم
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600485القاهرة جنوب

5345663ٌونس مرسى على ابراهٌم احمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600485القاهرة جنوب

5345664حنا اسحاق مالك اسحاق
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600472القاهرة جنوب

5345665الجلٌل عبد على محمد اسامه اسالم
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600423القاهرة جنوب



5345666ورده ابو محمد انور محمد انور
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600519القاهرة جنوب

5345667سالم محمد انور اٌهاب
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484القاهرة جنوب

5345668عواد بدر ابراهٌم بدر
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600512القاهرة جنوب

5345669جبره سعد اشرؾ تادرس
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468القاهرة جنوب

5345670علً حسن على حسن
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477القاهرة جنوب

5345671محمود محمود محمد حسن
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600491القاهرة جنوب

5345672حسن حنفى عادل حسٌن
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600493القاهرة جنوب

5345673رضوان رشاد ٌاسر رشاد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488القاهرة جنوب

5345674سلٌمان شحاته وهٌب فكرى رومانى
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460القاهرة جنوب

5345675فهمى محمد مصطفى زٌاد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600510القاهرة جنوب

5345676قاسم على قاسم طارق الدٌن سٌؾ
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة جنوب

5345677محمد الرحٌم عبد حجازى طه الرحمن عبد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600487القاهرة جنوب

5345678حسن سٌد محمد مصطفى الرحمن عبد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492القاهرة جنوب

5345679على محمد حسٌن محمد هللا عبد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471القاهرة جنوب

5345680صمٌده هللا عبد محمد هللا عبد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة جنوب

5345681على سلٌم محمد جمال عزالدٌن
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600472القاهرة جنوب

5345682سلٌمان حسن حسن حسن على
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة جنوب

5345683حسن فتحى ولٌد كرٌم
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480القاهرة جنوب

5345684السٌد القادر عبد احمد محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة جنوب

5345685رفاعى محمود احمد محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497القاهرة جنوب

5345686العزٌز عبد السٌد اسامه محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة جنوب

5345687امٌن حبشى اٌمن محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497القاهرة جنوب

5345688المٌهى السمٌع عبد محمد جالل محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474القاهرة جنوب

5345689فاضل الحلٌم عبد جمال محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470القاهرة جنوب

5345690سٌد محمد ابوالعال زٌدان محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427القاهرة جنوب

5345691هللا عوض سٌد سعد هللا عبد محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459القاهرة جنوب



5345692مؽربى ربٌع محمد محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466القاهرة جنوب

5345693النور ابو احمد محمد محمود محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600510القاهرة جنوب

5345694محمد سٌد بشرى هانى محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439القاهرة جنوب

5345695الهادى عبد ابراهٌم ٌاسر محمد
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600514القاهرة جنوب

5345696حسانٌن محمد حسانٌن محمود
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600496القاهرة جنوب

5345697خلٌفه محمد على نبٌل محمود
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600499القاهرة جنوب

5345698فهمى كامل رجب مختار
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470القاهرة جنوب

5345699موسى حسن المطلب عبد رجب مصطفى
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484القاهرة جنوب

5345700علً قطب ٌوسؾ رضا مصطفى
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600513القاهرة جنوب

5345701المقدس سعد زكرٌا فرج مٌنا
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473القاهرة جنوب

5345702مهدى محمد البدرى ٌوسؾ
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600500القاهرة جنوب

5345703ابراهٌم المصٌلحى رجب ٌوسؾ
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600500القاهرة جنوب

5345704حسن عمر حسن على ٌوسؾ
 طرة

األسمنت

 وصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600501القاهرة جنوب

5345711احمد محمد انور ادهم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600485القاهرة جنوبعامة برادة

5345712سٌد حسن محمد حسن
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600413القاهرة جنوبعامة برادة

5345713ابراهٌم سٌد احمد حسٌن
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600426القاهرة جنوبعامة برادة

5345714الشامى فتحى ناصر رمضان
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600462القاهرة جنوبعامة برادة

5345715رزق عٌد محمد زٌاد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600413القاهرة جنوبعامة برادة

5345716اسعد نبٌل عادل سامح
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600472القاهرة جنوبعامة برادة

5345717سالمه حسٌن عبده سالمه
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600402القاهرة جنوبعامة برادة

5345718القادر عبد عطٌه رجب سمٌر
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600407القاهرة جنوبعامة برادة

5345719حسن صبرى رحاب صبرى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600399القاهرة جنوبعامة برادة

5345720محمد سالمه فتحى الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600438القاهرة جنوبعامة برادة

 محمد الحمٌد عبد مصطفى الرحمن عبد

مصطفى
5345721

 القومٌة

لألسمنت
ناجح600433القاهرة جنوبعامة برادة

5345722سلٌمان نصر محمود مصطفى عمار
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600416القاهرة جنوبعامة برادة

5345723حنا لمعى عماد ماجد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600428القاهرة جنوبعامة برادة



5345724محمد مسعد سرٌع ابو محمد
 القومٌة

لألسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبعامة برادة

5345725طالب ابو على جابر محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600409القاهرة جنوبعامة برادة

5345726محمود النصر سٌؾ التواب عبد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600402القاهرة جنوبعامة برادة

5345727عٌد سلٌمان عٌد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600394القاهرة جنوبعامة برادة

5345728راشد محمد عٌد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600401القاهرة جنوبعامة برادة

5345729صدٌق محمود خالد محمود
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600417القاهرة جنوبعامة برادة

5345730تامر مصطفى محسن مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600424القاهرة جنوبعامة برادة

5345731حسٌن عباس محمد ٌحى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600452القاهرة جنوبعامة برادة

5345741حسٌن احمد حسن ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600433القاهرة جنوبصاج اعمال

5345742على محمد مصطفى ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600454القاهرة جنوبصاج اعمال

5345743احمد محمود العلىم عبد احمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600447القاهرة جنوبصاج اعمال

5345744محمود اسماعٌل محمد احمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبصاج اعمال

5345745عشرى محمد مختار حسام
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600463القاهرة جنوبصاج اعمال

5345746عدلى حمد عادل حمدى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600444القاهرة جنوبصاج اعمال

5345747العزٌز عبد المعطى عبد احمد الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600476القاهرة جنوبصاج اعمال

5345748احمد بسٌونى فرج الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600464القاهرة جنوبصاج اعمال

5345749محفوظ ابراهٌم مسعد هللا عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600442القاهرة جنوبصاج اعمال

5345750فرج محمد حمدى عمر
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600462القاهرة جنوبصاج اعمال

5345751الرحٌم عبد على صبرى عمر
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600460القاهرة جنوبصاج اعمال

5345752حنا ودٌع واصؾ كٌرلس
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600459القاهرة جنوبصاج اعمال

5345753البصٌر عبد الوهاب عبد عاشور احمد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600466القاهرة جنوبصاج اعمال

5345754الرحٌم عبد محمد تامر محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600459القاهرة جنوبصاج اعمال

5345755امام عبده محروس عادل محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600465القاهرة جنوبصاج اعمال

5345756محمد محمد سعد مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600472القاهرة جنوبصاج اعمال

5345757سالم محمود جابر محمود مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
راسب600القاهرة جنوبصاج اعمال

5345758حموده محمد مسعود مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600452القاهرة جنوبصاج اعمال



5345761العزٌز عبد ضاحى محسن احمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600456القاهرة جنوبلحام

5345762صابر سرٌع ابو طارق اسماعٌل
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600470القاهرة جنوبلحام

5345763مبروك حمد ابو سعد بالل
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600423القاهرة جنوبلحام

5345764جمعه شعبان نافع رضا
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600452القاهرة جنوبلحام

5345765السٌد ناصرعلى زٌاد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600484القاهرة جنوبلحام

5345766سلٌمان سالم محمد سالم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600448القاهرة جنوبلحام

5345767عمران العال عبد ناصر شوقى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600449القاهرة جنوبلحام

5345768جابر خلٌفه رمضان الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600453القاهرة جنوبلحام

5345769السالم عبد العزٌز عبد ٌاسر العزٌز عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600489القاهرة جنوبلحام

5345770الحمد شٌبه العظٌم عبد سٌد العظٌم عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600475القاهرة جنوبلحام

5345771احمد حسن احمد عمر
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600496القاهرة جنوبلحام

5345772ؼالب رشدى نزٌه فارس
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600473القاهرة جنوبلحام

5345773سالم فاضل رضا فاضل
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600487القاهرة جنوبلحام

5345774الصمد عبد فكرى الدٌن ضٌاء فكرى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600414القاهرة جنوبلحام

5345775جمعه شعبان حماده محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600458القاهرة جنوبلحام

5345776زكى محمد طارق محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600482القاهرة جنوبلحام

5345777الجواد عبد محمود محسن محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600483القاهرة جنوبلحام

5345778ؼنٌمى محمد نصار محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600461القاهرة جنوبلحام

5345779سوٌلم محمود احمد محمود
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600484القاهرة جنوبلحام

5345780محفوظ ابراهٌم محمد محمود
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600436القاهرة جنوبلحام

5345781اللطٌؾ عبد الجواد عبد محمد محمود
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600447القاهرة جنوبلحام

5345791هللا عبد لطفى هللا عبد ابانوب
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450القاهرة جنوب

5345792طالب ابو سمٌر اٌمن احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457القاهرة جنوب

5345793الجواد عبد الجواد عبد حامد اسالم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600419القاهرة جنوب



5345794ابراهٌم الستار عبد سٌد حازم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة جنوب

5345795سالم ربٌع سامى ربٌع
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436القاهرة جنوب

5345796القادر عبد سٌد سالمه سٌد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600418القاهرة جنوب

5345797على الخالق عبد سٌد الخالق عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة جنوب

5345798حامد محمد طارق الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464القاهرة جنوب

5345799احمد هللا عبد رمضان هللا عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459القاهرة جنوب

5345800جاد محمد محمد هللا عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600422القاهرة جنوب

5345801حماد احمد محمود حسن على
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434القاهرة جنوب

5345802السالم عبد على شعبان عمرو
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431القاهرة جنوب

5345803على العظٌم عبد محمد فارس
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461القاهرة جنوب

5345804محمد طه محمد اشرؾ كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432القاهرة جنوب

5345805السٌد حمدى السٌد كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469القاهرة جنوب

5345806طالب ابو على السٌد كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463القاهرة جنوب

5345807قرنى برٌقع حمدى كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446القاهرة جنوب

5345808على نبٌل خالد كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452القاهرة جنوب

5345809حسٌن محمد مرسى سعٌد كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449القاهرة جنوب

5345810حامد محمد محمد كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453القاهرة جنوب



5345811فوزى ابراهٌم هشام كرٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467القاهرة جنوب

5345812نوار حنا نوار كٌرلس
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459القاهرة جنوب

5345813ابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم احمد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453القاهرة جنوب

5345814المهدى محمد خالد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447القاهرة جنوب

5345815على سٌد طارق محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452القاهرة جنوب

5345816عطٌه رمضان عبده محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457القاهرة جنوب

5345817محمد عطٌه عصام محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464القاهرة جنوب

5345818محمد محمود رضا محمود
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445القاهرة جنوب

5345819حسٌن سالمه سالمه محمود
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600437القاهرة جنوب

5345820فؤاد محمود عالء محمود
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة جنوب

5345821على احمد محمد احمد مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465القاهرة جنوب

5345822صقر على العزٌز عبد هللا عبد مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466القاهرة جنوب

5345823عوٌس سعٌد محمود مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600478القاهرة جنوب

5345824فضل حنفى ممدوح مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472القاهرة جنوب

5345825رزق كامل ماجد مٌنا
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460القاهرة جنوب

5345826شفٌق عطا عاطؾ هانى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458القاهرة جنوب

5345827محمد محمود حنفى حازم ولٌد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466القاهرة جنوب



5345828اسماعٌل محمد ابراهٌم ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483القاهرة جنوب

5345829جاد محمد رشدى صبرى ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456القاهرة جنوب

5345830احمد منصور محمد ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600القاهرة جنوب

5345836محمد ابراهٌم توبه ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600437القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345837صابر حسن مصطفى ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600473القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345838احمد السٌد ابراهٌم احمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600414القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345839احمد ٌوسؾ محمد احمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600414القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345840الفتاح عبد حسن ٌاسر بالل
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600453القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345841سلٌمان على عطٌه احمد رجب
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600425القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345842القادر عبد احمد شعبان جمعه رضا
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600446القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345843بكر سالم صالح سالم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600437القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345844رجب امٌن عبده الدٌن عماد هللا سٌؾ
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600421القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345845محمد الخالق عبد معتز شهاب
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600445القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345846توفٌق محمد توفٌق محمد الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600433القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345847اللطٌؾ عبد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600493القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345848سلٌمان الرحمن عبد على محمد الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600423القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345849محمود الرحٌم عبد ممدوح الرحٌم عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600428القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345850زاٌد على الفتاح عبد على الفتاح عبد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600457القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345851جابر خلٌفه رمضان عمر
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600419القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345852ابراهٌم محمد بكر ابو عمرو
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600482القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345853جوده طلب سٌد رجب كرٌم
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600464القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345854محمد فوزى احمد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600472القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345855الواحد عبد محمد ربٌع محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600488القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345856محمد شحاته سٌد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة



5345857الهادى عبد محمد سٌد محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600433القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345858ابراهٌم العال عبد طه محمد
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600472القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345859الحلٌم عبد الفضٌل عبد الحلٌم عبد محمود
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600430القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345860سٌد الفضٌل عبد حسٌن مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600462القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345861الرحمن عبد محمد رضا مصطفى
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600509القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345862مصطفى ممدوح محمد ممدوح
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600450القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345863بٌومى احمد نصار عاطؾ نصار
 القومٌة

لألسمنت
ثانً دور600القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345864الرحٌم عبد محمد رجب محمد ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600425القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345865سراج محمد رمضان محمد ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600483القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345866اللطٌؾ عبد عكاشه محمد ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت
ناجح600478القاهرة جنوبالسٌارات صٌانة

5345871ابراهٌم الفتاح عبد سعٌد ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475القاهرة جنوب

5345872حسن محمد رضا احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5345873محمد المقصود عبد احمد رفاعى احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459القاهرة جنوب

5345874امام خلٌل سالمه احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441القاهرة جنوب

5345875صالح محمد طه عاطؾ احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466القاهرة جنوب

5345876الهادى عبد مبروك لمعى احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462القاهرة جنوب

5345877حسٌن التواب عبد محمود احمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600449القاهرة جنوب

5345878سعٌد شاكر هانى اسالم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600493القاهرة جنوب

5345879العزٌز عبد توفٌق سعٌد حازم
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486القاهرة جنوب

5345880صاوى سعد عماد حسام
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464القاهرة جنوب

5345881احمد دٌاب احمد حسن
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600449القاهرة جنوب

5345882الحلٌم عبد محمود الشحات محمد خالد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600478القاهرة جنوب

5345883محمود مصطفى محمود زٌاد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455القاهرة جنوب

5345884سعد صدٌق حسٌن سعد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460القاهرة جنوب

5345885حسن ابراهٌم جمال سٌؾ
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456القاهرة جنوب

5345886صادق قرنى جمال الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454القاهرة جنوب



5345887احمد طه سالم الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة جنوب

5345888قاصد الوهاب عبد قاصد الرحمن عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455القاهرة جنوب

5345889حمٌده جمعه فتحى مفرح محمد هللا عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345890الكرٌم عبد المنعم عبد سلٌمان المنعم عبد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345891على حسٌن احمد عمر
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345892حسٌن على سٌد عمر
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445القاهرة جنوب

5345893العظٌم عبد فاروق السٌد فاروق
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345894متولى فضل محمد فضل
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345895حبٌب عبده مصطفى مازن
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435القاهرة جنوب

5345896معوض الحمٌد عبد احمد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475القاهرة جنوب

5345897نصر هللا جاب جمال محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة جنوب

5345898خلٌل محمد حامد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345899احمد امام رجب محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345900الدٌن عز سلمى الدٌن عز محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345901مصطفى حسن نبٌل محمد
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462القاهرة جنوب

5345902الفتاح عبد طه احمد محمود
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345903نصار كامل بدر مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345904شحاته حسانٌن ٌاسر مصطفى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345905احمد منصور احمد منصور
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345906حسٌن نادى مسعد نادى
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345907طه عالم فٌصل خالد ٌوسؾ
 القومٌة

لألسمنت

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5345911السٌد محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461القاهرة جنوب

5345912خفاجه عٌد جمال احمد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507القاهرة جنوب

5345913على احمد عثمان احمد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454القاهرة جنوب



5345914محمد حسٌن شعبان حسٌن
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491القاهرة جنوب

5345915بشٌر سلٌم محمد سلٌم زٌاد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460القاهرة جنوب

5345916العزٌز عبد رمضان احمد عمرو
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486القاهرة جنوب

5345917احمد محمود خالد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500القاهرة جنوب

5345918عبده الكرٌم عبد سعٌد محمد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481القاهرة جنوب

5345919مهدى محمد عادل محمد
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481القاهرة جنوب

5345920الرحمن عبد ابراهٌم رضا محمود
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498القاهرة جنوب

5345921سلٌم هلٌل سالم محمود
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489القاهرة جنوب

5345922محمد احمد على محمود
 القومٌة

لألسمنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530القاهرة جنوب

5345931اللطٌؾ عبد محمد جمال احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600488القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345932جمٌل سرور خالد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600468القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345933الؽفار عبد عدلى سٌد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600467القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345934هللا عوض احمد مجدى احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600495القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345935حسنٌن فرٌد مطراوى احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600480القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345936التواب عبد مندى السعٌد خالد
 مجمع

حلوان
ناجح600479القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345937الشافعى السمٌع عبد جمعه نادى ضٌاء
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345938حسن الحمٌد عبد عمرو الحمٌد عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600502القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345939الداٌم عبد الستار عبد طلعت الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345940حسن محمد هاشم محمد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600514القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345941اسماعٌل هللا عبد رضا هللا عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600503القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345942محمد المعطى عبد رضا المعطى عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600469القاهرة جنوبالمعادن خراطة



5345943هللا فرج على رضا على
 مجمع

حلوان
ناجح600515القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345944سالم العزٌز عبد سمٌر فارس
 مجمع

حلوان
ناجح600503القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345945حسن محمد اٌمن محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600481القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345946حسانٌن سٌد طه  سٌد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600488القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345947جاد شعبان طلعت محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600471القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345948عرب امٌن حافظ كرم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600486القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345949على محمد محمود محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600478القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345950محمد جالل احمد محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600525القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345951الؽاوى محمد السٌد رضا محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600510القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345952حسن محمد سالمه عدلى محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600505القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345953هٌكل محمد هللا عبد مجدى مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600518القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345954صادق سٌد جمال مؤمن
 مجمع

حلوان
ناجح600494القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345955حسٌن احمد محمد شادى هادى
 مجمع

حلوان
ناجح600510القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345956عكاشة الدٌن عزٌز اشرؾ ٌاسر
 مجمع

حلوان
ناجح600524القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345957امٌن محمد امٌن ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600468القاهرة جنوبالمعادن خراطة

5345961شحاته رجاء هانى ابانوب
 مجمع

حلوان
ناجح600509القاهرة جنوبلحام

5345962مصطفى كمال مصطفى ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600510القاهرة جنوبلحام

5345963على محمد فرج سعد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600471القاهرة جنوبلحام

5345964مصطفى الجلٌل عبد سلٌمان احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبلحام

5345965حافظ احمد صبرى احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600496القاهرة جنوبلحام

5345966على شحاته محمد اسالم
 مجمع

حلوان
ناجح600464القاهرة جنوبلحام

5345967محمد المعتمد عبد على طه اٌمن
 مجمع

حلوان
ناجح600481القاهرة جنوبلحام

5345968حافظ على سٌد أٌهاب
 مجمع

حلوان
ناجح600465القاهرة جنوبلحام

5345969توفٌق عاٌد محمد أٌهاب
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوبلحام

5345970الرحمن عبد ابراهٌم الرحمن عبد بكر
 مجمع

حلوان
ناجح600469القاهرة جنوبلحام

5345971حسن بشٌر شعبان ربٌع حجاج
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبلحام



5345972سٌؾ ابو محمد سٌد البدوى احمد حسام
 مجمع

حلوان
ناجح600471القاهرة جنوبلحام

5345973السالم عبد حسٌن محمد حسٌن
 مجمع

حلوان
ناجح600469القاهرة جنوبلحام

5345974قطوشى على حسٌن نادى حسٌن
 مجمع

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبلحام

5345975احمد ٌوسؾ كمال سعد
 مجمع

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوبلحام

5345976سلٌمان محمد سالمه اشرؾ سالمه
 مجمع

حلوان
ناجح600470القاهرة جنوبلحام

5345977الحافظ عبد بكر ابو الدٌن عزٌز امٌر شادى
 مجمع

حلوان
ناجح600498القاهرة جنوبلحام

5345978سلٌمان حسن كمال المنعم عبد طارق
 مجمع

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوبلحام

5345979محمد سلٌمان احمد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوبلحام

5345980على الوهاب عبد احمد عبدهللا
 مجمع

حلوان
ناجح600462القاهرة جنوبلحام

5345981خضٌر الحفٌظ عبد بسٌونى عبدهللا
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبلحام

5345982عمر احمد الهادى عبد الونٌس عبد على
 مجمع

حلوان
ناجح600448القاهرة جنوبلحام

5345983راشد محمد راشد كرٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600483القاهرة جنوبلحام

5345984محمد معروؾ ابراهٌم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600484القاهرة جنوبلحام

5345985ابراهٌم محمد احمد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوبلحام

5345986محمد محمد رمضان محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600504القاهرة جنوبلحام

5345987شكر احمد فرج شعبان محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبلحام

5345988محمد صابر رمضان الناصر عبد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوبلحام

5345989هاشم حسن هاشم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600496القاهرة جنوبلحام

5345990مصطفى حسن بكر ابو محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600466القاهرة جنوبلحام

5345991منصور سلٌمان سالم محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600466القاهرة جنوبلحام

5345992النبى عبد هاشم النبى عبد محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600491القاهرة جنوبلحام

5345993محمد صدٌق محمود محمد محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600468القاهرة جنوبلحام

5345994الرحمن عبد محمود محمد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبلحام

5345995العلٌم عبد ابراهٌم عزقالنى ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600496القاهرة جنوبلحام

5346001سالم محمد عوده ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600462القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346002صادق محمود ابراهٌم احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600426القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5346003شطا الوهاب عبد على توفٌق احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600419القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346004احمد فهمى جمال احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600397القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346005امٌن احمد حمدان احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600433القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346006الرازق عبد أبراهٌم هللا عبد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600420القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346007مؤمن السٌد محمد مجدى احمد
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346008الفضٌل عبد بدر نبٌل احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600452القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346009محمد الرازق عبد هاشم احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600418القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346010احمد سعد نبٌل اسالم
 مجمع

حلوان
ناجح600460القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346011سعود بركات محمد اسماعٌل
 مجمع

حلوان
ناجح600454القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346012ابراهٌم على الصمد عبد ابرهٌم بالل
 مجمع

حلوان
ناجح600405القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346013كامل سركٌس ممدوح جرجس
 مجمع

حلوان
ناجح600434القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346014محمد حسن احمد حسن
 مجمع

حلوان
ناجح600452القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346015المجٌد عبد حسن حسن اشرؾ حسن
 مجمع

حلوان
ناجح600440القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346016الصعٌدى حسٌن حمزه احمد حسٌن
 مجمع

حلوان
ثانً دور600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346017الدٌن نور لملوم حسن خالد
 مجمع

حلوان
ناجح600433القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346018الواحد عبد احمد محمد رجب
 مجمع

حلوان
ناجح600466القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346019محمد السٌد سعٌد سٌد
 مجمع

حلوان
ناجح600435القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346020محمد بسٌونى سامى ٌق صد
 مجمع

حلوان
ناجح600475القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346021اسماعٌل التواب عبد فتحى اشرؾ الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600453القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346022عبدالعال اللطٌؾ عبد خالد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600453القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346023سالم محمد هللا نصر الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600448القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346024هللا عبد العزٌز عبد حسٌن العزٌز عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600417القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346025خضر على محمد على
 مجمع

حلوان
ناجح600393القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346026منصور عٌد عمارشرٌؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346027حسنٌن سٌد حسنٌن ابراهٌم كرٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600404القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346028مٌخائٌل ابراهٌم هللا رزق عزت مارٌو
 مجمع

حلوان
ناجح600421القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5346029الفتاح عبد سٌد الفتاح عبد مجدى
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346030النصر ابو محمد ابراهٌم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600402القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346031الدٌب محمد سٌد اٌمن محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600411القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346032محمد حلمى جمال محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346033عباس محمود ربٌع محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600455القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346034المولى جاد محمود رمضان رجب محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600407القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346035الرحٌم عبد شحاته سامى محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346036على احمد سٌد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600419القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346037ابراهٌم ابراهٌم محمد سٌد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600417القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346038الخالق عبد محمد المنعم عبد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600409القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346039حسٌن حسن عطٌه محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600423القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346040مرزوق التواب عبد فارس محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346041العاطى عبد الحمٌد عبد فرج محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600427القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346042احمد سٌد محمد محمود محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600411القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346043احمد حسٌن ممدوح محمد
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346044سعد الرازق منٌرعبد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600425القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346045فرج الكردى محمد هشام محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600459القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346046انور رضا ٌاسر محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346047المنعم عبد الفتاح عبد جمال محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346048محمود محمد حمدى محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600448القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346049عثمان على محمد رمضان محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346050عوض العال عبد خٌرى مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600453القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346051حسن محمد رمضان محمد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346052صابر محمد سٌد احمد نادر
 مجمع

حلوان
ناجح600453القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346053زكى شوقى خالد ولٌد
 مجمع

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346054رٌاض محمد سمٌر ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600438القاهرة جنوبورش ماكٌنات



5346055حامد عطٌه محمد ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600430القاهرة جنوبورش ماكٌنات

5346061ابراهٌم الحق عبد شوقى ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600440القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346062عامر محمد لملوم ابراهٌم احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600403القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346063مامون احمد اسامه احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600456القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346064عبده سٌد رجب احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600462القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346065محمد بكر ابو صدٌق احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600459القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346066حسن التواب عبد محمد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600430القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346067محمود العزٌز عبد محمود ٌحٌى احمد
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346068الشرقاوى على احمد الرحمن عبد احمد اٌهاب
 مجمع

حلوان
ناجح600486القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346069محمود هللا عبد مجدى حسام
 مجمع

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346070عمار احمد محمد حمدى خالد
 مجمع

حلوان
ناجح600454القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346071هللا رزق شحاته سالمه شنوده
 مجمع

حلوان
ناجح600470القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346072على البارى عبد طه طارق
 مجمع

حلوان
ناجح600470القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346073الجزار محمد سعٌد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346074حجاج محمود ابراهٌم نافع الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600469القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346075الواحد عبد رمضان خالد عمر
 مجمع

حلوان
ناجح600486القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346076محمود محمد ولٌد مبروك
 مجمع

حلوان
ناجح600441القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346077سٌد بكر حمدان محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346078هاشم حامد خالد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600438القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346079هللا عبد جمعه رضا محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600473القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346080العزٌز عبد اللطٌؾ عبد سعٌد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600505القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346081محمود سلٌمان العزٌز عبد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600492القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346082حسن موسى محمد عمر محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600458القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346083مهدى صبحى عٌد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600484القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346084حسن بٌومى سعد التواب عبد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600440القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346085عزام على الدٌن صالح اشرؾ نبٌل
 مجمع

حلوان
ناجح600440القاهرة جنوبمعادن سباكة



5346086حسان جمعه صالح ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600483القاهرة جنوبمعادن سباكة

5346091عازر فهٌم عاطؾ ابانوب
 مجمع

حلوان
ناجح600454القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346092سعد فرج سعد ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600466القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346093منصور منصور سٌد ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346094احمد فواز رافت احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600453القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346095على نصر المتولى محمد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600478القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346096مصطفى محمد هٌثم احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600441القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346097سلٌمان سعد عرٌان اسامه
 مجمع

حلوان
ناجح600428القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346098الجواد عبد السٌد عاطؾ اسالم
 مجمع

حلوان
ناجح600489القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346099سالمه احمد عبده رمضان اٌمن
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346100السجرى محمد احمد السٌد بكر
 مجمع

حلوان
ناجح600492القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346101سعٌد القدوس عبد فضل جرجس
 مجمع

حلوان
ناجح600451القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346102محمود سالم ابراهٌم حسن
 مجمع

حلوان
ناجح600456القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346103العزٌز عبد السعٌد هللا عبد سعٌد
 مجمع

حلوان
ناجح600455القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346104مصطفى محمد وجٌه شهاب
 مجمع

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346105على السٌد محمود طه
 مجمع

حلوان
ناجح600472القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346106محمود فهمى سلٌم الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
مفصول600القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346107اسماعٌل محمد الحمٌد عبد احمد الؽنى عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600458القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346108خضر هللا عبد محمد محمود هللا عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600464القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346109الواحد عبد محمد ابراهٌم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600459القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346110محمد حسٌن محمد بدوى محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346111احمد فراج رمضان محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600437القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346112السٌد محمد طارق محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600452القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346113ابراهٌم رشدى مكرم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600442القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346114الحفٌظ عبد على سٌد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600476القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346115الحلٌم عبد صالح محمد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600464القاهرة جنوباسطمبات برادة



5346116البكرى محمد مامون محمد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600477القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346117شحاته السالم عبد رافت عنتر معاذ
 مجمع

حلوان
ناجح600467القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346118محمد بدر ابراهٌم محمد ولٌد
 مجمع

حلوان
ناجح600457القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346119الهادى عبد الفضٌل عبد شعبان ٌوسؾ
 مجمع

حلوان
ناجح600460القاهرة جنوباسطمبات برادة

5346121على الداٌم عبد شرٌؾ ابراهٌم
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

مفصول600القاهرة جنوب

5346122قطب عوٌس محمد ابراهٌم
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346123محمود ٌاسرعلى ابراهٌم
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ناجح600437القاهرة جنوب

5346124العال عبد محمد شوقى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346125عثمان محمد صبرى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346126النبى عبد عٌد محمد عاطؾ احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346127اللطٌؾ عبد رٌاض فتحى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346128بادى الحمٌد عبد فكرى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346129المحسن عبد التواب عبد مجدى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346130الفتاح عبد حسن محمد احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346131على عربى هانى احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346132على الحمٌد عبد هشام احمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346133محمد  هللا جاب محمد شدٌد اسامه
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346134على احمد عزب سٌد اسالم
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب



5346135عزب محمد المنعم عبد محمد اسالم
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346136الرحٌم عبد فتحى احمد اٌاد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346137الشربٌنى محمود الشربٌنى حسام
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346138بكر ابو حسن على حسن
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346139محمد محمد سعٌد محمد عصام خالد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346140الؽنى عبد العلٌم عبد نبٌل خالد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346141احمد عزب سٌد سٌد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346142محمد هللا جاب محمد صابر الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346143قطب الدٌن عز عاصم الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346144على عربى هانى الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346145سٌد قرنى سعٌد وحٌد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346146جاد هللا عبد صالح هللا عبد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346147جوده ابراهٌم احمد محمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346148حسن قرنى خالد محمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346149ابراهٌم رمزى شرٌؾ محمد
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346150فهمى  الموجود عبد حنفى محمود
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346151احمد صقر الدٌن سعد محمود
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب



5346152الحمٌد عبد رشٌد جمال ٌحٌى
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346153عمر سعد احمد ٌوسؾ
 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

 الحمٌد عبد احمد التواب عبد اٌهاب ٌوسؾ

الحمزا
5346154

 مجمع

حلوان

 معمل فنى مساعد

 مٌكانٌكى

ومٌتالورجى

ثانً دور600القاهرة جنوب

5346161البارى عبد على ربٌع رضا ابراهٌم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433القاهرة جنوب

5346162سٌد التواب عبد نبٌل ابراهٌم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437القاهرة جنوب

5346163العزٌز عبد احمد حسٌن احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433القاهرة جنوب

5346164رزق ابراهٌم رزق حسٌن احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416القاهرة جنوب

5346165دبور محمود ابراهٌم دبور احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430القاهرة جنوب

5346166ابراهٌم محمد سعد رضا احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470القاهرة جنوب

5346167المجٌد عبد سعد هللا عبد احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416القاهرة جنوب

5346168احمد سعد مسعود عرفة احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483القاهرة جنوب

5346169مصطفى على فرج احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492القاهرة جنوب

5346170حسٌن دسوقى مبروك احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471القاهرة جنوب

5346171شرقاوى الفتوح ابو محمد احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600440القاهرة جنوب

5346172الجٌزاوى احمد كمال محمود احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453القاهرة جنوب

5346173محمود احمد ٌاسر احمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476القاهرة جنوب

5346174راشد فرج احمد اسالم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600507القاهرة جنوب

5346175احمد حسن سٌد جمال اسالم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464القاهرة جنوب

5346176رشاد الرحمن عبد عالء اسالم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456القاهرة جنوب

5346177خلٌفه اسماعٌل محمد اسالم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة جنوب

5346178مرعى فرؼلى السعود ابو محمد اكرامى
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437القاهرة جنوب

5346179الواحد عبد على ماهر اٌمن الحسٌن
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600380القاهرة جنوب

5346180على رمضان صبرى امٌر
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476القاهرة جنوب

5346181سعودى حسن االنـور محمد عادل انور
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464القاهرة جنوب



5346182المقصود عبد سالم نبٌل اٌمن
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416القاهرة جنوب

5346183خطاب حفنى صالح عوض عٌد بركات
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430القاهرة جنوب

5346184فضل شحاته عٌد بهاء
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452القاهرة جنوب

5346185هللا عبد عرابى سمٌر حازم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430القاهرة جنوب

5346186العال عبد محمد العال عبد حسن
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة جنوب

5346187هاشم هاشم محمد خالد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600القاهرة جنوب

5346188السٌد على وائل زٌاد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446القاهرة جنوب

5346189صادق السٌد ماهر سامح
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482القاهرة جنوب

5346190الخالق عبد سلطان ربٌع سلطان
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415القاهرة جنوب

5346191مفٌد سمٌر صبرى سمٌر
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600410القاهرة جنوب

5346192سعد فوزى نزٌه صالح
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600396القاهرة جنوب

5346193الخالق عبد ٌوسؾ محمد طه
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415القاهرة جنوب

5346194ابراهٌم محمد محمد ابراهٌم الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466القاهرة جنوب

5346195هللا عبد حسن شعبان اٌمن الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5346196التواب عبد عٌد طارق الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460القاهرة جنوب

5346197سعٌد امام محمود الرحمن عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448القاهرة جنوب

5346198على محمد على الرحٌم عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600429القاهرة جنوب

5346199المقصود عبد العزٌز عبد سمٌر العزٌز عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600457القاهرة جنوب

5346200الؽنى عبد رافت خضر هللا عبد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452القاهرة جنوب

5346201خطاب كامل المهدى محمد هللا عطا عالء
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455القاهرة جنوب

5346202الرحمن عبد امٌن صابر اشرؾ على
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425القاهرة جنوب

5346203حسٌن على جمال على
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450القاهرة جنوب

5346204الجٌد عبد الرازق عبد حمدى عماد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461القاهرة جنوب

5346205الملٌجى طه لطفى احمد عمر
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600426القاهرة جنوب

5346206القوى عبد عمر عاطؾ عمر
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600409القاهرة جنوب

5346207الخالق عبد التواب عبد الدٌن عالء عمر
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438القاهرة جنوب



5346208محمد هللا جاب محمد سعٌد كرٌم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600424القاهرة جنوب

5346209محمد المعطى عبد محمود كرٌم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600414القاهرة جنوب

5346210سالم التواب عبد مفرح كرٌم
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431القاهرة جنوب

5346211المعاطى ابو كمال محمد كمال
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5346212حسن كٌالنى سمٌر ماجد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451القاهرة جنوب

5346213الفتاح عبد طه حسن محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600458القاهرة جنوب

5346214القادر عبد رجب خالد محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469القاهرة جنوب

5346215مصطفى محمد بكر ابو سامى محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462القاهرة جنوب

5346216محمد سٌد سعٌد محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438القاهرة جنوب

5346217محمد هاشم سٌد محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444القاهرة جنوب

5346218العشماوى صبح منٌر طارق محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437القاهرة جنوب

5346219على حسٌن عاطؾ محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459القاهرة جنوب

5346220على محمد المنعم عبد محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441القاهرة جنوب

5346221هاشم عطٌه عرفان محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434القاهرة جنوب

5346222مصطفى حسن محمد عالء محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411القاهرة جنوب

5346223على امٌن فاٌز فتحى محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5346224الخالق عبد كمال محمد محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475القاهرة جنوب

5346225سٌد على لطفى محمود محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455القاهرة جنوب

5346226السٌد على نصر محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600429القاهرة جنوب

5346227احمد سعد محمد نعٌم محمد
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465القاهرة جنوب

5346228طه فاروق ابراهٌم محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438القاهرة جنوب

5346229سعٌد عطٌه اسماعٌل محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432القاهرة جنوب

5346230الؽنى عبد محمد ربٌع محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443القاهرة جنوب

5346231شحاته عزوز رضا محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600447القاهرة جنوب

5346232احمد توفٌق طارق محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600419القاهرة جنوب

5346233صالح على رمضان محمد محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462القاهرة جنوب



5346234العاطى عبد المجٌد عبد محمد محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600القاهرة جنوب

5346235هللا عبد محمود محمد محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600412القاهرة جنوب

5346236ٌوسؾ محمود ٌوسؾ محمود
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439القاهرة جنوب

5346237القادر عبد على نفاد رضا مروان
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444القاهرة جنوب

5346238على حسٌن محمد رمضان مصطفى
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435القاهرة جنوب

5346239احمد الدٌن عزٌز سٌد مصطفى
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600442القاهرة جنوب

5346240سعد محمد سعد محمد مصطفى
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430القاهرة جنوب

5346241سٌد محمد سعٌد مطاوع
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432القاهرة جنوب

5346242المجٌد عبد فاروق سعٌد ٌوسؾ
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437القاهرة جنوب

5346243هللا رزق جرجس هللا عبد عماد ٌوسؾ
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435القاهرة جنوب

5346244طه حسن سعد ٌاسر ٌوسؾ
 مجمع

حلوان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439القاهرة جنوب

5346251عوٌس حسن توحٌد حسن ابراهٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600444القاهرة جنوبعامة نجارة

5346252سعٌد الستار عبد خالد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600439القاهرة جنوبعامة نجارة

5346253امام اسماعٌل امام رشاد احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600443القاهرة جنوبعامة نجارة

5346254على سعٌد رمضان احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600435القاهرة جنوبعامة نجارة

5346255محمد بٌومى احمد عشرى احمد
 مجمع

حلوان
ناجح600422القاهرة جنوبعامة نجارة

5346256امام اسماعٌل عٌد اسالم
 مجمع

حلوان
ناجح600421القاهرة جنوبعامة نجارة

5346257خضر هللا عبد فؤاد طاهر خضر
 مجمع

حلوان
ناجح600435القاهرة جنوبعامة نجارة

5346258الواحد عبد كامل عطٌة هللا عبد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600431القاهرة جنوبعامة نجارة

5346259الجلٌل عبد عبدالرحمن محمد الرحمن عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600427القاهرة جنوبعامة نجارة

5346260محمد الهادى عبد اشرؾ هللا عبد
 مجمع

حلوان
ناجح600456القاهرة جنوبعامة نجارة

5346261محمود فرحان اشرؾ عبدالرحمن
 مجمع

حلوان
ناجح600423القاهرة جنوبعامة نجارة

5346262احمد سٌد محمد احمد كرٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600421القاهرة جنوبعامة نجارة

5346263الجواد عبد سٌد انور كرٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600411القاهرة جنوبعامة نجارة

5346264الباقى عبد حسن عصام كرٌم
 مجمع

حلوان
ناجح600434القاهرة جنوبعامة نجارة

5346265بٌومى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600433القاهرة جنوبعامة نجارة



5346266محمود كمال بكر ابو محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600416القاهرة جنوبعامة نجارة

5346267الجواد عبد ابوسرٌع اسامه محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600417القاهرة جنوبعامة نجارة

5346268الوهاب عبد الناصر عبد جمال محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600409القاهرة جنوبعامة نجارة

5346269محمد احمد محمود سامى محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600432القاهرة جنوبعامة نجارة

5346270سعٌد طه التواب عبد محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600404القاهرة جنوبعامة نجارة

5346271المعبود عبد محمد محمود محمد
 مجمع

حلوان
ناجح600417القاهرة جنوبعامة نجارة

5346272محمد جابر اسامه محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600421القاهرة جنوبعامة نجارة

5346273بدوى حسٌن محمد حسٌن محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600422القاهرة جنوبعامة نجارة

5346274احمد عطٌه محمد محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600412القاهرة جنوبعامة نجارة

5346275الحافظ عبد عبده محمد محمد محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600406القاهرة جنوبعامة نجارة

5346276مهدى حسن منصور محمود
 مجمع

حلوان
ناجح600413القاهرة جنوبعامة نجارة

5346277محمود منصور احمد مصطفى
 مجمع

حلوان
ناجح600434القاهرة جنوبعامة نجارة

5346281محمد محمد محمد الهادى احمد
 هاى

بوٌنت
ناجح600424القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346282ابراهٌم بٌومى محمد احمد
 هاى

بوٌنت
ناجح600426القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346283محمود محمد حسٌن ادهم
 هاى

بوٌنت
ناجح600464القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346284كامل محمد حسن حسام
 هاى

بوٌنت
مفصول600القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346285امام ابراهٌم حسن حسٌن
 هاى

بوٌنت
مفصول600القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346286الصؽٌر حسن محمود صالح خالد
 هاى

بوٌنت
ناجح600463القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346287مرسى اسماعٌل مرسى سمٌر
 هاى

بوٌنت
ناجح600448القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346288اسماعٌل نعمان ربٌع الرحمن عبد
 هاى

بوٌنت
ناجح600427القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346289دسوقى محمد نادى سعٌد الرحمن عبد
 هاى

بوٌنت
ناجح600404القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346290الؽفار عبد محمد عاطؾ الرحمن عبد
 هاى

بوٌنت
ناجح600456القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346291عكاشه فارس عكاشه الرحمن عبد
 هاى

بوٌنت
ناجح600465القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346292السٌد فؤاد اشرؾ عمر
 هاى

بوٌنت
ناجح600474القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346293الؽنى عبد الحمٌد عبد قرنى رضا محمد
 هاى

بوٌنت
ناجح600423القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346294الجواد عبد عٌسوى الجواد عبد محمد
 هاى

بوٌنت
ناجح600466القاهرة جنوبالجاهزة المالبس



5346295محمد على عادل محمود
 هاى

بوٌنت
ناجح600440القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346296احمد حسن محمد محمود
 هاى

بوٌنت
ناجح600416القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

5346297على فرجانى احمد مسعود
 هاى

بوٌنت
ناجح600424القاهرة جنوبالجاهزة المالبس

ناجح600463القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346301زٌان ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد

ناجح600463القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346302سالم عطٌه محمد بالل

ناجح600455القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346303سكٌن ابو محمد عبده احمد عمر

ناجح600424القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346304ؼالى احمد محمود طارق محمد

ناجح600455القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346305محمود محمد احمد ممدوح محمد

ناجح600484القاهرة جنوباسطمبات برادةجٌنرال5346306ٌحى محمد محمود السعٌد محمود

ناجح600459القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346311صالح هللا عبد انور اسالم

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346312مصطفى محمد ابراهٌم عصام اسالم

ناجح600394القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346313عبده مصطفى محمد اٌمن

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346314الراضً عبد ٌحٌى فكرى سعٌد

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346315محمد الرؤوؾ عبد محمد الرؤوؾ عبد

ناجح600420القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346316على محمود حنفى هللا عبد

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346317على هللا عبد عصران احمد عثمان

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346318امٌن عٌد سلٌمان عٌد

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346319محمد حسٌن الستار عبد النبى عبد محمد

ثانً دور600القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346320محمود محمد فتحى محمود

ناجح600442القاهرة جنوبمٌكانٌكٌة صٌانةجٌنرال5346321سعٌد شحاته ناصر محمود

جٌنرال5346331مصطفى اسماعٌل سٌد ابراهٌم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600427القاهرة جنوب

جٌنرال5346332محمد ٌس طارق احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600449القاهرة جنوب

جٌنرال5346333المنعم عبد حسٌن طه احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600412القاهرة جنوب

جٌنرال5346334على صادق على اشرؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600403القاهرة جنوب

جٌنرال5346335زكى احمد زكى امٌر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459القاهرة جنوب

جٌنرال5346336محمدٌن عابدٌن حسنى اٌهاب
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600389القاهرة جنوب

جٌنرال5346337هلٌل سامى سٌد بهاء
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600379القاهرة جنوب

جٌنرال5346338برسوم رشاد سامى بٌتر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600403القاهرة جنوب

جٌنرال5346339بدوى على حسن خالد حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600401القاهرة جنوب

جٌنرال5346340هللا عبد محمود فهمى ابراهٌم الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600398القاهرة جنوب

جٌنرال5346341محمود خلٌل محمد احمد الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600424القاهرة جنوب

جٌنرال5346342على خلٌل امام فكرى الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600427القاهرة جنوب

جٌنرال5346343محمد محمود بكر ابو على
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600403القاهرة جنوب

جٌنرال5346344على محمد على جهاد على
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600431القاهرة جنوب



جٌنرال5346345هللا عطا سٌد رجب محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600426القاهرة جنوب

جٌنرال5346346محمود محمد عمر محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600426القاهرة جنوب

جٌنرال5346347الباقى عبد محمود محمد محسن محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600415القاهرة جنوب

جٌنرال5346348ٌوسؾ ابراهٌم وجٌه محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600426القاهرة جنوب

جٌنرال5346349محمد محمد سٌد ٌاسر محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600418القاهرة جنوب

جٌنرال5346350حسن عٌد ابراهٌم ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600426القاهرة جنوب

جٌنرال5346351محمد حسٌن امٌن على ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447القاهرة جنوب

ناجح600476والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346361السالم عبد سنوسى الحمٌد عبد احمد

ناجح600520والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346362حسٌن هللا جد محمود احمد الدٌن سراج

ناجح600504والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346363محسن سالمه صالح محمد الرحمن عبد

ناجح600491والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346364ٌونس محمود محمد محمود الرحمن عبد

ناجح600509والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346365جبر محمد ابراهٌم صالح على

ناجح600491والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346366الناؼى السٌد السٌد احمد عمرو

ناجح600514والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346367الرحمن عبد الؽنى عبد ٌاسر محمد

ناجح600513والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346368محمود حسن ابراهٌم سٌد مصطفى

ناجح600512والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346369العظٌم عبد حمدان نتعى مصطفى

ناجح600488والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346370حسن احمد سٌد مصطفى فتحى هشام

ناجح600522والعاشر القناةالمعادن خراطةالعاشر5346371هاشم سٌد ماهر ٌحى

ناجح600492والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346381الصادق محمد بهجت احمد

ناجح600434والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346382دروٌش سعد عصام حسام

ناجح600474والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346383احمد سٌد السٌد احمد خالد

راسب600والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346384ابراهٌم الرحمن عبد احمد عصام

ناجح600465والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346385فخرى على الدٌن جمال عمرو

ناجح600490والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346386سلٌمان محمد على سٌد محمد

ناجح600463والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346387سعده فهمى ناصر محمد

ناجح600447والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346388سماحه محمود سالم محمد اشرؾ مصطفى

ناجح600456والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346389الفزاز ٌوسؾ مصطفى عمرو مصطفى

راسب600والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346390بادى طالب ابو خلٌل محمود مصطفى

ناجح600496والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346391ادرٌس فضل حماده مؤمن

ناجح600508والعاشر القناةصاج اعمالالعاشر5346392حسٌن محمد محمود محمد ٌوسؾ

راسب600والعاشر القناةلحامالعاشر5346401سلٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم احمد

ناجح600458والعاشر القناةلحامالعاشر5346402فراج محمد احمد محمد احمد

ناجح600495والعاشر القناةلحامالعاشر5346403حسٌن محمد وجٌه اسامه زٌاد

ناجح600490والعاشر القناةلحامالعاشر5346404عطٌه محمد المنعم عبد كرٌم الرحمن عبد

ناجح600454والعاشر القناةلحامالعاشر5346405فرماوى محمد العزٌز عبد احمد العزٌز عبد

ناجح600512والعاشر القناةلحامالعاشر5346406احمد المجٌد عبد محمد عمر

ناجح600486والعاشر القناةلحامالعاشر5346407البقلى هللا عبد محمد هللا عبد محمد

ناجح600493والعاشر القناةلحامالعاشر5346408احمد احمد السٌد محمد محمود

ناجح600511والعاشر القناةلحامالعاشر5346409الحلٌم عبد المجٌد عبد عٌد معاذ

ناجح600489والعاشر القناةلحامالعاشر5346410جعفر محمود على مدحت مهند

ناجح600519والعاشر القناةلحامالعاشر5346411القادر عبد رشاد محمد العزٌز عبد مؤمن

راسب600والعاشر القناةلحامالعاشر5346412الرحمن عبد احمد الرحمن عبد فوزى ٌوسؾ

ناجح600475والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346421هللا عبد محمد السالم عبد ابراهٌم

ناجح600474والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346422مصطفى محمد الدٌن عماد احمد

ناجح600471والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346423هللا عبد محمد محمد اشرؾ حاتم



ناجح600464والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346424الكرٌم عبد هللا عبد شحته عمرو

ناجح600459والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346425موسى العزٌز عبد فتحى بشٌر محمد

ناجح600458والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346426احمد سٌد سالمه محمد صبحى محمد

ناجح600452والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346427سعد العزٌز عبد السٌد مصطفى محمد

ناجح600470والعاشر القناةورش ماكٌناتالعاشر5346428احمد محمد محمد على حسن ٌوسؾ

العاشر5346431جبرائٌل ٌوسؾ سمٌر احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472والعاشر القناة

العاشر5346432التهامى محمد طه محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491والعاشر القناة

العاشر5346433امٌن صابر محمد جمال

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346434عفٌفى محمد فؤاد محمد رشاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

600والعاشر القناة
 دور

(مؤجل)ثانً

العاشر5346435بدوى السعٌد هللا عبد اٌهاب عادل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456والعاشر القناة

العاشر5346436السعود ابو احمد ذكى هشام الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479والعاشر القناة

العاشر5346437الهادى عبد جاد وائل عمرو

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600532والعاشر القناة

العاشر5346438مهران حسن السٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346439محمد حسن فهمى هشام محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432والعاشر القناة

العاشر5346440فهٌم محمود اٌهاب محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600472والعاشر القناة

العاشر5346441محمد الدوادى العظٌم عبد على معاذ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600والعاشر القناة

مفصول600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346451مهنى وجدى مهنى ابانوب

ناجح600402والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346452الشرمه ابراهٌم محمد المنصؾ عبد احمد

ناجح600424والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346453احمد محمد عزت احمد

ناجح600408والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346454على سالم الحمٌد عبد محمد احمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346455سلٌم الوهاب عبد الٌمانى لطفى اسامه

ناجح600427والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346456محمود حسن فاروق حسن الدٌن حسام

ناجح600424والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346457الحفٌظ عبد محمد حسن حسام

ناجح600387والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346458وهبه شحاته حلمى محمد حسام

ناجح600418والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346459بسٌونى محمد دٌاب محمد دٌاب

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346460وهبه شفٌق عماد رومانى

ناجح600419والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346461سعده محمد صالح صبرى محمد صالح

ناجح600433والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346462برهام محمد السٌد اٌمن عبدالرحمن

ناجح600468والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346463عطٌه على محمد هانى عزت

ناجح600480والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346464السنٌطى احمد العظٌم عبد على عمر



ناجح600429والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346465محمد لطفى محمد عمر

ناجح600430والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346466وظٌؾ نظمى جوزٌؾ ماجد

ناجح600423والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346467ابراهٌم رفعت عماد مجدى

ناجح600468والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346468المزاحى حسن السٌد محمد جمال محمد

ناجح600441والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346469هللا عبد حسن محمد حسن محمد

ناجح600403والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346470الجندى حسن حسن حسٌن محمد

ناجح600434والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346471شحاته السٌد محمد محمود رضا محمد

ناجح600402والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346472العزم ابو الصادق عبد محمد رمضان محمد

ناجح600428والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346473على متولى حسن صبحى محمد

 اللطٌؾ عبد الصمد عبد الباسط عبد محمد

البدوى
ناجح600382والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346474

ناجح600370والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346475عزوز الفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمد

ناجح600395والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346476على محمد على محمد

ناجح600460والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346477العزٌز عبد محمود بكر ابو محمود

ناجح600407والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346478منصور محمد مختار انور محمود

ناجح600380والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346479سالم ابراهٌم طه محمود

ناجح600357والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346480المنسى محمد احمد المنعم عبد محمود

ناجح600408والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346481الواحد عبد حسونه حسنى ممدوح محمود

ناجح600400والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346482محمد احمد كامل احمد مصطفى

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346483السٌد ابراهٌم فتحى جمال مصطفى

ناجح600422والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346484مٌخائٌل نجٌب ولٌم سامى مٌنا

ناجح600418والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346485مٌخائٌل عوض وجدى نادر

ناجح600401والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346486عراقى فهمى فكرى اسامه ٌوسؾ

ناجح600370والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالعاشر5346487رجب خمٌس جمال ٌوسؾ

العاشر5346491حسٌن اسماعٌل محمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461والعاشر القناة

العاشر5346492قطب احمد محمد عصام ادهم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448والعاشر القناة

العاشر5346493الشرقاوى محمد الشرقاوى محمد السٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600407والعاشر القناة

العاشر5346494الرحٌم عبد محمود محمد حسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600436والعاشر القناة

العاشر5346495حسن نور فاتح عالء زٌاد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448والعاشر القناة

العاشر5346496ابراهٌم على محمد ابراهٌم طه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422والعاشر القناة

العاشر5346497محمد حسن هللا عبد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600410والعاشر القناة

العاشر5346498الدٌن بدر حسن اشرؾ محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416والعاشر القناة

العاشر5346499رجب خمٌس جمال محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431والعاشر القناة

العاشر5346500السعدنى هللا جاب فاٌد سعد المحسن عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473والعاشر القناة

العاشر5346501على مرسى على السٌد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437والعاشر القناة

العاشر5346502همام احمد الحسن ابو محمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421والعاشر القناة

العاشر5346503ؼانم محمد مصطفى ٌاسر مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441والعاشر القناة

العاشر5346504مختار ٌوسؾ ابراهٌم هانى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600والعاشر القناة



العاشر5346511ابراهٌم محمد حسن احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600473والعاشر القناة

العاشر5346512محمد محمد ممدوح كمال احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600428والعاشر القناة

العاشر5346513الرؤوؾ عبد احمد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600484والعاشر القناة

العاشر5346514محمد بهجت هانى احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483والعاشر القناة

العاشر5346515عمر على محمد عمر ادهم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600484والعاشر القناة

العاشر5346516السٌد جاد زكى عاطؾ جرجس
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600492والعاشر القناة

العاشر5346517هللا عوض محمود حسن صابر حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600520والعاشر القناة

العاشر5346518السٌد الحمادى محب عاطؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600435والعاشر القناة

العاشر5346519عبدالمعطى حمدى محمد عبدالرحمن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600427والعاشر القناة

العاشر5346520السنهراوى الرحمن عبد حسٌن محمد كرٌم
 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600والعاشر القناة

العاشر5346521زكى محى زكى محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433والعاشر القناة

العاشر5346522هٌكل محمد شاكر محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480والعاشر القناة

العاشر5346523عوض فرج لطفى هشام محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600485والعاشر القناة

العاشر5346524احمد محمد اسماعٌل ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600466والعاشر القناة

ناجح600462والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346531عمر السٌد ذكى احمد

ناجح600486والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346532سالمه حسن محمد سامى احمد

ناجح600519والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346533على سلٌمان سعٌد محمد احمد

ناجح600497والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346534العال عبد فتحى محمد احمد

ناجح600468والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346535البطرٌق احمد ابراهٌم شرٌؾ حازم

ناجح600505والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346536ابراهٌم حافظ برهامى الدٌن سٌؾ

ناجح600476والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346537موسى محمد السٌد شرٌؾ

ناجح600473والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346538السٌد دسوقى محمد طه الرحمن عبد

ناجح600481والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346539الرؤوؾ عبد رزق مسعود هللا عبد

ناجح600509والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346540حلمى مصطفى العزٌز عبد محمد عالء

ناجح600497والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346541على احمد على السٌد محمد

ناجح600498والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346542جمعه احمد سلٌمان حسٌن محمد

ناجح600519والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346543طلبه السٌد محمد الدٌن ضٌاء محمد

ناجح600463والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346544مصطفى محمد السٌد ٌحٌى محمد

ناجح600479والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346545االدهم مصطفى محمد ٌسرى محمود

ناجح600506والعاشر القناةآلى تحكمالعاشر5346546الجندى الحمٌد عبد الحلٌم عبد زؼلول معاذ

العاشر5346551محمود حسن الرازق عبد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346552سالم هجرسى عطٌه الحمٌد عبد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493والعاشر القناة



العاشر5346553محمود محمد مدحت باسم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346554ٌونس زكى اٌمن حازم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450والعاشر القناة

العاشر5346555قاسم الراضى عبد الدٌن جمال زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445والعاشر القناة

العاشر5346556هٌلع سعد الرحمن عبد العاطى عبد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346557الناجى محمد المرؼنى محمد ناجى فارس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463والعاشر القناة

العاشر5346558طبل ابراهٌم معتمد محمد كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486والعاشر القناة

العاشر5346559السالوى احمد عطا سمٌر محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600والعاشر القناة

العاشر5346560محمد مرسى محمد مصطفى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476والعاشر القناة

العاشر5346561العزٌز عبد السٌد انس محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454والعاشر القناة

العاشر5346562النبى عبد ٌوسؾ محمد محمد نصر محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501والعاشر القناة

العاشر5346563رزق اللطٌؾ عبد الرحمن عبد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456والعاشر القناة

ناجح600389والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346571هللا عبد عوٌس الرحٌم عبد اشرؾ

ناجح600394والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346572سلٌم الحلٌم عبد المنعم عبد نشات اشرؾ

ناجح600410والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346573اندراوس سمٌر عاطؾ باسم

ناجح600403والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346574الحلٌم عبد حسن اسماعٌل البدٌع عبد بالل

ناجح600410والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346575اندراوس سمٌر عاطؾ جوزٌؾ

ناجح600398والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346576العجمى محمود الهادى عبد محمد سامى

ناجح600412والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346577شعبان السٌد فرٌد مصطفى عادل

ناجح600402والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346578ابراهٌم صوابى الشافى عبد ابراهٌم الرحمن عبد

راسب600والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346579البارودى محمود انور محمود الرحمن عبد

ناجح600408والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346580محمود طلعت دٌاب كرٌم

ناجح600417والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346581حلمى فخرى اشرؾ ماجد

ناجح600408والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346582مصلحى السٌد عزت السٌد محمد

ناجح600394والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346583القادر عبد على الرحمن عبد خلؾ محمد

ناجح600364والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346584عوضٌن المتولى زٌدان صابر محمد

راسب600والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346585المعطى عبد الرحمن عبد محمد عباس محمد

مفصول600والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346586على ؼنٌم هللا عبد محمود محمد

ناجح600421والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346587العال عبد محمد عٌد محمود

ناجح600391والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346588حسٌن محمد حسن قبٌص محمود



راسب600والعاشر القناةعامة نجارةالعاشر5346589احمد مصطفى طاهر وحٌد مصطفى

ناجح600498والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346591محمد فهمى محمود محسن اسماء

ناجح600486والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346592عوٌمر محمد راضى محمد اسماء

ناجح600536والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346593سالم محمد سالم فتحى االء

ناجح600468والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346594محمد على محمد على امل

ناجح600489والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346595السٌد محمود كرٌم احمد امٌره

ناجح600479والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346596ابراهٌم هللا عوض ابراهٌم اٌه

ناجح600507والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346597زقزوق احمد مصطفى السٌد اٌه

ناجح600455والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346598الجمال احمد محمد محمد سمر دنٌا

ناجح600487والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346599هللا جاب العظٌم عبد محمد دنٌا

ناجح600489والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346600احمد العظٌم عبد هللا عبد دٌنا

ناجح600476والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346601عزٌز نادر مجدى رانٌا

ناجح600483والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346602محمد الحكٌم عبد احمد رحمه

ناجح600476والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346603محمد على محمد رحمه

ناجح600502والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346604كٌالنى محمد تالوى مصطفى روال

ناجح600443والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346605الرحمن عبد حسن صابر ساره

ناجح600479والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346606محمد السالم عبد ابراهٌم محمد ساره

ناجح600487والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346607الجمال احمد محمد سمر سما

ناجح600457والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346608ابراهٌم رشدى محمد سمر

ناجح600535والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346609على سلٌمان فؤاد محمد سمٌه

ناجح600466والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346610مصطفى ابراهٌم مصطفى سهٌر

ناجح600512والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346611شعبان ابراهٌم مرسى شٌماء

ناجح600488والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346612حنا كامل صبرى كامل مرٌم

ناجح600509والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346613الخوٌطى السٌد محمد ابراهٌم منار

ناجح600510والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346614الدٌن شرؾ احمد محمد المنعم عبد منار

ناجح600512والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346615هاشم مرسى ابراهٌم القادر عبد هللا منه

ناجح600482والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346616ناروز سعٌد فتحى سداد نرمٌن

ناجح600496والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346617حسانٌن محمد المعتمد عبد عفٌفى نرمٌن

ناجح600482والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346618شهاب احمد حسن رجب عمرو نورا

ناجح600457والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346619احمد محمد اشرؾ هاٌدى

ناجح600481والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346620خلٌفه هللا عوض خلٌل ابو هدٌر

ناجح600504والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346621احمد ابو حسن احمد محمد هشام وسام

ناجح600468والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346622هللا نصر الشهٌد عبد وهٌب مالك ٌوانا

ناجح600474والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346623عصر محمد احمد محمود اسراء

ناجح600454والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346624سعٌد السٌد مرسى االء

ناجح600470والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346625محمد راضى محمد امانى

مفصول600والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346626محمد مبروك نزٌه اٌه

ناجح600467والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346627حجازى محمد الحكٌم عبد حجازى رافت رٌهام

ناجح600454والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346628حسونه فرٌد منتصر شٌماء

ناجح600448والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346629الفتاح عبد السٌد احمد صالحه

ناجح600438والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346630الحمٌد عبد السٌد محمد عائشه

مفصول600والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346631جوهر جرجس ماهر مرٌم

ناجح600464والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346632المجٌد عبد السٌد ٌاسر مى

ناجح600444والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346633الفقى الؽنى عبد شعبان صالح نانسى

ناجح600424والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346634جبرٌل عطٌه السالم عبد ابرهٌم نجوى

ناجح600467والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346635حافظ جمال اسامه ندى

ناجح600470والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346636احمد ابو حسن احمد محمد هشام ندى

ناجح600448والعاشر القناةالجاهزة المالبسالعاشر5346637خلٌفه هللا عوض خلٌل ابو ندٌن

ناجح600446والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346641مبروك حسن العربى السٌد حسن احمد

ناجح600428والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346642بٌه على حسن محمد هاٌسم خالد

ناجح600423والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346643صقر الدسوقى محمد عبده عادل

ناجح600460والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346644محمد السٌد الرحٌم عبد السٌد محمد هللا عبد



ناجح600444والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346645ابراهٌم فهٌم فتحى على

ناجح600454والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346646مجاهد محمد كمال صبرى كمال

ناجح600450والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346647همام حسن على الكرٌم عبد عماد محمد

ناجح600451والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346648على العزٌز عبد على مدحت محمد

ناجح600440والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346649مصطفى حسٌن حمدى مصطفى

ناجح600430والعاشر القناةالمعادن خراطةبورسعٌد5346650حجازى سلٌمان فهمى سعٌد عادل مصطفى

ناجح600440والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346661على موسى جبرٌل محمود احمد

ناجح600456والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346662الدسوقى زٌد ابو السعٌد مجدى باسم

ناجح600473والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346663النحاس المتولى محمد محمد صبرى

ناجح600461والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346664ؼنٌم السٌد محمد محمد طارق

ناجح600453والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346665خلٌل ابراهٌم االمام االمام محمد الرحمن عبد

ناجح600457والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346666احمد حمزه عطا حمزه كرٌم

ناجح600468والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346667الوندى جرس كمال سمٌر مارٌو

ناجح600477والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346668سلٌمان احمد احمد محمد

ناجح600462والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346669محمد عثمان السالم عبد الشحات محمد

ناجح600479والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346670حجازى السعٌد الصحصاح صابر محمد

ناجح600462والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346671محمد محمود الاله عبد محمود محمد

ناجح600468والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346672السٌد المتولى السٌد مجدى مؤمن

ناجح600459والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346673سلٌم احمد مبارك السٌد ٌوسؾ

ناجح600441والعاشر القناةلحامبورسعٌد5346674على السٌد محمد محمد ٌوسؾ

ناجح600466والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346681الشحنه المنعم عبد محمد بالل احمد

ناجح600452والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346682على ابراهٌم محمد احمد اسالم

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346683حسٌن حسن محمد السٌد اسالم

ناجح600444والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346684رخا ابراهٌم صبح على نصر على

ناجح600465والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346685حنٌدق محمد السٌد فتحى

ناجح600443والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346686ٌوسؾ سٌفٌن فؤاد عادل فؤاد

ناجح600454والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346687النعامى المرسى محمد العال عبد محمد

ناجح600460والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346688منصؾ احمد سٌد الخضرى محمد محمد

ناجح600444والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346689احمد عرابى صدٌق مصطفى محمد

ناجح600423والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346690منقرٌوس ذكى ناجى نبٌل ناصر

ناجح600444والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346691العفنى طه السعٌد محمد ٌوسؾ

ناجح600456والعاشر القناةورش ماكٌناتبورسعٌد5346692السٌد الهندى ٌوسؾ محمد ٌوسؾ

بورسعٌد5346701امٌن انور جمعه احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346702على عوض ابراهٌم رجب احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600447والعاشر القناة

بورسعٌد5346703حمزه حسنٌن جمال محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600451والعاشر القناة

بورسعٌد5346704الشربٌنى احمد الشربٌنى السٌد حسام

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600468والعاشر القناة

بورسعٌد5346705هللا عبد السٌد محمد محمد عمرو

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444والعاشر القناة



بورسعٌد5346706طه حسٌن الحمٌد عبد امٌن مؤمن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600427والعاشر القناة

ناجح600413والعاشر القناةالومٌتالبورسعٌد5346709سالم ٌوسؾ ٌوسؾ على احمد

بورسعٌد5346711براٌه محمد احمد العربى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600388والعاشر القناة

بورسعٌد5346712محمد مهران كامل محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346713الحرٌرى احمد محمد خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600396والعاشر القناة

بورسعٌد5346714فرج نجٌب فرج صموئٌل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600والعاشر القناة

بورسعٌد5346715جبرٌل محمد العربى السٌد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600451والعاشر القناة

بورسعٌد5346716الهندى احمد حمدى حسن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431والعاشر القناة

بورسعٌد5346717العدروس محمد حسن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600410والعاشر القناة

بورسعٌد5346718الحرٌرى سالمه محمد محمد عبده محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439والعاشر القناة

بورسعٌد5346719الباز شعبان محمد محمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600421والعاشر القناة

بورسعٌد5346720ابراهٌم صدٌق احمد اشرؾ ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600407والعاشر القناة

ناجح600427والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346726محمد السمان العظٌم عبد السٌد احمد

مفصول600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346727عرابى زٌد ابو زٌد ابو جابر عابر احمد

ناجح600395والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346728زهران محمد شعبان عالء الرحمن عبد

ناجح600466والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346729العال عبد ابراهٌم مرسى ابراهٌم محمد

ناجح600414والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346730متولى احمد المتولى محمد

مفصول600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346731مصطفى حسن محمد جمال محمد

ناجح600405والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346732الحدٌدى ٌوسؾ عاطؾ محمد

ناجح600395والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346733بسام ابراهٌم مسعد وائل محمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346734الرحمن عبد امٌن خلؾ رضا مصطفى

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346735حموده فاروق الدٌن عالء هشام

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةبورسعٌد5346736شحاته هللا امر السبع اٌمن ٌوسؾ

بورسعٌد5346741حسن احمد السٌد عبٌد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600391والعاشر القناة

بورسعٌد5346742محمد السٌد سعٌد السٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600424والعاشر القناة

بورسعٌد5346743الشافعى احمد السٌد حمدى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445والعاشر القناة



بورسعٌد5346744الصافى حسنٌن على محمد سٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421والعاشر القناة

بورسعٌد5346745الدٌن نور المتولى سعد محمود هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600412والعاشر القناة

بورسعٌد5346746الحدٌدى حسن حسنٌن حسن عمر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600387والعاشر القناة

بورسعٌد5346747الفقٌرى محمود فؤاد احمد فؤاد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600397والعاشر القناة

بورسعٌد5346748اسماعٌل محمد حسٌن جمال محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433والعاشر القناة

بورسعٌد5346749ابراهٌم محمد الدٌن نصر مجدى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600393والعاشر القناة

بورسعٌد5346750مصطفى طه الؽرٌب محمد مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417والعاشر القناة

بورسعٌد5346751اسماعٌل صدٌق كمال محمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600405والعاشر القناة

بورسعٌد5346752على فهٌم الجواد عبد النبى عبد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404والعاشر القناة

بورسعٌد5346761معوض حسٌن محمد عادل احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480والعاشر القناة

بورسعٌد5346762السٌد محمد الشحات محمد حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461والعاشر القناة

بورسعٌد5346763الناؼى محمد فاروق فوزى خالد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445والعاشر القناة

بورسعٌد5346764البهائى حسن محمد السٌد اسامه محمد خالد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453والعاشر القناة

بورسعٌد5346765محمود احمد جابر ناصر سامح
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600463والعاشر القناة

 المعاطى ابو العربى السٌد عاطؾ الدٌن سٌؾ

عبده
بورسعٌد5346766

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600462والعاشر القناة

بورسعٌد5346767المنشاوى الفتاح عبد محمد عمر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600404والعاشر القناة

بورسعٌد5346768محمود احمد جابر ناصر عمر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600470والعاشر القناة

بورسعٌد5346769ابراهٌم فهمى محمد فهمى محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461والعاشر القناة

بورسعٌد5346770الهدبى على مجاهد الحدٌدى ٌاسر محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445والعاشر القناة

بورسعٌد5346771السودانى الدسوقى ابراهٌم الؽرٌب محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600455والعاشر القناة

بورسعٌد5346772بقالوه عوض محمد محمد مصطفى
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447والعاشر القناة

بورسعٌد5346773الفطاٌرى حسن محمد السٌد معاذ
 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346774الرازق عبد عطا محمد محمد مؤمن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441والعاشر القناة

بورسعٌد5346775خلٌل محمد السادات صابر ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461والعاشر القناة

بورسعٌد5346781حسن هالل كمال اشرؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440والعاشر القناة



بورسعٌد5346782المزٌن ابراهٌم محمد الدٌن صالح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484والعاشر القناة

بورسعٌد5346783الؽاوى عبده محمد محمد محمود احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456والعاشر القناة

بورسعٌد5346784ٌوسؾ الرحمن عبد ابراهٌم اشرؾ جمال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454والعاشر القناة

بورسعٌد5346785عطٌه محرم احمد احمد الدٌن جمال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444والعاشر القناة

بورسعٌد5346786الناؼى محمد فاروق فوزى حسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449والعاشر القناة

بورسعٌد5346787على عطٌه احمد السٌد طارق االسالم سٌؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469والعاشر القناة

بورسعٌد5346788المقصود عبد سلٌمان جمال الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456والعاشر القناة

بورسعٌد5346789شعبان خلٌل الرحمن عبد خلٌل الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456والعاشر القناة

بورسعٌد5346790زٌد ابو خلٌفه محمد السٌد كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447والعاشر القناة

بورسعٌد5346791جبر عبده عرفه احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443والعاشر القناة

بورسعٌد5346792شلبى محمد القادر عبد اشرؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450والعاشر القناة

بورسعٌد5346793الصٌاد على حمدى على محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509والعاشر القناة

بورسعٌد5346794على حسٌن السالم عبد جمال محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502والعاشر القناة

بورسعٌد5346795جاد ابراهٌم جالل السٌد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475والعاشر القناة

بورسعٌد5346801المالك عبد بخٌت المالك عبد سٌمون انا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514والعاشر القناة

بورسعٌد5346802الجٌار حسن الداودى عوض احمد اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346803اسماعٌل محمد هاشم جابر روضه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505والعاشر القناة



بورسعٌد5346804مصطفى محمد احمد محمد رومٌساء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346805محمد مصطفى عادل سوسن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346806العواد حسن على طارق الزهراء فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600والعاشر القناة

بورسعٌد5346807رمضان منصور نجٌب مجدى هاله

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460والعاشر القناة

بورسعٌد5346808الشٌخ رزق احمد رزق هبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600والعاشر القناة

ناجح600438والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346811محمد فهٌم فاروق ابراهٌم اسراء

ناجح600453والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346812عوض ابو احمد عوض السٌد االء

ناجح600412والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346813حسٌن محمد السٌد على االء

ناجح600449والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346814حسنٌن عبده السٌد عبده امنٌه

ناجح600444والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346815عماشه ابو ابراهٌم على ابراهٌم اٌه

ناجح600434والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346816العال عبد احمد كامل حسٌن بسنت

ناجح600410والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346817الرحمن عبد محمد سعد ابراهٌم دنٌا

ناجح600431والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346818عالم محمود فتحى ٌاسر روان

ناجح600400والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346819اللوندى محمد الشوادفى السٌد سلمى

ناجح600409والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346820ٌوسؾ ابو السٌد شوقى سلمى

ناجح600438والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346821عبٌد محمد مرسى صالح طارق سلمى

ناجح600444والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346822عبده محمد محمود احمد سما

ناجح600404والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346823حسن محمد عاشور فاطمه

ناجح600451والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346824محمد المؽنى عبد على فوزٌه

ناجح600432والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346825ؼازى احمد هللا عبد السٌد هللا منه

ناجح600418والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346826العنانى محمد عنانى سعٌد منى

ناجح600447والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346827رمضان اسماعٌل فتحى محمد منى

ناجح600451والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346828على محمد الشربٌنى كامل فهٌم هاله

ناجح600414والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346829المتولى احمد المتولى هاٌدى

ناجح600429والعاشر القناةالجاهزة المالبسبورسعٌد5346830حالوه محمد احمد ٌاسر هنا

ناجح600426والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346841المجٌد عبد هاشم خالد ابراهٌم

ناجح600417والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346842ابراهٌم الؽنى عبد سلٌمان احمد

ناجح600423والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346843محمد محمد طارق احمد

ناجح600455والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346844رٌان عثمان الحسن ابو محمد احمد

ناجح600431والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346845حمدان محمد نبٌل اسامه

ناجح600439والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346846على احمد ربٌع انور ربٌع

ناجح600418والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346847الوهاب عبد الرؤوؾ عبد محمد الرؤوؾ عبد

ناجح600440والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346848عبٌد محمد ؼندور سمٌر على

ثانً دور600والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346849محمد احمد شاهٌن محمد احمد محمد

ناجح600416والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346850النعٌم عبد هللا عبد حمدى محمد

ناجح600422والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346851الحلٌم عبد سعٌد رضا محمد

ناجح600417والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346852رضوان احمد رضوان محمد

ناجح600441والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346853محمد الحمٌد عبد سعٌد الرحمن عبد محمد

ناجح600424والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346854السٌد عباس ممدوح على ممدوح

ناجح600415والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346855جمعه الحارث عبد الرحمن عبد ٌوسؾ

ناجح600436والعاشر القناةالمعادن خراطةالسوٌس5346856احمد ربٌع احمد محمد ٌوسؾ

ناجح600437والعاشر القناةلحامالسوٌس5346861احمد محمود اسامه ابراهٌم



ناجح600464والعاشر القناةلحامالسوٌس5346862بحٌرى ابراهٌم ابراهٌم سمٌر ابراهٌم

ثانً دور600والعاشر القناةلحامالسوٌس5346863على مصطفى جمال احمد

ناجح600433والعاشر القناةلحامالسوٌس5346864محمد صالح خالد احمد

ناجح600461والعاشر القناةلحامالسوٌس5346865احمد محمود صبرى سمٌر احمد

ناجح600438والعاشر القناةلحامالسوٌس5346866حسن على عصام احمد

ناجح600437والعاشر القناةلحامالسوٌس5346867ناصر محمد مجدى احمد

ناجح600457والعاشر القناةلحامالسوٌس5346868السٌد احمد السٌد مدحت احمد

ناجح600423والعاشر القناةلحامالسوٌس5346869الرحمن عبد على ابراهٌم اسالم

ناجح600462والعاشر القناةلحامالسوٌس5346870حسن اسماعٌل ٌحى اسالم

ناجح600443والعاشر القناةلحامالسوٌس5346871الوهاب عبد الرؤوؾ عبد احمد اٌهاب

ناجح600448والعاشر القناةلحامالسوٌس5346872محمد مصرى احمد حسام

ناجح600437والعاشر القناةلحامالسوٌس5346873احمد السٌد السٌد سادات حسٌن

ناجح600468والعاشر القناةلحامالسوٌس5346874سلٌم عزب محمود حمدى

ناجح600433والعاشر القناةلحامالسوٌس5346875محمد محمد الفتاح عبد الفتاح عبد خالد

ناجح600443والعاشر القناةلحامالسوٌس5346876هللا عبد سعد هللا عبد سعد

ناجح600449والعاشر القناةلحامالسوٌس5346877ابراهٌم فوزى مجدى الحمٌد عبد

ناجح600434والعاشر القناةلحامالسوٌس5346878محمد السٌد على امام هللا عبد

ناجح600459والعاشر القناةلحامالسوٌس5346879خلؾ عقبه العال عبد هللا عبد

ناجح600422والعاشر القناةلحامالسوٌس5346880فراج الحمد ابو بخٌت ؼرٌب هللا عبد

ناجح600426والعاشر القناةلحامالسوٌس5346881سالم احمد عفٌفى احمد عفٌفى

ناجح600469والعاشر القناةلحامالسوٌس5346882هللا عبد جاد البدرى عماد

ناجح600491والعاشر القناةلحامالسوٌس5346883على محمد احمد حسن عمر

ناجح600443والعاشر القناةلحامالسوٌس5346884محمد كامل رضا فارس

ناجح600495والعاشر القناةلحامالسوٌس5346885فاضل فؤاد حمدى فؤاد

ناجح600442والعاشر القناةلحامالسوٌس5346886الشٌخ محمد القادر عبد هللا جاد مازن

ناجح600469والعاشر القناةلحامالسوٌس5346887السمٌع عبد محمد احمد محمد

ناجح600458والعاشر القناةلحامالسوٌس5346888محمود الحسن ابو السٌد محمد

ناجح600453والعاشر القناةلحامالسوٌس5346889شعبان رجب رمضان محمد

ناجح600424والعاشر القناةلحامالسوٌس5346890ابراهٌم فراج فاٌز محمد

ناجح600440والعاشر القناةلحامالسوٌس5346891الوفا ابو حسٌن مصطفى محمد

ناجح600448والعاشر القناةلحامالسوٌس5346892عطٌه ابراهٌم العظٌم عبد محمود

ناجح600454والعاشر القناةلحامالسوٌس5346893احمد الوفا ابو هللا عبد محمود

ناجح600451والعاشر القناةلحامالسوٌس5346894ابراهٌم ابراهٌم السٌد محمد محمود

ناجح600483والعاشر القناةلحامالسوٌس5346895صادق الؽفار عبد محمد محمود

ناجح600458والعاشر القناةلحامالسوٌس5346896جابر محمد ابراهٌم مصطفى

ناجح600443والعاشر القناةلحامالسوٌس5346897الجواد عبد محمد احمد مصطفى

ناجح600445والعاشر القناةلحامالسوٌس5346898عمر مصطفى شاذلى مصطفى

ناجح600450والعاشر القناةلحامالسوٌس5346899العزٌز عبد حافظ عباس خالد معاذ

ناجح600450والعاشر القناةلحامالسوٌس5346900العال عبد العلٌم عبد عالم معاز

ناجح600450والعاشر القناةلحامالسوٌس5346901ابراهٌم حلبى محمد ممدوح

ناجح600463والعاشر القناةلحامالسوٌس5346902شكرى مورٌس اشرؾ مورٌس

ناجح600444والعاشر القناةلحامالسوٌس5346903الونٌس عبد محمد احمد مؤمن

ناجح600471والعاشر القناةلحامالسوٌس5346904مرسى الرؤؾ عبد سٌد ٌوسؾ

ناجح600468والعاشر القناةلحامالسوٌس5346905عوض حسٌن الاله عبد ٌاسر ٌوسؾ

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346911جابر محمد السٌد ابراهٌم

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346912حسن على عثمان حسن

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346913الهادى عبد محمد الهادى عبد محمد طارق

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346914ابراهٌم سعٌد عادل هللا عبد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346915سالمه سالمه عدٌسى هللا عبد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346916محمود الحمٌد عبد السٌد عمر

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346917محمد مطاوع صدٌق فتحى عمر

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346918حمٌده حسٌن عوض كرٌم



ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346919طه محمد احمد محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346920محمد هندى جاد محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346921مصطفى محمد انور جمال محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346922سعد محمد صابر محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالسوٌس5346923الطٌب العاطى عبد محمد ٌوسؾ

السوٌس5346931السٌد على جمال احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466والعاشر القناة

السوٌس5346932موسى فؤاد رفعت احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484والعاشر القناة

السوٌس5346933محمود احمد المنعم عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600455والعاشر القناة

السوٌس5346934حسن محمد حسنى محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600474والعاشر القناة

السوٌس5346935حسٌن سٌد محمد حسٌن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600461والعاشر القناة

السوٌس5346936محمود قاضى خٌر المدثر خٌر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465والعاشر القناة

السوٌس5346937هللا جاد االمام عبد ؼرٌب الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600476والعاشر القناة

السوٌس5346938على محمود احمد هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600474والعاشر القناة

السوٌس5346939مصطفى محمد طارق هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600475والعاشر القناة

السوٌس5346940امٌن فتحى خالد فتحى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600472والعاشر القناة

السوٌس5346941بدوى على شهبه ابو على كرٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600468والعاشر القناة



السوٌس5346942هللا عبد محمود محمد هللا عبد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600478والعاشر القناة

السوٌس5346943سلٌم محمد نصر محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467والعاشر القناة

السوٌس5346944سالمه بشارى محمد مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600476والعاشر القناة

ناجح600420والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346951الشحات محمد ابراهٌم السٌد ابراهٌم

ناجح600434والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346952الرازق عبد السٌد رجب حسام

ناجح600407والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346953على السعود ابو سعد الرحمن عبد

ناجح600423والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346954خلٌل زكى فاروق ناصر الرحمن عبد

ناجح600429والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346955محمود على احمد محمد على

ناجح600445والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346956حسٌن الدسوقى محمد على

ناجح600430والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346957عثمان احمد على خالد عمر

ناجح600416والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346958العزٌز عبد عطٌه احمد محمد

ناجح600445والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346959عطٌه حامد اسماعٌل محمد مصطفى

ناجح600413والعاشر القناةاسطمبات برادةالسوٌس5346960الصٌاد محمد عطٌه محمد عطٌه ٌوسؾ

السوٌس5346966خطاب سلٌمان السٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346967محمود على احمد خالد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346968المجٌد عبد ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم الحسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459والعاشر القناة

السوٌس5346969حسٌن على حسٌن محمد حسٌن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346970محمود محمد على محمد خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600413والعاشر القناة

السوٌس5346971محمد محمود محمد سامر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346972حمد محمود محمد رمضان طه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346973محمود ابراهٌم السٌد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600426والعاشر القناة

السوٌس5346974زكى سٌد القادر عبد محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441والعاشر القناة

السوٌس5346975على امٌن جابر على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة



السوٌس5346976السودانى ابراهٌم على محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346977الوفا ابو الدٌن نور احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346978محمود بدرى كمال اشرؾ محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346979عطٌه دٌاب دٌاب محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346980سلٌمان محمد رمضان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346981الحلٌم عبد محمود عصام محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346982هرٌدى الراضى عبد الحمد ابو محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432والعاشر القناة

السوٌس5346983خلٌل احمد محمد النبى عبد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430والعاشر القناة

السوٌس5346984حسٌن محمد نجاتى محمد نجاتى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5346985محمد محمود محمد نٌر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600والعاشر القناة

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346991محمد سٌد النبى عبد شحاته احمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346992السٌد احمد ٌاسر احمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346993محمود العال عبد رجب باسم

ناجح600448والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346994ابراهٌم محمد سٌد باسم

ناجح600451والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346995محمود السٌد ؼرٌب جالل

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346996حسٌن سٌد محمد حسن

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346997االنصارى خلٌفه محمد خالد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346998على الحمٌد عبد شحاته سٌد شهاب

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5346999محمد محمود اشرؾ هللا عبد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347000عثمان حسٌن الرؤؾ عبد ممدوح هللا عبد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347001ناماش على الناصر عبد جمال على

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347002كامل هرٌدى محمد عمرو

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347003محمد الوهاب عبد شرٌؾ ماجد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347004السٌد النعٌم عبد على محمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347005توفٌق الحى عبد ؼرٌب محمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347006محمود محمد ولٌد محمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347007حسٌن حسن حسٌن ٌاسر محمد

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347008احمد محمود اسامه محمود

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347009السٌد سالم خبٌرى محمود

ثانً دور600والعاشر القناةالسٌارات صٌانةالسوٌس5347010ابراهٌم محمد السٌد ٌوسؾ

السوٌس5347016عبٌد على محمد صابر احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة



السوٌس5347017الكرٌم عبد خضٌر ٌاسٌن الناصر عبد احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5347018السٌد احمد عٌسى اسالم
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600463والعاشر القناة

السوٌس5347019المجٌد عبد ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم الحسٌن
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600449والعاشر القناة

السوٌس5347020حامد على فتحى حامد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5347021احمد كامل حسنى خالد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600463والعاشر القناة

السوٌس5347022فرحات احمد محمد خالد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5347023محمد المولى عبد الرب جاد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600445والعاشر القناة

السوٌس5347024مرسى محمد المنعم عبد محمد المنعم عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600452والعاشر القناة

السوٌس5347025حسن العال عبد حسن كمال
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600477والعاشر القناة

السوٌس5347026حامد ٌسٌن عادل ماذن
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة

السوٌس5347027بخٌت على محمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600478والعاشر القناة

السوٌس5347028احمد محمد محمود السٌد محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600437والعاشر القناة

السوٌس5347029الطنطاوى جابر محمود شرٌؾ محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600463والعاشر القناة

السوٌس5347030عطٌه المبدى عبد الدٌن صالح محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600465والعاشر القناة

السوٌس5347031كامل  تونى عثمان محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600460والعاشر القناة

السوٌس5347032احمد الحمٌد عبد على مؤمن
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600468والعاشر القناة

السوٌس5347033ابراهٌم محمد السالم عبد ٌاسٌن
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600455والعاشر القناة

السوٌس5347034على احمد الرازق عبد حمدى ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600453والعاشر القناة

السوٌس5347041عاٌش نصر على محمد جمٌل احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600456والعاشر القناة

السوٌس5347042خلٌل صابر محمود صابر احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600525والعاشر القناة

السوٌس5347043السٌد العال عبد صالح احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600506والعاشر القناة

السوٌس5347044احمد زٌدان على احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600511والعاشر القناة

السوٌس5347045على الفتوح ابو محمد زكرٌا اسالم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600491والعاشر القناة

السوٌس5347046محمد مصطفى مسعد خالد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600430والعاشر القناة

السوٌس5347047حامد الساتر عبد ولٌد عادل
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600493والعاشر القناة

السوٌس5347048على محمد شفٌق محمد الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453والعاشر القناة



السوٌس5347049احمد محمد السالم عبد احمد هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600417والعاشر القناة

السوٌس5347050حسٌن هللا عبد شعٌب هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600467والعاشر القناة

السوٌس5347051القرٌنى محمود السمٌع عبد نور هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600448والعاشر القناة

السوٌس5347052امٌن سعٌد امٌن محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600474والعاشر القناة

السوٌس5347061الرحٌم عبد امبارك النحاس امبارك

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458والعاشر القناة

السوٌس5347062السٌد حمٌد حسن جمال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472والعاشر القناة

السوٌس5347063خلٌل محمد احمد حمدى الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513والعاشر القناة

السوٌس5347064ابراهٌم محمد محمد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456والعاشر القناة

السوٌس5347065عٌسى على ؼرٌب مصطفى الدٌن عالء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465والعاشر القناة

السوٌس5347066الحمد شٌبه محمد احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482والعاشر القناة

السوٌس5347067الرحٌم عبد البدرى خالد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465والعاشر القناة

السوٌس5347068المنجى السٌد خالد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490والعاشر القناة

السوٌس5347069خلٌل احمد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449والعاشر القناة

السوٌس5347070محمود محمد السٌد محمد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472والعاشر القناة

السوٌس5347071بدوى عرفات الحمد ابو محمد مهند

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470والعاشر القناة

السوٌس5347072شرقاوى فلٌم جرجس مٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463والعاشر القناة

السوٌس5347073ورده ابو مسعد عبده محمد الدٌن نور

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475والعاشر القناة

السوٌس5347074العال عبد محمد حسٌن ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483والعاشر القناة



السوٌس5347075ابراهٌم محمد محمود ربٌع ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458والعاشر القناة

السوٌس5347076الحافظ عبد مخٌمرمحمد محمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486والعاشر القناة

ناجح600431والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347081الحلٌم عبد الفتاح عبد محمد ابراهٌم

ناجح600415والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347082ابراهٌم مرسى ابراهٌم احمد

ناجح600425والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347083شعبان دروٌش شعبان احمد

ناجح600410والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347084العدروس حامد حامد صالح احمد

ناجح600421والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347085منصور محمد لطفى محمد احمد

ناجح600412والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347086احمد الاله عبد الفتوح ابو اسالم

ناجح600425والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347087حبٌب لحظى ابراهٌم رومانى

ناجح600430والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347088خلٌل جرٌو اشرؾ الرحمن عبد

ناجح600429والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347089السٌد محمد على عمرو

ناجح600427والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347090حسن الحمٌد عبد اشرؾ محمد

ناجح600438والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347091حسٌن على حسانى مصطفى

ناجح600433والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347092حسٌن على ؼرٌب احمد نور

ناجح600424والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347093بباوى هللا عبٌد ٌوسؾ ٌوحنا

ناجح600422والعاشر القناةالجاهزة المالبسالسوٌس5347094عمر محمد عمر ٌوسؾ

ناجح600486والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347101الجزٌرى ابراهٌم هللا عبد السٌد ابراهٌم

ناجح600464والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347102فرح على احمد محمد احمد

ناجح600475والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347103سلٌم محمد السٌد محمد احمد

ناجح600465والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347104الباقى عبد الفتوح ابو محمود احمد

ناجح600467والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347105النجار حسن على مدحت احمد

ناجح600465والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347106ابراهٌم ابراهٌم محمد السٌد

ناجح600481والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347107محمد الفتوح ابو محمد السٌد

ناجح600478والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347108مصطفى محمد محمد محمد رائد

ناجح600448والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347109العزٌز عبد حسن السٌد الرحمن عبد

ناجح600454والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347110محمد احمد محمد عاطؾ كرٌم

ناجح600465والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347111بٌومى احمد هانى كرٌم

ناجح600459والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347112سالم عطٌه سالم السٌد محمد

ناجح600473والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347113محمد بهجت اٌمن محمد

ناجح600463والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347114ابراهٌم ابراهٌم محمد صابر محمد

ناجح600497والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347115عطٌه ٌوسؾ فتحى طارق محمد

ناجح600469والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347116حسونه محمد العزٌز عبد احمد ؼرٌب محمد

ناجح600492والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347117الؽفار عبد صالح ممدوح محمد

ناجح600462والعاشر القناةالمعادن خراطةالزقازٌق5347118هللا عبد عوض محمد محمود

ناجح600454والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347121بخٌت احمد السٌد ابراهٌم احمد

ثانً دور600والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347122الخالق عبد السٌد محمد احمد

ناجح600446والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347123رشاد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347124ابراهٌم العظٌم عبد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347125ؼرٌب محمد الستار عبد احمد محمد

ناجح600444والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347126محمد عوٌس محمد السٌد محمد

ناجح600450والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347127عطٌه حسن شحته رضا محمد

ناجح600438والعاشر القناةصاج اعمالالزقازٌق5347128حسٌن محمد احمد محمود

ناجح600463والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347131دٌب القادر عبد محمد ابراهٌم

ناجح600460والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347132محمد حسن السٌد ابراهٌم احمد

ناجح600501والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347133محمد محمد جمعه احمد

ناجح600484والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347134منصور محمد ابراهٌم صالح احمد

ناجح600500والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347135الصادق شعبان محمد احمد

ناجح600514والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347136مهدى الحمٌد عبد السٌد ٌسرى احمد



ناجح600450والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347137السٌد الدٌن شمس محمود سعٌد

ناجح600464والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347138العروسى الفتاح عبد رمضان الفتاح عبد صالح

ناجح600461والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347139ابراهٌم محمود محمد عالء كرٌم

ناجح600499والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347140عطٌه محمد ساطى ابو السٌد محمد

ناجح600469والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347141عٌله مبروك هللا عبد جمعه محمد

ناجح600463والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347142جمعه ابراهٌم سعدون صالح محمد

ناجح600479والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347143ؼبن مصطفى ابراهٌم فتحى محمد

ناجح600448والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347144مصطفى على الحمٌد عبد مجدى محمد

ناجح600470والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347145طنطاوى حسٌب حامد محمود

ناجح600484والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347146محمد مشتى صالح محمود

ناجح600455والعاشر القناةلحامالزقازٌق5347147محمد كامل محمد محمود

ناجح600469والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347151محمد سالم محمد ماهر ابراهٌم

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347152ؼرٌب عطٌه محمد سعٌد احمد

ناجح600453والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347153حسن اللطٌؾ عبد السٌد هٌثم السٌد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347154الحمٌد عبد لطفى محمود محمد زٌاد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347155حفناوى خلٌفه صبحى ٌاسر صبحى

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347156محمد هللا جاب صالح صبرى

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347157عطٌه الحمٌد عبد رمضان عاٌد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347158حنفى السٌد عطٌه الرحمن عبد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347159ابراهٌم محمد السٌد عزت هللا عبد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347160على محمد المعطى عبد عماد عمار

ناجح600454والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347161النجار اسماعٌل السٌد رضا كرٌم

ناجح600459والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347162سالم مسلم سلٌمان سعٌد احمد محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347163الخولى عطوه محمد عطوه احمد محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347164العظٌم عبد محمد السٌد محمد

ناجح600434والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347165ؼرٌب محمد الحمٌد عبد حسن محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347166احمد محمد شعبان عبدالنبى محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347167محمد على ابراهٌم عالء محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347168عمر احمد عمر عمر محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347169سٌد احمد محمد محسن محمد

ناجح600411والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347170حمد محمد محمود محمد

ناجح600479والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347171مصلحى الناصر عبد النبى عبد هانى محمد

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347172الحمٌد عبد لطفى محمود الحمٌد عبد محمود

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347173خرخاش محمد ناصر محمد ناصر

ثانً دور600والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347174محمد عطٌه الحمٌد عبد احمد هشام

ناجح600476والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347175محمد ابراهٌم فتوح محمد هشام

ناجح600459والعاشر القناةورش ماكٌناتالزقازٌق5347176سلٌمان عزب نصار السٌد ٌسرى

الزقازٌق5347181العطار متولى حسن لطفى السٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600453والعاشر القناة

الزقازٌق5347182متولى حلمى النصر سٌؾ حلمى حسام

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600469والعاشر القناة

الزقازٌق5347183عزب على محمد احمد الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600455والعاشر القناة



الزقازٌق5347184جبر محمد محمد السٌد هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600470والعاشر القناة

الزقازٌق5347185العال عبد محمد هللا عبد اٌمن هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600457والعاشر القناة

الزقازٌق5347186الناٌب احمد محمد اسالم محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600462والعاشر القناة

الزقازٌق5347187مصطفى محمد المجٌد عبد السٌد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600462والعاشر القناة

الزقازٌق5347188محمد سلٌمان ؼازى السٌد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473والعاشر القناة

ناجح600430والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347191خلٌل حجازى السٌد اٌمن احمد

ناجح600426والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347192خلٌفه حسٌن بكرى حسن احمد

ناجح600426والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347193سالمه السٌد رضا احمد

ناجح600436والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347194شحاته الحمٌد عبد متولى شعبان احمد

ناجح600430والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347195العزٌز عبد سعٌد العزٌر عبد احمد

ناجح600441والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347196سلٌمان محمد السٌد محمود احمد

ناجح600446والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347197الواحد عبد امٌن صبحى محمد امٌن

ناجح600446والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347198بندارى محمد بندارى محمد تامر

ناجح600454والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347199الوهاب عبد العزٌز عبد حماده رشاد

ناجح600441والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347200رشٌد الخالق عبد مجدى رشٌد

ناجح600437والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347201العال عبد شحاته السٌد سعٌد

ناجح600431والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347202حجازى السٌد الخالق عبد جمال سعٌد

ناجح600435والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347203اسماعٌل صالح رضا صالح

ناجح600439والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347204الولٌلى الحمٌد عبد رشاد هٌثم الرحمن عبد

ناجح600436والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347205سرٌع ابو محمد السٌد رضا المقصود عبد

ناجح600434والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347206ابراهٌم احمد هللا عبد خالد عمر

ناجح600450والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347207داود احمد فؤاد محمد فاروق

ناجح600427والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347208البهٌجى محمد فتحى ابراهٌم محمد

ناجح600427والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347209ابراهٌم فرماوى السٌد محمد

ناجح600442والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347210هادى المنعم عبد كمال السٌد محمد

ناجح600443والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347211السٌد محمد رمضان محمد

ناجح600443والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347212اسماعٌل سالم فتحى عزت محمد

ناجح600434والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347213هللا عبد محمود المنعم عبد محمود محمد

ناجح600418والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347214المسلمانى مهدى محمد عٌد ناجح محمد

ناجح600455والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347215العزٌز عبد الشحات محمد نبٌل محمد

ناجح600446والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347216الفتاح عبد الوهاب عبد العزٌز عبد رضا محمود

ناجح600423والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347217ؼنٌم محمد الحلٌم عبد محمد محمود

ناجح600438والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347218عفٌفى محمد المهدى محمد شرٌؾ مصطفى

ناجح600444والعاشر القناةمٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5347219جمٌل عثمان الكرٌم عبد عثمان مصطفى



الزقازٌق5347221محمد العزٌز عبد محمد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600والعاشر القناة

الزقازٌق5347222محمد ابراهٌم ناجى ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436والعاشر القناة

الزقازٌق5347223الفتاح عبد محمد الفتاح عبد ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600513والعاشر القناة

الزقازٌق5347224مصطفى حسٌن حسن اشرؾ احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600541والعاشر القناة

الزقازٌق5347225طه العزٌز عبد محمود السٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463والعاشر القناة

الزقازٌق5347226على مسلم رمضان احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455والعاشر القناة

الزقازٌق5347227على الرحمن عبد سعٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600494والعاشر القناة

الزقازٌق5347228محمود احمد محمود احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502والعاشر القناة

الزقازٌق5347229حسن هللا جاد السٌد رضا اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600524والعاشر القناة

الزقازٌق5347230موسى الهادى عبد حسن مجدى اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600539والعاشر القناة

الزقازٌق5347231العال عبد على صبحى اشرؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495والعاشر القناة

الزقازٌق5347232السٌد محمد محمد اشرؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495والعاشر القناة

الزقازٌق5347233عرنوس السٌد احمد السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600485والعاشر القناة

الزقازٌق5347234اسماعٌل ابراهٌم صالح السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347235القادر عبد مصطفى ربٌع اٌمن حاتم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347236العزٌز عبد السٌد السٌد رضا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600496والعاشر القناة

الزقازٌق5347237ربٌع احمد حسٌن صالح طارق شرٌؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600522والعاشر القناة



الزقازٌق5347238الحمٌد عبد صالح خالد صالح

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493والعاشر القناة

الزقازٌق5347239حسٌنى حسن السٌد عارؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347240مسلم جوده محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600525والعاشر القناة

الزقازٌق5347241على جالل اٌمن على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486والعاشر القناة

الزقازٌق5347242سعدون شعبان صبرى محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495والعاشر القناة

الزقازٌق5347243محمد محمد فتحى محمد عمرو

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600524والعاشر القناة

الزقازٌق5347244العظٌم عبد فتحى ربٌع فتحى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600والعاشر القناة

الزقازٌق5347245مصلٌحى متولى احمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503والعاشر القناة

الزقازٌق5347246حسن محمد احمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600504والعاشر القناة

الزقازٌق5347247مهنى جبر نجاتى جبر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503والعاشر القناة

الزقازٌق5347248عرفه محروس رضا محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600526والعاشر القناة

الزقازٌق5347249سلٌمان محمد احمد شعبان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600516والعاشر القناة

الزقازٌق5347250متولى طلبه شعبان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600527والعاشر القناة

الزقازٌق5347251الوكٌل حسن العزٌز عبد عالء محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600510والعاشر القناة

الزقازٌق5347252حسٌن الرازق عبد الحسٌنى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600543والعاشر القناة

الزقازٌق5347253سعٌد محمد سعد شرٌؾ محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600525والعاشر القناة

الزقازٌق5347254سالم على سالم عثمان محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600520والعاشر القناة



الزقازٌق5347255محٌسن مصطفى ٌوسؾ حفنى مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600509والعاشر القناة

الزقازٌق5347256الربع امٌن القادر عبد محمد محمد مؤمن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600524والعاشر القناة

الزقازٌق5347257الحلٌم عبد حجاب الؽنى عبد نبٌل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480والعاشر القناة

الزقازٌق5347258شتٌوى جمٌل احمد حسٌن هشام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507والعاشر القناة

الزقازٌق5347261شاور حسٌن احمد محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600498والعاشر القناة

الزقازٌق5347262حامد محمد بٌومى اشرؾ احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459والعاشر القناة

الزقازٌق5347263عثمان المنعم عبد عثمان حماده احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441والعاشر القناة

الزقازٌق5347264علٌوه ابراهٌم محمد رزق احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462والعاشر القناة

الزقازٌق5347265السٌد محمد الفتاح عبد الحمٌد عبد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600424والعاشر القناة

الزقازٌق5347266سالم حفنى المحمدى محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347267عبده مصطفى جوده محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600والعاشر القناة

الزقازٌق5347268سلٌم السٌد صبرى محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486والعاشر القناة

الزقازٌق5347269النجار محمد السمٌع عبد همام احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347270مهدى حفنى رجب ٌاسر احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469والعاشر القناة

الزقازٌق5347271الفتاح عبد العلٌم عبد الفتاح عبد اكرم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347272سلٌم الشاذلى البدرى السٌد احمد السٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428والعاشر القناة

الزقازٌق5347273علوان حسٌن السٌد محمد السٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459والعاشر القناة

الزقازٌق5347274اسماعٌل خلٌل صابر محمد انس
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600489والعاشر القناة

الزقازٌق5347275حمٌده سالمه محمد اٌهاب
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450والعاشر القناة

الزقازٌق5347276ابراهٌم صبٌح مؽاورى حسٌن بشٌر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494والعاشر القناة

الزقازٌق5347277محمد رشاد حسنى عصام حسام
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462والعاشر القناة

الزقازٌق5347278حسن اللطٌؾ عبد حسن السٌد حسن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347279طعٌمه السٌد محمد حسٌن حسن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459والعاشر القناة

الزقازٌق5347280خطاب على حسن على حسن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476والعاشر القناة



الزقازٌق5347281محمد النبوى حسٌن اشرؾ حسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471والعاشر القناة

الزقازٌق5347282سلٌم حسٌن هللا عبد ابراهٌم خالد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441والعاشر القناة

الزقازٌق5347283ٌوسؾ على ابراهٌم السعٌد احمد سعٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460والعاشر القناة

الزقازٌق5347284سالمه على سعٌد هللا عبد سمٌر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455والعاشر القناة

الزقازٌق5347285رٌاض احمد رٌاض المنعم عبد صبرى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477والعاشر القناة

الزقازٌق5347286العظٌم عبد العزٌز عبد سعٌد عاطؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600472والعاشر القناة

الزقازٌق5347287مبارك محمد محمود السعٌد السٌد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600442والعاشر القناة

الزقازٌق5347288شرؾ محمد الؽفار عبد امٌر الؽفار عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450والعاشر القناة

الزقازٌق5347289النشوى محمد سعٌد احمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600465والعاشر القناة

الزقازٌق5347290بندق هللا عبد محمد طارق هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470والعاشر القناة

الزقازٌق5347291شحاته احمد الفتاح عبد ابراهٌم عالء
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482والعاشر القناة

الزقازٌق5347292محمد على رافت على
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347293القاضى عبده فؤاد احمد فؤاد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486والعاشر القناة

الزقازٌق5347294الحواط احمد حسٌن احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347295رفاعى احمد هللا عبد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484والعاشر القناة

الزقازٌق5347296عوض ؼرٌب عوض اٌمن محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490والعاشر القناة

الزقازٌق5347297ابراهٌم صالح بهجت محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479والعاشر القناة

الزقازٌق5347298بندق محمود احمد رضا محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473والعاشر القناة

الزقازٌق5347299محمد ذكى المقصود عبد رضا محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451والعاشر القناة

الزقازٌق5347300على رفاعى محمد رضا محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492والعاشر القناة

الزقازٌق5347301ابراهٌم ابراهٌم سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600485والعاشر القناة

الزقازٌق5347302مصطفى احمد صالح محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446والعاشر القناة

الزقازٌق5347303الفتاح عبد عطٌه مصطفى الفتاح عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453والعاشر القناة

الزقازٌق5347304سلٌم محمد حسن عالء محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600458والعاشر القناة

الزقازٌق5347305السالم عبد قندٌل السالم عبد قندٌل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600والعاشر القناة

الزقازٌق5347306الوهاب عبد العزٌز عبد مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479والعاشر القناة



الزقازٌق5347307بركات ٌوسؾ محمد هانى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452والعاشر القناة

الزقازٌق5347308جعفر محمد محمد وائل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347309محمود الحى عبد هللا عبد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600474والعاشر القناة

الزقازٌق5347310خضره ابو الحمٌد عبد زكرٌا ممدوح محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462والعاشر القناة

الزقازٌق5347311عٌسى عوض هللا عبد سعٌد مسلم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477والعاشر القناة

الزقازٌق5347312بدور ابراهٌم حسن سعٌد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600478والعاشر القناة

الزقازٌق5347313الرحمن عبد العزٌز عبد ابراهٌم ٌاسر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600والعاشر القناة

الزقازٌق5347314العزٌز عبد لبٌب اللطٌؾ عبد هشام ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497والعاشر القناة

الزقازٌق5347321الدٌن نور الفتاح عبد الدٌن نور طارق ابوبكر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600521والعاشر القناة

الزقازٌق5347322عٌاد حسن محمد حسن احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600498والعاشر القناة

الزقازٌق5347323السٌد المنعم عبد الحمٌد عبد عصام احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600486والعاشر القناة

الزقازٌق5347324محمد ؼمرى الحلٌم عبد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600501والعاشر القناة

الزقازٌق5347325ابراهٌم السٌد فوزى محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600499والعاشر القناة

الزقازٌق5347326النجار على السٌد على السٌد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600500والعاشر القناة

الزقازٌق5347327ابراهٌم الظاهر عبد ٌاسر حازم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600476والعاشر القناة

الزقازٌق5347328صٌام عطٌه حسن احمد حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600485والعاشر القناة

الزقازٌق5347329الشناوى محمد حسن السٌد معتصم حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483والعاشر القناة

الزقازٌق5347330المرزوقى السٌد حسن حسٌن محمد سعٌد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600479والعاشر القناة

الزقازٌق5347331متولى سعٌد هالل سعٌد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347332محمد رشاد حسنى محمد شهاب
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600468والعاشر القناة

الزقازٌق5347333العال عبد محمد حسن صبحى
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600423والعاشر القناة

الزقازٌق5347334القادر عبد الفتاح عبد احمد عاطؾ الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600515والعاشر القناة

الزقازٌق5347335محمد عطٌه الحمٌد عبد احمد المنعم عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600516والعاشر القناة

الزقازٌق5347336محمود متولى جوده محمود عصام
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600498والعاشر القناة

الزقازٌق5347337شعالن حسٌنى الرحمن عبد رضا عمر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600492والعاشر القناة

الزقازٌق5347338الوهاب عبد ابراهٌم السٌد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600501والعاشر القناة



الزقازٌق5347339محمد محمد هللا عبد عصام محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600504والعاشر القناة

الزقازٌق5347340عبٌد احمد محروس السٌد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433والعاشر القناة

الزقازٌق5347341سالم سلٌم محمد رشاد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510والعاشر القناة

الزقازٌق5347342ابراهٌم الؽفار عبد سعد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347343محمد احمد فاروق محمد ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600505والعاشر القناة

الزقازٌق5347351عسكر احمد هللا عبد اكرم احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485والعاشر القناة

الزقازٌق5347352حسن بٌومى محمد بٌومى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484والعاشر القناة

الزقازٌق5347353عفٌفى محمد السٌد سالم احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488والعاشر القناة

الزقازٌق5347354عطٌه صابر ٌاسر احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475والعاشر القناة

الزقازٌق5347355محمود سلٌم اسماعٌل رضى بهاء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416والعاشر القناة

الزقازٌق5347356سالم بسٌونى سالم السٌد حمدى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476والعاشر القناة

الزقازٌق5347357جوده محمد السٌد رمضان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483والعاشر القناة

الزقازٌق5347358حسن نور حسن حسن سعٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498والعاشر القناة

الزقازٌق5347359محمد عقل محمود رضا طارق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490والعاشر القناة

الزقازٌق5347360مسلم على على السٌد هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600457والعاشر القناة

الزقازٌق5347361جادو ؼرٌب ؼرٌب سامى هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600470والعاشر القناة

الزقازٌق5347362حشٌش على حسٌن محمد هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600427والعاشر القناة

الزقازٌق5347363علٌوه السٌد ٌاسر كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475والعاشر القناة

الزقازٌق5347364العال عبد محمد هللا عبد جمال محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462والعاشر القناة



الزقازٌق5347365سلٌمان حسن هللا عبد حسن محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458والعاشر القناة

الزقازٌق5347366مسلم احمد محمد عادل محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445والعاشر القناة

الزقازٌق5347367الولٌلى مصطفى مصطفى رفاعى محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464والعاشر القناة

الزقازٌق5347368قطب مجاهد احمد ولٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439والعاشر القناة

الزقازٌق5347369رمضان ٌوسؾ مصطفى رمضان ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460والعاشر القناة

الزقازٌق5347371النجار محمد عٌسى احمد شعبان امانى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516والعاشر القناة

الزقازٌق5347372العزٌز عبد مصطفى جمال اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523والعاشر القناة

الزقازٌق5347373الدمرداش محمد احمد محمد سعٌد اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506والعاشر القناة

الزقازٌق5347374محمد السٌد السالم عبد اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529والعاشر القناة

الزقازٌق5347375احمد التواب عبد محمد اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530والعاشر القناة

الزقازٌق5347376السالم عبد محمد محمود جهاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526والعاشر القناة

الزقازٌق5347377فرحات السٌد الؽنى عبد نصر جهاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505والعاشر القناة

الزقازٌق5347378حسن على حسن محمد حنٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513والعاشر القناة

الزقازٌق5347379محمد ابراهٌم السٌد رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545والعاشر القناة

الزقازٌق5347380عرنوس ابراهٌم سعٌد سلوى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514والعاشر القناة

الزقازٌق5347381العزٌز عبد هللا عبد كامل سهٌله

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503والعاشر القناة

الزقازٌق5347382ابراهٌم عٌسى محمد عبٌر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515والعاشر القناة



الزقازٌق5347383الحمٌد عبد السٌد خالد مروه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518والعاشر القناة

الزقازٌق5347384السٌد محمد الحمٌد عبد محمد ثروت نرمٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517والعاشر القناة

الزقازٌق5347385حسن محمد حسٌن النبى عبد ٌاسمٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540والعاشر القناة

ناجح600482والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347391على السٌد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم

ناجح600470والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347392فرٌد محمد حسن محمد احمد

ناجح600480والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347393عٌد المنعم عبد كمال اٌمن

ناجح600457والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347394ٌوسؾ احمد احمد محمد مصطفى حازم

ناجح600463والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347395المسلمى علوان زٌن جمال هللا عبد

ناجح600477والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347396احمد ؼرٌب محمود بكر محمود

ناجح600473والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347401محمد هللا عبد نبٌل ابتسام

ناجح600457والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347402الحى عبد الحمٌد عبد اشرؾ اسراء

ناجح600473والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347403دسوقى حسٌن جمعه عطٌه اسراء

ناجح600496والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347404صقر سلٌمان شوقى سلٌمان اسماء

ناجح600496والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347405العظٌم عبد ابراهٌم محمد االء

ناجح600471والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347406الحمٌد عبد الحمٌد عبد على امنٌه

ناجح600483والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347407عباس صابر احمد اٌمان

ناجح600464والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347408احمد محمد احمد اٌه

ناجح600453والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347409احمد امٌن النبى عبد محمد اٌه

ناجح600476والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347410راضى محمد محمود اٌه

ناجح600471والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347411الوكٌل العزٌز عبد هانى اٌه

ناجح600474والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347412حسٌن فهمى صالح دعاء

ناجح600478والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347413رجب مصطفى حسنى دٌنا

ناجح600472والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347414عوض عٌسى محمد محمد زٌنب

ناجح600474والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347415سلٌمان السٌد محمد سامٌه

ناجح600501والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347416احمد بدوى محمد اشرؾ سلمى

ناجح600469والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347417سلٌم حسٌن  حماده سهٌله

ناجح600488والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347418العاطى عبد رفعت هانى شمس

ناجح600492والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347419عطٌه مرسى ماهر شٌماء

ناجح600477والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347420حسن محمد محمود شٌماء

ناجح600459والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347421علوان محمد جوده محمد عبٌر

ناجح600479والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347422علوان حسن محمد السٌد محمد فاطمه

ناجح600493والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347423عباس جمعه منصور فاطمه

ناجح600494والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347424السٌد محمد متولى ندى

ناجح600501والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347425المعبود عبد سعٌد محمد نورا

ناجح600493والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347426على محمد سمٌر نورهان

مفصول600والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347427السٌد صبح محمد نورهان

ناجح600479والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347428العزم ابو سوٌلم سٌد هاجر

ناجح600486والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347429محمد محمود عبده هاجر

ناجح600451والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347430الهادى عبد فرٌد محمد عالء هاجر

ناجح600497والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347431الحمٌد عبد نبٌل محمد هدى

ناجح600495والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347432مصطفى السٌد محمد هند

ناجح600494والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347433السٌد الؽفار عبد هللا عبد ورده

ناجح600473والعاشر القناةالجاهزة المالبسالزقازٌق5347434خلٌل احمد العظٌم عبد اشرؾ ٌارا

5347441العٌسوى محمد الرازق عبد شرٌؾ بكر ابو
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600448والعاشر القناة



5347442هللا عبد انٌس سٌدهم جورج
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600430والعاشر القناة

5347443هللا فتح احمد سعٌد طه
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600423والعاشر القناة

5347444بركات هللا عبد على جمال هللا عابد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600414والعاشر القناة

5347445الباقى عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم الرحمن عبد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600443والعاشر القناة

5347446صٌام على محمد حسن محمد الرحمن عبد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600436والعاشر القناة

5347447عوض ابراهٌم ابراهٌم عثمان هللا عبد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600456والعاشر القناة

5347448الوهاب عبد موسى صبح هٌثم عالء
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600437والعاشر القناة

5347449امام الشحات امام على
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600455والعاشر القناة

5347450منصور على بدر احمد حمدى محمد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600448والعاشر القناة

5347451العزٌز عبد عزتلى رضا محمد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600439والعاشر القناة

5347452سلٌمان حسن محمد المنعم عبد محمد
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600422والعاشر القناة

5347453القادر عبد الفتاح عبد السٌد محمود
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600425والعاشر القناة

5347454دردٌرى المعبود عبد عمر محمود
 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600455والعاشر القناة

 احمد محمد الؽنى عبد الفتاح عبد مصطفى

الجزار
5347455

 المدٌنة

المنورة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ناجح600385والعاشر القناة

5347461مرسى الدسوقى ابراهٌم الرفاعى احمد ابراهٌم
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600448والعاشر القناة

5347462محمد احمد حسٌن احمد
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600435والعاشر القناة

5347463الرمالوى احمد محمد محمود كمال احمد
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600420والعاشر القناة

5347464احمد ادم جابر سعٌد اسامه
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600425والعاشر القناة

5347465ابراهٌم السٌد محمد احمد اسالم
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600432والعاشر القناة

5347466الواحد عبد محمد الواحد عبد بالل
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600433والعاشر القناة

5347467ٌونس موسى محمد محمد محمد سمٌر خالد
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600455والعاشر القناة

5347468الفقى بكر محمد صفوت محمد
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600508والعاشر القناة

5347469اسماعٌل مسعد محمد محمود
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600482والعاشر القناة

5347470ابراهٌم عواد فاٌز منصور
 المدٌنة

المنورة

 النسٌج صناعة

الترٌكو
ناجح600450والعاشر القناة

5347471العزٌز عبد سعد حسن ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600444االسكندرٌة شرق



5347472ؼانم على زٌد ابو على زٌد ابو

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600508االسكندرٌة شرق

5347473احمد اسماعٌل طه حسن احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480االسكندرٌة شرق

5347474الباسط عبد اسماعٌل مجدى  اسماعٌل

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600430االسكندرٌة شرق

5347475سرور الكرٌم عبد احمد كسبان حسٌن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5347476محمد الحمٌد عبد الؽنى عبد محمد حمدى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5347477المنعم عبد رجب صبحى خالد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447االسكندرٌة شرق

5347478محمود بدوى محمد محمد خالد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447االسكندرٌة شرق

5347479هاللى عثمان عواض محمد شهاب

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600427االسكندرٌة شرق

5347480ابوالمجد رمضان ابراهٌم الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459االسكندرٌة شرق

5347481على المجٌد عبد السٌد هللا عبد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600461االسكندرٌة شرق

5347482محمد عمار خلٌل المنعم عبد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600456االسكندرٌة شرق

5347483محمد محمود السٌد هللا عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600االسكندرٌة شرق

5347484محمد عمر الونٌس عبد ذكرٌا عمر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600426االسكندرٌة شرق

5347485فرؼلى محمد قطب محمد عمر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600437االسكندرٌة شرق

5347486السداوى محمود الخالق عبد حسن عمرو

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600444االسكندرٌة شرق

5347487محمود السٌد محمد سالمه محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5347488السالم عبد هللا عبد السالم عبد محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600442االسكندرٌة شرق



5347489عقل هرٌدى سلٌمان محمد محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5347490احمد اللطٌؾ عبد البدرى وائل محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600422االسكندرٌة شرق

5347491ٌوسؾ ابراهٌم السٌد الدٌن محمدعالء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459االسكندرٌة شرق

5347492هللا خلؾ محمد محمود محمد محمود

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600429االسكندرٌة شرق

5347493الجروانى السٌد ابراهٌم محمود مصطفى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600415االسكندرٌة شرق

5347494متولى العال عبد الوهاب عبد ولٌد معتز

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600418االسكندرٌة شرق

5347495سعد عجاٌبى سمٌر مٌنا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600447االسكندرٌة شرق

5347496البنا الصمد عبد الحمٌد عبد الصمد عبد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600437االسكندرٌة شرق

5347497الجروانى جاد محمد اسماعٌل محمد ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600438االسكندرٌة شرق

5347501الحداد محمد القوى عبد محمد اسراء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600522االسكندرٌة شرق

5347502فرٌد احمد رمضان اسامه امنٌه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600476االسكندرٌة شرق

5347503العزٌز عبد حسن محمد سامى امٌره

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600500االسكندرٌة شرق

5347504على ٌوسؾ محمد رمضان اٌات

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600482االسكندرٌة شرق

5347505فاٌد احمد كمال عٌد اٌناس

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600477االسكندرٌة شرق

5347506عمر الحمٌد عبد عطٌه هانى اٌه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600515االسكندرٌة شرق

5347507عثمان محمد سلٌمان محمد تقى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600470االسكندرٌة شرق

5347508هرٌدى على هرٌدى خمٌس دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600534االسكندرٌة شرق



5347509حسن الجواد عبد محمد احمد رحمه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600512االسكندرٌة شرق

5347510عٌسى الرحمن عبد على محمد زٌنب

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600518االسكندرٌة شرق

5347511محمد ؼازى محمد على سماح

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600521االسكندرٌة شرق

5347512المالك عبد هللا عوض ودٌع سوزان

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600525االسكندرٌة شرق

5347513خلٌفه مصطفى الدٌن عصام شٌماء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600529االسكندرٌة شرق

5347514سمعان الكسان صموئٌل عصام مرٌم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600530االسكندرٌة شرق

5347515على محمد السٌد مصطفى مرٌم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600456االسكندرٌة شرق

5347516احمد على محمود جمال ندا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347517العال عبد محمد محمد مسعود ندى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600472االسكندرٌة شرق

5347518الملط على حسن على نورٌان

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600534االسكندرٌة شرق

5347521جمٌعى السٌد محمود الفتاح عبد احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347522السٌد المنعم عبد الهادى عبد احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347523النعٌم عبد ابوالحمد جمال اٌهاب

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347524هللا عبد سالمه حسٌن رمضان حازم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

مفصول600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347525البرى امام محمد امام رمضان

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347526خلٌل موسى نظٌر سٌفٌن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347527فرج الرحمن عبد لبٌب صالح الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم



5347528حبٌب خلٌل محمد محمود الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600477االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347529الخواجه احمد محمد زكى مٌمى عالء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600406االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347530عطا ابو خلٌفه على الحكٌم عبد رمضان على

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600348االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347531ادم محمد ٌوسؾ عمر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600375االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347532هللا عبد ؼزولى ابراهٌم محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347533السٌد على محمد اسامه محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600397االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347534عباس محمد رزق جمعه محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347535مصطفى حلمى المنعم عبد حسن محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600386االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347536حسٌن على حسٌن شعبان محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600415االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347537حسن على ربه عبد عادل محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600401االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347538محمود محمد عبٌد طارق محمود

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347539ابراهٌم المهدى العظٌم عبد هشام الدٌن نور

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600468االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347540داوود اللطٌؾ عبد حسن محمود ٌوسؾ

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347546عامر هنداوى عوض محمد اٌه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600518االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347547احمد عقل سعد خمٌس بدرٌه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600504االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347548ٌونس ابراهٌم السٌد عزت بسنت

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600529االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347549محمد صالح محفوظ هشام حبٌبه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600441االسكندرٌة شرقآلى تحكم



5347550الحمٌد عبد احمد احمد محمد دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600428االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347551عٌد السٌد حسن محمد دنٌا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600483االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347552موسى  محمد سعٌد محمد رضوى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600437االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347553رضوان الحمٌد عبد رضوان سمر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600501االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347554محمد محمد مرسى احمد شروق

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600485االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347555محمود سعد محمود احمد ؼاده

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600462االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347556حسٌن محمود احمد سعٌد فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600471االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347557هارون محمود حنفى محمد فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600519االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347558على محمد احمد الدٌن بهاء فاٌزه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600530االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347559المسٌح عبد هنى عٌد مارٌنا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600453االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347560سالم سعد امٌن نورهان

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600438االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347561زٌد ابو حسن على على هاجر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600453االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347562عٌسى محمد رزق محمد هاجر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

ناجح600509االسكندرٌة شرقآلى تحكم

5347566شاهٌن احمد محمد صبرى ابراهٌم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5347567ابراهٌم على الجواد عبد جمال احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600466االسكندرٌة شرق

5347568االشقر عبده العال عبد محمد احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600388االسكندرٌة شرق



5347569هللا عبد ابراهٌم احمد نبٌل احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600408االسكندرٌة شرق

5347570ابراهٌم على نبٌل احمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600457االسكندرٌة شرق

5347571داود محمد السٌد السٌد ادهم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600432االسكندرٌة شرق

5347572الوهاب عبد الحلٌم عبد محمد رجب باسم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347573عوكل تمساح فخرى عٌاد بٌتر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600442االسكندرٌة شرق

5347574المالح السٌد على فتحى الدٌن حسام

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600424االسكندرٌة شرق

5347575حسن عوض احمد شعبان حسن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600477االسكندرٌة شرق

5347576محمد رمضان احمد سالمه حسٌن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600395االسكندرٌة شرق

5347577سلٌم محمد احمد زٌاد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600491االسكندرٌة شرق

5347578عطٌفى ابراهٌم حسن محمد الدٌن سٌؾ

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600451االسكندرٌة شرق

5347579المزرقانى احمد على عٌد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347580دٌاب محمد العظٌم عبد محمد الرحمن عبد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600470االسكندرٌة شرق

5347581محمد على عمر محمد عمر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600416االسكندرٌة شرق



5347582سالم العزٌز عبد الجواد عبد العزٌز عبد عمرو

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600393االسكندرٌة شرق

5347583العاطى عبد محمد ابراهٌم رضا محمد

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347584على ادم كامل محمد مؤمن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600487االسكندرٌة شرق

5347585محمد محمود ٌس محمود ٌس

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347591حسٌن على مصطفى اشرؾ اسراء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600473االسكندرٌة شرق

5347592خلٌفه خلٌفه محمود خلٌفه اسراء

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600531االسكندرٌة شرق

5347593السٌد شحاته اسماعٌل امنٌه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600470االسكندرٌة شرق

5347594رفاعى ابراهٌم فتحى محمد حبٌبه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600523االسكندرٌة شرق

5347595مبروك هللا عبد سعٌد دٌنا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600511االسكندرٌة شرق

5347596بخٌت محمد محمد نوح رحمه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600489االسكندرٌة شرق

5347597رزق محمود عٌد احمد سمٌره

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600478االسكندرٌة شرق

5347598حسن احمد ابراهٌم نبٌل شروق

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600501االسكندرٌة شرق

5347599معوض العال عبد السٌد هللا عبد احمد فاطمه

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600518االسكندرٌة شرق



5347600ٌعقوب عوض سمٌر مرٌم

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600510االسكندرٌة شرق

5347601الروكى محمد عبده على حمدى ندى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600507االسكندرٌة شرق

5347602عمار محمد فؤاد محمود ندى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600519االسكندرٌة شرق

5347603الحمٌد عبد ربه عبد نبٌل ندى

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600503االسكندرٌة شرق

5347604حسن محمد السٌد سعد نورهان

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600526االسكندرٌة شرق

5347605مسراوى طلٌبه حماد جمال هاجر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600489االسكندرٌة شرق

5347606هللا عبد المنعم عبد محمد محمود هاجر

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600502االسكندرٌة شرق

5347607هدٌه الؽٌط ابو صبحى محمد ٌاسمٌن

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600492االسكندرٌة شرق

5347608موسى ربه عبد نظٌر نبٌه ٌوستٌنا

 األالت

 الدقٌقة

شرق

 واصالح صٌانة

 األجهزة

والمرئٌة المسموعة

ناجح600507االسكندرٌة شرق

5347611دوٌك محمد جابر هللا عبد احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600461االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347612شحاته حافظ محمد عمرو احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600458االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347613على محمد محمد فوزى احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600451االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347614الجوهرى سلٌمان العزٌز عبد كرم ادهم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600420االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347615خلٌفة محمد نجاح اشرؾ اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600459االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347616بسٌس منصور ٌاسر بشار
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600423االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347617الروبى فتحى مبروك محمد حسن
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600466االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347618الصٌرى حسن هللا عبد هللا عبد سعد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600446االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة



5347619حسن على السٌد شرٌؾ الدٌن سٌؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600428االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

 العزٌز عبد العزٌز عبد اشرؾ شرٌؾ

الطنطاوى
5347620

 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600465االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347621احمد ذكى صابر خالد الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600416االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347622سلٌم ؼازى احمد على
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600490االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347623الشرنوبى العاطى عبد عٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600432االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347624سلٌم الهادى عبد جمعه فرج محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600473االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347625محمود صالح محمود محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600416االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347626قندٌل مبروك ؼنٌمه ابو معاذ محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600480االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347627سعدى محمد ربٌع محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600484االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347628مرسى محمد سامى محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600502االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347629محمد محمد محمود احمد ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600415االسكندرٌة شرقالمعادن خراطة

5347631الواحد عبد ابراهٌم السٌد عادل ابراهٌم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600467االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347632المجد ابو على حسن حسن على ابراهٌم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600460االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347633الكٌالنى محمد اشرؾ حمدى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600479االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347634مصرى محمد الجواد عبد حسن الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600401االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347635هالل محمد عطٌه احمد على
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347636المجٌد عبد على محمد على
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600476االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347637على رمضان الرؤؾ عبد اٌمن محمد
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347638العزٌز عبد السعٌد سعٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347639فرج الحمٌد عبد خمٌس سعٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600458االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347640مصطفى شحاته عادل محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600445االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347641النجار احمد مرسى على مرسى محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600438االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347642مصطفى الحمٌد عبد محمد الدٌن جمال محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600471االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347643المصرى ابراهٌم ابراهٌم فرج ٌحٌى
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347644سنجى فرج احمد عٌد ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600418االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5347645الوهاب عبد صبرى مصطفى ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600446االسكندرٌة شرقصاج اعمال



 الشافى عبد اللطٌؾ عبد الشافى عبد ابراهٌم

ماضى
5347651

 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600462االسكندرٌة شرقلحام

5347652اؼا مصطفى محمد حمدى احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600437االسكندرٌة شرقلحام

5347653محمد احمد السالم عبد سامح احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600450االسكندرٌة شرقلحام

5347654خضر محمود الرحٌم عبد محمد عزت احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600493االسكندرٌة شرقلحام

5347655طه لطٌؾ محمد لطٌؾ احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600424االسكندرٌة شرقلحام

5347656الزؼبى احمد الؽنٌمى محمود احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600458االسكندرٌة شرقلحام

5347657اسماعٌل احمد الباسط عبد السٌد جاسر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600411االسكندرٌة شرقلحام

5347658محمد على رشاد عماد رشاد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600469االسكندرٌة شرقلحام

5347659ابراهٌم اسماعٌل محمد الدٌن نور الحلٌم عبد
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقلحام

5347660المجد ابو احمد متولى قطب الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600428االسكندرٌة شرقلحام

5347661الفتاح عبد طه محمد الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600454االسكندرٌة شرقلحام

5347662على محمود العزٌز عبد محمد العزٌز عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600472االسكندرٌة شرقلحام

5347663محمد الفضٌل عبد هللا فتح السٌد هللا عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600474االسكندرٌة شرقلحام

5347664عزام السٌد الفتاح عبد عصام عمرو
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600456االسكندرٌة شرقلحام

5347665حسن الفتاح عبد رمضان السٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600466االسكندرٌة شرقلحام

5347666زعٌر محمد حامد جمال محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600475االسكندرٌة شرقلحام

5347667نصر على محمود عاطؾ محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600455االسكندرٌة شرقلحام

5347668الدسوقى على الؽنى عبد الؽنى عبد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600446االسكندرٌة شرقلحام

5347669حسٌن الحمٌد عبد فتحى هشام محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600469االسكندرٌة شرقلحام

5347670مصطفً ابراهٌم محمد عالء محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600446االسكندرٌة شرقلحام

5347671دسوقى فتوح علٌوه محمد محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600467االسكندرٌة شرقلحام

5347672محمود محمد محمود محمد محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600470االسكندرٌة شرقلحام

5347673المطلب عبد احمد مصطفى ٌاسر مصطفى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600448االسكندرٌة شرقلحام

5347674ابراهٌم خلٌل السٌد محمد معاذ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600459االسكندرٌة شرقلحام

5347675محروس السٌد صالح على معتز
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600442االسكندرٌة شرقلحام

5347676على مبروك صالح احمد ٌاسر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600440االسكندرٌة شرقلحام



5347681كرٌم المجٌد عبد احمد جابر احمد
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347682على السٌد حسن احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600406االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347683السٌد معتمد محمد حماده احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600386االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347684تعلب سالم محمد رضوان اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600398االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347685هالل ابراهٌم الزٌن اٌمن
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600400االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347686دؼش الفتاح عبد هللا عبد المنعم عبد الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600425االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347687محمد العزٌز عبد عصام الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600433االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347688عطٌه راشد الدٌن عز حسن عمر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600381االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347689المطلب عبد هاشم خلٌل محمد عمرو
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600452االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347690المسٌح عبد متى وهبه عزت فادى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600400االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347691النحوى احمد محمد اللطٌؾ عبد ابراهٌم محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600443االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347692الصعٌدى الرحٌم عبد محمد السٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600469االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347693كلٌله ابو شحاته على محمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347694شلبى على مهدى محمد محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600458االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347695ؼرباوى شهدى جابر وفدى مصطفى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600436االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347696راشد السٌد محمد هاشم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600445االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347697العال عبد محمد القاسم ابو السٌد ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600436االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5347701اسماعٌل محمد ابراهٌم سمٌر ابراهٌم
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600477االسكندرٌة شرق

5347702فرؼلى محمود احمد احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600515االسكندرٌة شرق

5347703الؽمرى احمد وصال رمضان احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600492االسكندرٌة شرق

5347704عٌسى المؽنى عبد فتحى سامى احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493االسكندرٌة شرق



5347705شنهاب ربه عبد القادر عبد صبرى احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600476االسكندرٌة شرق

5347706محمد الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600462االسكندرٌة شرق

5347707حسانٌن مصطفى سعٌد وحٌد احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600489االسكندرٌة شرق

5347708عٌسوى محمد صبحى الدٌن عالء ادهم
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493االسكندرٌة شرق

5347709عمر على الدٌن عز عصام اسالم
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500االسكندرٌة شرق

5347710على ابراهٌم عزالدٌن مجدى انور
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5347711الحسٌن ابو على احمد محمد اٌمن
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600519االسكندرٌة شرق

5347712زٌنه ابو ابراهٌم الفتاح عبد مصطفى زٌاد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600516االسكندرٌة شرق

5347713السلكاوى اسماعٌل حسن سعد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600491االسكندرٌة شرق

5347714محمد فواز محمد مرزوق سعٌد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600515االسكندرٌة شرق

5347715فهمى الرحٌم عبد عالء الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347716سلٌمان رمضان فتحً كرٌم
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600505االسكندرٌة شرق

5347717اسماعٌل المجٌد عبد احمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600502االسكندرٌة شرق



5347718محمد حسن على جابر محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600487االسكندرٌة شرق

5347719محمد الاله عبد محمد مصطفى محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5347720الفتاح عبد محمد حافظ الدٌن نور محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484االسكندرٌة شرق

5347721السٌد محمد السٌد هانى محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600504االسكندرٌة شرق

5347722الدسوقى الحمٌد عبد جمال محمود
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5347723الدرس عٌد محمود طارق محمود
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600501االسكندرٌة شرق

5347724هللا عبد محمود الستار عبد عادل محمود
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498االسكندرٌة شرق

5347725محمد الباقى عبد المنعم عبد محمد معتز
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600471االسكندرٌة شرق

5347726المشد احمد حسن جمال هانى
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467االسكندرٌة شرق

5347727احمد عطٌه جابر شعبان ٌامن
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600467االسكندرٌة شرق

5347728الطٌب الطاهر الطٌب عباس ٌحٌى
 معادن

فٌكتورٌا

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600507االسكندرٌة شرق

5347731رشوان السٌد احمد حسن احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600443االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347732محمد سعد بركات سعد احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600434االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347733العال عبد مصٌلحى العزٌز عبد شرٌؾ احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600428االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347734محمد الحلٌم عبد السٌد محمود احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600448االسكندرٌة شرقالومٌتال



5347735الجنزورى احمد محمد العزٌز عبد اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600450االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347736الرحمانى عمر السٌد محروس هانى سعٌد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600444االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347737االسرج محمد السٌد اسامه الدٌن سٌؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600437االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347738صالح القادر عبد صالح هشام طارق
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600445االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347739شحاته مرشدى رجب عصام الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600442االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347740طاٌل مبروك المنعم عبد حسام المنعم عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600402االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347741حسٌن سالمه محمد سعد على
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600439االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347742الرازق عبد حسٌن محمد حمدى عماد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600401االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347743خلٌل شحاته متولى محمد عمر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600418االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347744اللطٌؾ عبد المعبود عبد احمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600437االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347745قاسم عطٌه شعبان محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600436االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347746حمٌده حسن محمد محمود محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600438االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347747خضٌر محمد محمد محمد محمود محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600447االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347748الحمٌد عبد السٌد مسعد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600439االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347749محمد سلٌمان احمد نبٌل محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600437االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347750الؽنى عبد محمد ٌسرى محمود
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600449االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347751النبى عبد المعاطى ابو محمد مؤمن
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600443االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347752حسٌن موسى سعد محمد الدٌن نور
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600441االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347753حنا زكى لمعى فرٌد هانى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600449االسكندرٌة شرقالومٌتال

5347761محمد السالم عبد التواب عبد اٌمن احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600472االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347762القادر عبد محمد محمد عصام احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600399االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347763موسى صادق  موسى محمد احمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600461االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

 ابو مصطفى السالم عبد السالم عبد اسامه

الحسن
5347764

 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600447االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347765ابراهٌم احمد بشٌر خمٌس اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600416االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347766سلٌمان محمد الناصر عبد اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600440االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347767سالم اسماعٌل الحمٌد عبد فتحى اسالم
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600452االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة



5347768فوده ابراهٌم اسماعٌل الدٌن حسام اسماعٌل
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600456االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347769العال عبد زهران العال عبد زهران زٌاد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600461االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347770على السٌد الرحٌم عبد الجمل الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600403االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347771الخٌر ابو حسٌن حسٌن محمد الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600459االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347772ادرٌس محمد عثمان محمد الرحمن عبد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600483االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347773احمد محمد الجواد عبد احمد عمر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600483االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347774القوى عبد فرج طاهر خالد عمر
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600462االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347775حسٌن معوض محمد اسماعٌل مجدى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600459االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347776دسوقى شحاته حسٌن احمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600455االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347777على السٌد محمد السٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600483االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347778سالم الجلٌل عبد محمد السٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600459االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347779عرفات هللا عبد محمد حسن محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600432االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347780على محمد مرسى حمدى محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600438االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347781السقا محمد ابراهٌم محمد سامح محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600435االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347782جعدار احمد ابراهٌم على محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600417االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347783على مرسى سند على محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600471االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347784رمضان السٌد عٌد محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600400االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347785منداش محمد ممدوح محمد
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600452االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347786احمد عبٌط عٌد محمود
 معادن

فٌكتورٌا
مفصول600االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347787الشربٌنى السٌد مصطفى السٌد مصطفى
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600444االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347788عطا الجواد عبد الرحٌم عبد احمد ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا
ناجح600449االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5347791مهدى على فرج البدرى احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347792القمارى الباقى عبد لطفى صالح احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600408االسكندرٌة شرق

5347793فرؼلى محمد احمد محمد احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453االسكندرٌة شرق



5347794عابدٌن محمود هشام احمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442االسكندرٌة شرق

5347795اسماعٌل الحمٌد عبد فؤاد احمد ادهم
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479االسكندرٌة شرق

5347796مرسى مصطفى محمد اسامه اسالم
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456االسكندرٌة شرق

5347797عٌد سلٌمان احمد محمد طارق
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479االسكندرٌة شرق

5347798احمد سٌد محمد سعد السٌد هللا عبد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499االسكندرٌة شرق

5347799اللطٌؾ عبد ابراهٌم خمٌس ابراهٌم محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441االسكندرٌة شرق

5347800رمضان العال عبد محسن احمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489االسكندرٌة شرق

5347801موسى محمد محمد احمد محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462االسكندرٌة شرق

5347802على محمد محمد اٌمن محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600479االسكندرٌة شرق

5347803الرحٌم عبد على حسن محمد
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458االسكندرٌة شرق

5347804هللا عبد محمد فرج محمد محمود
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448االسكندرٌة شرق

5347805قطب على النعٌم عبد الدٌن عالء مؤمن
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473االسكندرٌة شرق

5347806منصور ابراهٌم البدٌع عبد ابراهٌم ٌس
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600512االسكندرٌة شرق

5347807الحسن ابو النعٌم عبد الدٌن شرؾ اشرؾ ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507االسكندرٌة شرق

5347808احمد القادر عبد سعٌد محمد ٌوسؾ
 معادن

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347811مندٌل حسن السٌد حسن ابراهٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450االسكندرٌة شرق

5347812الفتوح ابو محمد الفتوح ابو احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437االسكندرٌة شرق

5347813سٌد جابر ثابت جابر احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600398االسكندرٌة شرق



5347814مبروك هللا عبد السٌد رمضان احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420االسكندرٌة شرق

5347815محمد ندا ماهر عصام احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600459االسكندرٌة شرق

5347816عزباوى زٌاده رمضان ممدوح احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5347817هللا عبد احمد حسن احمدعٌد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445االسكندرٌة شرق

5347818موسى على موسى مجدى ادهم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448االسكندرٌة شرق

5347819الكومى عزب الكومى سعد اسامه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470االسكندرٌة شرق

5347820ترك مرسى محمد ابراهٌم محمد اسالم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471االسكندرٌة شرق

5347821فارس حسن الحى عبد محمد اشرؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466االسكندرٌة شرق

5347822مصطفى مصطفى احمد شرٌؾ الحسن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600االسكندرٌة شرق

5347823حسٌن فرج المنعم عبد كمال السٌد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467االسكندرٌة شرق

5347824توفٌق محمود ذكى محمود بدر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473االسكندرٌة شرق

5347825حماد ابراهٌم الكرٌم عبد محمد بالل
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452االسكندرٌة شرق

5347826زٌد ابو ابراهٌم الصافى ناصؾ بالل
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600468االسكندرٌة شرق

5347827سلٌمان ٌوسؾ كرم حبٌب بٌتر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600461االسكندرٌة شرق

5347828الجمل اسماعٌل محمد الدٌن نور تامر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475االسكندرٌة شرق

5347829ؼبلاير ربٌع اٌمن جرجس
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5347830السعٌد ابو حسن حسن حسام
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5347831رمضان محمد حسنى محمد حسنى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600462االسكندرٌة شرق

5347832سلٌمان على حسٌن سمٌر حسٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600458االسكندرٌة شرق

5347833الرفاعى بدر محمد بدر ابراهٌم خالد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437االسكندرٌة شرق

5347834القادر عبد احمد القادر عبد عصفور زٌاد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456االسكندرٌة شرق

5347835حسٌن اسماعٌل حسٌن محمد الحكم عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484االسكندرٌة شرق

5347836اسماعٌل عمٌره عمران اسماعٌل الرحمن عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473االسكندرٌة شرق

5347837على حامد اسماعٌل خالد الرحمن عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450االسكندرٌة شرق

5347838محمد ابراهٌم فوزى محمد هللا عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464االسكندرٌة شرق

5347839محمد العزٌز عبد احمد محمود هللا عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425االسكندرٌة شرق



5347840الجناٌنى محمد احمد على
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600424االسكندرٌة شرق

5347841خلٌفه بدوى محمد عاطؾ على
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471االسكندرٌة شرق

5347842عٌسى الحسنٌن العزٌز عبد ماهر على
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469االسكندرٌة شرق

5347843كشك على محمد محمد الجداوى عمر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5347844على محمد محمد سامح عمر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427االسكندرٌة شرق

5347845سنجر فرج احمد عٌد عمر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446االسكندرٌة شرق

5347846الجواد عبد الفضٌل عبد نادى فارس
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600395االسكندرٌة شرق

5347847سالم محمد محمد اشرؾ كرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600436االسكندرٌة شرق

5347848نجٌب مكرم مدحت كورلس
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494االسكندرٌة شرق

5347849العزٌز عبد ابراهٌم محمد احمد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600557االسكندرٌة شرق

5347850هللا عبد محمد احمد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479االسكندرٌة شرق

5347851رمضان محمد حسنى جمعه محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482االسكندرٌة شرق

5347852القزاز محمد محمد حمدى محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464االسكندرٌة شرق

5347853عثمان مهران حسن رجب محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600472االسكندرٌة شرق

5347854محمد الحلٌم عبد العزٌز عبد زٌدان محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482االسكندرٌة شرق

5347855باشه محمد باشه سعد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448االسكندرٌة شرق

5347856عابدٌن اللطٌؾ عبد سعٌد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600517االسكندرٌة شرق

5347857محمود مصطفى محمد سعٌد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450االسكندرٌة شرق

5347858حسن على محمد سمٌر محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600504االسكندرٌة شرق

5347859سلٌم صالح عقٌد شرٌؾ صالح محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600516االسكندرٌة شرق

5347860عوؾ ابو عبده محمد الناصر عبد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451االسكندرٌة شرق

5347861حجر محمد محمد فرٌد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347862الشرقاوى محمد محمد محمود محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600521االسكندرٌة شرق

5347863جبرٌل محمود القادر عبد ولٌد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5347864دراز ابراهٌم السٌد ٌحى محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5347865احمد برهان المهدى ابراهٌم محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600423االسكندرٌة شرق



5347866احمد سٌد المجٌد عبد بدرى ابراهٌم محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444االسكندرٌة شرق

5347867محمد الؽنى عبد محمود سمٌر محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486االسكندرٌة شرق

5347868ابراهٌم شرؾ العاطى عبد طارق محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416االسكندرٌة شرق

5347869طلبه محمد طلبه محمد محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600415االسكندرٌة شرق

5347870عبده محمد احمد السٌد مروان
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600االسكندرٌة شرق

5347871مهران محمد احمد الدٌن صالح مروان
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438االسكندرٌة شرق

5347872محمد احمد محمد عزت مصطفى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439االسكندرٌة شرق

5347873ابراهٌم المقصود عبد ممدوح مجدى ممدوح
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600449االسكندرٌة شرق

5347874ابراهٌم السٌد المنعم عبد مؤمن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435االسكندرٌة شرق

5347875السعدنى المنصؾ عبد حسن محمد نادر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460االسكندرٌة شرق

5347876سعٌد مستور السمٌع عبد سعٌد ٌاسر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5347877الرحٌم عبد احمد حسن احمد ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420االسكندرٌة شرق

5347878محمد البشٌر محمد السٌد ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600419االسكندرٌة شرق

5347879عامود ابو جابر المنعم عبد جابر ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5347880الكٌالنى محمد محمد حسن ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433االسكندرٌة شرق

5347881ؼرٌب مراد ؼرٌب ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600405االسكندرٌة شرق

5347882بدوى محمود حافظ فرج ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5347883مرزوق حسٌن سلٌمان محمد ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600االسكندرٌة شرق

5347891محمد احمد محمد سامى ابراهٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600417االسكندرٌة شرق

5347892احمد محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600445االسكندرٌة شرق

5347893العربى صالح ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600404االسكندرٌة شرق

5347894السٌد مرسى السٌد احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600409االسكندرٌة شرق

5347895احمد الفتاح عبد محمد رجب احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600426االسكندرٌة شرق



5347896الشرقاوى عٌد طارق احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600412االسكندرٌة شرق

5347897السمان محمد السٌد مختار احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347898حسن محمد جابر سعٌد اسامه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347899خمار محمد محمد رجب بدر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347900زٌد ابو صابر محمد رمضان حسن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5347901فرج رواق فرج منصور خالد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600390االسكندرٌة شرق

5347902رضوان السٌد صالح السٌد زٌاد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600411االسكندرٌة شرق

5347903حسٌن مرسى العال عبد محمد فتحى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600425االسكندرٌة شرق

5347904المطلب عبد الرحٌم عبد ماهر اشرؾ ماهر
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600440االسكندرٌة شرق

5347905ٌونس محمد عمار الشحات محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600383االسكندرٌة شرق

5347906على سالم محمد حماده محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600407االسكندرٌة شرق

5347907حامد احمد الرحٌم عبد محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600394االسكندرٌة شرق

5347908جاد السٌد عطٌه عادل محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600420االسكندرٌة شرق

5347909محمد احمد جٌالنى مصطفى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600426االسكندرٌة شرق

5347910هللا عبد الحلٌم عبد ٌحٌى محمد ٌحٌى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600418االسكندرٌة شرق

5347911الصاوى محمود الصاوى ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600407االسكندرٌة شرق

5347912الحصرى على حسن عصام محمد ٌوسؾ
 كهرباء

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600417االسكندرٌة شرق



5347921الباقى عبد على الصادق محمد احمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456االسكندرٌة شرق

5347922عٌاد محمد راضى الرحمن عبد السٌد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5347923محمد العال ابو خلؾ العال ابو باسم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441االسكندرٌة شرق

5347924على ابو الحمٌد عبد محمد صالح حسام
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479االسكندرٌة شرق

5347925السمان محمد السٌد شوقى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449االسكندرٌة شرق

5347926البسٌونى القادر عبد صالح خالد الدٌن صالح
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483االسكندرٌة شرق

5347927زؼلول موسى سالمه احمد الرحمن عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465االسكندرٌة شرق

5347928عابدٌن حافظ الشافعى الشافعً الرحمن عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474االسكندرٌة شرق

5347929علٌو خلؾ الدٌن نور الرحمن عبد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461االسكندرٌة شرق

5347930ظاٌط سعد هللا عبد ماهر على
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600426االسكندرٌة شرق

5347931شلتوت ابراهٌم شعبان امٌن كرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468االسكندرٌة شرق

5347932احمد محمد اشرؾ محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472االسكندرٌة شرق

5347933المولى عبد على ابراهٌم على محمد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462االسكندرٌة شرق

5347934سلٌم ؼازى احمد محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494االسكندرٌة شرق

5347935بسٌونى الوهاب عبد بسٌونى محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600421االسكندرٌة شرق

5347936القادر عبد  العظٌم عبد حامد محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474االسكندرٌة شرق

5347937موسى ماضى محمود ماضى محمود
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475االسكندرٌة شرق



5347938حسن الرازق عبد احمد محمد مصطفى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476االسكندرٌة شرق

5347941ابراهٌم خلٌل العال عبد رفعت االء
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499االسكندرٌة شرق

5347942راشد احمد السالم عبد بسٌونى حبٌبه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524االسكندرٌة شرق

5347943احمد الجٌد عبد حسن احمد رحمه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347944ؼنٌم السٌد محمد رحمه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511االسكندرٌة شرق

5347945المنعم عبد ابراهٌم على سعٌد رٌناد
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518االسكندرٌة شرق

5347946الشوربجى متولى شمهورش عماد شروق
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514االسكندرٌة شرق

5347947صالح توفٌق محمود احمد لقى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600االسكندرٌة شرق

5347948رمضان محمد حسنى جمعه هللا منه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512االسكندرٌة شرق

5347949احمد سٌد عطٌه شٌبوب محمود هللا منه
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510االسكندرٌة شرق

5347950خلٌل حسن محمد جمال ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529االسكندرٌة شرق

5347951محمد حسٌن محمد حسٌن ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519االسكندرٌة شرق

5347952السٌد محمد عادل طارق ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502االسكندرٌة شرق

5347953مبروك عبده مبروك محمد ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532االسكندرٌة شرق

5347954محمدٌن فراج العال عبد ٌاسر ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482االسكندرٌة شرق

5347955ابراهٌم على هللا عبد ٌاسر ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501االسكندرٌة شرق

5347956الباقى عبد محمد احمد محمد نورهان
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516االسكندرٌة شرق



5347957حامد ؼازى احمد هند
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495االسكندرٌة شرق

5347958النجرٌدى على محمد رفعت ٌاسمٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523االسكندرٌة شرق

5347959نوار الحمٌد عبد مرسى محمود ٌاسمٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491االسكندرٌة شرق

5347961المولى عبد محمود الجالس محمد اسراء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600515االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347962السٌد زكى ابراهٌم اسماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600509االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347963مرسى الشحات السٌد انور اسماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600507االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347964الخالق عبد محمود محمد سامى اسماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347965امام محمد محمد محمد اسماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600499االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347966معالى محمد محمد امام االء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600547االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347967الربى محمود محمد اٌمن امانى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600510االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347968سعد ساطى هللا عبد عمر امنٌه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600523االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347969محمد حمٌدو محمد حماده امٌره
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600524االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347970المجٌد عبد العلٌم عبد المجٌد عبد امٌره
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600488االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347971سمسم الحمٌد عبد حسن العزٌز عبد اٌمان
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600519االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347972مالك محمود الحمٌد عبد فهٌم اٌمان
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600485االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347973حشاد توفٌق ماهر خالد اٌه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600521االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347974هللا جاد ابراهٌم جابر نصر اٌه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600499االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347975طوالن العزٌز عبد بدر حنٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600503االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347976موسى على موسى مجدى حنٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600504االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347977فرج الصاوى محمد سمٌر دعاء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347978حالوه السٌد على سعٌد دنٌا
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600494االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347979اسماعٌل حسٌن دٌاب مجدى روان
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600502االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347980عزب فراج محمود رمضان روضه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600483االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347981هللا فتح هللا عبد احمد عاطؾ رٌهام
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600486االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5347982عطا حسنٌن محمد السٌد ساره
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347983شاهٌن الحمٌد عبد السالم عبد سمٌر ساره
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600482االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347984العزٌز عبد قطب محمد سامٌه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600499االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347985حماد محمد على حمدى سلمى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600494االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347986عزام السٌد الفتاح عبد خالد سمر
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600501االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347987حسن احمد مصطفى احمد شٌماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600535االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347988حسن احمد السٌد صبحى شٌماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600528االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347989اللٌثى نور الستار عبد طارق شٌماء
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600525االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347990محمود الراوى محمد الرسول عبد ضحى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600471االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347991المالح العال عبد احمد محمد احمد فاطمه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347992رٌاض محمد سالمه الزهراء فاطمه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600537االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347993ادرٌس على محمد حجازى فاطمه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600525االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347994احمد حسن جابر محمود فاطمه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600523االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347995صالح محمد الحمٌد عبد حسن مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347996احمد الحمٌد عبد محمد حمدى مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600525االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347997محمد على احمد صابر مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600523االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347998بشاى ثابت عواض مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600540االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5347999سٌدهم فهٌم نصٌؾ ماهر مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600533االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348000النعٌم عبد الجلٌل عبد محمد مصطفى مرٌم
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600520االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348001ٌوسؾ فرج سعد فرج منار
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600516االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348002محمد النبى عبد محمد سمٌر هللا منه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600519االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348003احمد عوض احمد الدٌن عماد هللا منه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600498االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348004النجار العزٌز عبد محمود جبر منى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600509االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348005حسن احمد السٌد صبحى ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600517االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348006سالم محمد محمود محمود ندى
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348007اسماعٌل سالم محمد صالح نورهان
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600476االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5348008اسماعٌل سعٌد محمد حسن نٌره
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600509االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348009احمد السٌد مصطفى هاجر
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600509االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348010جمعه محمد فوزى ولٌد هاجر
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348011بندارى الحمٌد عبد حسن هانٌا
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600510االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348012على فرج على رضا هللا هبه
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600504االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348013خلٌل ابراهٌم النبى عبد مصطفى هوٌدا
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600489االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348014هاشم فاروق اشرؾ ٌاسمٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600508االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348015سالم محمد محمد شرٌؾ ٌاسمٌن
 كهرباء

فٌكتورٌا
ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348021عٌاد ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600458االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348022صالح ابراهٌم صالح جابر احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348023نصٌر كٌالنى كٌالنى العزٌز عبد احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600453االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348024ؼازى هللا عبد ناصر بسام

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600461االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348025خطاب خلٌل حسٌن محمد الرحمن عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600450االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348026راتب محمد سعٌد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600440االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348027عبود سٌد عبود مصطفى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600471االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348028الجزار على الرازق عبد السٌد مؤمن

 معادن

 حجر

النواتٌة

مفصول600االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348029دسوقى شحاته حسٌن محمد ٌوسؾ

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600444االسكندرٌة شرقصاج اعمال

5348031محمود قطب احمد محمد احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600467االسكندرٌة شرقلحام

5348032عطٌه الحمٌد عبد عطٌه جمال اسالم

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600460االسكندرٌة شرقلحام

5348033العٌسوى ابراهٌم محمد عماد الحسن

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600433االسكندرٌة شرقلحام



5348034شاهٌن المطلب عبد جمٌل ناصر جمٌل

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600459االسكندرٌة شرقلحام

5348035عزب على محمد احمد حازم

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600465االسكندرٌة شرقلحام

5348036الرحمن عبد هللا عبد سعٌد محمد حسن

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600475االسكندرٌة شرقلحام

5348037محمود محمد عطٌته طارق

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600461االسكندرٌة شرقلحام

5348038الدقله الدسوقى العزٌز عبد رافت العزٌز عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600469االسكندرٌة شرقلحام

5348039ابراهٌم مرسى سعد مرسى هللا عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600458االسكندرٌة شرقلحام

5348040محمد هللا عبد محمد احمد فارس

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600480االسكندرٌة شرقلحام

5348041محمد المقصود عبد محمد فتحى

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600475االسكندرٌة شرقلحام

5348042حسن السالم عبد محمد ابراهٌم محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600465االسكندرٌة شرقلحام

5348043اسماعٌل جبرٌل محمود احمد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600467االسكندرٌة شرقلحام

5348044ابراهٌم حسٌن اشرؾ محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600468االسكندرٌة شرقلحام

5348045ابوشنب حسن حسن محمد حسن محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600471االسكندرٌة شرقلحام

5348046صالح عوض سامى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600476االسكندرٌة شرقلحام

5348047احمد محمد النبى عبد شرٌؾ محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

مفصول600االسكندرٌة شرقلحام

5348048سلٌمان ؼرٌب طارق محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600446االسكندرٌة شرقلحام

5348049الجابر عبد محمد اسماعٌل مصطفى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600461االسكندرٌة شرقلحام

5348050العزٌز عبد الحمٌد عبد ابراهٌم احمد محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600470االسكندرٌة شرقلحام



5348051اللطٌؾ عبد الرحٌم عبد جمال محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600446االسكندرٌة شرقلحام

5348052الجندى عثمان الحمٌد عبد عثمان ٌحٌى

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600451االسكندرٌة شرقلحام

5348061النجار قطب ابراهٌم قطب ابراهٌم

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600441االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348062الدعاس ابوالنجا رفعت احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600427االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348063محمد خلٌفه السٌد سامى احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600420االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348064السقا بٌومى محمد محمد عاطؾ احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600450االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348065اللٌمونى صالح اسامه ادهم

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600446االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348066حسن محمد العزٌز عبد محمد الحسن

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600454االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348067حسن محمد العزٌز عبد محمد الحسٌن

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600452االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348068ٌوسؾ احمد محمد خلٌفه الرحمن عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600449االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348069محمد على الحمٌد عبد السٌد عمر

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600454االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348070عزٌز محمد احمد عمرو

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600423االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348071ٌعقوب الرب جاد شهدى مرقص كٌرلس

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600476االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348072احمد السٌد رمضان محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600424االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348073رفاعى ابراهٌم شحاته سعد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600459االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348074فوده اسماعٌل محمد عاطؾ محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600433االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348075على حسن الهادى عبد مدحت محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600411االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات



5348076الرحٌم عبد محمد حسٌن هشام محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600420االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348077اسماعٌل حسانٌن بسٌونى محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ثانً دور600االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348078العزٌز عبد محمد محمود خالد محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600430االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348079احمد حسن المطلب عبد زكرٌا محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600442االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348080المهدى هللا عبد محمود محمد محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600432االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348081ضبش احمد احمد الشحات هشام

 معادن

 حجر

النواتٌة

ناجح600438االسكندرٌة شرقورش ماكٌنات

5348091على سالم الكٌالنى سالم احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600464االسكندرٌة شرق

5348092سرحان محمد الرازق عبد محمد احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458االسكندرٌة شرق

5348093محمد ابراهٌم احمد محمود احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348094حسن عبده حسن محمد حازم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429االسكندرٌة شرق

5348095الشرٌؾ حسن على احمد شهاب

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600457االسكندرٌة شرق

5348096ابوزٌد سلٌم على خالؾ على

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600464االسكندرٌة شرق

5348097احمد محمود سمٌر محمود كرٌم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600435االسكندرٌة شرق

5348098هللا عبد محمد سٌد احمد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465االسكندرٌة شرق



5348099هللا عبد حسن محمد احمد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600464االسكندرٌة شرق

5348100حسٌن حسن حسٌن اشرؾ محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348101عمران مرسى محمد تهامى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600438االسكندرٌة شرق

5348102عبٌد ٌوسؾ علٌمى سعد جمال محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466االسكندرٌة شرق

5348103محمود الحكٌم عبد حسن حمدى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458االسكندرٌة شرق

5348104حسٌن محمد ابراهٌم رضا محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481االسكندرٌة شرق

5348105عمران ابراهٌم سلٌم طارق محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466االسكندرٌة شرق

5348106على حفنى زكى عادل محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600412االسكندرٌة شرق

5348107محمد ؼنٌمى سعٌد ٌاسر محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600423االسكندرٌة شرق

5348111مٌخائٌل جوده مٌخائٌل مكرم ابرام

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600489االسكندرٌة شرق

5348112الشافعى الدسوقى ابراهٌم الشافعى ابراهٌم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507االسكندرٌة شرق

5348113ٌوسؾ ابراهٌم السٌد محمد ابراهٌم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442االسكندرٌة شرق

5348114الهادى عبد خمٌس عبور احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600429االسكندرٌة شرق

5348115الرحمن عبد محمود احمد فتحى احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444االسكندرٌة شرق



5348116الحلٌم عبد حسنٌن الحلٌم عبد اشرؾ ادهم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449االسكندرٌة شرق

5348117احمد السعٌد احمد محمد ادهم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348118محمود الحسن ابو بخٌت حسن اسامه

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600487االسكندرٌة شرق

5348119الدٌن علم محمد احمد محمد بالل

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348120عاطى اسحاق كرم جورج

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448االسكندرٌة شرق

5348121محسن محمود حسان ابوبكر خالد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450االسكندرٌة شرق

5348122حسن متولى محمود زٌاد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436االسكندرٌة شرق

5348123البوهى احمد الحمٌد عبد السٌد شعبان

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498االسكندرٌة شرق

5348124عوض احمد سٌد حسنى الرحمن عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600422االسكندرٌة شرق

5348125سالمه محمد قطب ابراهٌم محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600437االسكندرٌة شرق

5348126احمد على محمد احمد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600447االسكندرٌة شرق

5348127الحناوى ابراهٌم ابوالٌزٌد زكى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452االسكندرٌة شرق

5348128الجواد عبد محمد شحاته طه هٌثم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476االسكندرٌة شرق

5348129الحلٌم عبد حشمت احمد حامد ٌوسؾ

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474االسكندرٌة شرق

5348130الجابر عبد احمد محمد حمدى ٌوسؾ

 معادن

 حجر

النواتٌة

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445االسكندرٌة شرق

5348134محمد قناوى احمد محمد احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484االسكندرٌة شرق

5348135سعٌد ابراهٌم الشحات محمد احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600408االسكندرٌة شرق



5348136عٌسى هللا عبد محمد عادل

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600425االسكندرٌة شرق

5348137عامر السٌد اللطٌؾ عبد العربى هللا عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435االسكندرٌة شرق

5348138حامد مصطفى محمد مصطفى هللا عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463االسكندرٌة شرق

5348139ابراهٌم ابراهٌم على عمرو على

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496االسكندرٌة شرق

5348140نخله مفٌد اشرؾ مارك

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473االسكندرٌة شرق

5348141احمد ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم احمد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475االسكندرٌة شرق

5348142محمد هللا عبد صدٌق السٌد محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468االسكندرٌة شرق

5348143ٌونس جاد محمد مجدى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469االسكندرٌة شرق

5348144بخٌت حسانٌن مرسى محمود محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480االسكندرٌة شرق

5348145حجازى محمد احمد محمد محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447االسكندرٌة شرق

5348146حسنٌن ابوالحسن محمود احمد مهند

 معادن

 حجر

النواتٌة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484االسكندرٌة شرق

5348151طوٌله محمد محمد ابراهٌم ٌحٌى ابراهٌم

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600431االسكندرٌة شرق

5348152محمود ٌاقوت عادل احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600439االسكندرٌة شرق

5348153احمد محمد كمال احمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600477االسكندرٌة شرق

5348154محمد الواحد عبد السٌد مصطفى امام

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600497االسكندرٌة شرق

5348155العتٌتى حسن على السٌد حسن

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600507االسكندرٌة شرق

5348156زناته حمزه احمد اشرؾ حمزه

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600497االسكندرٌة شرق



5348157على حسن احمد مسعد خالد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600491االسكندرٌة شرق

5348158علٌوه مبروك محمد سعد شهاب

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600520االسكندرٌة شرق

5348159هاللى محمود محمد محمود الرحمن عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600464االسكندرٌة شرق

5348160الشوبكى محمود محمد مدحت الرحمن عبد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600490االسكندرٌة شرق

5348161النبى عبد السٌد النبى عبد محمود محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600489االسكندرٌة شرق

5348162صاحى هاشم احمد ٌسرى محمد

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600480االسكندرٌة شرق

5348163الحافظ عبد ثابت السٌد ثابت محمود

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600484االسكندرٌة شرق

5348164متولى العزٌز عبد همام ٌحٌى

 معادن

 حجر

النواتٌة

 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600510االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348171قطب مصرى مبروك بدر اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348172الصاٌػ ابراهٌم فتحى احمد اسماء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348173احمد محمد العال عبد محمد االء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348174دٌرى محمد سامر بٌان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600535االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348175هللا عبد الهادى عبد احمد محمد حنٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348176رمضان سلٌمان محمد خالد رانا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348177عطوه على محمد السٌد محمد روان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348178هللا عبد محمد النور محمد احمد رٌهام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348179احمد المنعم عبد احمد ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460االسكندرٌة شرق



تكس سٌد5348180القهوقى على محمد رمضان ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348181المصرى حسٌن حسن محمد سلمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348182صدٌق الشرنوبى كمال مصطفى عال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348183رٌاض الفتاح عبد مجدى علٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348184المسٌح عبد سٌدهم بندارى ولٌم كاترٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348185شنوده السبع عادل كرستٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348186جوده داود صدقى سعٌد ن مارٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348187حنا ٌواقٌم فوزى ماهر مارٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348188احمد محمود احمد محمد مرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348189ٌاقوت محمد مٌارعاطؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348190عمران اسماعٌل احمد محمد نور

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348191الشعراوى ابراهٌم طه حمدى نورهان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348192حجازى ابراهٌم احمد احمد حسٌن هاجر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348193نصار احمداحمد محمد هللا هبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348194على احمد ؼٌطانى احمد هناء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508االسكندرٌة شرق

تكس سٌد5348195ابراهٌم المعطى عبد محمد ولٌد والء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514االسكندرٌة شرق

ناجح600508االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348201على رجب احمد رضا اسراء

ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348202السٌد على رشدى على اسراء

ناجح600506االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348203الحمٌد عبد امٌن احمد محمد اسراء

ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348204مرسى عباس محمود عمرو الشٌماء



ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348205المجٌد عبد العزٌزعلى عبد سعد امل

ناجح600483االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348206الصعٌدى هرٌدى على على اٌمان

ناجح600500االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348207الخضٌرى احمد محمد احمد اٌه

ناجح600501االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348208قندٌل محمد توفٌق اٌه

ناجح600497االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348209الفتاح عبد العلٌم عبد محمد اٌه

ناجح600501االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348210احمد محمود زكى ابراهٌم جهاد

ناجح600421االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348211على محمد حفنى عالء جهاد

ناجح600477االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348212شفٌق اودلؾ جمال دمٌانه

ناجح600483االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348213جاد بكرى حسن ضاحى دنٌا

ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348214على محمد هللا عبد محمد دٌنا

ناجح600509االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348215السٌد محمد المنعم احمدعبد رحمه

ناجح600511االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348216على حسٌن حسنً الدٌن عالء رحمه

ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348217على محمود محمد اٌهاب رضوى

ناجح600488االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348218ابراهٌم زٌدان محمد روان

ناجح600497االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348219ابوشوارب محمود العٌسوى عادل روٌدا

ناجح600456االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348220مرزوق رمضان شعبان محمد زٌنب

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348221راشد مصطفً اشرؾ ساره

ناجح600471االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348222محمد عبده محمد سامح سلمى

ناجح600460االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348223حسٌن ٌوسؾ شاهر سلمى

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348224المنعم عبد اسعد ماجد شروق

ناجح600434االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348225احمد العزٌز عبد علً محمد شمس

ناجح600451االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348226عثمان عثمان بشٌر سامى عزه

ناجح600485االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348227الشهٌد عبد حبٌب هللا عبد السٌد جاد مرٌان

ناجح600444االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348228البرعى احمد احمد فتحى هللا منه

ناجح600461االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348229سالم احمد محمد عادل منى

ناجح600455االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348230احمد حسن عادل مٌار

ناجح600452االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348231شوارب ابو محمود العٌسوى عادل ندي

ناجح600477االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348232شفٌق ادولؾ جمال نرمٌن

راسب600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348233على محمد اشرؾ نورهان

ناجح600459االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348234النجار فاضل محمد ٌسرى نورهان

راسب600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348235الرازق عبد السٌد محمد هاجر

ناجح600427االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348236سعٌد محمد خطاب محمد هاجر

ناجح600419االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348237عطٌه توفٌق محمد وائل هاجر

ناجح600500االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348238الخمٌسى هللا عبد سلٌمان رافت هاٌدى

ناجح600460االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348239عبده حسن جوهر هللا هبه

ناجح600455االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348240الرحٌم عبد جبر محمد على هبه

ناجح600498االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348241السٌسى على ٌسرى ابراهٌم ٌاسمٌن

ناجح600466االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348242دروٌش احمد سعٌد ٌاسر ٌاسمٌن

ناجح600481االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبستكس سٌد5348243عثمان اسماعٌل ابراهٌم عادل ٌسرا

5348251عطٌه بسٌونى خالد احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486االسكندرٌة شرق

5348252ٌوسؾ احمد خمٌس احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446االسكندرٌة شرق

5348253محمود احمد مبروك احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515االسكندرٌة شرق

5348254المقصود عبد محروس محمد احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445االسكندرٌة شرق



5348255احمد محمد الكرٌم عبد ٌسرى محمد احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515االسكندرٌة شرق

5348256السعداوى صالح حسن احمد ممدوح احمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348257هللا جاب محمد على احمد ادهم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474االسكندرٌة شرق

5348258عوض على الجلٌل عبد محمد الجلٌل عبد ادهم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348259ؼنٌم عوض رجب عصام ادهم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348260نصر عنتر الستار عبد احمد اسالم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488االسكندرٌة شرق

5348261ابراهٌم السالم عبد سمٌر اسالم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348262محمد المعطى عبد الشحات محمد اسالم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348263السباعى فتحى محمد السباعى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460االسكندرٌة شرق

5348264صداق كمال عادل بٌتر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600407االسكندرٌة شرق

5348265الرحمن عبد احمد محمود جابر احمد جابر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600414االسكندرٌة شرق

5348266عمر الحلٌم عبد محمد حسنى حازم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475االسكندرٌة شرق

5348267ربٌع ابراهٌم محمد احمد رامى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600430االسكندرٌة شرق

5348268محمد الحمٌد عبد ابراهٌم عبده زٌاد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348269السٌد سالم مصباح طارق الرحمن عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348270سالمه محمود الرحمن عبد محمد الرحمن عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348271رضوان على كامل محمد الرحمن عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481االسكندرٌة شرق



5348272عبده المحسن عبد الحلٌم عبد اشرؾ هللا عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348273بهنسى محمد االمٌر هللا عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451االسكندرٌة شرق

5348274ٌوسؾ المجٌد عبد خلٌل عمر هللا عبد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500االسكندرٌة شرق

5348275محمد ابراهٌم عٌد السٌد عصام
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600396االسكندرٌة شرق

5348276حجازى عنتر صالح عالء
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600388االسكندرٌة شرق

5348277على الؽفار عبد حسن عماد على
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348278حسن بسٌونى النبى عبد زؼلول عمر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496االسكندرٌة شرق

5348279كامل محمد محمد خالد عمرو
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506االسكندرٌة شرق

5348280عٌد مؽٌب عٌد مرعى فهد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348281على محمد ثابت ماهر كرٌم
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516االسكندرٌة شرق

5348282اسعد جبران نظمى عاطؾ مارك
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600366االسكندرٌة شرق

5348283محمد عمر احمد محمد مازن
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348284رجب انور حسن السٌد محمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348285السٌد ابراهٌم السٌد حسن محمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348286مصطفى احمد محمد خالد محمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348287محمد خمٌس المنصؾ عبد رجب محمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348288احمد سٌد جوده محمد عصام محمد
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348289هللا عبد محمد محمود حسن محمود
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600388االسكندرٌة شرق

5348290ٌوسؾ صالح صابر محمد محمود
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600377االسكندرٌة شرق

5348291الحلٌم عبد الراضى عبد ممدوح محمود
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435االسكندرٌة شرق

5348292احمد صدٌق محمد مرسى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600433االسكندرٌة شرق

5348293عٌد مؽٌب عٌد مرعى مرعى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348294حسن السٌد العال عبد احمد مروان
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348295موافى محمد السٌد احمد مؤمن
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348296موسى على الصادق عبد موسى مؤمن
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348297محمد احمد حسنى مصطفى الدٌن نور
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600379االسكندرٌة شرق

5348298الصٌرفى امٌن احمد فوزى ٌاسر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508االسكندرٌة شرق

5348303خاطر محمد مصطفى اسامه انجى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348304شباره حسن ؼرٌب محمد اٌمان
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348305سعٌد السٌد حسانٌن على اٌه
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456االسكندرٌة شرق

5348306مصطفى على امٌن محمد بسنت
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348307محمد هرٌدى مرسى عصام تقى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439االسكندرٌة شرق

5348308جوٌلى محمد سعٌد محمد اشرؾ دالٌا
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600408االسكندرٌة شرق

5348309الواحد عبد الصبور عبد ناصر روان
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600397االسكندرٌة شرق



5348310مدنى حسٌن صبرى سلمى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600521االسكندرٌة شرق

5348311رضوان على هللا عبد محمد سماح
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348312رجب احمد محمد ابراهٌم سندس
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416االسكندرٌة شرق

5348313خلٌل احمد محمد احمد سهٌله
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600417االسكندرٌة شرق

5348314احمد سٌد ابراهٌم محمد شٌماء
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504االسكندرٌة شرق

5348315ابراهٌم محمد سعٌد احمد عزه
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478االسكندرٌة شرق

5348316التواب عبد المعتمد عبد عنتر عادل كرٌمه
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348317احمد زكى احمد محمود منار
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600403االسكندرٌة شرق

5348318احمد ؼازى على عادل هللا منه
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600414االسكندرٌة شرق

5348319على سالم السٌد محمد مٌرنا
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348320حسٌن على ٌونس حمدى نرمٌن
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348321شرٌؾ منجود محمد ٌاسر نسمه
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523االسكندرٌة شرق

5348322محمد جادهللا فتحى محمد نورهان
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600457االسكندرٌة شرق

5348323حسن مصطفى رزق مصطفى نورهان
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348324مصطفى ابراهٌم مصطفى جالل هاجر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477االسكندرٌة شرق

5348325سعد محمود احمد محمود هاجر
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486االسكندرٌة شرق

5348326مصطفى محمد شفٌق محمد هدى
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496االسكندرٌة شرق



5348327حسن محمد السٌد السٌد اشرؾ هنا
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486االسكندرٌة شرق

5348328هللا جاب هللا عبد محمد فؤاد طارق ٌارا
 لوزان

األزارٌطة

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348331احمد الحمٌد عبد احمد ابرار
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600539االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348332حسنٌن حسن السٌد رجب اسراء
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348333على رزق ابراهٌم رزق اسماء
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348334احمد الحمٌد عبد احمد االء
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600515االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348335حسٌن على الشناوى على رضا االء
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348336الرخاوى محمد احمد حسن اٌمان
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600514االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348337حسٌن ابراهٌم محمد سامى اٌمان
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600491االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348338محمد علوانى السالم عبد مجدى اٌه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600460االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348339محمد عطٌه السٌد محمد اٌه
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348340ؼزالى محمد سعد السٌد بسنت
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348341ندا محمد الفتاح عبد نبٌل بسنت
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348342سعد احمد سعد صبحى تؽرٌد
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348343سالم العزٌز عبد الفتاح عبد احمد حبٌبه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600391االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348344القادر عبد الوهاب عبد القادر عبد حبٌبه
 لوزان

األزارٌطة
مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348345ناصر محمد حسن محمود حبٌبه
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348346احمد سٌد سالم العزٌز عبد شاكر دالٌا
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348347الجوهرى حسن محمد اشرؾ رحمة
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348348السٌد صدٌق احمد النبى عبد رحمة
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600409االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348349هاشم محمد البدرى مظهر روان
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600443االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348350الحمٌد عبد مرسى السٌد محمود رودٌنه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600399االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348351الطباخ سعد سعد السالم عبد سعد زٌنب
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600470االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348352معوض جٌد فؤاد منٌر سٌمون
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600432االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348353حامد السٌد محمد اشرؾ صابرٌن
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600415االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5348354الجندى خلٌل حسن السٌد صبحٌه
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348355قرقوره محمد حامد محمد عفاؾ
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348356جاد محمد الستار عبد احمد فادٌه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348357امام متولى احمد رفعت الزهراء فاطمه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600460االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348358العطا ابو مصطفى عبده عادل مرٌم
 لوزان

األزارٌطة
راسب600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348359الشافعى خمٌس القادر عبد مرٌم
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600435االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348360عٌسى على عٌسى محمد مرٌم
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348361الردٌنى محمد السٌد وحٌد مرٌم
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348362الجلٌل عبد محمد خلؾ منار
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348363فاٌد السباعى عامر شوقى منار
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348364على ابراهٌم محمود سمٌر نانسى
 لوزان

األزارٌطة
ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348365محمد الوهاب عبد ابراهٌم احمد ندى
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600472االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348366الخالق عبد محمد محمود على ندى
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600464االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348367على احمد طارق نسمه
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600496االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348368مسعود محمود محمود مسعود نهى
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600503االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348369بركه محمد على هللا عبد محمد نورهان
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600445االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348370على بكرى انور عادل هاٌدى
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600450االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348371محمد الحمٌد عبد حسنى هانى هاٌدى
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600479االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348372عقٌله حمٌده عقٌله سعٌد هند
 لوزان

األزارٌطة
ناجح600432االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5348373ابراهٌم السٌد محمد خمٌس حبٌبه
 لوزان

األزارٌطة
600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

سح)مفصول

(ملؾ ب

5348381ابوشادى محمد اسماعٌل ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348382النحراوى احمد محمد حمدى ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600414االسكندرٌة شرق

5348383محمد المحمدى محمد ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600415االسكندرٌة شرق

5348384احمد الزناتً العال عبد محمد ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600389االسكندرٌة شرق



5348385العال عبد شعبان السٌد احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436االسكندرٌة شرق

5348386حمد على فتح رضا احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600399االسكندرٌة شرق

5348387البلقٌنى ابراهٌم احمد رمضان احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348388شاهٌن على الحمٌد عبد صبحى احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348389جاد ٌحى السالم عبد احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348390الودود عبد طه الصافى محمد الصافى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600415االسكندرٌة شرق

5348391حسان احمد حسن محمود حسن
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348392قاسم الستار عبد محمد حمدى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430االسكندرٌة شرق

5348393عٌسى هللا عطا شعبان خالد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457االسكندرٌة شرق

5348394عطٌفى احمد خلؾ رافت
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600405االسكندرٌة شرق

5348395ابراهٌم احمد حسن احمد شهاب
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600397االسكندرٌة شرق

5348396محمد مختار محمد طارق
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348397ابوعطا عرفه رجب مرسى الرحمن عبد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

 عبد محمد اللطٌؾ عبد مصطفى اللطٌؾ عبد

اللطٌؾ
5348398

 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348399ساري نوام اسماعٌل محمد هللا عبد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348400صادق مصطفى محروس الوهاب عبد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348401على الحلٌم عبد محمد عمر
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348402النجار على ابراهٌم محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348403محمد الحلٌم عبد محمد ابراهٌم محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348404رفاعً ابراهٌم شحاته السٌد محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348405اسماعٌل حسانٌن بسٌونى محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348406القونى ٌوسؾ الٌزٌد ابو جمال محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431االسكندرٌة شرق

5348407السٌد محمد جمال محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348408شعٌشع ابو محمد رضا محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348409على محمد محمد سعٌد محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348410جوهر احمد ابراهٌم عصام محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600374االسكندرٌة شرق

5348411ٌوسؾ كامل بكرى فتحى محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348412بٌومى الحكٌم عبد جمال محمود
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348413الجزار ؼازى احمد مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600392االسكندرٌة شرق

5348414الزلطة السٌد محمد محمد حماده مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600393االسكندرٌة شرق

5348415هللا نعمه الحسٌب عبد محمد مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600398االسكندرٌة شرق

5348416السالم عبد فتحى الحمٌد عبد نور
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600393االسكندرٌة شرق

5348417محمد السٌد السٌد خمٌس ٌوسؾ
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600االسكندرٌة شرق

5348418االمام محمد الموجود عبد هانى ٌوسؾ
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348421المعبود عبد ابراهٌم خالد ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348422الطواب مصطفى حسن المتولى على ابراهٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402االسكندرٌة شرق

5348423رشوان عبده رمضان احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600385االسكندرٌة شرق

5348424محمود على فتحى طارق احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348425مرسى احمد محمد احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600397االسكندرٌة شرق

5348426هللا جاب خمٌس محمد احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348427عبده ابراهٌم عبده محمود احمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348428موسى ابراهٌم محمود حمود بالل
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348429على محمد مختار ماهر جمال
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348430الصبور عبد فوزى رمضان زٌاد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348431العزٌز عبد مسعود ابراهٌم سعد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348432ابراهٌم احمد حسن احمد شادى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348433موسى عٌاد جمال شكرى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348434محمدىن ابراهٌم سعٌد الرحمن عبد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348435مشعل سلٌمان المنعم عبد محمد المنعم عبد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348436هللا عوض محمد عطٌه اٌمن عطٌه
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348437على عطٌه محمد عطٌه
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348438على هللا جاب الدٌن عصام عمر
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348439حسان زكرٌا لطفى محمد عمر
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348440جرجس سعٌد لمعى رومانى فادى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348441محمد المطلب عبد محمد كرٌم
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348442الؽنى عبد فتحى اسامه محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348443حسٌن فتحى طارق محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348444وهبه احمد عطا محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348445الطنطاوى ابوالمعاطى شوقى فرٌد محمد
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348446العزب العزٌز عبد جمال محمود
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348447ابوالعزم على السٌد عصمت محمود
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348448الجمل سرور على شكرى مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600391االسكندرٌة شرق

5348449مصطفى الحمٌد عبد محمد مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348450هالل فولى على محمود مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348451الخطٌب اللطٌؾ عبد رمضان هانى مصطفى
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348452صقر احمد اللطٌؾ عبد الحسن ٌوسؾ
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348453على السٌد طارق ٌوسؾ
 لوزان

خورشٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348461على العال ابو ابراهٌم رمضان ابراهٌم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600411االسكندرٌة شرق

5348462الٌزٌد ابو المكارم ابو السٌد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348463العال عبد السٌد جابر احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348464سلٌمان محمود الؽنى عبد حسن احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348465حسن العزٌز عبد عزت الحمٌد عبد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348466رحال حسنٌن محمد كمال كرٌم احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348467المقصود عبد سعٌد محمد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348468محمد مدنى العزٌز عبد محمد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600396االسكندرٌة شرق

5348469شنب ابو خلٌل خلٌل عنتر محمد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348470السٌد شطا فوزى محمد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348471الطواب بدرى ناصر احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348472احمد عبده سعٌد ابراهٌم اسالم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348473ؼانم محمد فاروق محمد اسالم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348474سالم محمد العظٌم عبد صالح اشرؾ
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348475دروٌش سند امٌن مصطفى امٌن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348476مشرقى ابراهٌم صبحى امٌل اٌلٌا
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348477اسكندر خٌر الدٌن محى بٌشوى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348478مرسى احمد بدر حسن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348479الرحمن عبد مسلم محمد فتحى خمٌس
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348480حسن عٌسى خمٌس السٌد زٌاد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348481حمزه محمد خمٌس سعٌد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348482مرجان ابراهٌم موسى فاٌز شادى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348483شتٌوى العزٌز عبد القادر عبد شرٌؾ عاصم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348484ابراهٌم رمضان احمد الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348485خاطر حسن محمد حسن الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

 احمد اللطٌؾ عبد العزٌز عبد الرحمن عبد

البرى
5348486

 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424االسكندرٌة شرق

5348487الصباغ محمد محمد محمد فتحى الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424االسكندرٌة شرق

5348488عوض محمد سالم المنعم عبد محمد الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348489محمود على العال عبد مجاهد العال عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348490عوض محمد سالم المنعم عبد محمد هللا عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600365االسكندرٌة شرق

5348491الساكت محمد متولى احمد الدٌن عز
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348492ؼلمش مصطفى محمد صالح عالء
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600386االسكندرٌة شرق

5348493المطلب عبد على ابراهٌم على
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600379االسكندرٌة شرق

5348494محمد المجٌد عبد الجلٌل عبد محمد عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600389االسكندرٌة شرق

5348495فواز دٌاب فاٌز محمد عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348496هارون الزهرى هارون محمد عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600376االسكندرٌة شرق

5348497محمود فهٌم سعٌد محمد عمرو
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348498الهادى عبد ابراهٌم محمد السٌد محمد فادى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600381االسكندرٌة شرق

5348499كامل نٌازى طارق كرٌم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348500عجٌبه سعد محمد محمود كرٌم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348501القطرى ابراهٌم الدٌن كمال طارق كمال
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348502السٌد محمد محمود احمد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348503رمضان الوهاب عبد الحمٌد عبد اسماعٌل محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427االسكندرٌة شرق

5348504رضوان رمضان السٌد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348505الهادى عبد احمد محمد جمال محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600351االسكندرٌة شرق

5348506شرشر بٌومى العلٌم عبد حسن محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600االسكندرٌة شرق



5348507مصطفى احمد السٌد خالد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348508مرسى رجب زكرٌا رجب محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348509الفتاح عبد حموده محمد الفتاح عبد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348510الحق جاد على احمد عصام محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600401االسكندرٌة شرق

5348511عوض شحاته هللا عبد محمود محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600442االسكندرٌة شرق

5348512احمد مرسى محمد مرسى محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348513رجب السٌد محمود جابر محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348514خلٌفه محمد العظٌم عبد مصطفى حسن محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348515ابراهٌم محمود حمدى محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348516محمد بدرى احمد ٌسرى محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600االسكندرٌة شرق

5348517محمد محمود عابدٌن محمود مروان
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

راسب600االسكندرٌة شرق

5348518المسٌح عبد ٌواقٌم هللا شكر مٌالد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348519مرقص امٌل هشام مٌنا
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600341االسكندرٌة شرق

5348520العزٌز عبد العزب محمد هشام
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348521محمد احمد محمد احمد ولٌد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600401االسكندرٌة شرق

5348522رجب خلٌل محمد السٌد ٌحٌى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600357االسكندرٌة شرق

5348523رزق محمد رزق احمد ٌوسؾ
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436االسكندرٌة شرق



5348531الرحمن عبد رٌاض زؼلول سعد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600394االسكندرٌة شرق

5348532عنانى محمد احمد سعٌد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600381االسكندرٌة شرق

5348533ؼرٌب الجواد عبد الرحمن عبد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600399االسكندرٌة شرق

5348534ٌوسؾ مصطفى فرج المنعم عبد احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490االسكندرٌة شرق

5348535ٌاسٌن محمد احمد ٌاسٌن احمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5348536بولس كامل فرٌد بٌتر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600387االسكندرٌة شرق

5348537اسماعٌل حسن السالم عبد حسن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600387االسكندرٌة شرق

5348538اسماعٌل حسن السالم عبد حسٌن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600392االسكندرٌة شرق

5348539شلبى هنداوى سٌد محمود خالد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348540عتش محمد شحاته سعد محمد سعٌد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600396االسكندرٌة شرق

5348541احمد الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600531االسكندرٌة شرق

5348542الحسن ابو سالم ابراهٌم احمد الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600380االسكندرٌة شرق

5348543الحسٌنى محمد وجٌه اٌمن الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600383االسكندرٌة شرق

5348544اسماعٌل محمد حسن الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600398االسكندرٌة شرق

5348545المجٌد عبد محمد هللا عبد محمد الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600380االسكندرٌة شرق

5348546الرحمن عبد الصافى جمعه ممدوح الرحمن عبد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460االسكندرٌة شرق

5348547سكرمه خطاب السٌد خطاب عالء
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454االسكندرٌة شرق

5348548احمد ابراهٌم سعٌد ابراهٌم عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5348549موسى السٌد موسى جابر عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411االسكندرٌة شرق

5348550الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد صالح عمر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402االسكندرٌة شرق

5348551محمد حافظ ابراهٌم محمد فارس
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
مفصول600االسكندرٌة شرق

5348552الرازق عبد فٌصل تامر فٌصل
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348553ابراهٌم سطوحى محمد ابراهٌم محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348554فلفل ابراهٌم مسعد ابراهٌم محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348555خلٌل ابراهٌم حسن احمد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411االسكندرٌة شرق

5348556احمد فاضل محمود اشرؾ محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600377االسكندرٌة شرق



5348557اسماعٌل احمد صدقى حمدى محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600397االسكندرٌة شرق

5348558رمضان حسنٌن الؽفار عبد الؽنى عبد محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600469االسكندرٌة شرق

5348559هللا عبد حسٌن على عالء محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348560عثمان سلٌمان حسٌن على محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348561هللا عبد حسٌن شحاته فرج محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348562هللا حسب محمد حامد محمود محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348563اسماعٌل احمد حسنى هشام محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600420االسكندرٌة شرق

5348564مزو العربى محمد وائل محمد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348565الفوال النبى عبد محمود ابراهٌم محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348566محمد احمد شعبان محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348567ٌحٌى القادر عبد المجٌد عبد طلعت محمود
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348568النقلى احمد محمد محمود مصطفى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348569محمد الرازق عبد مصطفى مسعد مصطفى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348570الرحمن عبد محمد صابر ممدوح مصطفى
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348571النجار السٌد ابراهٌم فٌصل مؤمن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348572محمود العال عبد منصور مؤمن
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348573جوده زهٌان برتى انور مٌالد
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348574ؼنٌم عسران محمد نبٌل
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452االسكندرٌة شرق

5348575رمضان هاشم محمد هاشم
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348576محمد احمد احمد على ٌاسر
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404االسكندرٌة شرق

5348577معاطى السٌد ابراهٌم محمد ٌوسؾ
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348578السٌد القادر عبد احمد محمد ٌوسؾ
 لوزان

فٌكتورٌا

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348581محمد مصطفى احمد الرؤؾ عبد احمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600451االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348582محمد محمود محمد احمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600435االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348583شلبى محمد الفتاح عبد محمود احمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600419االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348584السٌد محمد محمد اسالم
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600424االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة



5348585شعٌب محمد على السٌد حامد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600421االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348586سلمان محمود حمزة محمود حمزة
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600433االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348587النعٌم عبد احمد على احمد زٌاد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600435االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348588ادم امٌن جمعه امٌن صفوت
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600415االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348589خلٌل محمد جابر محمد عاصم
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600420االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348590حمٌسه على العزٌز عبد الحمٌد عبد عماد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600424االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348591العبد محمد الحلٌم عبد رافت كرٌم
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600418االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348592الجندى احمد قطب احمد محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600423االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348593هلٌل السٌد سعد محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600388االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348594شتا الحمٌد عبد ابراهٌم سعٌد محمد
 الحرٌر

الصناعى
ثانً دور600االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348595سلمان طه محمد شعبان محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600415االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348596الشرنوبى محمد صبحً محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600426االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348597نعٌم محمد عثمان محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600453االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348598عبادى محمد خمٌس مصطفى محمد
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600455االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348599ؼازى عنتر نبٌل عنتر محمود
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600414االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348600العال عبد المقصود عبد سعد رجب مروان
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600416االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348601الدٌب محمد جابر محمود مصطفى
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600427االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348602فاٌز الجواد عبد هللا عبد مؤمن
 الحرٌر

الصناعى
ثانً دور600االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348603جهمى قاسم الحمٌد عبد محمود ٌاسر
 الحرٌر

الصناعى
ناجح600467االسكندرٌة شرقمٌكانٌكٌة صٌانة

5348611العزٌز عبد محمد جابر ابراهٌم
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600414االسكندرٌة شرق

5348612سلٌمان اسماعٌل ابراهٌم جمعه ابراهٌم
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600386االسكندرٌة شرق

5348613الشرٌؾ الهادى عبد هاشم محمد ابراهٌم
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600403االسكندرٌة شرق

5348614محمد ابراهٌم فؤاد محرم احمد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408االسكندرٌة شرق

5348615السالم عبد السعٌد محمد احمد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348616عبده محمد رمضان محمد محمود احمد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451االسكندرٌة شرق

5348617احمد محمد محمد احمد اسامه
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427االسكندرٌة شرق



5348618بهنسى محمد الرحمن عبد اسالم
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418االسكندرٌة شرق

5348619قطب زكى سعد السٌد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417االسكندرٌة شرق

5348620قندٌل ابراهٌم محمد محمد امٌر
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600419االسكندرٌة شرق

5348621حسن محمد حسن محمد ذٌاد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600405االسكندرٌة شرق

5348622دعدر محمد على احمد عادل
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600423االسكندرٌة شرق

5348623محمد سلٌمان على صالح الرحمن عبد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600410االسكندرٌة شرق

5348624الصٌاد محمود محمد ممدوح الرحمن عبد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417االسكندرٌة شرق

5348625نصر كامل كامل احمد كرٌم
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600393االسكندرٌة شرق

5348626العزٌز عبد محمد جمال محمد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600412االسكندرٌة شرق

5348627الحمٌد عبد السٌد الستار عبد محمود محمد
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600408االسكندرٌة شرق

5348628الرحمن عبد الدٌن نور خالد محمود
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431االسكندرٌة شرق

5348629الخولى ابراهٌم هاشم عالء محمود
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600402االسكندرٌة شرق

5348630عبٌد اسماعٌل جالل محمد محمود
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404االسكندرٌة شرق

5348631المالح مصطفى عطٌه سعٌد محمد محمود
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600414االسكندرٌة شرق

5348632مناع على حافظ مصطفى حافظ مصطفى
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600409االسكندرٌة شرق

5348633جبرٌل العزٌز عبد محمد مصطفى
 الحرٌر

الصناعى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600401االسكندرٌة شرق

5348641السٌد احمد الدسوقى ابراهٌم السٌد ابراهٌم
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600375االسكندرٌة شرق

5348642شحاته بسٌونى احمد جمال احمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600341االسكندرٌة شرق

5348643دروٌش محمد احمد رضا احمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348644سلطان اسماعٌل الفتاح محمودعبد احمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600390االسكندرٌة شرق

5348645العظٌم عبد القوى عبد مصطفى احمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404االسكندرٌة شرق

5348646محمد احمد رجب صابر حازم
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600404االسكندرٌة شرق

5348647عوض ابو حسن نبٌل حسن
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600406االسكندرٌة شرق

5348648العاطى عبد السٌد محمد مجدى زٌاد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600333االسكندرٌة شرق

5348649احمد سالم بخٌت محمد الدٌن سٌؾ
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600438االسكندرٌة شرق

5348650منصور محمود صبرى محمود صبرى
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348651حسٌن حمٌد حسن عادل هللا عبد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600343االسكندرٌة شرق

5348652محمد الستار عبد مجدى هللا عبد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600364االسكندرٌة شرق

5348653شحات المحسن عبد جمال المحسن عبد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600366االسكندرٌة شرق

5348654اللطٌؾ عبد محمد عمار شرؾ عمار
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348655المقصود عبد القادر عبد باهى عمر
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600406االسكندرٌة شرق

5348656محمد السالم عبد الوهاب عبد خالد محمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600337االسكندرٌة شرق

5348657بسٌونى حسٌن عباده محمد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600406االسكندرٌة شرق

5348658السعدنى محمد المرضى عبد الحمٌد عبد محمود
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348659احمد ابراهٌم فاروق محمد محمود
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600382االسكندرٌة شرق

5348660هللا جاد محمد هللا جاد مصطفى
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348661محمود سالم ربٌع ولٌد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417االسكندرٌة شرق

5348662حسٌن محمد مصطفى الدٌن صالح ولٌد
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600335االسكندرٌة شرق

5348663سالم محمود الصمد عبد اشرؾ ٌوسؾ
 العربٌة

للؽزل

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600393االسكندرٌة شرق

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348671حامد محمد على احمد اسراء

ناجح600492االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348672الرحمن عبد حامد السٌد اسراء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348673عبده محمد احمد على اسراء

ناجح600512االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348674المجد ابو الحق عبد فطٌم اسراء

ناجح600475االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348675رفاعى محمود محمد اسراء

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348676فراج الحمٌد عبد محمد رمضان اسماء

ناجح600481االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348677فضل الخالق عبد فرج عوض اسماء

ناجح600478االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348678خلٌل محمد مسعود احمد اسمهان

ناجح600446االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348679فاروز مبروك محمود احمد االء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348680الضلعى ابراهٌم العزٌز عبد عادل االء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348681نعٌم السٌد ابراهٌم عٌد االء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348682ٌوسؾ محمود العزٌز عبد محمود االء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348683هارون الحلٌم عبد زكى مدحت االء

ناجح600448االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348684مرسى صابر ناصر الشٌماء

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348685سلٌمان عطٌه سعٌد مجدى امل

ناجح600492االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348686عبده قطب محمد امل

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348687محمود عامر اشرؾ امنٌه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348688محمد الموجود عبد محمد حسن امنٌه

ناجح600438االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348689محمد الدمرانى محمد عصام امنٌه

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348690بكار محمد عمر محمود امنٌه

ناجح600484االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348691ربه عبد شاكر احمد امٌنه

ناجح600496االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348692خطاب محمد العزٌز عبد ابراهٌم اٌات

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348693محمد حلمى رمضان حسن اٌمان

ناجح600477االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348694سلٌمان الواحد عبد حمدى اٌمان

ناجح600422االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348695ابراهٌم محمد جالل سعد اٌمان

ناجح600488االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348696سعد زكرٌا ابراهٌم حسام اٌه



ناجح600456االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348697عثمان محمود حسان خمٌس اٌه

ناجح600442االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348698ابراهٌم محمد سعٌد اٌه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348699البارى عبد احمد سعٌد سمٌر اٌه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348700سعد ٌوسؾ المتجلى عبد محمد اٌه

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348701محمد سلٌمان خلؾ مصطفى بدرٌه

ناجح600489االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348702رزق مرسى رزق حسن بدور

ناجح600468االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348703مبارك محمد عقل مجدى بدور

ناجح600495االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348704طالب ابو زؼلول كرٌم بسمه

ناجح600466االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348705شرٌكه محمود السعٌد طلعت ولٌد بسمه

ناجح600470االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348706السٌد احمد محمد احمد بسنت

ناجح600495االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348707عثمان محمود محمود الدٌن محى تسنٌم

ناجح600522االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348708على الفتاح عبد عزت تقى

ناجح600446االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348709عبده احمد محمد القادر عبد جمٌله

ناجح600508االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348710محمد رضوان محمد احمد جهاد

ناجح600443االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348711ابراهٌم حموده رمضان صابر جومانا

ناجح600426االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348712الهادى عبد احمد ذكى هشام جٌهان

ناجح600451االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348713محمد حسنٌن محمد حسام حبٌبه

ناجح600420االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348714محمد جمعه العباس ابو خمٌس حبٌبه

ناجح600412االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348715حسن ابراهٌم سعد ناصر حبٌبه

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348716احمد سٌد المجٌد عبد احمد سٌد حسن حنٌن

ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348717سلوع السٌد على السٌد خلود

ناجح600448االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348718الداٌم عبد فهمى جابر سعٌد خلود

ناجح600435االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348719محمد هالل احمد مجدى خلود

ناجح600496االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348720السٌد على ابراهٌم محمد دعاء

ناجح600504االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348721ٌونان وهٌب عرٌان دمٌانه

ناجح600456االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348722الرازق عبد احمد مصطفى سعد دنٌا

ناجح600410االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348723خالد مرسى كمال نبٌل دنٌا

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348724سلٌم ذكى صالح ولٌد دنٌا

ناجح600439االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348725الخاللى احمد الصاوى هللا عطا دٌنا

ناجح600480االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348726وٌصا توفٌق فرج دٌنا

ناجح600454االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348727احمد محمد احمد محمد دٌنا

ناجح600466االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348728احمد السٌد السٌد محمد دٌنا

ناجح600478االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348729العاطى عبد المرسى خالد رحمه

ناجح600506االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348730الدبابى حمزه ناجى شوقى رحمه

ناجح600508االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348731عطٌه احمد السٌد محمد رحمه

ناجح600507االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348732ابراهٌم رسالن على ممدوح رحمه

ناجح600475االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348733صبره عثمان احمد الدٌن حسام رزان

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348734البسٌونى محمود محمد جمال رنا

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348735الرحٌم عبد سرٌع ابو جمعه محمد رنا

ناجح600432االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348736الجواد عبد مصطفى ابراهٌم ادهم روان

ناجح600443االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348737ابراهٌم حسٌن الداٌم عبد رجب روان

ناجح600445االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348738نعٌم السٌد ابراهٌم عٌد روان

ناجح600481االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348739هالل سعد مصطفى روان

ناجح600476االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348740النشار محمد ٌسٌن فتحى رٌهام

ناجح600469االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348741زٌدان على حسن زٌنب

ناجح600498االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348742خلٌل عجاٌبى عٌاد عزمى سامٌه

ناجح600447االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348743عطا الؽفار عبد عطا ٌسرى ساندى

ناجح600488االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348744حسٌن رمضان سالمه سلمى

ناجح600482االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348745الحلٌم عبد فؤاد الحلٌم عبد سلمى

ناجح600417االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348746حمدتو على جابر محمد سلمى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348747ابراهٌم السمٌع عبد مصطفى محمد سلمى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348748محروس السٌد ٌسرى سلمى



ناجح600491االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348749السالم عبد عسران فتحى البص سماح

ناجح600451االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348750محمد صالح حسن محمد سندس

ناجح600478االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348751احمد الرحٌم عبد الدٌن نصر السٌد سهٌله

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348752دروٌش المنعم عبد صالح سهٌله

ناجح600418االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348753حمٌده محمد الحمٌد عبد محمد سهٌله

ناجح600442االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348754مهنا ٌوسؾ محمود شرٌؾ شروق

ناجح600450االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348755رمضان مندور مختار شروق

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348756حجازى احمد محمد شاكر شٌماء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348757على محمد الداٌم عبد على شٌماء

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348758احمد الحمٌد عبد محمد شٌماء

ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348759الدٌب محمد اسماعٌل خمٌس صابرٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348760بسٌونى خلٌفه بسٌونى عادل صفاء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348761البٌومى على جبر عماد ضحى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348762على برهام المنصؾ عبد عالء عال

ناجح600470االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348763سلٌمان عطٌه سعٌد عادل فاطمه

ناجح600478االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348764عاشور سلطان فتحى عادل فاطمه

ناجح600503االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348765الرحمن عبد حامد الرحمن عبد فاطمه

ناجح600476االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348766عثمان منصور احمد محمد فاطمه

ناجح600452االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348767الرفاعى ذكى هاشم حسن فتحٌه

ناجح600466االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348768عٌاد ابراهٌم الفتاح عبد حمدى فرٌده

ناجح600442االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348769ٌونس محمد ربٌع صابر فٌروز

ناجح600479االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348770قزمان حبٌب حسنى نصحى فٌوال

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348771نفادى فهمى السٌد عبد ماجد مارٌنا

ناجح600505االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348772ٌوسؾ الحمٌد عبد احمد محمد مدٌحه

ناجح600482االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348773جامع الجارحى المجٌد عبد الجارحى مرٌم

ناجح600460االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348774المصرى السٌد محمد السٌد مرٌم

ناجح600418االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348775سعد هللا سعد اٌمن مرٌم

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348776الطنطاوى حسن عادل مرٌم

ناجح600467االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348777محمد احمد محمد على مرٌم

ناجح600458االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348778خلٌل وهٌب نجٌب مارٌهان

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348779المعطى عبد مصطفى ٌاسر ملك

ناجح600495االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348780السٌد بكر ابراهٌم عادل منار

ناجح600436االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348781مرسى محمد ابراهٌم محمد منار

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348782فراج الٌزٌد ابو الحمٌد عبد احمد هللا منه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348783رجب حسن محمد احمد هللا منه

ناجح600471االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348784ٌوسؾ شوقى السٌد هللا منه

ناجح600463االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348785حسن على حسن جمعه هللا منه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348786محمد احمد خمٌس محمد هللا منه

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348787ابراهٌم على المقصود عبد محمود هللا منه

ناجح600480االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348788محمد احمد محمد مصطفى هللا منه

ناجح600490االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348789النحاس احمد فهمى محمد احمد مى

ناجح600463االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348790مصطفى العطى عبد مصطفى عصام مٌار

ناجح600442االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348791عمران محمد ابراهٌم هشام مٌار

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348792حسن محمد فؤاد محمد نانسى

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348793هللا عبد صبحى ٌاسر نانسى

ناجح600465االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348794حسن محمد محمد محمد ناهد

ناجح600484االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348795عوٌد محمد الرحٌم عبد ابراهٌم ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348796النصر ابو محمد ثابت السٌد ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348797قناوى حسن محمد جمال ندى

ناجح600504االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348798حسٌن مصطفى ابراهٌم خالد ندى

مفصول600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348799مصطفى احمد مصطفى عاطؾ ندى

ناجح600471االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348800محمد صبحى عماد ندى



ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348801الجزار صابر بهجات مجدى ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348802الداٌم عبد ابراهٌم ابراهٌم محمد ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348803المجد ابو ابراهٌم فتحى محمد ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348804حسن ابراهٌم جمعه محمود ندى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348805عفٌفى احمد محمود احمد نرمٌن

ناجح600464االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348806حسن المجٌد عبد رزق رمضان نرمٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348807هللا نصر المالك عبد لمعى عادل نرمٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348808على شعبان على ٌاسر نرمٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348809احمد العظٌم عبد السٌد احمد نهى

ناجح600535االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348810على الفتاح عبد عزت نهى

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348811القادر عبد على رزق شرٌؾ نورة

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348812البارى عبد احمد ابراهٌم احمد نورهان

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348813عمر محمد حامد محمد حسن نورهان

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348814العبد على حسن سعٌد نورهان

ناجح600489االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348815شراره ابراهٌم الجواد عبد محمد نٌره

ناجح600449االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348816راجح خلٌل احمد خمٌس هاجر

ناجح600479االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348817نصار مصلحى محمد ممدوح هاجر

ناجح600457االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348818االمام فؤاد طلبه فؤاد هاله

ناجح600469االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348819محمود هللا عبد هانى هاٌدى

ناجح600432االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348820الصاوى الصاوى مبروك هانى هدٌر

ناجح600437االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348821احمد حسٌن حمدى هند

ناجح600470االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348822الزلبانى الحمٌد عبد سعد فاروق هند

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348823ٌوسؾ حافظ رشاد محمد هند

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348824عمران صالح محمد وسام

ناجح600492االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348825الكرٌم عبد الجٌد عبد خمٌس ابراهٌم والء

ناجح600466االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348826الصٌاد الحمٌد عبد محمود الحمٌد عبد والء

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348827على مؽربى مصطفى عٌد والء

ناجح600431االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348828صالح رمضان اشرؾ ٌاسمٌن

راسب600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348829ابراهٌم بسٌونى العربى ٌاسمٌن

ناجح600481االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348830الشلقامى محمد محمد جالل ٌاسمٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348831مسعود محمد عطٌه ٌاسمٌن

ناجح600476االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348832المؽربى الفتاح عبد على ٌاسمٌن

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348833العال عبد ابراهٌم محمد ٌاسمٌن

ناجح600458االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348834ابراهٌم محمد شوقى محمد ٌاسمٌن

ناجح600444االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348835الداٌم عبد محمود محمد محمد ٌاسمٌن

ناجح600427االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348836احمد سٌد نصربسٌونى محمود ٌاسمٌن

ناجح600513االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348837السالم عبد مصطفى محمد ناصر ٌاسمٌن

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348838محمود الناصر عبد خدٌجة
سح)مفصول

(ملؾ ب

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348839مجاهد ٌوسؾ عزة
سح)مفصول

(ملؾ ب

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348840الحى عبد احمد ولٌد منار
سح)مفصول

(ملؾ ب

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبسقطن بٌنك5348841مجاهد محمد نجالء
سح)مفصول

(ملؾ ب

5348851ابراهٌم الحكٌم عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600426االسكندرٌة شرق

5348852عبٌد احمد محمد احمد محمد ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5348853صٌام البسٌونى الزؼبى الدٌن علم بكر ابو

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348854سلٌمان الفتاح عبد صقر اٌمن احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348855مسعود السٌد السٌد سامح احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452االسكندرٌة شرق

5348856مشحال الفتاح عبد الفتح ابو طارق احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430االسكندرٌة شرق

5348857الراضى عبد حسن عٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5348858محمود احمد ممدوح احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348859منصور على رجب محمد اسامه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600448االسكندرٌة شرق

5348860زكى مرزوق خضر اسالم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421االسكندرٌة شرق

5348861احمد اسماعٌل عطٌه محمد اسالم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348862رضوان حامد راضى محمد اشرؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600475االسكندرٌة شرق

5348863مجاهد مرسى طارق تامر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348864هللا عبد محمد جابر محمد جابر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600422االسكندرٌة شرق

5348865حنا بطرس رزق جون

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348866محمد حماده عطٌتو مصطفى حسام

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600450االسكندرٌة شرق

5348867مهران على حسن على حسن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348868اللبودى محمد حسن محمد حسن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600429االسكندرٌة شرق

5348869حسٌن على حسن ناصر حسن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600440االسكندرٌة شرق



5348870محمد محمود صدقى بهاء حسٌن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348871مرجى عوض المولى عبد خالد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421االسكندرٌة شرق

5348872ناجى رجب محمد زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348873فرج على شعبان عادل شعبان

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5348874العزٌزعلى عبد محمود على صالح

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348875محمد الخالق عبد احمد ضٌاء

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600433االسكندرٌة شرق

5348876عمر زٌد ابو رجب طاهر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421االسكندرٌة شرق

5348877سٌد المجد ابو نوبى الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348878احمد محمد ٌوسؾ الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480االسكندرٌة شرق

5348879عباس العزٌز عبد كمال العزٌز عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348880القادر عبد المنعم عبد طه هللا عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427االسكندرٌة شرق

5348881السٌد محمود حامد محمود الدٌن عز

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348882محمد السالم عبد الفتاح عبد على الدٌن عصام

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348883محمود حسٌن محمد الستار عبد عمر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454االسكندرٌة شرق

5348884محمد ٌوسؾ مصطفى عاصم عمرو

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348885فرج عثمان محمد ناشد عمرو

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348886محروس نظمى منٌر فادى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434االسكندرٌة شرق



5348887النكالوى ابراهٌم سعد ابراهٌم محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467االسكندرٌة شرق

5348888العال عبد محمد ابراهٌم محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348889السٌد هللا عبد اسماعٌل دهب ابو محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600451االسكندرٌة شرق

5348890مطر منشاوى العال عبد احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348891المقصود عبد محمد احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5348892ٌوسؾ حسن احمد حسن محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600445االسكندرٌة شرق

5348893محمد عمرو محمود خالد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600476االسكندرٌة شرق

5348894دٌاب اسماعٌل محمد صابر محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348895العال عبد منصور ناصر محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348896مرسى محمود حنفى احمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348897محمد ابراهٌم فكرى اشرؾ محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600500االسكندرٌة شرق

5348898حسانٌن محمود محمد حسن محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348899فرج المجٌد عبد على محمد رضا محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348900مراد محمد مراد اٌهاب مراد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348901محمد الخالق عبد احمد مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5348902عماره احمد محمود انور مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348903سلٌم محمد السٌد مصطفى مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439االسكندرٌة شرق



5348904سلٌم رمضان ابراهٌم خالد مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5348905سالم حسن سالم ٌحٌى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444االسكندرٌة شرق

5348906محمود الٌزٌد ابو صابر انور ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600439االسكندرٌة شرق

5348907الحمٌد عبد احمد موسى ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348908الرحمن عبد الحمٌد عبد وصفى ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437االسكندرٌة شرق

5348911بدوى حفنى ابراهٌم حسن ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348912السٌد محمود المولى عبد عزت ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600416االسكندرٌة شرق

5348913حسٌن رمضان سالمه سعٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445االسكندرٌة شرق

5348914بسٌس العظٌم عبد سعٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600431االسكندرٌة شرق

5348915العتر الاله عبد ابراهٌم محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348916شناوى هللا عبد توفٌق محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348917فرج محمود على محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348918شلبى خضر محمد حسن احمد اسالم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600420االسكندرٌة شرق

5348919الرحٌم عبد خضٌرى احمد محمد اسالم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348920سلٌمان محمد خلٌفه محمد اشرؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445االسكندرٌة شرق

5348921عثمان هرٌدى عامر انور السٌد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5348922بدوى حسن محمد رشدى امجد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600446االسكندرٌة شرق



5348923حناوى متى جورج اندرو

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600445االسكندرٌة شرق

5348924اللطٌؾ عبد فرؼلى محمود باسم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433االسكندرٌة شرق

5348925احمد فرؼلى سعد احمد جاسر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600415االسكندرٌة شرق

5348926احمد القادر عبد طارق حازم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600467االسكندرٌة شرق

5348927محمد السٌد خلٌل هشام خلٌل

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600449االسكندرٌة شرق

5348928اللطٌؾ عبد محمد ربٌع ربٌع

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348929ابراهٌم محمد رمزى محمد رمزى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348930محمد على محمد اسماعٌل زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600472االسكندرٌة شرق

5348931محمد عبده محمد كرم طارق

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600458االسكندرٌة شرق

5348932خلٌفه احمد السٌد ابراهٌم الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600473االسكندرٌة شرق

5348933هالل الفتاح عبد اٌمن الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5348934السنوسى احمد محمد فتحى عامر الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600464االسكندرٌة شرق

 مصطفى مصطفى مصطفى محمد الرحمن عبد

النحاس
5348935

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600450االسكندرٌة شرق

5348936الصفتى احمد محمود الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600477االسكندرٌة شرق

5348937شرشٌر مفتاح سعد مرعى العزٌز عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5348938عاشور احمد سٌد ٌسرى الدٌن عز

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600436االسكندرٌة شرق

5348939صدقه الحلٌم عبد محمد اٌمن عصام

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600413االسكندرٌة شرق



5348940محمود محمد انور احمد على

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5348941على معتمد حمدى على

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600472االسكندرٌة شرق

5348942حسنٌن السٌد محمد السٌد عمر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348943محمود محمد فاروق خالد عمر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600434االسكندرٌة شرق

5348944نور محمد خٌرى عاطؾ عمرو

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600442االسكندرٌة شرق

5348945مٌخائٌل جندى كمال فادى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600473االسكندرٌة شرق

5348946على محمد سعٌد محمد فارس

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600439االسكندرٌة شرق

5348947سلٌم فتحى سلٌم فتحى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600451االسكندرٌة شرق

5348948شامه ابو السٌد فتحى عالء فتحى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600433االسكندرٌة شرق

5348949رشٌدى القادر عبد محمد عادل كرٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600470االسكندرٌة شرق

5348950ابراهٌم فرحات محمد كرٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600457االسكندرٌة شرق

5348951اسكندر نعٌم رومانى كٌرلس

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600474االسكندرٌة شرق

5348952محسب محمد حسن ابراهٌم محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600454االسكندرٌة شرق

5348953حسن قاسم محمد احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600448االسكندرٌة شرق

5348954قناوى حسن محمود احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600472االسكندرٌة شرق

5348955محمود الجلٌل عبد مسكٌن جمال محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600475االسكندرٌة شرق

5348956محمد محمود هللا عبد حسنى محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600471االسكندرٌة شرق



5348957دروٌش محمد حسنٌن محمد حماده محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600474االسكندرٌة شرق

5348958ابراهٌم العزٌز عبد صابر محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600464االسكندرٌة شرق

5348959ابراهٌم على محمود الرازق عبد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600471االسكندرٌة شرق

5348960محمد حسن محمد على محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600485االسكندرٌة شرق

5348961مكى ابراهٌم مكى قبارى محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459االسكندرٌة شرق

5348962موسى دسوقى السٌد محمود محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465االسكندرٌة شرق

5348963السٌد احمد مصطفى محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600468االسكندرٌة شرق

5348964هللا جاد محمد احمد مصطفى محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600452االسكندرٌة شرق

5348965السٌد ٌاقوت محمد ممدوح محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600429االسكندرٌة شرق

5348966ٌاقوت جابر رجب احمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5348967اسماعٌل المنعم عبد خلٌفه محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600427االسكندرٌة شرق

5348968اسماعٌل فرج السٌد عصام محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348969المقصود عبد عصام محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5348970جابر ٌاسرالسٌد محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5348971مطرود رحٌم رحٌم اللطٌؾ عبد الدٌن محى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5348972محمد محمد سامى مروان

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5348973العٌنٌن ابو الدساوى هداٌه سمٌر مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600413االسكندرٌة شرق



5348974عثمان محمود هللا عبد عصام مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600431االسكندرٌة شرق

5348975محمد محمود محمد مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600430االسكندرٌة شرق

5348976السٌد حسٌن احمد كمال مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5348977على احمد خلٌفه مصطفى مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348978خلٌل السٌد محمد محمد ٌاسر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600455االسكندرٌة شرق

5348979محمد الحمٌد عبد مصطفى احمد ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348980منصور محمد السٌد هٌمن ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5348981العباس ابو السٌد محمد محمد ٌاسر ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600436االسكندرٌة شرق

5348991محمد الهادى عبد سعد اشرؾ احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348992ابراهٌم احمد جمال احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5348993نعٌم سعد احمد سعد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439االسكندرٌة شرق

5348994على حسنٌن سعٌد عادل احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600402االسكندرٌة شرق

5348995طه حسٌب محمد طه حسٌب محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448االسكندرٌة شرق

5348996عثمان محمد زكى محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462االسكندرٌة شرق

5348997الصفتى احمد محمود احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478االسكندرٌة شرق

5348998العطار على على فاروق ولٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429االسكندرٌة شرق

5348999الاله عبد النعٌم عبد محمود ولٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437االسكندرٌة شرق



5349000الفتاح عبد السٌد السٌد وحٌد السٌد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600434االسكندرٌة شرق

5349001محمود خمٌس محمد امٌر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431االسكندرٌة شرق

5349002الدٌب رمضان الناصر عبد زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501االسكندرٌة شرق

5349003بٌومى صبحى حمدى جمال صالح

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600421االسكندرٌة شرق

5349004حمد محمد محمد صالح صهٌب

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349005النعٌم عبد احمد هللا عبد ٌسرى صهٌب

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349006احمد محمد رمضان اشرؾ الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460االسكندرٌة شرق

5349007عبده المنعم عبد طارق الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600418االسكندرٌة شرق

5349008جزر المجد ابو محمد عٌد الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448االسكندرٌة شرق

5349009جزر المجد ابو محمد عٌد هللا عبد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469االسكندرٌة شرق

5349010الكافى عبد العزٌز عبد حسن عمر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459االسكندرٌة شرق

5349011ذكى مٌشٌل سمٌر فارس

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440االسكندرٌة شرق

5349012الحمٌد عبد الوزٌرى احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456االسكندرٌة شرق

5349013احمد حداد الكرٌم عبد اشرؾ محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440االسكندرٌة شرق

5349014عٌد على الؽنى عبد السٌد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600438االسكندرٌة شرق

5349015هللا عبد احمد محمد سعٌد محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600453االسكندرٌة شرق

5349016حماد عمر محمد عمر محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436االسكندرٌة شرق



5349017محمد هاشم احمد عنتر محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435االسكندرٌة شرق

5349018حماده احمد محمود محمد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448االسكندرٌة شرق

5349019فرج خلٌفه فرج محمود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600453االسكندرٌة شرق

5349020جاد المجٌد عبد سوٌد اشرؾ مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446االسكندرٌة شرق

5349021الشافى عبد مصطفى اشرؾ مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600424االسكندرٌة شرق

5349022محمد ابراهٌم مصطفى رجب مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437االسكندرٌة شرق

5349031نجم احمد محمد احمد جابر امنٌه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531االسكندرٌة شرق

5349032طه احمد الحفٌظ عبد محمد امنٌه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495االسكندرٌة شرق

5349033الدٌاسطى على محمد ممدوح امٌنه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510االسكندرٌة شرق

5349034دروٌش محمد محمود محمد بسمله

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463االسكندرٌة شرق

5349035اسماعٌل حسن الواحد عبد محمود جٌهان

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600االسكندرٌة شرق

5349036عزو مصطفى محمد مختار حبٌبه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503االسكندرٌة شرق

5349037احمد محمد احمد السٌد خلود

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483االسكندرٌة شرق

5349038اللطٌؾ عبد محمد حمدى رنا

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465االسكندرٌة شرق

5349039شحاته حسن ابراهٌم رٌتاج

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458االسكندرٌة شرق

5349040الكرٌم جاد الضٌفى على عادل رٌهام

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439االسكندرٌة شرق

5349041دٌب ابو محمد العال عبد مصطفى زٌنب

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440االسكندرٌة شرق



5349042ابراهٌم محمد محمود عالء سالى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435االسكندرٌة شرق

5349043على عمر ابراهٌم محمود سلمى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600422االسكندرٌة شرق

5349044فرج خلٌفه محمد شهٌره

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465االسكندرٌة شرق

5349045خنٌفر السٌد محمد احمد شٌرٌن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476االسكندرٌة شرق

5349046الؽنى عبد احمد احمد ممدوح صابرٌن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537االسكندرٌة شرق

5349047مصطفى دروٌش خمٌس ولٌد ضحى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511االسكندرٌة شرق

5349048شلبى محمد محمود خمٌس صبرى ماٌا

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485االسكندرٌة شرق

5349049ؼالى حنا راضى رومانى مرفت

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524االسكندرٌة شرق

5349050ابراهٌم جمٌل احمد سٌد مى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479االسكندرٌة شرق

5349051عسران السٌد الدٌب النبى عبد مٌار

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600551االسكندرٌة شرق

5349052عبده امام احمد امام نانسى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517االسكندرٌة شرق

5349053الناقه كامل محمد محمد نانسى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530االسكندرٌة شرق

5349054السٌد على محمد احمد ندى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513االسكندرٌة شرق

5349055احمد سٌد احمد حسن ندى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600572االسكندرٌة شرق

5349056ٌونس محمد سعد محمد نسرٌن

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480االسكندرٌة شرق

5349057الحافظ عبد محمد صالح نورهان

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484االسكندرٌة شرق

5349058عثمان احمد محمد جابر هاجر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493االسكندرٌة شرق



5349059تمام حمادى عباس حمدى هاجر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531االسكندرٌة شرق

5349060سلٌمان محمود محمد عاطؾ هاجر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458االسكندرٌة شرق

5349066تمٌم سلٌمان محمد صبرى ارٌج

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600457االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349067سعد على الحكٌم عبد طارق االء

 صقر

 شاهٌن

العجمى

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس
سح)مفصول

(ملؾ ب

5349068العظٌم عبد المنعم عبد االدهم امٌره

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600450االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349069بادٌر تامر توفٌق نصحى اٌمان

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600474االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349070احمد سالم على احمد مرٌم

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600464االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349071سرور على السٌد عادل اٌه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600458االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349072على السٌد حسن احمد تؽرٌد

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600454االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349073المهدى ابراهٌم احمد تقى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349074خلٌفه احمد السٌد رمضان حبٌبه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600451االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349075الهادى عبد فوزى اسعد حسنٌه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600446االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349076احمد ابراهٌم احمد محمد رحمه

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349077محمد منصور هشام ساره

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600462االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349078محمد حسن محمد حمدى سلمى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600471االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349079مفتاح السالم عبد المنعم عبد سلمى

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600483االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349080فهٌم هللا سعد عدلى كرستٌنا

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600486االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5349081سالم على احمد هاجر

 صقر

 شاهٌن

العجمى

ناجح600474االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349091مصطفى ابراهٌم محمد ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349092ٌونس احمد سٌد محمد ابراهٌم احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349093محمد خلٌل حسٌن اسامه احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349094الرحمن عبد جابر اشرؾ احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600372االسكندرٌة شرق

5349095مرسى فتحى الشحات احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349096سلٌمان الحداد احمد حداد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600409االسكندرٌة شرق

5349097العال عبد هللا عبد على صابر احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600384االسكندرٌة شرق

5349098محمد القادر عبد محمد فراج احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600381االسكندرٌة شرق

5349099عرابى جمعه ابراهٌم محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349100احمد سٌد زكى احمد محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600381االسكندرٌة شرق

5349101سلٌمان صادق احمد محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600400االسكندرٌة شرق

5349102على محمد امٌن محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349103متولى على محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349104الصعٌدى عطٌه على مصطفى احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349105الصمد عبد السٌد محمد محمد اشرؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349106المطلب عبد على السٌد طلعت السٌد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5349107عواد السٌد صالح ماجد السٌد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349108الرازق عبد السٌد محمد السٌد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349109حسن على محمد على باهلل المعتز

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349110السٌد موسى ربه عبد محمد جاسر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349111سرجٌوس عدلى ظرٌؾ جرجس

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349112محمد مصطفى محمد الدٌن حسام

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600379االسكندرٌة شرق

5349113قناوى حسن حسن احمد حسن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349114ٌونس هللا عبد المعطى عبد ٌوسؾ حسن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600487االسكندرٌة شرق

5349115ابراهٌم فتحى حسن خالد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349116السٌد احمد مصطفى الكرٌم عبد زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600369االسكندرٌة شرق

5349117شوشه ابو محمد محمود مفٌد زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349118هاشم محمود اٌهاب سامح

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349119هللا عبد محمد قرنى شعبان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349120سالم محمد رمضان ابراهٌم الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349121حسنٌن ابراهٌم حسنٌن الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349122حسنٌن عباس احمد خالد الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349123خلٌل عباس الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5349124بسٌونى متولى سامى هللا عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349125شحاته محمد النبى عبد سمٌر على

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349126شلتوت على على اسماعٌل على

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349127حسٌن خلٌفه حسن اشرؾ على

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349128الفتاح عبد محمد فتحى ابراهٌم عمر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349129ٌوسؾ عطٌه احمد حربى عمر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349130محمد حسن سالمه عادل عمر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349131البسطوٌسى السٌد عوض نصر عوض

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349132الفران فتحى فرج سعٌد فرج

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349133الرازق عبد احمد الرازق عبد فؤاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349134المولى عبد احمد متولى المولى عبد كرٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349135البرام محمد سمٌر مجدى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349136النجار على سعٌد ابرهٌم محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349137الصعٌدى عمر محمد احمد احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349138شوٌل محمد مصطفى رمضان احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600416االسكندرٌة شرق

5349139احمد سعٌد احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349140المولى عبد احمد على احمد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5349141اسماعٌل محمود الفتاح عبد رضا محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349142على طلبه محمد صالح محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349143الشناوى مصطفى محمد عادل محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600384االسكندرٌة شرق

5349144شٌبه شحاته عطٌه محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349145عٌسى احمد جمعه على محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349146الصاٌح محمد فاٌز محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349147هللا عبد عوض مسعود محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349148سالمه احمد مصطفى محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349149محمد رجب ٌاسر محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349150هللا عطا محمد فهمى احمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349151جاد احمد سٌد على احمد سٌد محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600366االسكندرٌة شرق

5349152ابراهٌم محمود عوض محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600364االسكندرٌة شرق

5349153الدٌن حسام نجم احمد سٌد محمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349154هالل عطٌه مصطفى عطٌه مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349155موسى تركى بسٌونى ٌسرى مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349156الحمٌد عبد الفتاح عبد وجٌه مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349157عبده اسماعٌل سعٌد نادر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600463االسكندرٌة شرق



5349158شبانه محمد هاشم محمد هاشم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349159سالمه صالح السٌد على هانى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600407االسكندرٌة شرق

5349160احمد الحافظ عبد خمٌس الدٌن عماد ٌحى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349161عٌسى حامد دسوقى برسى احمد ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349162هللا عطا احمد السمٌع عبد عاطؾ ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
راسب600االسكندرٌة شرق

5349171مدكور تركى محمود تركى ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600418االسكندرٌة شرق

5349172الناظر محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5349173متولى محمد احمد طارق احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600425االسكندرٌة شرق

5349174العال عبد احمد محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600383االسكندرٌة شرق

5349175ٌوسؾ محمد احمد محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349176عاتو محمد محمود انور محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349177معبد محمد محمود ٌاسر احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600406االسكندرٌة شرق

5349178السٌد سعد بشٌر جمعه اسالم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600416االسكندرٌة شرق

5349179الباقى عبد الحمٌد عبد انور حسام

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600403االسكندرٌة شرق

5349180اسماعٌل حسن السالم عبد حسن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600419االسكندرٌة شرق

5349181الشرٌؾ حسن على حسن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600453االسكندرٌة شرق

5349182الحلٌم عبد الرؤؾ عبد سامى خالد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق



5349183على ابراهٌم على سعد خالد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349184محمد على رجب نبٌل زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349185الدٌن زٌن سلٌمان احمد امجد شرٌؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600408االسكندرٌة شرق

5349186مصطفى متولى حسن متولى عاطؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600407االسكندرٌة شرق

5349187على محمد سوٌلم خالد الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349188محمد حسنى كمال محمد الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

 عبد الهادى عبد المعطى عبد محمد هللا عبد

المعطى
5349189

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440االسكندرٌة شرق

5349190عطا اٌوب انور المسٌح عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349191بكر ابو مبروك عوض القادر عبد عمر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349192احمد معوض العال عبد النبى عبد عمر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349193الحداد احمد العزٌز عبد مختار عمرو

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600449االسكندرٌة شرق

5349194هللا عبد عبده الحلٌم عبد صالح فارس

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600410االسكندرٌة شرق

5349195الؽفار عبد احمد السٌد عصام فارس

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349196السٌد محمد جمال فاروق

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349197ابراهٌم مٌخائٌل جرجس مٌشٌل مارك

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349198محمد مدنى حسنى اسامه محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600386االسكندرٌة شرق

5349199حسنٌن الحمٌد عبد قبارى اشرؾ محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600400االسكندرٌة شرق



5349200احمد خلٌل محمد السٌد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600441االسكندرٌة شرق

5349201زٌد ابو حمدان الستار عبد بدرى محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600408االسكندرٌة شرق

5349202اسماعٌل على اسماعٌل ربٌع محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600414االسكندرٌة شرق

5349203متولى محمد احمد طارق محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600402االسكندرٌة شرق

5349204حسان السالم عبد محمد عادل محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600431االسكندرٌة شرق

5349205احمد هللا فتح محمد عاطؾ محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600432االسكندرٌة شرق

5349206الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600391االسكندرٌة شرق

5349207الصعٌدى قطب محمد عطٌه محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349208احمد جالل عالم محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5349209ابراهٌم حسن محمد لطٌؾ محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600408االسكندرٌة شرق

5349210حسن محمود الدٌن صالح ناصر محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349211المزٌن السٌد محمد وائل محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600443االسكندرٌة شرق

5349212حسن ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349213محروس الونٌس عبد احمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349214محمد الحمٌد عبد فرٌد محمد محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5349215احمد فوزى احمد مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5349216حسن على شحاته ناصر مصطفى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق



5349217محمود النبى عبد ناصر مهاب

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349218السٌد المنعم عبد محمد نادر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
راسب600االسكندرٌة شرق

5349219اسماعٌل على شوقى محمد ولٌد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349220الجلٌل عبد مأمون قاسم خالد ٌحٌى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600405االسكندرٌة شرق

5349221سلطان ابراهٌم احمد محمد ٌوسؾ

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600386االسكندرٌة شرق

5349231سعد هللا سعد اٌمن ابانوب

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600415االسكندرٌة شرق

5349232الجنزورى احمد محمدى السٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349233ابراهٌم حمزة العزٌز عبد سامح احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349234بسٌونى عطٌه توفٌق سعٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445االسكندرٌة شرق

5349235خضر الاله عبد خضر سٌد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349236حماد على على على احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349237الفتاح عبد سالمه ابراهٌم محمد احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349238محمد على احمد محمود احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437االسكندرٌة شرق

5349239على مصطفى على مصطفى احمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449االسكندرٌة شرق

5349240الشرقاوى محمد هللا عبد رضا ادهم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600423االسكندرٌة شرق

5349241هارون على ابراهٌم هللا عبد اسامه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349242سعد محمد كامل محمد اسامه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600389االسكندرٌة شرق



5349243دبوس احمد اسماعٌل محمد اسماعٌل

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600418االسكندرٌة شرق

5349244خلٌفه القوى عبد نصر خالد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349245احمد ذكى محمد ذكى زٌاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349246محمد احمد مصطفى احمد سامح

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349247هارون ٌاسٌن محمد احمد سمٌر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349248الدندراوى جادو ابراهٌم الرحمن عبد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349249على المكارم ابو المكارم ابو حسن على

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349250العزٌز عبد عوؾ محمد السٌد محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349251عطٌه عطٌه حسن انور محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349252ربه عبد احمد لطفى محمد اٌمن محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349253احمد شحتو ابراهٌم رمضان محمد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349254السٌد محمد الكرٌم عبد صالح محمود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349255شاهٌن محمود محمد شاكر مروان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349256هللا عبد السالم عبد خلٌل ابراهٌم مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600375االسكندرٌة شرق

5349257ٌوسؾ المجٌد عبد وحٌد عادل مؤمن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600394االسكندرٌة شرق

5349258هارون ٌاسٌن محمد احمد ٌاسٌن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349261سٌد محمود هللا عبد جابر اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496االسكندرٌة شرق



5349262حسن العلٌم عبد حسن اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459االسكندرٌة شرق

5349263الصاوى على ٌسن فكرى اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349264حلٌقه العزٌز عبد محمد احمد بسمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505االسكندرٌة شرق

5349265حسٌن بٌومى محمد محمد بسمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459االسكندرٌة شرق

5349266اسماعٌل السٌد ٌحٌى بوسى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452االسكندرٌة شرق

5349267على ابراهٌم السٌد تقى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478االسكندرٌة شرق

5349268المقصود عبد محمد السٌد عصام جمٌله

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600467االسكندرٌة شرق

5349269على العال ابو صابرمحمد جهاد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349270احمد خلٌل رمضان شعبان دنٌا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349271شعبان عطٌه عماد رحمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411االسكندرٌة شرق

5349272حافظ محمد الفتاح عبد روان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349273متولى عابد اشرؾ رودٌنا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465االسكندرٌة شرق

5349274احمد هللا فتح محمد عاطؾ زٌنب

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349275محمد العال عبد احمد سٌد ابراهٌم سلمى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600االسكندرٌة شرق

5349276معروؾ احمد طه احمد سلمى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600432االسكندرٌة شرق

5349277الزؼبى محمد محمود سماء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515االسكندرٌة شرق

5349278محمد المقصود عبد عباس جمال فاطمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466االسكندرٌة شرق



5349279الرحمن عبد امٌن الحمٌد عبد فرحه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473االسكندرٌة شرق

5349280ابراهٌم فكرى ادوار فٌوال

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468االسكندرٌة شرق

5349281جرجس صابر نبٌل مرٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600427االسكندرٌة شرق

5349282الروٌنى حسن مصطفى مصطفى منى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476االسكندرٌة شرق

5349283قندٌل عٌسى رشاد حسٌن ندى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454االسكندرٌة شرق

5349284ابراهٌم محمد الحمٌد عبد سعٌد ندى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600االسكندرٌة شرق

5349285شعالن هللا جاد الفتاح عبد ٌحى ندى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480االسكندرٌة شرق

5349286عماره محمد صالح احمد نورهان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492االسكندرٌة شرق

5349287محمود نصحى صبرى محمد نورهان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446االسكندرٌة شرق

5349288ابوطالب العال عبد الحمٌد عبد محمود هاجر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600438االسكندرٌة شرق

5349289سرحان بسٌونى محمد شكرى هللا هبه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600457االسكندرٌة شرق

5349290اٌوب على شرٌؾ وسام

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511االسكندرٌة شرق

5349291عطٌه الٌزٌد ابو ابراهٌم والء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439االسكندرٌة شرق

5349292سالم حامد محمد محروس ٌاسمٌن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437االسكندرٌة شرق

5349301ابراهٌم كامل ابراهٌم اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600446االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349302مصطفى محمد احمد اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600465االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349303الطوخى محمد الدٌن عز اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600427االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5349304محمود محمد السٌد عموش اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600426االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349305التواب عبد سعٌد محمد اسراء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600409االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349306الحمٌد عبد ابراهٌم حسنى بكر اسماء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349307على محمد محمد اسماعٌل امٌره

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600434االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349308محمد سعد السٌد امٌره

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600440االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349309ٌوسؾ احمد ٌوسؾ احمد امٌمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600401االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349310السٌد حسٌن احمد كمال اٌمان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600411االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349311سعد شعبان اسامه اٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600394االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349312احمد على محمود اٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600481االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349313خلٌل السٌد محمد بانسٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600382االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349314ابراهٌم كمال السٌد حبٌبه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600396االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349315السٌد ابراهٌم ٌاسر حبٌبه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349316احمد حسنى هللا عبد محمد حنان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600454االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349317عباس احمد عباس ابراهٌم محمد خلود

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349318جوٌده موسى الحمٌد عبد رفعت دنٌا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349319مسعود سعد كمال سمٌر دنٌا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349320ابراهٌم السٌد محمد دنٌا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5349321السٌد رمضان السٌد ابراهٌم دٌنا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349322ابراهٌم ذكى عباس ولٌد دنٌا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349323احمد بسٌونى احمد رنا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349324الدٌن نور عٌد حمدى رانا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349325فراج حامد فراج حامد رحمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349326محمود طه احمد سٌد محمد رحمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349327على الؽنى عبد محمد روان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600415االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349328شرؾ احمد عبده محمود الدٌن نصر روضه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600445االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349329جوٌد هللا خلؾ فرج فكتر رٌموندا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600420االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349330السٌد محمد احمد ساره

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600437االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349331حجازى محمد السٌد مصطفى سلمى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600451االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349332رضوان حافظ محمد اٌهاب سمٌره

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ثانً دور600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349333العٌسوى محمد الهادى عبد الدٌن عالء شوق

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600453االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349334صدٌق محمد حمدان شٌماء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600499االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349335شكرى الفتاح عبد على عال

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600452االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349336احمد على عٌد الناصر عبد علٌاء

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600436االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349337زٌد ابو احمد هللا عبد محمد فادٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600436االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5349338محمد العلٌم عبد رمضان احمد فاطمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600446االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349339حسنٌن محمد العظٌم عبد محمد مرٌم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600445االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349340بخٌت الحافظ عبد محمد زعفرانى منار

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349341رضوان همام صدٌق سعٌد مٌاده

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600463االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349342نصر احمد محمود حماده مٌار

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600412االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349343لٌله ابو محمد اللطٌؾ عبد سامى مٌار

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600420االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349344الباسط عبد هرٌدى ضاحى العربى نادٌن

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600452االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349345السمرى محمد حسن ناجى نادٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600447االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349346محمود قبٌصى احمد محمد ناهد

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600443االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349347ادرٌس فرج عطٌه مسعود نعمه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600416االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349348موسى احمد موسى سالمه نؽم

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600441االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349349على عطٌه احمد نورهان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600445االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349350عالم حسن احمد رمضان نورهان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600407االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349351محمد الاله عبد اسماعٌل محمود نورهان

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600417االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349352الطربجى حجازى جابر احمد هاجر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600430االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349353السٌد جابر محمد هاجر

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600424االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349354عبادى على محمد هاٌدى

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600422االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس



5349355حسٌن مسعود حسٌن محمد هللا هبه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

ناجح600457االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

5349356حموده السعٌد محمد ابراهٌم اٌناس

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

 ) مفصول

 سحب

( ورقه

5349357حسٌن ٌاسر الرحمن اٌه

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

 ) مفصول

 سحب

( ورقه

5349358جرجس شاكر فتحى كرٌستٌنا

 صقر

 شاهٌن

العواٌد

600االسكندرٌة شرقالجاهزة المالبس

 ) مفصول

 سحب

( ورقه
ناجح600472الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349361سٌد جابر اٌمن احمد

ناجح600437الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349362سالم سلٌمان جمعه احمد

ناجح600451الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349363قاسم سٌد عٌسى احمد

ناجح600467الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349364سوٌكت حامد محمد احمد

ناجح600488الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349365دردٌر سعد على حماده

ناجح600468الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349366السمان فكرى على زٌاد

ناجح600419الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349367دسوقى مصطفى عطٌتو الهادى عبد

ناجح600477الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349368محمد الواحد عبد احمد على

ناجح600462الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349369قناوى فتحى سمٌر فتحى

ناجح600469الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349370حامد محمد خالد محمد

ناجح600453الصعٌد جنوبالمعادن خراطةقنا معادن5349371محمد سلٌم الحمٌد عبد محمد

ناجح600438الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349381حسن الحسن ابو اشرؾ احمد

ناجح600451الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349382حسٌن الحمد ابو عادل احمد

ناجح600444الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349383الصؽٌر احمد عٌد احمد

ناجح600430الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349384احمد مصطفى محمود احمد

ناجح600468الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349385على محمود الفتاح عبد امجد

ناجح600463الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349386ابراهٌم محمد اشرؾ زٌاد

ناجح600464الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349387انور كمال صابر الرحمن عبد

ناجح600445الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349388هللا عبد محمد امٌن عالء

ناجح600486الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349389اسماعٌل نصر منصور محمد

مفصول600الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349390احمد محمود احمد محمود

ناجح600492الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349391سلٌمان علٌو جمال محمود

ناجح600467الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349392احمد محمود محمد محمود

ناجح600462الصعٌد جنوبلحامقنا معادن5349393محمد مصطفى محمد مصطفى

ناجح600432الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349401محمود احمد محمد احمد

ناجح600443الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349402محمد العزٌز عبد عزت امبارك

ناجح600429الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349403مطاوع احمد دٌاب حازم

ناجح600449الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349404فكرى هللا عبد حسن حسام

ناجح600409الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349405سلٌمان مبارك هللا عطا حسان

ناجح600432الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349406مصطفى ابراهٌم عادل دٌاب

ناجح600410الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349407على محمود السٌد صالح

ناجح600429الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349408احمد محمود الحمٌد عبد طه

ناجح600444الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349409سٌد احمد محمد الرحمن عبد

 الؽنى عبد الوفا ابو مصطفى الرحمن عبد

محمود
ناجح600392الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349410

ناجح600449الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349411محمد حسن ٌحٌى عمر

ناجح600425الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349412الصؽٌر خالؾ حسنى محمد

ناجح600388الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349413محمود محمد خالد محمد

ناجح600428الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349414خلٌفه سٌد نعٌم محمد

ناجح600424الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349415الرحٌم عبد طه جمال مصطفى



ناجح600431الصعٌد جنوبورش ماكٌناتقنا معادن5349416احمد عفٌفى رفاعى ٌوسؾ

قنا معادن5349421اسماعٌل الدٌن نصر سامى احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600471الصعٌد جنوب

قنا معادن5349422حسن على جمعه ؼرٌب احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600453الصعٌد جنوب

قنا معادن5349423محمد حسٌن مصطفى احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465الصعٌد جنوب

قنا معادن5349424الطاهر محمد احمد الطاهر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600441الصعٌد جنوب

قنا معادن5349425السٌد عمار النبى عبد حسن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600451الصعٌد جنوب

قنا معادن5349426عطا قناوى سلمان صالح

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600468الصعٌد جنوب

قنا معادن5349427عباس سعٌد محمد العزٌز عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600487الصعٌد جنوب

قنا معادن5349428احمد السٌد الباسط عبد على

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

مفصول600الصعٌد جنوب

قنا معادن5349429هللا عوض على حسانٌن حامد عماد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600490الصعٌد جنوب

قنا معادن5349430احمد اللطٌؾ عبد طه محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600432الصعٌد جنوب

قنا معادن5349431محمد محمد الروؤؾ عبد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600445الصعٌد جنوب

قنا معادن5349432اسماعٌل الحجاج ابو الفتاح عبد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600504الصعٌد جنوب



قنا معادن5349433السالم عبد احمد فاوى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600471الصعٌد جنوب

ناجح600396الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةقنا معادن5349437الدٌن نور  الدٌن صالح الدٌن عالء مؤمن

قنا معادن5349441جاد محمد رمضان احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

قنا معادن5349442سٌد هللا عطا محمد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460الصعٌد جنوب

قنا معادن5349443عباس حمزه الناصر عبد بسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445الصعٌد جنوب

قنا معادن5349444احمد المجد ابو محمد حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445الصعٌد جنوب

قنا معادن5349445محمود صالح اشرؾ سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600436الصعٌد جنوب

قنا معادن5349446محمد مصطفى اشرؾ الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الصعٌد جنوب

قنا معادن5349447ادرٌس كرار خالد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600423الصعٌد جنوب

قنا معادن5349448توفٌق توفٌق صادق الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600391الصعٌد جنوب

قنا معادن5349449ٌوسؾ العربى محمد احمد عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

قنا معادن5349450هللا عبد خلٌل مكرم عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الصعٌد جنوب

قنا معادن5349451محمد حفنى اشرؾ كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424الصعٌد جنوب

قنا معادن5349452محمدٌن مؽربى الحمد ابو محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

قنا معادن5349453احمد محمد خالد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459الصعٌد جنوب

قنا معادن5349454حسٌن محمد خضرى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446الصعٌد جنوب

قنا معادن5349455محمد هللا عطا سٌد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600413الصعٌد جنوب



قنا معادن5349456جالل الساتر عبد طلعت محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446الصعٌد جنوب

قنا معادن5349457عبادى احمد فوزى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600448الصعٌد جنوب

قنا معادن5349458محمد خٌرى خلٌفه مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الصعٌد جنوب

قنا معادن5349459محمد على عصام ٌحى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459الصعٌد جنوب

قنا معادن5349461على احمد على احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437الصعٌد جنوب

قنا معادن5349462العزٌز عبد المنعم عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428الصعٌد جنوب

قنا معادن5349463طاٌع حمدان مرزوق احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا معادن5349464احمد محمد كمال عالء ادهم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435الصعٌد جنوب

قنا معادن5349465توفٌق الندٌر عبد امبارك اسامه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600431الصعٌد جنوب

قنا معادن5349466ٌوسؾ النبى عبد محمد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600423الصعٌد جنوب

قنا معادن5349467حفنى الباسط عبد محمد حسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427الصعٌد جنوب

قنا معادن5349468ادرٌس كرار خالد ربٌع
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600418الصعٌد جنوب

قنا معادن5349469محمد الدٌن نصر لبٌب رمضان
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600417الصعٌد جنوب

قنا معادن5349470السمٌع عبد متولى ضاحى شرٌؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444الصعٌد جنوب

قنا معادن5349471محمد فتحى سٌد طه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600421الصعٌد جنوب

قنا معادن5349472كرار على عٌسى عمر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428الصعٌد جنوب

قنا معادن5349473ربه عبد حلمى اسماعٌل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600437الصعٌد جنوب

قنا معادن5349474طه محمود الؽفار عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

قنا معادن5349475محمد المرٌد عبد عاطؾ مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600435الصعٌد جنوب

قنا معادن5349476عاشور كامل رمضان هشام
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600427الصعٌد جنوب

قنا معادن5349481محمد فؤاد السعود ابو عمار

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478الصعٌد جنوب

قنا معادن5349482المجد ابو الفتاح عبد حجاجى كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497الصعٌد جنوب



قنا معادن5349483محمود على محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507الصعٌد جنوب

قنا معادن5349484احمد الوهاب عبد محمد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600499الصعٌد جنوب

قنا معادن5349491طاٌع عبٌد محمد ابتسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516الصعٌد جنوب

قنا معادن5349492عٌد الراضى عبد فهمى اسماء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507الصعٌد جنوب

قنا معادن5349493حفنى الرؤوؾ عبد عصام امٌمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489الصعٌد جنوب

قنا معادن5349494على خلٌفه محمد خلود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600494الصعٌد جنوب

قنا معادن5349495اسماعٌل على فاوى دعاء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الصعٌد جنوب

قنا معادن5349496الندٌر عبد المجهود عبد سٌد روٌده

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513الصعٌد جنوب

قنا معادن5349497اسماعٌل النخٌلى محمد زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481الصعٌد جنوب

قنا معادن5349498احمد مبارك الباسط عبد ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600488الصعٌد جنوب

قنا معادن5349499سلٌم محمود لطفى سندس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502الصعٌد جنوب

قنا معادن5349500العزٌز عبد الرحٌم عبد اٌمن صفا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الصعٌد جنوب

قنا معادن5349501امٌن راسم مورٌس مارٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513الصعٌد جنوب

قنا معادن5349502العزٌز عبد الرحٌم عبد اٌمن مروه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447الصعٌد جنوب

قنا معادن5349503احمد محمد شعبان نورا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492الصعٌد جنوب

قنا معادن5349504محمد عبٌد ناصر ٌارا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الصعٌد جنوب

ناجح600458الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349511القادر عبد الرحمن عبد اشرؾ امانى

مفصول600الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349512محمد الرحٌم عبد سٌد امٌره

ناجح600466الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349513حسن بدوى نصر حبٌبه

ناجح600472الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349514امٌن الفضل ابو جمال رندا



ناجح600389الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349515المنطلب عبد مقلد جمال رشا

ناجح600477الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349516البارى عبد مصطفى جمال رضوى

ناجح600463الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349517قاسم محمد ؼرٌب رضوى

ناجح600477الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349518خلٌل المجد ابو ناصر رٌهام

ناجح600467الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349519محمود احمد محمد شٌماء

ناجح600472الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349520زٌد ابو عبٌد جمال عاٌده

ناجح600475الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349521على الحمٌد عبد حجاجى فاطمه

ناجح600477الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349522محمود ؼرٌب عادل فاطمه

ناجح600478الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349523زٌد ابو على مبارك لمٌاء

ناجح600499الصعٌد جنوبالجاهزة المالبسقنا معادن5349524هاشم محمود هللا عبد مٌاده

قنا تعدٌن5349531عثمان احمد حسن احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600468الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349532هللا عبد احمد مصطفى حمدى احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600425الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349533عمر فراج الحمٌد عبد احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600481الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349534قاسم نصر العظٌم عبد احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349535مصطفى ٌوسؾ فؤاد احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600468الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349536هاشم سٌد مبارك احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600407الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349537محمد حسٌن محمد احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600457الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349538ضمرانى فؤاد معروؾ احمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600456الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349539ابراهٌم الرحٌم عبد حسٌن بشار
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600498الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349540ابراهٌم جابر صالح الدٌن حسام
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600449الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349541ؼزالى هللا عبد احمد سٌد حسن
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600438الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349542الحسن ابو حرب الدٌن نصر حسن
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600478الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349543محمد ابراهٌم سعٌد حسٌن
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600478الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349544احمد هللا عوض شحات خالد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600471الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349545الحمٌد عبد تاج اشرؾ شرٌؾ
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600432الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349546سلٌم فاوى احمد الدٌن شهاب
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600404الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349547ابراهٌم الحى عبد جهالن الرازق عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ثانً دور600الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349548عبده الحمد ابو صالح الرحمن عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600465الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349549توفٌق الدٌن سعد ناصر الرحمن عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600436الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349550عسران الرحٌم عبد ناصر الرحمن عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600451الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349551اللهى عبد العزٌز عبد صابر هللا عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600468الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349552على صالح جمال هللا عبد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600428الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349553محمد زمقان جمال عبدهللا
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600456الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349554الصادق عبد الصبور عبد الخالق عبد عالء
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600494الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349555احمد على محمد على
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600478الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349556مرشد على مصطفى على
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600489الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349557حمد محمد حمدى منتصر على
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600465الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349558على محمد الخالق عبد عمر
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600460الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349559على ابراهٌم نجاح فرج
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600449الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349560القادر عبد محمود محمد حسن كرٌم
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600467الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349561عٌسى منصور جمال محمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600478الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349562احمد رمضان سٌد محمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600412الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349563حامد ٌوسؾ كمال محمد
 واخذ ابار حفر

عٌنات
مفصول600الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349564سٌد محمود على محمود
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600506الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349565محمد مؽربى محمد محمود
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600470الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349566محمد محمد بدوى مصطفى
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600436الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349567احمد سلٌمان عالء مصطفى
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349568دردٌر داود جابر هانى
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600464الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349569محمد محمد هللا سعد ٌوسؾ
 واخذ ابار حفر

عٌنات
ناجح600517الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349576عمر احمد خالد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600513الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349577ابراهٌم عثمان عبده احمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
مفصول600الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349578علٌان العابدٌن زٌن احمد علٌان احمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600473الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349579زارع محمود شرقاوى اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600440الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349580احمد محمد اٌمن بشار
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600434الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349581صدٌق سعٌد نصر حسام
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600469الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349582اسماعٌل حسن فوزى حماده
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600491الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349583الحق عبد عطٌه حسن خالد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600494الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349584دسوقى عباس شاهٌن دسوقى
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600424الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349585بدوى ٌوسؾ رشاد شرٌؾ
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600473الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349586محمد حسانى صالح الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600450الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349587اللطٌؾ عبد مصطفى صالح هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600408الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349588احمد محمد الحمد ابو محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600450الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349589محمد الحمد ابو جمال محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600486الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349590حسن عبٌد حمام محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349591محمد عطٌتو رمضان محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600445الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349592محمد الرحٌم عبد سعد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600460الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349593اسماعٌل ابراهٌم على محمد
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600443الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349594بؽدادى سعٌد عارؾ ناصر
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600481الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349595الصادق عبد هللا نصر محمود هللا نصر
 وصٌانة تشؽٌل

الدٌزل محركات
ناجح600453الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349601عطٌه محمد احمد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600451الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349602محمد حسن الٌسر ابو احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600484الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349603عطا جاد محمود جاد

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600451الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349604احمد مصطفى محمد حسام

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600444الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349605صالح عبده منتصر شرقاوى

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600452الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349606محمد فكرى بركات الحمٌد عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600426الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349607النصر سٌؾ على سٌد العزٌز عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600423الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349608طاٌع دروٌش فتحى عبدالرحمن

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600459الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349609احمد جابر حمدتو كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600484الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349610محمد رمضان حسن محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349611سعٌد احمد عامر محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600440الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349612الموجود عبد محمود الموجود عبد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600475الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349613احمد شحاته صبرى مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600427الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349614محمد جمعه محمود مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 تجهٌز معدات

الخام

ناجح600456الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349621على محمد فراج اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600484الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349622الطٌب ربه عبد مصطفى اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600480الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349623هاشم محمد اسماعٌل جمعه

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600469الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349624جالل حسن محمد حسن

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600427الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349625منوفى الظاهر عبد العزاٌم ابو محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600498الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349626على محمد على محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600451الصعٌد جنوب

 محمد الموجود عبد وشهرته حسن مصطفى

محمد
قنا تعدٌن5349627

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600463الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349628رمضان محمود حسٌن ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

الثابته

ناجح600474الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349631حسن احمد اسماعٌل احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600480الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349632الشٌمى احمد حماده احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600396الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349633امٌن عبده الناصر عبد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600446الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349634محمود عاشور سمٌر اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600453الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349635توفٌق حسٌن محمود الحسٌنى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600442الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349636فاضل محمود محمد المدثر

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349637جورجٌوس مرقص عادل بٌشوى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600454الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349638عمر على ؼرٌب جابر

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

600الصعٌد جنوب
متو)مفصول

(فى

قنا تعدٌن5349639السٌد عبد احمد المنعم عبد حازم

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600431الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349640احمد حسٌن حمادة حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600429الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349641محمد احمد صالح حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600502الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349642عٌسى محمد نور حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600439الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349643محمد الحمٌد عبد رمضان حمادة

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600427الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349644عواد احمد محمد خالد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600429الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349645سعٌد فكرى سٌد رضوان

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600471الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349646بدر خلٌل احمد طه

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600457الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349647السٌد محمد خالد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600445الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349648ٌسن محمد على الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600460الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349649حسن ٌسن محمد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600470الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349650شخٌبى الكرٌم عبد معروؾ الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600442الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349651سنوسى حمدى محمد هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600441الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349652الحكٌم عبد بكرى الموجود عبد عالء

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600430الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349653محمد محمود احمد عمار

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600435الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349654مصطفى حسٌن طه عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600421الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349655محمد محمد الرحٌم عبد عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600441الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349656محمد رٌان حسنى فارس

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600428الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349657محمود المجد ابو حسنى فؤاد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600411الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349658همام عطٌة احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600425الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349659اسماعٌل محمود خلٌل محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600428الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349660احمد رفاعى سعد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600439الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349661الوهاب عبد محمد عادل محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600467الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349662عمر على ؼربه محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600454الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349663عطٌه الوهاب عبد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600448الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349664حسانٌن توفٌق احمد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600432الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349665ابراهٌم فؤاد البرنس محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600458الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349666اسماعٌل محمود جمال محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600483الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349667محمد الشافى عبد عادل محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600444الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349668احمد محمود عادل محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600448الصعٌد جنوب



قنا تعدٌن5349669هللا عبد احمد على محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600440الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349670خلٌفه محمود سالمه مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600456الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349671محمد الاله عبد كمال مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600466الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349672جاد محمد محمود مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600455الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349673محمد احمد نصر مؤمن

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

مفصول600الصعٌد جنوب

قنا تعدٌن5349674طاٌع مراد فوزى ٌحٌى

 وصٌانة تشؽٌل

 التعدٌن معدات

المتحركه

ناجح600470الصعٌد جنوب

ناجح600503الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349681عوض مسعود رومانى ابراهٌم

ناجح600486الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349682سلمى هللا عبد نصار جمعه احمد

ناجح600508الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349683احمد ٌحى هللا عبد احمد

ناجح600513الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349684ابراهٌم اللطٌؾ عبد على احمد

ناجح600487الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349685ابراهٌم حامد محمود احمد

ناجح600502الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349686بدرى الصبور عبد احمد الرحمن عبد

ناجح600478الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349687سلٌمان محمد ناصر هللا عبد

ناجح600464الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349688محمد ٌسن مصطفى على

ناجح600482الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349689محمد الجلٌل عبد احمد محمد

ناجح600466الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349690عشرى منصور ٌاسر محمد

ناجح600484الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349691محمود محمد عرفه مصطفى

ناجح600475الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349692صالح شاذلى احمد ٌوسؾ

ناجح600521الصعٌد جنوبالمعادن خراطةأمبو كوم5349693الرحٌم عبد الرازق عبد احمد ٌوسؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349701الهادى عبد ذكى الناصر عبد احمد

ناجح600480الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349702على حمٌد على احمد

ناجح600461الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349703عثمان محمد عمر احمد

ناجح600451الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349704محمد على محمد احمد

ناجح600467الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349705احمد هللا عبد مصطفى احمد

ناجح600482الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349706محمد على احمد شعبان

ناجح600463الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349707جمعه الجواد عبد رشدى الرحٌم عبد

ناجح600467الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349708عٌد الؽنى عبد كمال عز

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349709احمد سعٌد محمد احمد على

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349710صالح محمد الحمٌد عبد على

ناجح600448الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349711احمد محمد كامل حسٌن كامل

ناجح600487الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349712امٌن احمد حسٌن محمد

ناجح600468الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349713موسى طه محمد خالد محمد

ناجح600478الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349714هللا عبد محمد ٌوسؾ محمد

ناجح600465الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349715احمد مصطفى سلٌمان مصطفى

ناجح600468الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349716سنبل ضوى عدنان مصطفً

ناجح600448الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349717الصادق السٌد محمد ٌاسٌن

ناجح600455الصعٌد جنوبصاج اعمالأمبو كوم5349718هللا عبد العادلى احمد ٌوسؾ

ناجح600484الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349721ابراهٌم حامد ابراهٌم احمد

ناجح600515الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349722احمد حامد خالد حامد

ناجح600489الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349723محمد احمد ٌوسؾ حسٌن



ناجح600499الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349724على احمد مصطفى الحمٌد عبد

ناجح600499الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349725احمد اللطٌؾ عبد محمد عٌد

ناجح600513الصعٌد جنوبلحامأمبو كوم5349726محمد الراضى عبد محمد محمود

ناجح600458الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349731احمد محمد على احمد

ناجح600447الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349732محمد حسٌن ناصر احمد

ناجح600471الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349733احمد الفتاح عبد شاذلى التواب عبد

ناجح600475الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349734احمد على محمد حامد عمر

ناجح600475الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349735مصطفى حسنٌن الرب جاد كرم

ناجح600457الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349736ابراهٌم محمد سٌد محمد

ناجح600469الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349737توفٌق طه محمد صالح محمد

ناجح600449الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349738حفنى احمد عبده محمد

ناجح600457الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349739احمد العزٌز عبد الدٌن علم محمد

ناجح600477الصعٌد جنوبورش ماكٌناتأمبو كوم5349740احمد محمد على محمد

أمبو كوم5349751فرح محمد حسٌن احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600494الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349752الضوى الحمٌد عبد رجب احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349753اٌوب سلٌمان عادل احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600492الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349754احمد العال عبد الرازق عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349755نافع على محمد محمود احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349756ابراهٌم عثمان محمد اسامه

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349757هللا عبد محمد خالد امٌن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600492الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349758حامد محمود مصطفى حازم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349759حسٌن حامد محمد حامد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الصعٌد جنوب



أمبو كوم5349760جمعه الجواد عبد محمد الجواد عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600490الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349761احمد سٌد نوبى الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349762السٌد عبد احمد الكرٌم عبد عرفه

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349763حامد ٌوسؾ الراضى عبد عمر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349764مصطفى شاذلى احمد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600500الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349765محمود محمد احمد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349766احمد هللا عبد حمدى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600495الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349767الحفٌظ عبد محمد ناصر محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349768ابراهٌم علٌان مصطفى ٌوسؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600487الصعٌد جنوب

ناجح600474الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349771سلٌمان احمد الدٌن سٌؾ ابراهٌم

ناجح600474الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349772صالح احمد صابر القاسم ابو

ناجح600482الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349773محمد احمد محمد احمد

ناجح600491الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349774اللطٌؾ عبد سٌد مصطفى احمد

ناجح600478الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349775الصادق السٌد احمد سٌد

ناجح600500الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349776محمود احمد ٌوسؾ الرحمن عبد

ناجح600483الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349777احمد سعد بدرى هللا عبد

ناجح600470الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349778محمد موسى محمد هللا عبد

ناجح600496الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349779ٌسن عثمان محمد ركابى محمد

ناجح600482الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349780احمد بؽدادى محمد محمود

ناجح600485الصعٌد جنوبالومٌتالأمبو كوم5349781محمد احمد الهادى عبد مصطفى

أمبو كوم5349791احمد ابراهٌم محمد الحسن ابو
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349792احمد شاطر شاذلى احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600446الصعٌد جنوب



أمبو كوم5349793ٌسن مصطفى على احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600468الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349794محمد امٌن المنعم عبد اشرؾ
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600463الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349795حسن على محمود اٌهاب
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600465الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349796محمد صالح محفوظ صالح
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600453الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349797خلٌل عثمان سعٌد طالل
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600445الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349798طاهر محمود حامد الحمٌد عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600472الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349799صالح حسن منٌر الوهاب عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600462الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349800محمد الوهاب عبد محمد عدلى
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349801خٌرعبادى محمد عالء
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600459الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349802هللا عبد سٌد مختار محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ناجح600461الصعٌد جنوب

أمبو كوم5349803موسى طاهر السالم عبد مصطفى
 واصالح صٌانة

كهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

ناجح600489الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349811حسن الرسول عبد شكرى احمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349812ابراهٌم على الداٌم عبد احمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349813هللا عبد احمد عٌد احمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349814عبده مصطفى احمد ادهم

ناجح600431الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349815لبٌب عاشور خالد بسام

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349816محمد سٌد على شهاب

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349817محمد الحمٌد عبد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349818المجٌد عبد الؽنى عبد اسماعٌل الؽنى عبد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349819محمد محمد عدلى على

مفصول600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349820احمد الراضى عبد احمد محمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349821محمد احمد مصطفى محمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349822احمد الهادى عبد نادى محمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349823متلقح الدٌن محى حمدى محمود

ناجح600426الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسوان5349824محمد الاله عبد محمد مصطفى

مفصول600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349831ابراهٌم طه محمد ابراهٌم

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349832بدران الحمٌد عبد جابر احمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349833محمد سالم على احمد

ناجح600437الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349834دٌاب فرٌد محمد احمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349835احمد حسن ابراهٌم اشرؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349836متولى حسن كمال بدوى

مفصول600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349837محمد حسن ابراهٌم حسن

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349838احمد محمد هللا عبد خالد

ناجح600445الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349839اسماعٌل االمٌن محمود زٌاد

ناجح600442الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349840عثمان محمد السمٌع عبد طه

ناجح600453الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349841نظٌر حمدى احمد محمد

ناجح600445الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349842مصطفى صالح محمد ادرٌس محمد

ناجح600453الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349843ابراهٌم الرحٌم عبد اسامه محمد

ناجح600454الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349844احمد محمد اشرؾ محمد

ناجح600454الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349845حسن الرسول عبد حسن محمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349846كامل محمد عاطؾ محمد



ناجح600427الصعٌد جنوبصاج اعمالاسوان5349847الرحٌم عبد كمال سٌد محمود

ناجح600491الصعٌد جنوبلحاماسوان5349851على حسٌن سعد احمد

ناجح600467الصعٌد جنوبلحاماسوان5349852احمد محمد عادل احمد

ناجح600459الصعٌد جنوبلحاماسوان5349853محمود الاله عبد عمر احمد

ناجح600462الصعٌد جنوبلحاماسوان5349854سلمان محمد حسٌن اسالم

ناجح600460الصعٌد جنوبلحاماسوان5349855رٌاض العزٌز عبد محمد العزٌز عبد

ناجح600488الصعٌد جنوبلحاماسوان5349856ابراهٌم حسن خمٌس هللا عبد

ثانً دور600الصعٌد جنوبلحاماسوان5349857محمد الستار عبد فتحى عمر

ناجح600466الصعٌد جنوبلحاماسوان5349858مبارك كمال حسن كمال

ناجح600480الصعٌد جنوبلحاماسوان5349859على حسٌن احمد محمد

ناجح600484الصعٌد جنوبلحاماسوان5349860بؽدادى سعدى خمٌس محمد

ناجح600473الصعٌد جنوبلحاماسوان5349861الرجال عبد شحات رجب محمد

ناجح600462الصعٌد جنوبلحاماسوان5349862على حسن سٌد محمد

ناجح600474الصعٌد جنوبلحاماسوان5349863محمود احمد الفتاح عبد محمد

ناجح600464الصعٌد جنوبلحاماسوان5349864خلٌل منصور محمود محمد

ناجح600474الصعٌد جنوبلحاماسوان5349865عبادى على مصطفى محمد

ناجح600478الصعٌد جنوبلحاماسوان5349866بؽدادى سالم ممدوح محمد

ناجح600487الصعٌد جنوبلحاماسوان5349867احمد صابر ممدوح محمد

ناجح600458الصعٌد جنوبلحاماسوان5349868محمد بسطاوى العاطى عبد محمود

ناجح600461الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349871الؽفور عبد هللا حسب عطٌه احمد

ناجح600439الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349872موسى فهمى على احمد

ناجح600426الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349873زٌد ابو محمد الحفٌظ عبد حسام

ناجح600441الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349874محمود العظٌم عبد محمد عادل

ناجح600457الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349875حمورى طواب سٌد الرحمن عبد

ناجح600442الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349876المقصود عبد حسان محمد الرحمن عبد

ناجح600449الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349877جاد ابراهٌم محمد الكرٌم عبد

ناجح600456الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349878ٌوسؾ محمد ابراهٌم محمد

ثانً دور600الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349879حسن الشافعى حمدى محمد

ناجح600454الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349880العال عبد محمود عاطؾ محمد

ناجح600461الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349881الرحٌم عبد صالح محمود محمد

ناجح600445الصعٌد جنوبورش ماكٌناتاسوان5349882صادق الدٌن صالح جمال مصطفى

اسوان5349891حسانٌن الجلٌل عبد مصطفى ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600464الصعٌد جنوب

اسوان5349892صالح حسن سعد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600492الصعٌد جنوب

اسوان5349893محمد احمد عباس احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الصعٌد جنوب

اسوان5349894محمد النوبى محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600472الصعٌد جنوب

اسوان5349895ٌسن احمد محمد حمدى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600469الصعٌد جنوب



اسوان5349896شحات فهمى سعٌد خالد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600449الصعٌد جنوب

اسوان5349897الباسط عبد محمد حسٌن طه

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600476الصعٌد جنوب

اسوان5349898سٌد حسانى حسٌن الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600462الصعٌد جنوب

اسوان5349899سلٌم زٌد ابا صبرى هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349900الحمد ابو موسى انور محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458الصعٌد جنوب

اسوان5349901على سعٌد فتحى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600472الصعٌد جنوب

اسوان5349902سلٌم محسب منصور محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600475الصعٌد جنوب

اسوان5349903موسى هللا عوض ناصر محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600482الصعٌد جنوب

اسوان5349904محمود احمد جمال محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600450الصعٌد جنوب

اسوان5349905محمد احمد عمران محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600445الصعٌد جنوب

اسوان5349906محمود دسوقى ابراهٌم مؤمن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600439الصعٌد جنوب

ناجح600472الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349911حسانٌن فوزى حنفى الحسن ابو

ناجح600451الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349912حسٌن عرابى السٌد احمد

ناجح600439الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349913اسماعٌل الفضٌل عبد الدٌن صالح احمد

ناجح600443الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349914مصطفى الشكور عبد مصطفى احمد

ناجح600438الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349915احمد حسن سعدانى الشاذلى

ناجح600469الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349916حسن الرشٌدى احمد بسام

ناجح600444الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349917محمد محمود حسن حسام

ناجح600453الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349918حسٌن عرابى محمد رمضان



ناجح600430الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349919احمد النبى عبد منصور سعد

ناجح600445الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349920هللا عبد الكرٌم عبد خالد الرحمن عبد

ناجح600463الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349921محمد احمد محمد كرٌم

ناجح600456الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349922محمد القط محمود كرٌم

ناجح600453الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349923معوض النعٌم عبد احمد محمد

ناجح600397الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349924خلٌل محمد صابر محمد

ناجح600432الصعٌد جنوبالومٌتالاسوان5349925ابراهٌم نجدى ابراهٌم ٌوسؾ

اسوان5349931عرابى محمد خالد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349932الجلٌل عبد اسعد تركى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349933محمد احمد حسٌن احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600375الصعٌد جنوب

اسوان5349934على العابدٌن زٌن سعود احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600422الصعٌد جنوب

اسوان5349935محمود الاله عبد المفدى عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600392الصعٌد جنوب

اسوان5349936احمد لطفى الدٌن عالء احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600406الصعٌد جنوب

اسوان5349937محمد موسى قاسم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600385الصعٌد جنوب

اسوان5349938محمود النوبى النعٌم عبد اسامه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600393الصعٌد جنوب

اسوان5349939الوفا ابو الهادى عبد صالح اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600404الصعٌد جنوب

اسوان5349940الرسول عبد طه العال عبد الحسٌن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349941محمد مصطفى اشرؾ امٌر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424الصعٌد جنوب

اسوان5349942برٌص النور عبد فاخورى بنٌامٌن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600438الصعٌد جنوب

اسوان5349943محمود سلٌم الحمٌد عبد حسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600395الصعٌد جنوب

اسوان5349944محمود عابد مصطفى حسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349945حسن محمد مرتضى زٌاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600409الصعٌد جنوب



اسوان5349946صدٌق الحفٌظ عبد بسطاوى الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349947عباس حسن محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349948مرسى حسٌن مرسى الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الصعٌد جنوب

اسوان5349949عبده جرجس عماد كٌرلس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349950السٌد محمود جابر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600411الصعٌد جنوب

اسوان5349951مصطفى محمد رمضان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349952محمد محمد سعٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349953جمعه احمد شكرى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600423الصعٌد جنوب

اسوان5349954عوض محمد عاٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600419الصعٌد جنوب

اسوان5349955عالم محمد فتحى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600410الصعٌد جنوب

اسوان5349956حسن على هشام محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600418الصعٌد جنوب

اسوان5349957سلٌم جعفر ٌاسر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600429الصعٌد جنوب

اسوان5349958الدٌن نور محمد احمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600410الصعٌد جنوب

اسوان5349959ناصر ربٌع سٌد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430الصعٌد جنوب

اسوان5349960على العابدٌن زٌن محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600428الصعٌد جنوب

اسوان5349961هللا عبد موسى حربى موسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600412الصعٌد جنوب

اسوان5349962سلٌم سٌد محمود مؤمن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432الصعٌد جنوب



اسوان5349963مصطفى حامد حامد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600409الصعٌد جنوب

اسوان5349964الدٌن عالء احمد شعبان ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600398الصعٌد جنوب

ناجح600480الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349971احمد جمال محمد جمال

ناجح600467الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349972خلٌل هندى انور رومانى

ناجح600466الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349973حسن عابدٌن حمدته شرٌؾ

ناجح600482الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349974محمد صابر خالد صابر

ثانً دور600الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349975احمد محمد احمد الحمٌد عبد

ثانً دور600الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349976سٌد بدرى احمد الرحمن عبد

ناجح600484الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349977احمد بدرى الصافى عبد محمد

ناجح600458الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349978الوهاب عبد محمد عصام محمد

ناجح600465الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349979محمود محمد الدٌن عماد محمد

ناجح600492الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349980الراوى الشكور عبد محمد محمد

ناجح600487الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسوان5349981صابر محمد عامر محمود

اسوان5349991احمد حامد سعٌد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600479الصعٌد جنوب

اسوان5349992حسان محمد صابر  اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349993محمد احمد عادل انس
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600441الصعٌد جنوب

اسوان5349994طه الدٌن محى منصور زٌاد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349995محمد سٌد محمد سٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349996المجٌد عبد الصبور عبد حسنى الصبور عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349997احمد محمد منصور عمرو
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349998النوبى راشد اسامه كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5349999السٌد البصٌر عبد الدٌن عماد كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350000حسٌن محمود السعود ابو محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600457الصعٌد جنوب

اسوان5350001الباسط عبد محمد رجب محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350002الؽنى عبد حامد رمضان محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350003احمد هللا عبد صابر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350004صٌام محمد الدٌن عماد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350005محمد الرحٌم عبد قاسم محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350006مصطفى مسلم الناصر عبد مسلم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471الصعٌد جنوب

اسوان5350007طه الرازق عبد حسن مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب



اسوان5350008محمد الشكور عبد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350009الراضى عبد الفكرى محمد مرزوق منصور
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350010الكرٌم عبد احمد صالح ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480الصعٌد جنوب

اسوان5350021هللا جاد عالم عبده احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529الصعٌد جنوب

اسوان5350022محمد احمد ٌوسؾ خضر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد جنوب

اسوان5350023طه محمد سعد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد جنوب

اسوان5350024ركابى على محمد مصطفى محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد جنوب

اسوان5350025احمد مصطفى شعبان مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد جنوب

اسوان5350031هللا عبد معوض رمضان اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536الصعٌد جنوب

اسوان5350032بشٌر محمد رجب اكرام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536الصعٌد جنوب

اسوان5350033مطر مدبولى شافعى االء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520الصعٌد جنوب

اسوان5350034ابازٌد خضرى ابراهٌم سٌد بسنت

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529الصعٌد جنوب

اسوان5350035احمد صالح بحر دنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522الصعٌد جنوب

اسوان5350036الفتاح عبد محمد الدٌن شرؾ رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد جنوب

اسوان5350037هللا ضٌؾ احمد كرم روفٌده

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الصعٌد جنوب

اسوان5350038ادم محمد ادم زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517الصعٌد جنوب

اسوان5350039عثمان صفر سمٌر زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519الصعٌد جنوب

اسوان5350040على عباس عادل ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600542الصعٌد جنوب



اسوان5350041مطر محمد احمد سمانل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600535الصعٌد جنوب

اسوان5350042الباسط عبد صٌام بسطاوى سمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600555الصعٌد جنوب

اسوان5350043احمد مطر نمٌرى سوزان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600549الصعٌد جنوب

اسوان5350044حسن ضوى الدٌن نور عائشه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600543الصعٌد جنوب

اسوان5350045صٌام محمود الصؽٌر محمد الزهراء فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600540الصعٌد جنوب

اسوان5350046على فتحى محمد الزهراء فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541الصعٌد جنوب

اسوان5350047صالح الحلٌم عبد حربى فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517الصعٌد جنوب

اسوان5350048حسن العاطى عبد محمد فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد جنوب

اسوان5350049محمد النعٌم عبد محمد كرٌمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد جنوب

اسوان5350050مرسى محمد ممدوح موده

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537الصعٌد جنوب

اسوان5350051حسنٌن الحلٌم عبد محمد نعمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517الصعٌد جنوب

اسوان5350052السالم عبد حماده محمد نور

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600534الصعٌد جنوب

اسوان5350053موسى صالح عادل نورهان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600533الصعٌد جنوب

اسوان5350054بشٌر محمد حمدى وسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550الصعٌد جنوب

ناجح600518الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350061عمرو حسن جمال احمد

ناجح600460الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350062محمد محمد الرحٌم عبد احمد

ناجح600497الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350063السمٌع عبد بدر محمد احمد

ناجح600453الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350064محمود حمزه محمود احمد

ناجح600461الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350065مهران محمد رمضان اسالم

ناجح600464الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350066جابر حلمى ممدوح زٌاد

ناجح600491الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350067عطٌه سٌد لطفى سٌد

ناجح600467الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350068امٌن عبده امٌن الكرٌم عبد

ناجح600475الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350069النعٌم عبد على هللا عبد النعٌم عبد

ناجح600472الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350070محمد الرحٌم عبد محمد عمر



ناجح600453الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350071محمد الدٌن بهاء احمد محمد

ناجح600458الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350072على محمد حسٌن محمد

ناجح600433الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350073رمضان محمد رفعت محمد

ناجح600431الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350074عثمان مصطفى طه مصطفى

ناجح600490الصعٌد جنوبالمعادن خراطةاسٌوط5350075محمد رمضان حامد ٌاسر

ناجح600482الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350081هرٌدى محمد جمال احمد

ناجح600480الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350082محمود امام محمود حاتم

ناجح600488الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350083نسٌم مكارى امٌن سمٌر

ناجح600487الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350084الاله عبد حماد اشرؾ الاله عبد

ناجح600467الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350085اسماعٌل فرؼلى اسامه فرؼلى

ناجح600469الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350086العال ابو محمد العال ابو محمد

ناجح600465الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350087الرحمن عبد على حسن محمد

ناجح600468الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350088احمد هاشم احمد محمود

ناجح600477الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350089محمد محمود حمدى محمود

ناجح600503الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350090قناع على الاله عبد طه مصطفى

ناجح600519الصعٌد جنوبصاج اعمالاسٌوط5350091ثابت جابر هانى نسٌم

ناجح600470الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350101ٌوسؾ ابراهٌم محمد ابراهٌم

ناجح600472الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350102احمد على رمضان احمد

ناجح600492الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350103المعز عبد محمد اسعد حسام

ناجح600492الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350104العزٌز عبد حسن على حسن

ناجح600468الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350105صالح حامد محمود حمدى

ناجح600514الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350106احمد محمد جمال الرحمن عبد

ناجح600502الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350107شحاته محمد صابر الرحمن عبد

ناجح600488الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350108صالح محمد صالح الرحٌم عبد

ناجح600500الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350109محمود محمد حمدى هللا عبد

ناجح600487الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350110حسن حماٌه الرحمن عبد هللا عبد

ناجح600480الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350111احمد محمد عمر هللا عبد

ناجح600478الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350112حجاب ثابت حسن على

ناجح600489الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350113ؼزالى ماهر عنتر على

ناجح600485الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350114محمد محمود الدٌن صالح عمر

ناجح600479الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350115قط عبود ممدوح فٌلوباتٌر

ناجح600498الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350116كامل عطٌه اٌمن محمد

ناجح600486الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350117على فتحى حربى محمد

ناجح600464الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350118عرفه كٌالنى حسٌن محمد

ناجح600475الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350119عترٌس التواب عبد طلعت محمد

ناجح600465الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350120ثابت محمود عاطؾ محمد

ناجح600477الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350121جاد محمد حمدى محمود

ناجح600487الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350122احمد حمدان طلعت محمود

ناجح600472الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350123الصبور عبد بكرى الصبور عبد محمود

ناجح600503الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350124محمد الطٌب عصام محمود

ناجح600475الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350125احمد احمد مصطفى محمود

ناجح600466الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350126على احمد العابدٌن زٌن نبٌل

ناجح600482الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350127ثابت مراد مجدى ٌاسٌن

ناجح600489الصعٌد جنوبلحاماسٌوط5350128حسن محمد الطٌب ٌوسؾ

اسٌوط5350131مصطفى احمد محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465الصعٌد جنوب

اسٌوط5350132العال عبد قرنى احمد الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429الصعٌد جنوب



اسٌوط5350133هللا سعد سمعان جابر عماد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600468الصعٌد جنوب

اسٌوط5350134محمود احمد بكر عمر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600462الصعٌد جنوب

اسٌوط5350135بطرس ودٌع مرقص ماجد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600483الصعٌد جنوب

اسٌوط5350136حسن على طاٌع محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600479الصعٌد جنوب

اسٌوط5350137احمد العاطً عبد ممدوح محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600483الصعٌد جنوب

اسٌوط5350138تهامى سٌد احمد محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الصعٌد جنوب

اسٌوط5350139بخٌت هللا عبد رمضان ٌونس

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465الصعٌد جنوب

اسٌوط5350141الشافى عبد جمال ٌاسر احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483الصعٌد جنوب

اسٌوط5350142حامد سٌد حماده اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600504الصعٌد جنوب

اسٌوط5350143حسن محمود الؽنى عبد الحسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600487الصعٌد جنوب

اسٌوط5350144محمد الطٌب عصام الطٌب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491الصعٌد جنوب

اسٌوط5350145حنا فهمى نصحى شادى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600516الصعٌد جنوب

اسٌوط5350146سوٌفى منصور عمرمحمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475الصعٌد جنوب

اسٌوط5350147احمد فرؼلى رجب كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507الصعٌد جنوب

اسٌوط5350148محمد رشاد محمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600505الصعٌد جنوب



اسٌوط5350149احمد محمد جمال محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502الصعٌد جنوب

اسٌوط5350150ٌوسؾ سلٌمان على محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486الصعٌد جنوب

اسٌوط5350151على محمد على محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499الصعٌد جنوب

اسٌوط5350152على احمد محمود محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600502الصعٌد جنوب

ناجح600440الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350161المجٌد عبد العال عبد شرٌؾ احمد

ناجح600451الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350162محمد سٌد ممدوح احمد

ناجح600437الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350163محمد حسن الباسط عبد الرحمن عبد

ناجح600449الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350164محمد جالل فرٌد الرحمن عبد

ناجح600426الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350165محمود محمد سٌد على

ناجح600462الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350166محمود محمد سعٌد محمد

ناجح600423الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350167على حسٌن محمد محمد

ناجح600433الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350168الرحٌم عبد محمد ٌحٌى محمد

ناجح600446الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350169ذكى شعبان مصطفى محمود

ناجح600446الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350170توفٌق محمود مؤمن محمود

ناجح600440الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350171احمد الطٌب محمد محمد مصطفى

ثانً دور600الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350172احمد على الناصر عبد مؤمن

ناجح600479الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350173سعد فوزى محمد هشام

ناجح600464الصعٌد جنوبالسٌارات صٌانةاسٌوط5350174احمد عطٌه محمد هٌثم

اسٌوط5350181ثابت محمد ثابت احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600484الصعٌد جنوب

اسٌوط5350182الراضى عبد حجازى سٌد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600485الصعٌد جنوب

اسٌوط5350183حسانٌن كامل على احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600508الصعٌد جنوب

اسٌوط5350184المجٌد عبد احمد فقٌر احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600488الصعٌد جنوب

اسٌوط5350185كامل صابر اٌمن اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600483الصعٌد جنوب

اسٌوط5350186عزوز المطلب عبد عٌد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600482الصعٌد جنوب

اسٌوط5350187راتب بدوى محمود الحسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600501الصعٌد جنوب

اسٌوط5350188قاسم ٌوسؾ مصطفى سٌؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600515الصعٌد جنوب

اسٌوط5350189سباق سٌد على سٌد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480الصعٌد جنوب

اسٌوط5350190فرؼلى محمود محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600506الصعٌد جنوب

اسٌوط5350191السالم عبد دردٌر محمود العزٌز عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600514الصعٌد جنوب

اسٌوط5350192محمود فرؼلى اشرؾ عمر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600503الصعٌد جنوب

اسٌوط5350193حسانٌن على حسن محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600512الصعٌد جنوب



اسٌوط5350194حسٌن على موسى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600492الصعٌد جنوب

اسٌوط5350195احمد منصور جوده محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600509الصعٌد جنوب

اسٌوط5350201محمد جابر محمد ابراهٌم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600529الصعٌد جنوب

اسٌوط5350202مصطفى احمد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600482الصعٌد جنوب

اسٌوط5350203هرٌدى سٌد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600538الصعٌد جنوب

اسٌوط5350204حسان حامد محمود احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600545الصعٌد جنوب

اسٌوط5350205حبٌب ناجى رفعت بوال
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600556الصعٌد جنوب

اسٌوط5350206بخٌت حسن محمود حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600525الصعٌد جنوب

اسٌوط5350207على زكرٌا صابر زكرٌا
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600484الصعٌد جنوب

اسٌوط5350208هللا عطا كامل ناجح شنوده
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600566الصعٌد جنوب

اسٌوط5350209على محمد احمد الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600529الصعٌد جنوب

اسٌوط5350210امٌن حسٌن امٌن الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600535الصعٌد جنوب

اسٌوط5350211المسٌح عبد فرج انور فرٌد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600513الصعٌد جنوب

اسٌوط5350212طلبه سٌد دروٌش  محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600552الصعٌد جنوب

اسٌوط5350213محمود رشٌد ابراهٌم محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600517الصعٌد جنوب

اسٌوط5350214حسٌن الدٌن نصر طه محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600543الصعٌد جنوب

اسٌوط5350215احمد مرزوق اللطٌؾ عبد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600528الصعٌد جنوب

اسٌوط5350216الحمٌد عبد احمد مرسى محمود
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600562الصعٌد جنوب

اسٌوط5350217فرحان لبن مكرم ٌاسر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600517الصعٌد جنوب

اسٌوط5350221الصادق عبد احمد جمال احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554الصعٌد جنوب

اسٌوط5350222على فهمى على احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد جنوب

اسٌوط5350223على صالح عٌد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد جنوب

اسٌوط5350224سٌد احمد امباشر ماهر احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد جنوب



اسٌوط5350225امبابى سٌد ممدوح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525الصعٌد جنوب

اسٌوط5350226خلؾ محمد اللطٌؾ عبد اشرؾ اللطٌؾ عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539الصعٌد جنوب

اسٌوط5350227محمد عمر طه هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538الصعٌد جنوب

اسٌوط5350228حسٌن زكى حمدى فارس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد جنوب

اسٌوط5350229عبٌد بخٌت كرم كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600549الصعٌد جنوب

اسٌوط5350230الهوارى حسن فتحى صفوت محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544الصعٌد جنوب

اسٌوط5350231خلٌفه حسن على محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524الصعٌد جنوب

اسٌوط5350232موسى صابر محمد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541الصعٌد جنوب

اسٌوط5350233حسٌن مصطفى ربٌع مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520الصعٌد جنوب

اسٌوط5350234على حسن محمد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525الصعٌد جنوب

اسٌوط5350241حسن سٌد حسانٌن اسماء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600541الصعٌد جنوب

اسٌوط5350242الفتاح عبد احمد جمال االء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600530الصعٌد جنوب

اسٌوط5350243احمد محمد فاروق الهام

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600559الصعٌد جنوب

اسٌوط5350244الحافظ عبد محمد محمد امانى

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600555الصعٌد جنوب

اسٌوط5350245احمد هللا عبد صالح امنٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600563الصعٌد جنوب

اسٌوط5350246قناوى دسوقى محمود امنٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600547الصعٌد جنوب

اسٌوط5350247بٌومى الموجود عبد جالل اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600570الصعٌد جنوب



اسٌوط5350248مصطفى اسماعٌل مصطفى اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600562الصعٌد جنوب

اسٌوط5350249هللا عبد الهادى عبد حسنى حبٌبه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600543الصعٌد جنوب

اسٌوط5350250الحفٌظ عبد احمد محمد حبٌبه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600568الصعٌد جنوب

اسٌوط5350251فرؼلى حسن السٌد خلود

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600557الصعٌد جنوب

اسٌوط5350252محمد كامل احمد دنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600538الصعٌد جنوب

اسٌوط5350253مهران محمد احمد رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600569الصعٌد جنوب

اسٌوط5350254مؽربى رجب سٌد رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600538الصعٌد جنوب

اسٌوط5350255العال عبد فرؼلى على رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600551الصعٌد جنوب

اسٌوط5350256قطب محمد سامح رنا

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600545الصعٌد جنوب

اسٌوط5350257محمد حسن جمال زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600531الصعٌد جنوب

اسٌوط5350258احمد صابر محمد زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600560الصعٌد جنوب

اسٌوط5350259مصطفى العبد الرازق عبد ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600569الصعٌد جنوب

اسٌوط5350260محمود قرنى انور محمود سما

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600534الصعٌد جنوب

اسٌوط5350261بدر اٌوب نجاح شٌماء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600520الصعٌد جنوب

اسٌوط5350262على فهمى على فاطمة

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600552الصعٌد جنوب

اسٌوط5350263حسن مصطفى محمد فوزٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600533الصعٌد جنوب

اسٌوط5350264محمد الرحمن عبد محمد مروه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600535الصعٌد جنوب



اسٌوط5350265العال عبد عبده اشرؾ منار

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600561الصعٌد جنوب

اسٌوط5350266سٌد محمد اشرؾ منار

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600551الصعٌد جنوب

اسٌوط5350267محمد صدٌق مصطفى منار

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600542الصعٌد جنوب

اسٌوط5350268سٌد الجابر عبد صبرى نجالء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600561الصعٌد جنوب

اسٌوط5350269محمد سوٌفى ابراهٌم ندى

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600538الصعٌد جنوب

اسٌوط5350270الحمٌد عبد ربه عبد صابر ندى

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600524الصعٌد جنوب

اسٌوط5350271احمد الموجود عبد احمد نسمه

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600521الصعٌد جنوب

اسٌوط5350272العزٌز عبد محمود حاتم هدى

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600541الصعٌد جنوب

اسٌوط5350273على جابر عاطؾ والء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600542الصعٌد جنوب

اسٌوط5350274هللا عبد ابراهٌم محمود والء

 وصٌانة تشؽٌل

 و الحاسبات

الشبكات

ناجح600565الصعٌد جنوب

ناجح600488الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350281فكرى حربى محمد احمد

ناجح600524الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350282ٌوسؾ الفضٌل عبد مخلوؾ احمد

ناجح600533الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350283محمد الفضٌل عبد مصطفى احمد

ناجح600506الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350284هاشم خلٌفه ابوالعال خالد

ناجح600523الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350285محمد محمد الدٌن عصام خالد

ناجح600507الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350286الرحمن عبد على حسن علً

ناجح600509الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350287محمد محمد رمضان محمد

ناجح600486الصعٌد جنوبعامة نجارةاسٌوط5350288احمد عطٌه العاطى عبد محمود

اسٌوط5350291بشاى رٌاض اسامه ابرام
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600576الصعٌد جنوب

اسٌوط5350292محمد شعبان عرفه احمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600561الصعٌد جنوب

اسٌوط5350293محمد احمد طه اسامه
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600556الصعٌد جنوب

اسٌوط5350294مصطفى المجٌد عبد سعد اسالم
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600553الصعٌد جنوب

اسٌوط5350295احمد محمد محمد الحسن
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600558الصعٌد جنوب

اسٌوط5350296تادرس فوزى ناصح توماس
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600558الصعٌد جنوب

اسٌوط5350297محمد فراج محمود حاتم
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600568الصعٌد جنوب



اسٌوط5350298سلٌمان سٌد رفاعى سٌد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600580الصعٌد جنوب

اسٌوط5350299سٌد رمضان سلطان الرحمن عبد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600567الصعٌد جنوب

اسٌوط5350300احمد ٌوسؾ عزت الرحٌم عبد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600547الصعٌد جنوب

اسٌوط5350301احمد جابر احمد هللا عبد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600540الصعٌد جنوب

اسٌوط5350302احمد محمد جمال هللا عبد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600593الصعٌد جنوب

اسٌوط5350303محمد الحلٌم عبد مصطفى كرٌم
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600579الصعٌد جنوب

اسٌوط5350304زٌاده الاله عبد احمد محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600541الصعٌد جنوب

اسٌوط5350305سالمه الدٌن عز محمد احمد محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600571الصعٌد جنوب

اسٌوط5350306هللا خلؾ ابراهٌم اشرؾ محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600568الصعٌد جنوب

اسٌوط5350307محمود حنفى صالح محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600574الصعٌد جنوب

اسٌوط5350308محمد احمد عٌد محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600587الصعٌد جنوب

اسٌوط5350309سلطان محمد فوزى محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600577الصعٌد جنوب

اسٌوط5350310على احمد محمد محمود
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600589الصعٌد جنوب

اسٌوط5350311محمد مصطفى جمال مصطفى
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600568الصعٌد جنوب

اسٌوط5350312على محمد صالح مصطفى
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600551الصعٌد جنوب

اسٌوط5350313ابادٌر مٌالد سامى ولٌد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600578الصعٌد جنوب

اسٌوط5350314سلٌمان ٌحى ٌوسؾ حسن ٌوسؾ
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600585الصعٌد جنوب

اسٌوط5350315سالمه اسماعٌل محمد ٌوسؾ
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600577الصعٌد جنوب

5350321الجٌد عبد احمد محمد حسن ابراهٌم
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350322الحسن ابو خمٌس اسامه احمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350323الٌزٌد ابو السالم عبد النبى عبد احمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5350324مجاهد ابوضٌؾ اسماعٌل اسامه
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350325المدبولى سلٌمان السٌد سلٌمان السٌد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350326محمد صالح فؤاد محمد بالل
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350327العال عبد حسن جمال حسام
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5350328ابوشناؾ حمٌده جمعه حمٌده
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484



5350329موسى محمد السٌد زٌاد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5350330نصر محمد سعد محمود سعد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5350331الرحمن عبد حسن المنعم عبد حسن المنعم عبد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5350332حسن على العال عبد حسن على
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350333ابراهٌم عٌد ابراهٌم فارس
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350334موسى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350335احمد محمد احمد محمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350336على هللا عبد حافظ حسن محمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350337محروس محمد سعٌد رمضان محمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

5350338خلٌفه محمد حسن كمال محمد
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350339مصطفى مرسى محمد حسن محمود
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

5350340حسٌن المجد ابو محمود ولٌد محمود
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350341رجب رمضان جابر مروان
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

5350342اسماعٌل عوض محمد خمٌس مصطفى
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350343عطٌه البرنس محمد محمد مصطفى
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5350344موسى محمد موسى احمد مؤمن
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5350345صدٌق محمد انور مؤمن
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

5350346المؽربى رمضان حمدى الدٌن حسام ٌوسؾ
 معادن

بك محرم
المعادن خراطة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350351عطا محمد على محمد احمد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

5350352محمد دمرانى الحمٌد عبد مجدى اسالم
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

5350353الحسن ابو سعد احمد السٌد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350354محمد ابراهٌم بحر هللا عبد الرحمن عبد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

5350355خضر محمد البٌه اشرؾ عماد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5350356سٌد حسانٌن حسن احمد محمد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

5350357مرجان بدرى ٌاسٌن جابر محمد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350358الكالؾ حسن محمد  السعٌد رزق محمد
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433



5350359محمد محمود محمد خالد محمود
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350360خضر محمود عامر خضر محمود
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600487

5350361عمٌره محمود محمد محمود
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350362سرور جابر الرازق عبد محفوظ مروان
 معادن

بك محرم
صاج اعمال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350371السالم عبد حسٌن احمد حسٌن ابراهٌم
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

5350372حسٌن سالم السٌد احمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350373سٌد احمد محمد  محمود احمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350374المسٌح عبد بخٌت عدلى امٌل جون
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5350375زٌد ابو حسن عبده مجدى خالد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350376حسٌن حسن توفٌق حمدى رضوان
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350377محمد كمال احمد زٌاد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350378عجوبه صدقى دمٌان سعد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5350379عزٌز شوقى بخٌت شوقى
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5350380حسن نصار  جابر مصطفى الرحمن عبد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5350381متولى مرسى متولى ضاحى الرحمن عبد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350382هللا عوض على محمد محمود الرحمن عبد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350383الؽنى عبد المجد ابو على السٌد هللا عبد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5350384ابراهٌم على السٌد محمد هللا عبد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5350385محمد جوده محمد جوده على
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350386حبٌب محمد على حبٌب على
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5350387رشاد هللا فتح ادهم عمر
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350388محمد احمد على محمود عمر
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350389محجوب سلٌمان راضى سالم عمرو
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5350390المجٌد عبد احمد ابراهٌم احمد كرٌم
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350391عثمان فرؼلى الحفٌظ عبد ابراهٌم محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5350392احمد العال عبد احمد محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452



5350393الحلٌم عبد محمد اٌمن محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5350394عثمان حسان محمد حسن محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350395سالم المنعم عبد السٌد حسنى محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5350396عثمان عطٌة صدٌق حمدى محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

5350397محمد السٌد على صابر محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

5350398عبده محمد الوهاب عبد محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

5350399قطب الحلٌم عبد السٌد محمد محمد
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5350400السٌد ابراهٌم سعٌد محمود
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350401مصطفى احمد على ٌحٌى محمود
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

5350402محمد طه ٌوسؾ ابراهٌم ممدوح
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350403راضى ٌوسؾ محمد ممدوح موسى
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350404حلمى جرجس ولٌم هانى
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

5350405الشناوى حسنٌن السٌد محمد هشام
 معادن

بك محرم
لحام

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350411على حماده احمد حسٌن احمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350412جبل ابو احمد مصطفى محمد صبرى الحسٌنى
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350413محمود امٌن محمود امٌن
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5350414محمد حسن محمد حسن
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350415النجار محمد ابراهٌم محمد عمرو
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350416عٌسوى ذكى عاطؾ احمد كرم
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5350417موسى محمد رشاد احمد محمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350418محمد مختار ابراهٌم انور محمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5350419اسماعٌل محمد فضل صابر محمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350420سالم على النبى عبد محمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350421ادرٌس برٌقع محمد مجدى محمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5350422الكرجانى القادر عبد محمود طارق محمود
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350423السٌد القطب السٌد محمد نصر
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447



5350424محمد ؼازى محمد احمد
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350425محمد حافظ صادق عمر مصطفى
 معادن

بك محرم
ورش ماكٌنات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5350431ابراهٌم خلٌل ابراهٌم احمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5350432احمد الدٌن جمال ابرهٌم رمضان احمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5350433محمود محمد صابر احمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5350434حموده عمر على احمد على احمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

5350435كامل الونٌس عبد كامل اسالم
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5350436محمد العزٌز عبد احمد الدٌن شهاب
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

5350437احمد عمار الؽنى عبد خمٌس عمر
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350438اسماعٌل الحى عبد جالل محمد عمرو
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350439عمرو المنعم عبد محمد مدحت عمرو
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5350440على السالم عبد البارى عبد السالم عبد عٌسى
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350441خلؾ محمد محمد على فتحى
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5350442العجوانى محمد محمد احمد محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473



5350443محمد صبره مرعى سماره محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350444محمد الؽفار عبد محمود صالح محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350445الكرٌم عبد محمد كمال محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5350446مبروك محمد عوض مرزوق محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5350447عبده مصطفى محمد مصطفى محمد
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350448على الكرٌم جاد محمد محمود
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350449حسن على فرج بالل مصطفى
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350450حسنٌن على حسنٌن رمضان مصطفى
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350451سٌدهم عٌسى خلٌل عادل نادر
 معادن

بك محرم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350461خلٌل محمد خلٌفه ابراهٌم
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350462محمود العال عبد المجد ابو ٌحٌى المجد ابو
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350463زٌد ابو العزٌز عبد صابر رافت احمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350464القوى عبد عوض فرج احمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5350465على حسٌن فتحى محمد احمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350466حسٌن محمود المعز عبد مصباح احمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350467ٌوسؾ شحاته محمد اسامه
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5350468سلٌمان سالمه هللا عبد ناجى باسم
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461



5350469واصل محمود الرب جاد ناجى حسن
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5350470محمود فهٌم السعٌد رمضان
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350471الفقى محمد على حسن الدٌن سٌؾ
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5350472احمد ٌوسؾ اشرؾ شرٌؾ
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350473صابر شعبان الموجود عبد صابر
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5350474على احمد محمد طارق
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350475الؽفار عبد على الؽفار عبد محمد الؽفار عبد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5350476احمد الصبور عبد سلٌمان محمد هللا عبد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350477الواحد عبد محمود محمد محمود هللا عبد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350478بشاى مسعد مٌخائٌل مجدى عماد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350479عوٌضه توفٌق شحاته مٌالد فادى
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5350480مصطفى عبده كمال صابر كمال
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350481هللا عوض ٌعقوب نظٌر هادى مارٌو
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350482حافظ احمد حافظ احمد محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5350483احمد محمد احمد جمال محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5350484العاطى عبد المنجى عبد محمد حمدى محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350485مصطفى حسن سمٌح محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5350486حمٌده شحاته جمعه شحاته محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350487هللا عبد بكر ابو محمد هللا عبد محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5350488حسٌن محمد حسٌن هشام محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350489احمد الؽفار عبد سعٌد وائل محمد
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350490براٌا محمود محمد اٌهاب مصطفى
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350491طه كمال مصطفى طارق مصطفى
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5350492سالم صالح عٌد السالم عبد مصطفى
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5350493منطاش موسى موسى فتحى مؤمن
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350494فرج بشاى هللا حسب سامح مٌنا
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438



5350495ٌوسؾ السٌد هاشم ابراهٌم هاشم
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350496رسالن صالح ابراهٌم المولى جاد هانى
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5350497حسنٌن محمد ششتاوى اسامه ٌوسؾ
 معادن

بك محرم
الومٌتال

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5350501رجب رزق السٌد احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350502السٌد محمود السٌد احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

5350503العال عبد ابرهٌم اٌمن احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5350504على مزٌد ابراهٌم رمضان احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

5350505محمد على الاله عبد احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5350506مبارك لبٌب حمدنى عماد احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5350507على محمد عطا مصطفى احمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

5350508الصباغ احمد قطب السٌد اسالم
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5350509دره محمد محمد فهمى باسل
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350510المدبولى بهنسى مرسى سامى بالل
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350511محمد خمٌس محمود حسام
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5350512احمد الحفٌظ عبد حسٌن ربٌع
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5350513عٌسى على عطٌه محمد زٌاد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

5350514الشاعر احمد محمد سعٌد شرؾ هللا عبد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350515هللا عبد محمد رمضان عادل الدٌن عالء
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600487



5350516الرمسٌسى ابراهٌم احمد نبٌل كرم
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

5350517عرابى الحمٌد عبد عباس ابراهٌم محمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5350518محمد سعد الدٌن حسام محمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5350519خالد على على شعبان محمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5350520العال ابو محمد العال ابو عٌد محمد
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350521اللطٌؾ عبد الرازق عبد اللطٌؾ عبد محمود
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

5350522هللا خلؾ العظٌم عبد احمد مروان
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350523بخٌت عبدهلل على ٌسرى مروان
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350524حسنٌن ابراهٌم عبده خمٌس مصطفى
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5350525محمد على احمد ابراهٌم معتز
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350526زٌد ابو سعد احمد مؤمن
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350527الموحى محمد رمضان مؤمن
 معادن

بك محرم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350531مرعى مرعى منصور عٌد احمد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5350532محمد الموجود عبد الفتاح عبد محمود احمد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5350533العال عبد محمود محمد اسامه
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350534بسٌونى محمد ابراهٌم طارق الرحمن عبد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350535ادرٌس رجب كرٌم صادق محمد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5350536الؽزالى الحلٌم عبد صالح محمد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5350537سلمان فرج محمد فرج محمد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5350538فتوح المرضى عبد احمد محمود
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440



5350539عٌسى معوض فهٌم طارق مٌنا
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350540الرمسٌسى ابراهٌم احمد نبٌل ولٌد
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350541السٌد امٌن محمد ٌحٌى
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350542فاٌد حسن ممدوح ٌحٌى
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5350543محمد حسن احمد محمد ٌوسؾ
 معادن

بك محرم
عامة نجارة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5350551الحونى الرحمن عبد رشاد محمد شرٌؾ اسراء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350552على الحلٌم عبد ادهم رفعت اسماء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

5350553جمعه مسعود فرج محمد اسماء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501

5350554اللطٌؾ عبد حسن على محمد االء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

5350555زٌد ابو على ٌاسر الزهراء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501

5350556محمد ابراهٌم اسماعٌل امانى
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350557الدٌن جمال السٌد على مصطفى امانى
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600512

5350558مؤمن حسٌن الحمٌد عبد شعبان اٌمان
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

5350559حسن على محمود اٌه
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

5350560كامل محمد محمد محمود محمد حنان
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

5350561مؤمن حسٌن عوض محمود حنان
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

5350562شحاته رفاعى محمد سعٌد رانٌا
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

5350563عٌد عٌد السٌد رحاب
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350564مندور ابو ابراهٌم على ابراهٌم رحمه
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5350565البنا هللا عبد على زكرٌا شٌماء
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

5350566الكرٌم عبد حسن على مرسى فاطمه
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5350567حموده محمد السٌد احمد فرٌده
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

5350568محمد على حمدى على هللا منه
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350569السٌد محمود العظٌم عبد محمد مٌاده
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

5350570على على عباس سالمه نور
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

5350571الدٌن نور سعد محمد مصطفى نورهان
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499



5350572خلٌل الستار عبد رافت هدٌر
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

5350573مصطفى محمد ابراهٌم رمضان ٌاسمٌن
 معادن

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600522

5350581السٌد محمد حسن احمد
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5350582ابراهٌم الحمٌد عبد فؤاد احمد
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5350583محمد سدوس شحاته محمد احمد
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350584هللا عبد احمد حسن عٌد جهاد
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

5350585سلٌمان على سلٌمان محمد عالء
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350586محمود السالم عبد على على
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350587سالمه زكى العزٌز عبد عمر
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350588ابراهٌم محمد احمد رمضان محمد
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350589الناظر محمد محمود الناصر عبد جمال محمود
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5350590سعٌد عبده محمد ابراهٌم مصطفى
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350591رفاعى محمد احمد محمد مؤمن
 معادن

بك محرم

 المخارط تشؽٌل

CNC

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350601خمٌس محمد مرسى ابراهٌم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350602محمد مصطفى السٌد احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5350603خلٌفه السٌد عبد انور احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5350604ابراهٌم على السٌد محمد احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350605اسماعٌل محروس عباس محمود احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350606احمد ابراهٌم احمد سٌد ناصر احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350607ؼراب الٌزٌد ابو السٌد محمد ادهم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350608سلٌم حواش الحواش السٌد شعبان اسالم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350609ابراهٌم العظٌم عبد عاطؾ اسالم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

5350610ابراهٌم حسن خلٌل محمود باسم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350611حسن المجٌد عبد احمد اشرؾ الدٌن بدر
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350612ابراهٌم رجب ربٌع بشار
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350613جبه ابو محمد الرحمن عبد محمد بالل
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470



5350614ناشد حلمى صبحى بٌتر
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5350615ذكى ٌوسؾ جورج جوزٌؾ
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350616الموجود عبد كامل محمود حسام
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350617ابراهٌم النبى عبد حسن باسم حسن
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5350618الدٌن سٌؾ رفاعى محمد خمٌس حسن
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350619عقل محمد على احمد حسن صالح حسن
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350620شامخ عٌاد جمال خالد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5350621شبت بهلول ظرٌؾ نبٌل روجٌه
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5350622حفنى عجور الكرٌم عبد رمضان زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5350623احمد مهدى السٌد طارق زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350624خمٌس محمد هللا عبد طارق زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5350625حجاجى محمد طه مجدي زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350626الشناوى محمد طه الشناوى محمد زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350627عواض مبروك السعٌد خالد شرٌؾ
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5350628الٌمنى الحمٌد عبد عصام الحمٌد عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350629احمد سٌد اسماعٌل متولى مجدى الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350630على مصطفى سالم محمد الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5350631جعفر شحاته السٌد هانى الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350632الشافعً كامل الرحمن عبد وائل الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350633عطٌه عمر صابر طارق القادر عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5350634المجٌد عبد رجب محمد هللا عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350635ابراهٌم رجب عوض المالك عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350636محمد خضر كمال محمد على
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350637دروٌش السٌد احمد مختار عمر
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5350638هللا عبد عمر محمد حمدى عمر
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5350639محمود الرب جاد العزٌز عبد محمد فارس
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446



5350640السبكى العزٌز عبد محمد باسم كرٌم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5350641بخٌت قاسم مدبولً محمد كرٌم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5350642مصرى ٌونس محمد كرٌم
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5350643الدٌهى احمد احمد محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350644حسن موسى العال عبد احمد محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350645العزٌز عبد على على احمد محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350646على السٌد محمد اشرؾ محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350647حسن امٌن احمد حربى محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5350648المرسى محمد السٌد رافت محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350649محمد الرازق عبد على محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350650متولى محمد متولى محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350651محمد السٌد احمد مقبل محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5350652سوٌلم الؽفار عبد على محمود
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350653اللطٌؾ عبد محمد محمود محمد محمود
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

 سٌؾ العال عبد  الحمٌد عبد ناصر محمود

النصر
5350654

 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5350655محمود الموجود عبد محمود مراد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350656الحلٌم عبد بدوى ذاكر ربٌع مصطفى
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5350657محمود الحمد ابو ناصر جابر ناصر
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350658سعد اسحق صابر ٌسرى
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350659الصاوى احمد محمد احمد ٌوسؾ
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

5350666رسالن احمد محمد خلؾ احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

5350667محمد صادق احمد محمد احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

5350668محمد المعطى عبد مرسى احمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350669ابراهٌم سلمون لحظى جمٌل ارٌك
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503



5350670حسٌن احمد محمود اٌهاب اسامه
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

5350671احمد ابراهٌم الرحٌم عبد محمود الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5350672السٌد العزٌز عبد احمد على
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600518

5350673البكاتوشى مصطفى محمد سعٌد محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5350674اللطٌؾ عبد احمد الحمد ابو على محمد
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350675الشرقاوى الٌزٌد ابو محمد محمود مصطفً
 كهرباء

بك محرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

5350681محمد سلطان محمود احمد ابراهٌم
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

5350682هللا فتح ؼرٌب ابراهٌم خالد ابراهٌم
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

5350683محمد محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

5350684احمد سٌد هللا عبد ناصر اسالم
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350685السٌد محمد محمد مجدى اسماعٌل
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5350686السٌد محمد على محمد امجد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5350687الرحٌم عبد محمود على محمد زٌاد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

5350688محمود احمد محمود شرٌؾ طارق
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600539

5350689محمد محمد العزٌز عبد عصام الرحمن عبد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5350690حسنٌن محمد الجواد عبد ابراهٌم على
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600529

5350691عطا سابق ابراهٌم العزٌز عبد عمر
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498



5350692السنوسى الدٌن نجم على الدٌن نجم عمر
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

5350693محمود اللطٌؾ عبد خمٌس سامى فارس
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5350694الباسط عبد محمد على فارس
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5350695مبٌوه شجلوؾ شحاته محمد فارس
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600519

5350696سلٌمان سٌفٌن شنوده ابراهٌم كرٌم
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350697معوض جوده تمام احمد محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5350698محمد معروؾ احمد محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350699حسن ضٌؾ ابو احمد حسن محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5350700الحافظ عبد راشد حسن محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

5350701رضوان السٌد محمود حمدى محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600512

5350702موسى الحمد أبو احمد العابدٌن زٌن محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350703صبره الجابر عبد صبره محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

5350704النبى عبد عصام محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350705حسن محمد احمد عوض محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5350706شلبى فرج موسى فرج محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350707الدسوقى حلمى عباس محى محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350708جبر محمد على ٌاسر محمد
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431



5350709محمد السٌد صفوت محمود
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350710الدٌن سٌؾ محمد حسن محمد محمود
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600538

5350711محمد ٌوسؾ شحاته الدٌن والء مروان
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600544

5350712مصطفى سالم حسٌن حسن مصرى
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350713خلٌل السٌد النبى عبد ٌوسؾ
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600515

5350714السٌد محمد ٌاقوت محمد ٌوسؾ
 كهرباء

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

5350721عثمان عزت محمد محمود ابراهٌم
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5350722ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350723فرج سعد سعد ابراهٌم احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5350724النجار المعطى عبد اشرؾ احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350725سالم احمد عطٌه السٌد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350726اسماعٌل محمود رمضان احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350727سرحان محمد العال عبد سرحان احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5350728ٌوسؾ محمد احمد سعد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350729السباعى محمد ابراهٌم الكرٌم عبد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5350730المقصود عبد المعبود عبد الناصر عبد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350731احمد اسماعٌل احمد عزت احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350732الشطاوى محمد احمد عٌد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5350733خلٌفه بخٌت جابر محمد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350734احمد صالح حسٌن محمد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350735مدنى محمد محمد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350736جبرٌل احمد محمود محمد احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350737حسن خلٌل احمد مصطفى احمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5350738محمد السٌد ٌونس فتحى اسامه
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5350739محجوب احمد العزٌز عبد محمد اسالم
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5350740حسن الرحٌم عبد عجور ابو عمرو الحسن
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350741نصار محمد  دسوق فرج امٌر
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350742احمد جادو السٌد سعٌد جاسر
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350743مطاوع علوانى رمضان محمد حازم
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350744خمٌس السٌد محمد محمد الدٌن حسام
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350745الؽنى عبد كمال حسن حسام
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350746حافظ احمد حافظ احمد حسن
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350747شحاته محمود شحاته محمود حمدان
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350748شعٌشع الحلٌمابو عبد رشاد مصطفى رشاد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5350749عوض ابراهٌم ابراهٌم السٌد زٌاد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350750ٌزٌد ابا جبر جمال محمد زٌاد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350751الجواد عبد قبٌصى محمد زٌاد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350752على ابراهٌم فؤاد مجدى سهٌل
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350753السالم عبد حسن السالم عبد سٌؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350754ارنست سعد اٌهاب شادى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350755احمد الاله عبد الاله عبد الحمٌد عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350756سلٌمان كرم ابراهٌم الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350757محمد موسى ابراهٌم اشرؾ الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350758المؽربى على محمد خالد الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350759محمد عزت الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5350760هللا عبد صدٌق محمد الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350761اسماعٌل خلٌل محمد حامد هللا عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350762ناجى الرحمن عبد المنعم عبد عصام المنعم عبد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350763طه احمد طه صابر الدٌن عالء
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406



5350764احمد احمد على ابراهٌم على
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350765اللطٌؾ عبد محمود محمد احمد عمرو
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350766محمود حافظ محمود جابر عمرو
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350767سلٌم المنعم عبد عٌد احمد عٌد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5350768بارح صبحى رومانى فادى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350769ابراهٌم جرجس شكرى عاطؾ فادى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5350770محمد العال عبد هللا خلؾ ٌوسؾ فارس
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350771اللقانى حسٌن محمد حسٌن كرٌم
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5350772اسماعٌل محمود الحربى رجب كرٌم
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350773محمود محمد ابراهٌم محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5350774بدر احمد على اشرؾ محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350775خلٌل السٌد محمد السٌد محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350776حافظ جابر احمد فاٌق جابر محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5350777ابراهٌم محمد قرنى جابر محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5350778محمد السٌد الرحمن عبد الدٌن حسام محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350779ناصؾ الفتاح عبد محمد خالد محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350780احمد صدقى شرؾ محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350781هللا عبد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5350782ناصؾ السٌد على احمد على محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350783محمد عبده السٌد على محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350784جهالن السٌد الرحمن عبد على محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350785عوض محمد محمد مجدى محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350786ؼراب مصطفى محمد محمود محمد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350787على على حسٌن احمد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350788السٌد محمد السٌد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350789السعدنى محمد محمود شعبان محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415



5350790ٌوسؾ محمد على محمد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350791على محمود على محمد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350792الجٌالبى احمد محمد محمود محمد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350793مصطفى محمود محمد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5350794الوارث عبد الرازق عبد ولٌد محمود
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

5350795خضٌرى بخٌت زٌد ابو مصطفى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

5350796منصور محمد مختار شهاب مصطفى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5350797ابوالحسن مصطفى عشرى مصطفى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350798رضوان السٌد محمود نبٌل مصطفى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350799على الجلٌل عبد السٌد احمد مهند
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5350800محمد رجب طارق مؤمن
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600402

5350801بدور ٌوسؾ قطب عادل مؤمن
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5350802بخٌت المالك عبد بخٌت مٌالد مٌنا
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350803احمد خمٌس محمد نور
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5350804المجٌد عبد هللا عبد محمد نور
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5350805جوده محمود محمد هانى
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5350806احمد سٌد سعد احمد سٌد محمد هشام
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350807خطاب عمر ناجى صالح وائل
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350808عمر سالمه محمد مصطفى ولٌد
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5350809رجب اسماعٌل محمود خالد ٌاسر
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600394

5350810احمد شعبان ابراهٌم ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5350811اسماعٌل سلٌم ٌوسؾ اسماعٌل ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5350812سلٌم ٌوسؾ الحمٌد عبد ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350813القلفاط محمد على ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350814فهمى هللا عبد ابراهٌم محمد ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5350815حسن محمد على مسعود ٌوسؾ
 سٌارات

بك محرم
السٌارات صٌانة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392



5350821الجزاٌرى حسٌن محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5350822مهنى الستار عبد اشرؾ احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350823ابراهٌم قاسم احمد سامى احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5350824حسن احمد عمر عرفات احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5350825الجلٌل عبد محمد العزٌز عبد عصام احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350826الحفٌظ عبد عٌد عٌشه ابو محمد احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350827حسن ابراهٌم ٌونس مصطفى احمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350828احمد حنفى احمد اسالم
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350829ٌوسؾ مترى فكرى عوض اندرو
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5350830طاٌع محمد حسن مرسى تامر
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350831الجلٌل عبد ٌاسٌن احمد حسن
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5350832حسٌن فراج احمد حمدى
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350833مبروك عوض صالح سمٌر صالح
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5350834مصطفى دٌاب الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5350835اسماعٌل محمد محمد على الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350836علٌوه طنطاوى كرم الرحمن عبد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350837على محمد على عمرو على
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5350838الكرٌم جاد احمد ابراهٌم كرٌم
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350839جادو طه بدرى اٌمن محمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350840عثمان حسٌن محروس حسٌن محمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350841سعد المجٌد عبد الؽفار عبد عماد محمد
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5350842على حامد جمال محمود
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350843حسٌن السٌد هللا عبد صابر محمود
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350844سلٌمان محمد امٌن عطٌه محمود
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5350845على محمد العزٌز عبد مصطفى محمود
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600402

5350846مصطفى ابراهٌم مصطفى احمد سٌد مصطفى
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600402



5350847جابر الصبور عبد جابر مؤمن
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5350848بكر محمود احمد الصبور عبد مؤمن
 سٌارات

بك محرم

 ودهان اصالح

سٌارات هٌاكل

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

5350851مبارك احمد سالم احمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5350852الرحٌم عبد على رجب عاطؾ احمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5350853عٌث عوض ؼٌث محمد احمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5350854حسن محمد السٌد مصطفى احمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5350855مصطفى العال عبد فرج مصطفى احمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350856احمد محمد السالم عبد اٌهاب ادهم
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5350857حسن محمد منصور ابراهٌم هللا عبد ادهم
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350858االعصر الفتاح عبد اشرؾ اسامه
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350859عطوه القادر عبد عباس عصام اٌهاب
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350860خلٌل درٌاس عباس نبٌل تكال
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5350861محمد حسن محمد حسن
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5350862محمد رضوان فؤاد رضوان
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5350863زهره ابو الحصافى نبٌل هللا عبد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350864خلٌل العظٌم عبد محمد العظٌم عبد عالء
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5350865رزق السٌد فرج محمد على
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5350866عٌسى سلٌمان العزٌز عبد محمود عمر
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5350867الرحمن عبد كمال الرحمن عبد كمال
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350868السٌد اسماعٌل ابراهٌم محمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5350869فهمى محمود جمعه محمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5350870هللا فتح على محمد فرج محمد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5350871الجوهرى حافظ محمود اٌمن محمود
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350872صبره بخٌت رشدى حسن محمود
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5350873السٌد خلٌل خلٌل زكرٌا محمود
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5350874العال عبد محمد ٌاسر محمود
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418



5350875جاسر حسٌن محمد احمد ولٌد
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5350876بباوى ولٌم اشرؾ ولٌم
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5350877ٌوسؾ عطٌه احمد خالد ٌوسؾ
 طباعة

بك محرم

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5350881عوض حبٌب مكرم رضا ابانوب
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5350882اسماعٌل محمد ابراهٌم جمال ابراهٌم
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350883النجار محمد اللطٌؾ عبد رضا احمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350884محمد المولى عبد سعٌد احمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5350885زهره ابو عبده مصطفى سمٌر احمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5350886عفٌفى احمد محمد احمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5350887حسونه محمد المجد ابو محمد حسام
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

5350888سالمة العرب عز اسماعٌل سامح
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5350889هللا رزق بباوى مٌالد سعٌد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350890احمد المعز عبد صابر محمد صابر
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350891ابراهٌم محمد عوض الرحمن عبد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5350892خلٌل شبل هللا عبد ممدوح هللا عبد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5350893السٌد المنعم عبد محمد على
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5350894احمد محمد اللطٌؾ عبد احمد محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350895حسانٌن حمٌد محمد احمد محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5350896مرسى الؽنى عبد محمد احمد محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350897محمد الوهاب عبد محمد اٌمن محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5350898البرماوى حسن الٌزٌد ابو على محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5350899عطٌه محمد مرسى مصطفى محمد
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5350900رشوان خلٌفه محمود عادل محمود
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5350901فضل شحاته فرحات محمود
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

 عبد محمد الراضى عبد مصطفى محمود

الرحمن
5350902

 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5350903محمد محمود محمد ابراهٌم مصطفى
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600



5350904مصطفى العزٌز عبد مصطفى السٌد مصطفى
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5350905محمد عقٌلى فضلى محمد مصطفى
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5350906على محمد الرحٌم عبد عصام ٌوسؾ
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5350907الرحمن عبد سلٌم عوض ٌوسؾ
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5350908على ابراهٌم مرزوق محمد ٌوسؾ
 طباعة

بك محرم

 وطبع تحضٌر

اوفست

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5350911ٌوسؾ مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350912على المقصود عبد توفٌق ابراهٌم احمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5350913المقصود عبد السمٌع عبد جابر السٌد احمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5350914مبروك السالم عبد محمد سامى احمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5350915حسٌن مسعود عادل احمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5350916عمر احمد ابراهٌم محمد اسالم
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5350917الرحٌم عبد احمد سامى السٌد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5350918فرج سرور احمد مرسى اٌمن
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5350919منٌسى الحى عبد حسن رجب حسن
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350920عطٌه على محمد احمد حمدى
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5350921هللا عبد ؼٌط بدران ناصر الدٌن سٌؾ
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5350922فرج المسٌح عبد صدٌق ثروت صدٌق
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5350923محمد فراج محمد منصور الرحمن عبد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5350924حجاج سٌد محمد فاروق عالء
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5350925العزٌز عبد محمد عمران عاشور عمر
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350926العزٌز عبد محمد عمران عاشور كرٌم
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350927عثمان سرحان فتحى كرٌم
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5350928العال عبد محمود انور محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5350929حسن حسٌن سٌد حسٌن محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5350930سٌد حسٌن الحمٌد عبد حسٌن محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5350931العتمانى محمد الحمٌد عبد رضا محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5350932على محمد مهران سامى محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350933احمد حسن كرٌم السالم عبد محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5350934حسٌن الخٌر ابو محمد كرم محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5350935سرور محمد فتحى محمود محمد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5350936على سٌد جمال ولٌد
 طباعة

بك محرم

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5350941المطلب عبد السٌد نصر اشواق
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

5350942قطب عرفه ابراهٌم عرفه امٌره
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5350943عبٌد الفتاح عبد ابراهٌم الحمٌد عبد امٌنه
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

5350944ؼنٌم ابراهٌم فاروق ابراهٌم حبٌبه
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350945الرحمن عبد احمد عدلى مصطفى حبٌبه
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5350946منصور توفٌق محمد مجدى دالٌا
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600530

5350947السٌد عبد ؼازى سعٌد السٌد دنٌا
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350948محمد الرحمن عبد احمد محمد دنٌا
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

5350949امٌر صالح على رٌم
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

5350950الدٌن شهاب محمد ؼازى محمد ساره
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

5350951السٌد عبد محمود ابراهٌم سهٌله
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5350952الطوٌل محمود احمد محمود شٌماء
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

5350953على عثمان حافظ اشرؾ هللا منه
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600516

5350954الدٌن علم ابراهٌم السٌد منى
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600535



5350955منصور شحاته احمد صالح مٌار
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

5350956حسٌن عجمى السٌد خمٌس نانسى
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600522

5350957حسن المقصود عبد سعٌد ندى
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350958محمد ٌاسٌن محمد ٌاسٌن نسمه
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

5350959السالم عبد سعٌد احمد نور
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5350960حسن على طارق هاجر
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5350961عثمان حسن محمد اسامه ٌاسمٌن
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

5350962اللطٌؾ عبد سعد محمد ٌاسمٌن
 طباعة

بك محرم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

5350971احمد حسن نور احمد االء
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600521

5350972احمد على فراج اٌهاب امنٌه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

5350973الكٌالنى محمد الصمد عبد حلمى انجى
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

5350974محمد فؤاد صالح ابراهٌم اٌمان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5350975على الشٌخ رافت نزٌه اٌمان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

5350976سلٌمان على الاله عبد حسن اٌه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5350977احمد محمود محمد عزت حبٌبه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5350978السٌد عبد محمد محمد محمود خلود
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350979مرسى السٌد خمٌس السٌد دٌنا
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

5350980منٌسى الحمٌد عبد السٌد خالد رحمه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

5350981محمد صابر السٌد روان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5350982الحى عبد محمد بسٌونى محمد روان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5350983احمد سٌد محمد محمد محمد روان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5350984حسن محمد المنعم عبد السٌد سمر
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477



5350985خضٌرى اللطٌؾ عبد محمد شٌماء
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5350986دٌاب محمد كمال صبرى فتحٌه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

5350987محمد القوى عبد محمد كرٌمه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5350988محمد امام اسماعٌل محمد مروه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5350989فراج متولى السٌد متولى محمد مرٌم
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5350990حسن محمد محمد محمود مرٌم
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5350991حسٌن على سعد حسٌن هللا منه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

5350992قندٌل الونٌس عبد رجائى رضا نورهان
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5350993خلؾ السٌد محمد السٌد هبه
 طباعة

بك محرم
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5351001سلٌمان هللا فتح محمد حازم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

مٌكانٌكٌة صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5351004سلٌمان طه محمد محمد ابراهٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351006الفتاح عبد عنتر عادل ابراهٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351007محمود على محمد صابر احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351008احمد صابر عادل احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5351009الوكٌل محمود محمد اسالم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385

5351010الرحمن عبد احمد السٌد فتحى السٌد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5351011هللا عوض الٌمنى مصطفى جابر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401



5351012سارى الحلٌم عبد جمعه جبرٌل

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351013محمد محمد احمد فتحى حسام

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5351014على حسن احمد حسن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5351015حسن اسماعٌل حسن جابر حسن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351016محمد الرحمن عبد محمد رمضان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

5351017السٌد محمد السٌد محمد سامح

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351018هللا عبد مهران سٌد احمد سٌد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351019على المنعم عبد شعبان شرٌؾ

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

5351020ابراهٌم المنعم عبد ابراهٌم الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5351021احمد محمد الرحمن عبد سمٌر الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5351022الدهب ابو محمد ٌوسؾ محمد الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600384

5351023ٌوسؾ محمود ٌوسؾ عٌد هللا عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5351024الحمٌد عبد محمد ابراهٌم على

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377



5351025عطٌه حسنى ماهر على

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600384

5351026البحٌرى محمد السٌد المنعم عبد السٌد عمر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385

5351027محمد صالح فؤاد محمد عمر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351028الدهب ابو محمد ٌوسؾ محمد عمر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351029على سٌد احمد محمد عمرو

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

5351030الحداد عٌسى بدوى جمال عٌسى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385

5351031على قبٌصى عمران خالد فارس

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351032حسن احمد البدرى جمال محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5351033ابراهٌم فؤاد الدٌن عز حمدى محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351034عثمان احمد معوض كرم محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5351035حسٌن العلٌم عبد العزب محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5351036حسٌن مرسى على محمد محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5351037سرور احمد جابر ٌاسر مصطفى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600394



5351038بهنساوى سالم محمد محمد معاز

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

السٌارات صٌانة
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351041سالم محمد عباس محمد ابراهٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5351042ابراهٌم احمد احمد خالد احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5351043ابراهٌم على على محمد احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5351044قمصان السٌد على ابراهٌم اسماعٌل

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5351045مصطفى محمد فرج مدحت رمضان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5351046احمد السٌد الرحمن عبد فوزى زٌاد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5351047النجار محمود شحاته جالل فوزى عادل

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5351048السٌد خلٌفه شحاته الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5351049عالم العاطى عبد الحمٌد عبد ماهر الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5351050الحداد محمد محمود الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5351051محمد على سٌد مصطفى هللا عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5351052سالم مسلم محفوظ جمٌل عمر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424



5351053ؼطاس بشٌر بشٌر فادى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5351054متولى ابراهٌم محمد احمد محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5351055محمد محمد حسن  سعٌد محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5351056قاسم على عادل محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5351057وهبه محمود محمود على محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5351058الراضى عبد العلٌم عبد محمود محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5351059هلهل خلؾ مظهر محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5351060رزق فرج محمد ابراهٌم محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5351061مصطفى زكى سعٌد محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

5351062سلطان محمد الرحٌم عبد محمد محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351063عبٌد محمد الكرٌم عبد السٌد مصطفى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5351064ابراهٌم عراقى احمد ظرٌؾ ناصر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5351065سالم محمد ٌسن عٌد ٌسن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

الؽزل معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442



5351071السٌد ابراهٌم السالم عبد ابراهٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351072محمود الرحمن عبد محمود احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351073احمد توفٌق السٌد محمود السٌد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351074محمد على رمضان حسنى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351075حسٌن ابو مصطفى اسماعٌل سالمه حسٌن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351076هللا عبد شعبان هللا عبد رمضان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351077مجلى ٌعقوب اٌوب سعد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351078محمد رمضان سٌد رجب طه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351079عطٌه الفتاح عبد سمٌر ولٌد الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351080محمد على حسٌن عٌد على

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351081على الحمٌد عبد حامد احمد كرٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351082احمد السٌد محمود الفتاح عبد كرٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5351083جنٌدى محمد السعٌد رجب محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5351084مصطفى محمد سٌد محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351085وهبه احمد الفتاح عبد شرٌؾ محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

5351086النبى عبد محمد محمود الحلٌم عبد محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351087هرٌدى احمد احمد على محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351088السٌد احمد سٌد قطب محمد محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351089الرحمن عبد عٌد مطٌع محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5351090نصار احمد احمد مجدى محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351091بخٌت هللا عبد السٌد محمد مؤمن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351092ماضى ابراهٌم محمد محمد ٌحٌى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351101محمد الدٌن عز السٌد احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5351102حسن ابراهٌم السٌد حسن احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600398

5351103ٌعقوب رضوان فٌومى فراج احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351104هللا فتح عٌسى محمود احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600



5351105محمد فاروق هشام احمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600394

5351106فرٌحه ابراهٌم السٌد ابراهٌم اسالم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351107على اللطٌؾ عبد الحق جاد احمد جاد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351108هللا عبد عواد محمد محمد زٌاد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351109رحمه ابراهٌم العزٌز عبد ابراهٌم الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351110السٌد الدسوقى ابراهٌم خالد الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351111المعبود عبد جمعه ولٌد الرحمن عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351112منصور حسن العزٌز عبد جمال العزٌز عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351113مصطفى القادر عبد محمد القادر عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5351114عوض ابراهٌم شرٌؾ هللا عبد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5351115رجب محمد رمضان فوزى على

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5351116الشنتناوى هللا عبد موسى اشرؾ عمر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5351117العظٌم عبد حسنٌن احمد كرٌم

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5351118محمد هللا عبد مؽازى هللا عبد مازن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351119سالم مسلم محفوظ جمٌل محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351120متولى محمد صالح محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351121محمد عطٌه عادل محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351122احمد حسن المنعم عبد نبٌل محمد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351123الهادى عبد محمد فاروق محمود

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5351124قحٌؾ السٌد جاد الستار عبد مراد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351125احمد الصافى الخالق عبد مرضى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351126هللا عبد الصفا ابو درملى حمدى مروان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5351127محمد محمد احمد سامى مروان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351128السالم عبد احمد العزٌز عبد مروان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351129المطلب عبد محمد مصطفى محمد مصطفى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351130عجمى السٌد محمد مؤمن

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5351131مهدى الحلٌم عبد محمد جمال ولٌد

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351132رضوان محمد الفتاح عبد مصطفى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
600

سح)مفصول

(ملفه ب

5351133العال عبد محمد محمود على مصطفى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
600

سح)مفصول

(ملفه ب

5351141محمد محمود احمد جمال اسراء

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5351142عساؾ حافظ رفاعى اسراء

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5351143ابراهٌم على سالم اسراء

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5351144ابراهٌم محمد حسٌن عوض اسراء

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5351145معبد السٌد محمد االء

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5351146منصور كامل سعٌد هشام رحمه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

5351147خمٌس محمد ابراهٌم احمد سلمى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5351148السٌد محمود محمد حسن سمٌه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5351149السٌد بركات مصطفى سهام

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5351150ٌوسؾ احمد ربٌع التواب عبد فاطمه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433



5351151على محمد حسن جمال منه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5351152ؼنٌم السمٌع عبد زكرٌا صبرى مها

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5351153ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ندى

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5351154اللطٌؾ عبد المجد ابو محمود نورهان

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351155موسى الحكٌم عبد ماهر احمد هاجر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5351156محمد حسٌن الرحمن عبد اشرؾ هبه

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5351157طبان محمود محمد محمد تامر هدٌر

 مصر

 العامرٌة

 للؽزل

والنسٌج

الجاهزة المالبس
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5351161عقل باشا احمد اسامه احمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5351162الحلٌم عبد جاد محمد صالح احمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5351163خٌر محمد جابر مصطفى احمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

5351164الرحمن عبد عطٌه محمد هشام اسالم
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5351165صفوت اسماعٌل على امٌر
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351166حسان محمد الؽٌط ابو هانى جمال
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351167السٌد العربى الطبالوى خالد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5351168بكر محمد بكر احمد رفعت
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5351169الاله عبد فتحى ناصر شوقى
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5351170مخلوؾ محمود الكرٌم عبد احمد الرحمن عبد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5351171حسنٌن محمود محمد عالء الرحمن عبد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5351172مصطفى مختار سعد ٌحٌى عمر
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463



5351173احمد فاروق عاطؾ فاروق
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5351174القرمه سعد سعد شرٌؾ محمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5351175عبده محمود ابراهٌم احمد محمود محمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5351176ابراهٌم السٌد جمعه محمود محمد
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5351177شلبى حافظ الرازق عبد الكرٌم عبد مروان
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5351178حسن حسنى محمد مصطفى مروان
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5351179الظاهر عبد دسوقى ابراهٌم هشام
 المعهد

مراد الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5351191حسن محمد السٌد جابر احمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5351192عواد محمد ابراهٌم محمد احمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5351193السٌد محمود حنفى محمد احمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5351194محمد جمال امٌن ٌاسر احمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

5351195محمد محمود السٌد محمد اسالم
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5351196ابراهٌم محمد محمود محمد اسالم
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

5351197احمد سٌد محمد مصلحى محمد اسالم
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5351198محمد السٌد تؽٌان السٌد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5351199فرحات العال عبد طارق السٌد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5351200العاطى عبد الجلٌل عبد محمد السٌد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5351201اسرائٌل طانٌوس كامل نادر اندرو
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

5351202محمد حسٌن عٌد عاطؾ حسٌن
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5351203قلدس شحاته خلٌل رافت رفٌق
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600518

5351204مراجع رحٌم صافى حمٌد زٌاد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5351205محمد المنعم عبد حسام الدٌن سٌؾ
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5351206الشرى محمد المرسى حسنى شهاب
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5351207حسٌن على حسٌن محمد الرحمن عبد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5351208حسن على عباس مسعد الرحمن عبد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5351209معوض العظٌم عبد ٌسرى العظٌم عبد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446



5351210مطر محمد رزق حمدى عصام هللا عبد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5351211الرحمن عبد الرسول عبد على محمد عمر
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5351212شحاته مٌخائٌل شحاته صابر كرولس
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

5351213سالم ابراهٌم سالم احمد مازن
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5351214سلٌمان ابراهٌم السالم عبد ابراهٌم محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5351215محمود ابراهٌم رفاعى السٌد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5351216الرحمن عبد العترٌس احمد سعٌد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

5351217الرحٌم عبد محمد الرحٌم عبد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5351218عثمان ابراهٌم الفتاح عبد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5351219شعبان رجب شعبان مصطفى محمد
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5351220حسن على محمود ٌاسر محمود
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

5351221ابراهٌم المجٌد عبد مصطفى محمد مصطفى
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5351222طانٌوس ارتٌن رائؾ مٌنا
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5351223كٌرلس ولٌم هانى مٌنا
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

5351224على محمد على نادى
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5351225على محمد على شعبان ٌوسؾ
 المعهد

مراد الفنى

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5351231اسكندر عوض نسٌم ابانوب
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351232بظاظو محمد ابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5351233محمد انور اشرؾ احمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

5351234ادرٌس على المنعم عبد سمٌر احمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5351235عالم السٌد السٌد عادل احمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5351236الرحمن عبد خمٌس محمود احمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423



5351237ؼنٌم محمود كمال محمد احمد اٌمن
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351238السٌد الفتاح عبد الفتاح عبد متولى باسم
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5351239المعطى عبد عٌسى سامى حسام
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5351240قدوس فكرى ماهر رٌمون
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

 مصطفى العزٌز عبد مصطفى العزٌز عبد

المهدى
5351241

 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

5351242هللا عبد الحمٌد عبد محمد رمضان هللا عبد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600533

5351243احمد محمد السٌد عالء على
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5351244الحمد شٌبه محمود عمراحمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5351245حماده الرحٌم عبد محمود فارس
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5351246كشك محمد الباب فتح محمود فتحى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5351247خضٌرى الدٌن كمال الصمد عبد الدٌن كمال
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5351248القصاص مصطفى خالد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5351249حجازى محمد طارق محمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351250محمد احمد المنعم عبد الحمٌد عبد محمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5351251عارؾ السٌد فتحى محمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5351252المنعم عبد محمد نبٌل محمد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

5351253القرش محمود الحمٌد عبد اسامه محمود
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500



5351254حنفى سلٌمان عبده محمود
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5351255بٌومى ابراهٌم الرازق عبد محمد مروان
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5351261الراوى مرزوق محمد انعام
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

5351262احمد موسى احمد محمود اٌمان
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

5351263المجٌد عبد هللا عبد الحمٌد عبد فاٌز اٌه
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

5351264الدٌن نور محمود السٌد بسمه
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

5351265محمود كامل سالمه كامل جهاد
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600547

5351266حسن فرج احمد محمود حبٌبه
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600525

5351267اسماعٌل محمود احمد محمود حنان
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

5351268االسٌوطى عوض كمال رجب دعاء
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

5351269امٌن العزٌز عبد خلٌفه دنٌا
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600532

5351270محمد صبحى محمد ٌاسر دنٌا
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

5351271حسن ابراهٌم محمود اٌهاب رانا
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600534

 عبد العزٌز عبد العال عبد عاطؾ محمد رضوه

المنعم
5351272

 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600526

5351273حسن احمد حسن احمد رضوى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600540

5351274احمد فتحى حمدى رضوى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

5351275محمود السٌد حداد محمد رضوى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475



5351276السٌد مهلل محمد سٌد روان
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5351277محمد عطٌه الظاهر عبد محمد روان
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600533

5351278احمد هللا عبد احمد اٌمن سلمى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

5351279هلٌل شحاته عوض محمد سلمى
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501

5351280على احمد على فرج سماح
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5351281الشوربجى فؤاد محمد اسامه فاٌزه
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5351282جرجس ثابت جرجس مارٌنا
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

5351283هرٌدى على محمد اشرؾ مرٌم
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600526

5351284هللا عبد العزٌز عبد عٌسى منه
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600539

5351285على احمد محمد عثمان هاجر
 المعهد

مراد الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

لحاممهران5351291جمٌل راؼب ابراهٌم احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600524

لحاممهران5351292محمد المهدى محمد اسامه احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

لحاممهران5351293محمد ربٌع المكارم ابو خمٌس احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

لحاممهران5351294صبح بسٌونى على سعد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

لحاممهران5351295احمد توفٌق عادل احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

لحاممهران5351296خلٌؾ بسٌونى احمد عاطؾ احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

لحاممهران5351297الواحد عبد محمد الصافى محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600542

لحاممهران5351298مكاوى فرج محمد ربٌع محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600538

لحاممهران5351299زوق على سعد محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

لحاممهران5351300العنٌن ابو محمد العنٌن ابو مسعود احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

لحاممهران5351301رمضان على سعٌد هشام احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478



لحاممهران5351302الرحمن عبد سعد على جمال اسالم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

لحاممهران5351303شعله ناجى جمعه عوض اٌهاب
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

لحاممهران5351304سرٌع ابو العزٌز عبد خالد جمال
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

لحاممهران5351305حسن حامد محمد احمد حامد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

لحاممهران5351306بهنسى محمد بخاطره عزاز سالم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

لحاممهران5351307اسماعٌل العاطى عبد رجب محمد شادى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

 الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد الرحمن عبد

المدخوم
لحاممهران5351308

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

لحاممهران5351309محمد الواحد عبد احمد الواحد عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

لحاممهران5351310دروٌش مصطفى محمد احمد احمد على
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

لحاممهران5351311احمد محمود احمد على
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

لحاممهران5351312سلٌمان محمد احمد سعٌد على
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600529

لحاممهران5351313السٌد مبارك ابراهٌم الصافى عمرو
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600522

لحاممهران5351314سالم محمد مسعود حمدى عمرو
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

لحاممهران5351315احمد محمد رجب شحاته عمرو
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

لحاممهران5351316شعله رمضان محمد فهمى احمد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

لحاممهران5351317زٌد ابو سلٌم محمد السٌد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

لحاممهران5351318ه عبد المجٌد عبد مسعود جمال محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

لحاممهران5351319عسل الحمٌد عبد الحمٌد عبد حمدى محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

لحاممهران5351320الشناوى الواحد عبد هللا عبد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

لحاممهران5351321حسٌن سالمه محمد على محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600525

لحاممهران5351322الزٌات محمد خمٌس فؤاد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503

لحاممهران5351323عمر محمود محمود نبٌل محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

لحاممهران5351324الروٌهٌى اسماعٌل القادر عبد فتحى محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

لحاممهران5351325شعله حسٌن مرشدى حسٌن مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

لحاممهران5351326مراد حسٌن سالمه النبى عبد مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

لحاممهران5351327مجاهد رشدى محمد مهاب
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459



لحاممهران5351328الفقى الفتاح عبد احمد شعبان مؤمن
 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

لحاممهران5351329بكرى هللا عبد خمٌس رضا هانى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

لحاممهران5351330شعله محمد محمد ٌاسر ٌاسٌن
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

لحاممهران5351331دروٌش علٌان محمد خمٌس ٌوسؾ
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

لحاممهران5351332السٌد العال عبد الحمٌد عبد محمد ٌوسؾ
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600530

مهران5351341حسن مصطفى حسن احمد ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

مهران5351342زٌتون حسن محمد شعبان ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

مهران5351343احمد محمد السٌد على ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

مهران5351344قتاٌه السٌد محمد السالم عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351345على احمد العزٌز عبد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351346مصطفى محمد خمٌس محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

مهران5351347حسنٌن احمد السٌد محمد اسلم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

مهران5351348ٌوسؾ الشربٌنى رشاد سمٌر حمادة

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

مهران5351349المقصود عبد سلٌمان عٌد سعٌد حمدى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

مهران5351350هللا سعد احمد محمود مجدى الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434



مهران5351351محمد محمد على سامى عصام

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

مهران5351352فرؼلى محمد على عاطؾ على

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

مهران5351353زٌدان العزٌزى العزٌز عبد محمد عماد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351354حسن محمد جمعه راضى كرٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

مهران5351355ؼازى على عباس السٌد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

مهران5351356صدقه محمد فتوح شعبان محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351357احمد محمد على محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351358القاضى سٌؾ محمد ماهر محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

مهران5351359ابراهٌم فكرى ابراهٌم مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351360خلٌؾ عطٌه شعبان الحمٌد عبد مسعود مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

مهران5351361مصطفى عطٌه محمد مؤمن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351362سعٌد محمود اسماعٌل خمٌس ٌاسر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

مهران5351363النعٌم عبد تؽٌان الرحٌم عبد ٌحى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491



مهران5351371بدوى نصر جمعه سمسم ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351372احمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

مهران5351373حمدان محفوظ محمود جابر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

مهران5351374الرشٌدى محمد حسن حسن احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

مهران5351375محمود امٌن الدٌن صالح احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

مهران5351376ضوى نزهى ضوى ماهر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

مهران5351377نصر السٌد سعٌد مجدى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600529

مهران5351378محمد محمد  رمضان محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351379الجلٌل عبد الجواد عبد محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351380السٌد احمد ناصر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600525

مهران5351381دٌاب الرحمن عبد الرحمن عبد هانى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

مهران5351382السٌد محمد محمود على ادهم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351383حبٌب محمد حسانٌن حبٌب اٌمن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

مهران5351384مرعى علٌوه فتحى محمد جابر
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351385محمد محمود سعٌد محمد جاسر
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600512

مهران5351386السٌد عبد جمٌل السمٌع عبد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351387حسن على رزق اسامه حسن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600505

مهران5351388مخلوؾ محمد حسن رجب حسن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

مهران5351389محمد حسٌن المنعم عبد خمٌس حسٌن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351390احمد على حسٌن محمد حسٌن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

مهران5351391سلٌمان اسماعٌل الدردٌرى عٌل اسما حمزه
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

مهران5351392ٌوسؾ على حسن احمد خالد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

مهران5351393مدنى حسٌن صبرى خالد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

مهران5351394سبله الشناوى مسعد محمد خالد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600515

مهران5351395هللا عبد جمعه السالم عبد عادل رمزى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351396العال عبد محمد احمد محمد زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463



مهران5351397حسن سالمه سالمه محمد سامح
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351398دسوقى سعٌد عالء سعٌد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351399ابراهٌم مبروك الرازق عبد مبروك سعٌد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

مهران5351400المجٌد عبد محمد محمود ابراهٌم الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

مهران5351401سلٌمان شحاته محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

مهران5351402الجواد عبد عبده هشام الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

 زٌد ابو العزٌز عبد الشحات العزٌز عبد

الشهاوى
مهران5351403

 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

مهران5351404ابوالسعود على شبل عادل هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

مهران5351405نوار سامح العزٌز عبد محمد هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

مهران5351406احمد احمد سٌد محمد هشام هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

مهران5351407وحٌده اسماعٌل الواحد عبد محمد الواحد عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

مهران5351408ابراهٌم محمد الوهاب عبد محمد الوهاب عبد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

مهران5351409بكر ابو احمد بكر ابو احمد عثمان
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

مهران5351410حامد الرازق عبد مصباح عزالدٌن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351411العباسى محمد محمد سالم على
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

مهران5351412محمد حسٌن هاشم محمد على
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

مهران5351413احمد المعطى عبد عمر خلٌل عمر
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600516

مهران5351414حسٌن عطٌه محمد الدٌن اٌهاب فهد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600515

مهران5351415الحمٌد عبد هللا جاب حجازى كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351416شحاته مرزوق توفٌق رجب كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498

مهران5351417محمد خمٌس سعد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

مهران5351418طوبه السٌد ابراهٌم رمضان ابراهٌم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

مهران5351419خمٌس ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351420ابراهٌم دسوقى احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351421محمود ٌوسؾ محمد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600512

مهران5351422على العبد جابر اٌمن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600528



مهران5351423الدؼٌدى محمد السٌد جمعه محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

مهران5351424حموده محمد حسن محمد حسام محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600514

مهران5351425محمد  صبحى محمد حسن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

مهران5351426خالد احمد رمضان خالد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

مهران5351427نوفل سلٌمان ابراهٌم خلٌل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351428مصطفى الحمٌد عبد السٌد خمٌس محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351429سنوسى صوفى رضا محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351430ابوعجٌله مبروك شعبان محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600541

مهران5351431سعد حسن السٌد عادل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

مهران5351432على الحمٌد عبد محمد هللا عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600534

مهران5351433مسعود سعد محمد عصام محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

مهران5351434سعد على المعز عبد احمد على محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351435الؽنى عبد محمد على محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

مهران5351436على عزب محمد فاروق محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351437دوٌدار الجلٌل عبد احمد محروس محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

مهران5351438فرجانى المجٌد عبد محمد ٌاسر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

مهران5351439الجواد عبد احمد على محمد ٌسرى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

مهران5351440الحصرى محمد جاد الصباحى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600516

مهران5351441سلٌم احمد محمود مجدى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

مهران5351442متولى سالمه رجب ٌاسر محمود
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351443الخالق عبد محمود فكرى محمد مدثر
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600540

مهران5351444ابراهٌم محمد رمضان مروان
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

مهران5351445صبره المنعم عبد عصام مروان
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

مهران5351446محمد اسماعٌل محمد اسماعٌل مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351447احمد سٌد السالم عبد ابراهٌم السٌد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

مهران5351448سلٌمان عٌد راشد خالد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450



مهران5351449الشحات حسن رمضان محمد سعٌد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

مهران5351450مرسى السٌد محمود عصام مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

مهران5351451اسماعٌل احمد محمد محمود مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

مهران5351452هللا جاب محمد فوزى محمد معاذ
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

مهران5351453محمد الزٌان مهران احمد مهران
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

مهران5351454حمٌده احمد ابراهٌم احمد مهند
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351455حسن ٌوسؾ ٌحٌى وائل مهند
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503

مهران5351456الرازق عبد احمد ابراهٌم هللا عبد وائل مؤمن
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

مهران5351457محمود الحمٌد عبد رزق عالء الدٌن نور
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

مهران5351458نوار طه محمود حمدى هشام
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351459ابراهٌم الحمٌد عبد الحافظ عبد ٌسرى
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351460شحاته احمد حسن ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

مهران5351461ارسالن ابراهٌم احمد محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

مهران5351462ابراهٌم ٌوسؾ ٌحى ولٌد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة المحركات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600519

مهران5351471مقار نظٌؾ اشرؾ ابانوب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600505

مهران5351472ابراهٌم زكرٌا السٌد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

مهران5351473قاسم ابراهٌم على ابراهٌم عاطؾ ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

مهران5351474ابراهٌم جاد عبٌد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

مهران5351475ابراهٌم محمد ابراهٌم عصام ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

مهران5351476على ابو احمد محمد ناصر ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

مهران5351477محمد على احمد على ابوبكر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

مهران5351478خلٌل خلٌل خمٌس ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490



مهران5351479خمٌس عطٌه احمد سٌد اٌهاب احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351480الروٌهبى عبٌد العزٌز عبد بشٌر احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

مهران5351481الفقى ؼضابى محمد اسماعٌل حمزة احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600538

مهران5351482احمد ابو ابراهٌم حمزه احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351483سلٌم محمد ابراهٌم رامى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

مهران5351484محمد صبحى سعٌد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

مهران5351485ابراهٌم السٌد شعبان صالح احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

مهران5351486الهته احمد سٌد احمد سٌد عاطؾ احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

مهران5351487خلٌفه مصطفى محمد عاطؾ احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

مهران5351488الرحٌم عبد محمد الرازق عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

مهران5351489سالم محمد ابراهٌم محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

مهران5351490عاشور السٌد امٌن محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

مهران5351491سلٌمان حسن رجب محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351492السقا احمد محمد مدحت احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

مهران5351493البطش على حامد السالم عبد خمٌس ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351494ادرٌس محمد صبحى خالد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

مهران5351495هللا عبد دسوقى السٌد عالء السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413



مهران5351496الرحمن عبد الظاهر عبد السٌد ممدوح السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

مهران5351497الصنادٌدى القوى عبد السٌد ٌوسؾ السٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

مهران5351498نجٌب فخرى باسم بٌشوى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351499هللا فتح جابر محمد جابر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

مهران5351500نصوح جالل جمعه جالل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

مهران5351501جرٌس شوقى عادل جون

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

مهران5351502الرحمن عبد على حسن ابراهٌم حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

مهران5351503محمد حسن السٌد حمام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

مهران5351504احمد محمد محمود السٌد حمدى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351505حامد محمد كمال محمد خالد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351506ٌعقوب ٌنى ٌعقوب بهاء رٌمون

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

مهران5351507سالمه كامل بدرى رفعت رٌمون

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

مهران5351508البنهاوى معوض العظٌم عبد ابراهٌم زٌاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351509احمد ابراهٌم ابوالنصر السٌد زٌاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

مهران5351510محمد احمد فتحى زٌاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

مهران5351511جمٌز محمد السعٌد محمد سعٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

مهران5351512محمد احمد محمود محمد طارق

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434



مهران5351513هشٌمه ابو ابراهٌم مصطفى ابراهٌم الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

مهران5351514حسن هرٌدى فؤاد حسن الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351515احمد المرسى مصطفى عالء الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351516دٌاب اللطٌؾ عبد رزق محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351517الجواد عبد محمد السٌد ممدوح الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

مهران5351518محمد محمود الرؤوؾ عبد سرحان الرؤوؾ عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

مهران5351519اللقانى حسن على عاطؾ هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351520احمد صابر عباس مجدى هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351521عقل الاله عبد فكرى محمد عصام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

مهران5351522طبق محمود محمد خالد الدٌن عالء

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351523الهادى عبد محمد صالح خمٌس على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351524الدٌب حسن على رمضان على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

مهران5351525هللا جاب منصور على صبحى على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

مهران5351526ابراهٌم على المنعم عبد على عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351527شوٌحى صابر عادل عمرو

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

مهران5351528عباس رجب عوض ٌسرى عوض

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

مهران5351529فرج احمد الصافى محمد اشرؾ عٌسى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498



مهران5351530عبده احمد العزٌز عبد السٌد فارس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

مهران5351531عتش احمد هللا سعد طارق كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351532السقا الرفاعى عثمان محمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351533طه الستار عبد محمود كرٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

مهران5351534عطٌه العاطى عبد ربٌع عادل كمال

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351535محمود ابراهٌم احمد محمد مازن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

مهران5351536صالح محمد صالح محمد مازن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

مهران5351537السٌد عبد الؽنى عبد سعد مجدى ماهر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

مهران5351538فهٌم لمعى صبرى ماٌكل

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

مهران5351539الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد مصطفى مجدى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600515

مهران5351540حكٌم وظٌؾ عٌاد محب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351541بشٌهى الرحمن عبد محمد ابراهٌم محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

مهران5351542راشد السٌد احمد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

مهران5351543مرسى احمد مرسى احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

مهران5351544سلٌم محمد عاشور السٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351545احمد سٌد المجٌد عبد كامل السٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

مهران5351546حجازى مرسى الحسٌنى جمال محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448



مهران5351547السٌد خلٌل السٌد خلٌل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351548الدهراوى حسٌن ابراهٌم رضا محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

مهران5351549الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد رفعت محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

مهران5351550خلٌل الصمد عبد جاد رفٌق محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

مهران5351551احمد محمد القادر عبد رمضان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351552على زكى محمد نصر زكى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

مهران5351553السٌد العظٌم عبد سعٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351554العال عبد هللا وهب محمد سمٌر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

مهران5351555هٌبه ابو ٌوسؾ محمد سمٌر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351556الاله عبد محمد عادل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

مهران5351557مسعود محمد خمٌس محمود عادل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351558موسى السالم عبد عباس اللطٌؾ عبد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

 عبد على الرحمن عبد الناصر عبد محمد

الرحجٌم
مهران5351559

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

مهران5351560محمود احمد فرج محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

مهران5351561احمد محمود حنفى محسن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

مهران5351562بهنسى القادر عبد اسماعٌل محمود محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

مهران5351563شهود احمد محمد حسن مصطفى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462



مهران5351564محمد السٌد الدٌن نصر هشام محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

مهران5351565على محمد السٌد ولٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

مهران5351566الفتاح عبد عبده محمد احمد ٌاسر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

مهران5351567منصور حسن فرٌج حمدى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

مهران5351568فرؼلى الدٌن زٌن عباس محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

مهران5351569العزٌز عبد فتحى محمود مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

مهران5351570جمٌل احمد محمد محمود مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351571هللا عبد عزمى ماهر اٌمن مكسٌموس

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

مهران5351572محمد على محمد فتحى مؤمن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351573معوض على نور السٌد نور

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

مهران5351574العطار محمد صبحى محمد هشام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351575عوض السٌد جابر ولٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351576حسن كمال عز ولٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

مهران5351577رحال محمود رمضان هشام ولٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

مهران5351578مخلوؾ عمر حسٌن محمد امجد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

مهران5351579مبروك الوهاب عبد كامل سعٌد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351580الجربى هللا عبد رمضان على محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
600
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السٌارات صٌانةمهران5351591خلٌل بخٌت دمٌان شوقى ابانوب
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600535

السٌارات صٌانةمهران5351592جرجس داود نبٌل هانى ابانوب
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

السٌارات صٌانةمهران5351593خٌر ابراهٌم رضوان الدسوقى ابراهٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

السٌارات صٌانةمهران5351594النجار عٌد فؤاد خالد ابراهٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

السٌارات صٌانةمهران5351595رحاب محمود ابراهٌم عاطؾ ابراهٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

السٌارات صٌانةمهران5351596مكٌو السٌد حسن ابراهٌم محمد ابراهٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

السٌارات صٌانةمهران5351597محمد الفتاح عبد الٌزٌد ابو اشرؾ احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600512

السٌارات صٌانةمهران5351598محمد بسٌونى السٌد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

السٌارات صٌانةمهران5351599الحبشى العزٌز عبد سمٌر احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

السٌارات صٌانةمهران5351600الملٌجى السالم عبد فتحى عالء احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

السٌارات صٌانةمهران5351601مسعود محمد احمد على احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

السٌارات صٌانةمهران5351602قط الرحمن عبد على احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

السٌارات صٌانةمهران5351603خطاب مسعود بشٌر مجدى احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

السٌارات صٌانةمهران5351604احمد الهادى عبد احمد محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

السٌارات صٌانةمهران5351605حسن بٌومى ثابت محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

السٌارات صٌانةمهران5351606محمود احمد محمود محمد احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

السٌارات صٌانةمهران5351607احمد ٌوسؾ محمود احمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600524

السٌارات صٌانةمهران5351608محمد حسن محمد حمدى اسالم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

السٌارات صٌانةمهران5351609احمد على القادر عبد احمد اكرم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

السٌارات صٌانةمهران5351610زٌدان الفتاح عبد السٌد عزت السٌد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

السٌارات صٌانةمهران5351611شعوط مبروك مرسى عٌد مجدى باسم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600371

السٌارات صٌانةمهران5351612صالح حبٌب عزت بٌتر
 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

السٌارات صٌانةمهران5351613ؼالى عزٌز شحاته بٌشوى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

السٌارات صٌانةمهران5351614العزٌز عبد الخالق عبد محمود سامح جابر
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351615احمد مصطفى محمد مصطفى الدٌن حسام
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

السٌارات صٌانةمهران5351616شرؾ سالم الفتاح عبد كمال حسام
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432



السٌارات صٌانةمهران5351617حسن احمد الؽٌط ابو احمد حسن
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

السٌارات صٌانةمهران5351618الدٌبانى حسن محروس محروس ٌحٌى حسن
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

السٌارات صٌانةمهران5351619خالؾ على المجد ابو محمد احمد حمدى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600522

السٌارات صٌانةمهران5351620البطٌخى خمٌس جابر اسامه خالد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

السٌارات صٌانةمهران5351621الظاهر عبد احمد شعبان احمد زٌاد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

السٌارات صٌانةمهران5351622احمد محمد سعد احمد الدٌن سٌؾ
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

السٌارات صٌانةمهران5351623الحبشى العزٌز عبد سمٌر عادل
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

السٌارات صٌانةمهران5351624الجواد عبد شاكر محمود عادل
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

 عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد

الواحد
السٌارات صٌانةمهران5351625

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351626عافٌه ابراهٌم محمود طه احمد الرحمن عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

السٌارات صٌانةمهران5351627محمد على حسن طارق الرحمن عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

السٌارات صٌانةمهران5351628على محمود السعٌد محمد الرحمن عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

السٌارات صٌانةمهران5351629اسماعٌل الؽنى عبد محمد الرحمن عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

 احمد اللطٌؾ عبد محمد ناصر الرحمن عبد

سكران
السٌارات صٌانةمهران5351630

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

السٌارات صٌانةمهران5351631الشاذلى ربه عبد محمد على الناصر عبد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

السٌارات صٌانةمهران5351632العال عبد الدٌن نور على اسماعٌل على
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600524

السٌارات صٌانةمهران5351633ابراهٌم عطٌه رشاد ٌاسر عمرو
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600513

السٌارات صٌانةمهران5351634فرؼلى ماضى محمد  كرٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351635حسن محمد مؽازى احمد كرٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

السٌارات صٌانةمهران5351636بخٌت الزؼبى على محمد كرٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

السٌارات صٌانةمهران5351637حسٌن اسماعٌل ٌوسؾ محمود كرٌم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498

السٌارات صٌانةمهران5351638مٌنا جٌد فخرى عاطؾ ماٌكل
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

السٌارات صٌانةمهران5351639شبانه ابراهٌم النعٌم عبد ابوطالب محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

السٌارات صٌانةمهران5351640السٌد خمٌس احمد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

السٌارات صٌانةمهران5351641حسن على حسن السٌد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351642ابوالؽٌط الهادى عبد سعٌد اٌمن محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511



السٌارات صٌانةمهران5351643الجواد عبد ابراهٌم حسن محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600398

السٌارات صٌانةمهران5351644عٌد محمد محمد حمدى محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

السٌارات صٌانةمهران5351645شرٌؾ ابو محمد السٌد سعد محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

السٌارات صٌانةمهران5351646السرس احمد محمد السٌد سمٌر محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

السٌارات صٌانةمهران5351647عقل برٌقع خمٌس عادل محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

السٌارات صٌانةمهران5351648حسن عارؾ احمد عارؾ محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

السٌارات صٌانةمهران5351649الرحٌم عبد على فاروق محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

السٌارات صٌانةمهران5351650الحسٌنى رافت سعد محمود محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

السٌارات صٌانةمهران5351651الحرٌرى على حسٌن الدٌن محى محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

السٌارات صٌانةمهران5351652حماد محمود كامل مصطفى محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

السٌارات صٌانةمهران5351653السٌد محمد فوزى هانى محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

السٌارات صٌانةمهران5351654الخولى على محمد ٌاسر محمد
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

السٌارات صٌانةمهران5351655حسنٌن محمود احمد محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

السٌارات صٌانةمهران5351656العال عبد سعد اسماعٌل محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

السٌارات صٌانةمهران5351657سلٌمان محمود العظٌم عبد حمدى محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503

السٌارات صٌانةمهران5351658على محمود سعداوى محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

السٌارات صٌانةمهران5351659هلٌل على على محمود على محمود
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

السٌارات صٌانةمهران5351660بخٌت احمد محمود عامر مروان
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

السٌارات صٌانةمهران5351661احمد محمد االنصارى مصطفى مروان
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

السٌارات صٌانةمهران5351662ضرؼام عمر مصطفى احمد مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351663احمد مصطفى عالء مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

السٌارات صٌانةمهران5351664العزٌز عبد سعٌد محمد مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

السٌارات صٌانةمهران5351665زعلوك كامل مصطفى محمد مصطفى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

السٌارات صٌانةمهران5351666ترهون عمران قبٌصى محمد مؤمن
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

السٌارات صٌانةمهران5351667مٌنا جٌد فخرى جٌد مٌنا
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

السٌارات صٌانةمهران5351668هرٌدى احمد محمود الدٌن نور
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506



السٌارات صٌانةمهران5351669النجار المعطى عبد محمود محمود هشام
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

السٌارات صٌانةمهران5351670تعلب احمد السٌد اسماعٌل ٌحٌى
 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

السٌارات صٌانةمهران5351671على الحافظ عبد خضٌرى احمد ٌوسؾ
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503

السٌارات صٌانةمهران5351672جرجس مطر جرجس السٌد عبد ٌوسؾ
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600375

مهران5351681سركس ابراهٌم احمد ابراهٌم رمضان ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

مهران5351682الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

مهران5351683شهبه الؽنى عبد محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

مهران5351684على بسٌس طاهر ناصر ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

مهران5351685محمد حمزه مصطفى السٌد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

مهران5351686حسن حسٌن حسن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

مهران5351687الكرٌم عبد صالح محمد حسنى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

مهران5351688ضاحى عوض السٌد السالم عبد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351689احمد هللا خلؾ احمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

مهران5351690حمٌده احمد مصطفى احمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351691حجاب ابو الؽرٌب الحمٌد عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351692جمعه سلٌمان هللا عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

مهران5351693محمد على مصطفى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

مهران5351694متولى على سعٌد سعٌد ادهم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351695الحوفى نسٌم حامد ناصر ادهم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351696جمعه طه ابراهٌم صبرى اسامه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

مهران5351697اسماعٌل احمد اسماعٌل اسامه اسماعٌل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351698جمعه طه سعد محمد اشرؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

مهران5351699عبٌد محمود حسن محفوظ الحسٌنى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501

مهران5351700سعٌد احمد صبرى الدٌن صفى امٌر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

مهران5351701صبره على الرازق عبد جابر اٌهاب
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

مهران5351702المالك عبد فهمى بشاى بركات بشاى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499



مهران5351703خلٌل على محمود اشرؾ حامد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600531

مهران5351704سعٌد احمد المنعم عبد شوقى حسام
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351705محمد احمد حمدى احمد حمدى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

مهران5351706حبشى على احمد محمد السٌد خالد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351707ختال السالم عبد محمود شعبان زٌاد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600365

مهران5351708الطنطاوى بشٌر سعٌد شحاته سعٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600524

مهران5351709رمضان الرؤؾ عبد اسامه شهاب
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351710جمعه طه السٌد طه احمد طه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

مهران5351711بسٌونى محمد سعٌد محمد لؤى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

مهران5351712محمود عاطؾ ممدوح محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600528

مهران5351713رزق مرسى رزق محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

مهران5351714برٌك عطٌه مسعود عطٌه
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

مهران5351715التونى  السٌد ابراهٌم على ابراهٌم على
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

مهران5351716الحلو ابو شحاته محمد الدٌن عماد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600394

مهران5351717اسماعٌل العاطى عبد ابراهٌم اٌمن عمرو
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

مهران5351718جمعه طه معروؾ عباس محمد فارس
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

مهران5351719على محمد حسن حسام كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

مهران5351720على شحاته محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

مهران5351721دوس سعٌد زكى حنا كٌفن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

مهران5351722شعبان محمد شعبان ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

مهران5351723ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

مهران5351724السٌد محمود ابولٌله محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

مهران5351725الكرٌم عبد احمد محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

مهران5351726برٌقع احمد لبٌب الدٌن بهاء محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600542

مهران5351727العال عبد السٌد جمعه محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351728العمراوى كامل السٌد خالد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433



مهران5351729السٌد عٌد محمد رفعت محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

مهران5351730فاٌد مرسى فاروق رمزى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600536

مهران5351731موسى هللا عطا احمد سعد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

مهران5351732الرحمن عبد على رجب سعد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

مهران5351733زٌتون حسن محمد شعبان محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351734شلش محمد صبحى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

مهران5351735الشربٌنى ابراهٌم شعبان عاشور محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

مهران5351736خلٌفه حسٌن محمد العزٌز عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

مهران5351737بهنسى محمد محمد عصام محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

مهران5351738ابوالعال محمود صبرى على محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

مهران5351739حسن محمد اسماعٌل رمضان فوزى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351740قطب ابراهٌم فتحى محمود محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

مهران5351741عبٌد احمد محمد مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351742ابراهٌم محمود احمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351743صفار هللا فتح حسن زكرٌا محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

مهران5351744محمد محمود عباس عادل محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351745عطٌه الجواد عبد سعد النبى عبد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

مهران5351746محمد عوض عالء محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

مهران5351747عنانى محمد فتحى عالء محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

مهران5351748رضوان محمد العال عبد محمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

مهران5351749محمد مصطفى عصام مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

مهران5351750الصادق محمد الصادق محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385

مهران5351751حسن بحلق محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

مهران5351752امام السٌد محمد هداء مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

مهران5351753ابراهٌم بدوى محمد السٌد مهند
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600520

مهران5351754جبرائٌل حنا مرقص محسن مٌنا
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497



مهران5351755معوض النور عبد ربه عبد ٌوسؾ مٌنا
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

مهران5351756اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد احمد ٌحٌى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

مهران5351757خضر على احمد محمد ٌسرى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351758السٌد محمد عطٌه سعٌد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

مهران5351761محمود شٌبه السٌد احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600517

مهران5351762ؼالى سعٌد مراد اندرو

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

 عبد محمد حنفى اللطٌؾ عبد الرحمن عبد

العزٌز
مهران5351763

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
600

متو)مفصول

(فى

مهران5351764خلٌل محمد اسماعٌل جمال محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

مهران5351765محمد حسن محمد حسن محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

مهران5351766سمهود حامد عطٌه خمٌس محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

مهران5351771الشٌخ سعٌد ابراهٌم احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

مهران5351772قطب احمد بشٌر اسماعٌل احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351773عوٌضه الؽنى عبد جمعه اشرؾ احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351774السٌد محمد السٌد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351775على حسن سعٌد اٌهاب احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

مهران5351776رفاعى محمد حسام احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

مهران5351777السعى الفتاح عبد الستار عبد خالد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351778عمار محمد الؽنى عبد عادل احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

مهران5351779حسن خلؾ احمد القادر عبد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351780عٌد عٌد رمضان عالء احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351781خضر حمدى احمد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

مهران5351782على محمد الاله عبد محمد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

مهران5351783محمد الدسوقى ابراهٌم احمد ادهم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446



مهران5351784الحافظ عبد شحاته على اشرؾ ادهم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351785الرجال السٌد فتحى عوض ادهم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351786مراد محمود ابراهٌم اسماعٌل حسن اسماعٌل
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600487

مهران5351787زعٌر السٌد احمد جمعه السٌد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351788حسٌن الرازق عبد حسام السٌد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

مهران5351789دروٌش احمد سٌد محمود احمد اٌمن
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351790محمود الفتوح ابو محمود عرفه حسام
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

مهران5351791الحمٌد عبد الفتاح عبد عماد حسن
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

مهران5351792حسن اسماعٌل حسن محمد حسن
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

مهران5351793احمد مصطفى فاروق مصطفى سامى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

مهران5351794ربه عبد حامد منصور اشرؾ شادى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

مهران5351795العمراوى ؼنٌم صابر عادل محمد الدٌن شهاب
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

مهران5351796محمد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

مهران5351797على اسماعٌل البندارى ابراهٌم الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351798الرازق عبد مهلهل مناع عواد الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

مهران5351799خطاب دروٌش محمد محمد الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351800محمد الشبراوى مصطفى الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351801محمد مصطفً صبرى مصطفى الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351802وهدان محمد محمد ممدوح الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

مهران5351803مسعود العزٌز عبد محمد تامر هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

مهران5351804احمد عبده محمد رمضان هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

مهران5351805الفرماوى محمد العزٌز عبد صالح عمر
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

مهران5351806القادر عبد سعد عطٌه فوزى عمر
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351807برسوم كامل مسعود تامر فادى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

مهران5351808مسعود العزٌز عبد محمد تامر فاروق
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

مهران5351809ابراهٌم حسن محمد حسن كرٌم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463



مهران5351810عطوى محمد كمال محمد كمال
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

مهران5351811مسعود هللا عبد محمد احمد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351812دروٌش احمد سٌد محمود احمد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

مهران5351813ٌوسؾ سعٌد الرازق عبد سعٌد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351814عرفات محمد فرج عاشور محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600539

مهران5351815دوٌدار الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351816اسماعٌل احمد الحمٌد عبد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

مهران5351817مصطفى عبده محمد الفتاح عبد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351818بسٌونى احمد سٌد الفتاح عبد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

مهران5351819قاسم حسن احمد محمود محمد
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351820احمد هللا خلؾ احمد السٌد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

مهران5351821ؼانم اسماعٌل الؽنى عبد اٌهاب محمود
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

مهران5351822محمد عمر عٌد محمود
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600494

مهران5351823احمد محمد ابرهٌم احمد مصطفى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

مهران5351824ؼانم ٌوسؾ المنعم عبد محمود مصطفى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

مهران5351825احمد محمد على  حربى مؤمن
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351826حسن ابراهٌم المنعم عبد المجٌد عبد وائل
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

مهران5351827بشٌر شفٌق عصام ٌسى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351828ابراهٌم منصور محمد ٌوسؾ
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

مهران5351831صالح حمدى حسٌن اشرؾ بثٌنه
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

مهران5351832سمره ابو الصمد عبد محمود سلطان بسنت
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

مهران5351833محمد اسماعٌل ٌوسؾ بسنت
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

مهران5351834العزٌز عبد الالفى جابر جٌهان
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

مهران5351835عٌسى رضوان محمد احمد فاطمه
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600507

مهران5351836اسماعٌل احمد محمود الدٌن حسام مرٌم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

مهران5351837هللا عبد محمد كمال محمد مرٌم
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600516



مهران5351838المهر متولى الاله عبد السٌد منار
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501

مهران5351839رشوان ٌونس السالم عبد على منار
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

مهران5351840ان زٌد على حسٌن حمدى منى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

مهران5351841برٌك الحمٌد عبد بكر بكر ندى
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600487

مهران5351842عٌد احمد احمد محمد هبه
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

مهران5351843هللا عبد محمد احمد سٌد ٌاسمٌن
 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

مهران5351851حسن محمد فرج الؽنى عبد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

مهران5351852حسٌن صالح محمد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351853احمد داود محمد اشرؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351854سلٌم موسى ادم حسنى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351855عصفور محمد مصطفى رجب احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

مهران5351856خلٌل محمد سٌد سداح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

مهران5351857هللا جاد الفتاح عبد شعبان احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

مهران5351858منٌسى عبٌد عباس محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351859حسن ملٌجى محمود الدٌن عز اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

مهران5351860محمد عبده رجب حسام زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

مهران5351861احمد ابراهٌم على عادل زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498

مهران5351862عٌسى ابرهٌم الاله عبد احمد عادل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

مهران5351863محمد الروؤؾ عبد رافت الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410



مهران5351864هللا عبد شعبان هللا عبد محمد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

مهران5351865عوض الكرٌم عبد طارق الكرٌم عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

مهران5351866محمد السٌد حسن ابراهٌم هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

مهران5351867حمٌده عبده احمد محمد على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

مهران5351868العال عبد حسنٌن محمد عادل الدٌن عماد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600537

مهران5351869محمود احمد ٌوسؾ ناصر عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

مهران5351870السمٌع عبد محمود كمال محمود كمال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

مهران5351871نجٌب نصر جورج كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

مهران5351872الدٌن صالح محمد احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

مهران5351873احمد داود محمد اشرؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351874سعٌد السٌد عبده الصاوى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

مهران5351875السٌد عبده محمد عمرو محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

مهران5351876حمد الؽنى عبد الحمٌد عبد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

مهران5351877زٌد ابو محمد هارب محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

مهران5351878راؼب محمد السالم عبد ممدوح محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

مهران5351879محمود محمد محمود ممدوح محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351880خلٌل قطب وجٌه محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490



مهران5351881الخراشى خلٌل على صدقى محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

مهران5351882السٌد فاروق ثابت وسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600521

مهران5351883سالمه السٌد محمود السٌد ٌاسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

مهران5351884سبٌع على صالح احمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

مهران5351885الخٌر ابو احمد احمد صبرى ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

مهران5351891زوق حسونه محمد على اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

مهران5351892احمد محمد احمد اٌات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351893عٌسى احمد على محمود اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600470

مهران5351894فٌاض احمد السٌد ٌسن مصطفى اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600490

مهران5351895هنداوى محمد السالم عبد محمد اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600503

مهران5351896محمد ابراهٌم ابراهٌم اسالم حبٌبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351897الهوارى السٌد على السٌد حبٌبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

مهران5351898محمد عبده الفتوح ابو مجدى حبٌبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600545

مهران5351899الجواد عبد الصافى السٌد خالد خلود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

مهران5351900الحكم عبد هللا عبد اسامه دنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351901هللا عبد حسٌن صالح محمد دنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

مهران5351902صدقه محمد فتوح شعبان دٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600522



مهران5351903سالم محمد شحاته الحمٌد عبد ذٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600530

مهران5351904الرحمن عبد السٌد محمد رانٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491

مهران5351905هٌكل محمد سعد رجب رحاب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600506

مهران5351906خالؾ السٌد العظٌم عبد السٌد رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

مهران5351907سرور محمود احمد ماجد رحمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351908الحلو السالم عبد سعٌد هشام رضوى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600505

مهران5351909كلٌله ابو احمد محمد خمٌس السٌد روان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

مهران5351910النجار على حسن احمد سٌد حسن روان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

مهران5351911هللا عبد عٌد جمعه هللا عبد روان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

مهران5351912ابراهٌم محمد حسٌن محمد روان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

مهران5351913ابراهٌم ٌوسؾ جورج فوزى روجٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

مهران5351914الدٌن عز الظاهر عبد جوده السٌد ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600537

مهران5351915الشاعر محمود ابراهٌم محمد سلمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600499

مهران5351916العزٌز عبد فتحى  العزٌز عبد فتحى سندرٌال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600521

مهران5351917سلٌمان ٌوسؾ ابراهٌم ابراهٌم شروق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

مهران5351918محمود الرحٌم عبد حسن ابراهٌم عال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351919جبرٌل الرحمن عبد على عطٌه علٌاء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600521



مهران5351920محمد محمود محمد رجب ؼاده

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600508

مهران5351921حسن خمٌس حسن السٌد فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600510

مهران5351922محمود الرحٌم عبد احمد شرٌؾ فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600511

مهران5351923راس ابو محمود على فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

مهران5351924كراس عادل مصباح مرنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

مهران5351925ابراهٌم محمد كمال محمد مروه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

مهران5351926حسن عمار شعبان مرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

مهران5351927ؼنٌم محمد السٌد القادر عبد محمود ملك

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

مهران5351928العال عبد فتحى شعبان مٌاده

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351929القصبى حسن محمد جهاد نادٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

مهران5351930حنا حكٌم وظٌؾ عٌاد نانسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351931على محمد الحمٌد عبد ابراهٌم ناهد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

مهران5351932فوده محمد بٌومى السٌد ندى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

مهران5351933سالمه ابراهٌم هللا عبد حسن ندى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

مهران5351934بخٌت الفتاح عبد رجب نادر نسرٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

مهران5351935شحاته محمد محمود احمد نورهان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

مهران5351936ٌونس عمر حسٌن ناصر نورهان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600501



مهران5351937محمد ابراهٌم صالح ولٌد هاجر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600505

مهران5351938على امٌن البدٌع عبد محمود هاٌدى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600482

مهران5351939السكرى على فتحى ٌحٌى هٌام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

مهران5351940السٌد محمد خلٌل اٌهاب وصال

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600535

مهران5351941حسٌن رمضان محمد عاطؾ ٌاسمٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600535

الجاهزة المالبسمهران5351946على بخاطره حسن اٌهاب اسراء
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

الجاهزة المالبسمهران5351947محمدٌن الحكٌم عبد محمود مصطفى اسراء
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

الجاهزة المالبسمهران5351948اللطٌؾ عبد سلٌمان محمود اسالم
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442

الجاهزة المالبسمهران5351949شرابى محمد محمد خالد بسنت
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

الجاهزة المالبسمهران5351950البطش حسٌن ادهم السٌد حبٌبه
 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

الجاهزة المالبسمهران5351951على احمد محمد حسن حبٌبه
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

الجاهزة المالبسمهران5351952المجٌد عبد المولى عبد مصطفى دنٌا
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

الجاهزة المالبسمهران5351953ابوعجٌله مبروك احمد دٌنا
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

الجاهزة المالبسمهران5351954على الرحٌم عبد مظهر رضوى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

الجاهزة المالبسمهران5351955عمر سالم محمد سالم ساره
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

الجاهزة المالبسمهران5351956محمد الرحمن عبد حسن احمد شروق
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

الجاهزة المالبسمهران5351957الجمٌل محمد محمد سعٌد شٌماء
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

الجاهزة المالبسمهران5351958سالم محمد شحاته الحمٌد عبد لبنى
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600485

الجاهزة المالبسمهران5351959مصطفى طلبه الصبور عبد محمد منار
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

الجاهزة المالبسمهران5351960شرابى محمد محمد خالد ٌاسمٌن
 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

5351971هللا عبد خلٌل السٌد احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5351972شحاته محمد حلمى احمد جابر احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475



5351973على رمضان احمد حسام احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600467

5351974المجد ابو هللا عبد محمد شاكر احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
600

متو)مفصول

(فى

5351975جنٌد الفتاح عبد احمد الحمٌد عبد احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5351976القادر عبد الاله عبد محمد احمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5351977اسكندروس عدلى اشرؾ استٌؾ

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

5351978الموجود عبد طه محمد اسالم

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5351979رضوان عثمان رمضان العربى السٌد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5351980راتب طه السٌد محمد السٌد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600473

5351981عباس حسن سعد حسن حسام

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5351982حسن هللا عبد حسن السٌد حسن

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5351983محمود محمد حسن على حسن

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5351984خضر احمد حسن احمد زٌاد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5351985ابراهٌم الجواد عبد محمد محمد الرحمن عبد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5351986هللا خٌر القوى عبد راضى ٌاسر عدنان

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5351987محمد حسان الباقى عبد حسن على

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5351988فرؼلى السٌد احمد السٌد عمرو

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5351989احمد محمد احمد حامد عمرو

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600442



5351990بازٌنه صالح ابراهٌم محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5351991صالح جمعه ابراهٌم السٌد محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5351992ابراهٌم مصطفى محمد السٌد محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5351993العال عبد احمد احمد رمضان محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5351994السوٌسى احمد محمود انور محمود محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600505

5351995عماره محمود الهادى محمد هشام محمد

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5351996المحسن عبد فتحى حربى محمود

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5351997جادو سالم صابر سامى محمود

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5351998رضوان احمد محمود عادل محمود

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5351999على محمود على محمود محمود

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352000المهٌمن عبد جمٌل رمضان مصطفى

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5352001محمد المجٌد عبد سالمه سعٌد مؤمن

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5352002ابراهٌم محمود سعد محمد ٌاسر

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5352003الؽنى عبد محمد السٌد محمد ٌوسؾ

 المصرٌة

 للصٌد

ومعداته

 وصٌانة تشؽٌل

 الصٌد معدات

البحرٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352011ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5352012احمد الحافظ عبد احمد جابر احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352013الدٌن عز ربٌعى رجب سعد احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600379

5352014على القادر عبد السٌد صابر احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352015ٌعقوب مهدى الراضى عبد طارق احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404



5352016الرحمن عبد العال عبد احمد الصبور عبد احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

5352017مسعود ابراهٌم فارس احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5352018العرب عز الفتاح عبد ماهر احمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5352019ابراهٌم امٌر العظٌم عبد الرازق عبد الحسٌن
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5352020محمد الحسٌنى محمد اشرؾ باهى
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5352021محمد ابازٌد محمد حسن
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5352022حسٌن حبش السٌد حسٌن
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5352023الجمل احمد محمد محمد احمد الرحمن عبد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5352024احمد اللطٌؾ عبد محمد عاطؾ الرحمن عبد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

5352025مصطفى محمود حنفى محمد الرحمن عبد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600478

5352026احمد الظاهر عبد عارؾ محمود الرحمن عبد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5352027الحمٌد عبد اسماعٌل ابراهٌم على
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5352028السٌد محمد ثروت على
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5352029عمر نجم محمد السٌد عمر
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5352030هارون محمد بدر عرفات عمر
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600495

5352031الباجورى الفتاح عبد فتحى محمد عمر
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5352032الحلوانى خلٌل الحمٌد عبد هاشم عمر
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600487

5352033بدوى محمد مصطفى محمد فادى
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

5352034حماده الحلٌم عبد عطٌه محمد فارس
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5352035محمد موسى سٌد بدر كرٌم
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5352036الواحد عبد محمود سعد احمد محمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352037امٌن اسماعٌل نبٌل اسماعٌل محمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5352038عمر محمد فتحى حاتم محمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600496

5352039محمد محمد الرازق عبد ٌسرى محمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5352040محمد ضوى رمضان محمد
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600450

5352041حسٌن مرسى محمد اسامه محمود
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413



5352042حسن على حسن طارق مصطفى
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5352043سلٌمان المجٌد عبد السالم عبد نعٌم مصطفى
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5352044السٌسى جمعه محمد محمد محمود مؤمن
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352045امٌن اسماعٌل نبٌل اسماعٌل نبٌل
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5352046هالل على ٌوسؾ السٌد ٌوسؾ
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5352047المؽٌث عبد ادرٌس الدٌب محمد ٌوسؾ
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352048مهاود جابر محمد ٌوسؾ
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352049سلٌمان على فتحى باهلل معتز ٌوسؾ
 المرٌم

باشا سابا

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5352061معوض على السمٌع عبد الساٌح احمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352062فهٌم الدٌب صالح احمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600457

5352063شرؾ على فتحى وجدى احمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352064سٌد احمد مسعود بالل
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5352065خلٌل رفٌله كمال فكرى بٌتر
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

5352066الحمٌد عبد طه جالل حاتم
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352067نوار هللا عبد هللا عبد عزٌز طارق
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600398

5352068صقر الصاوى فتحى محمود طلعت
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352069سلٌمان عوض سلٌمان محمد هللا عبد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352070الحمد ابو المنعم عبد السٌد محمد الرحمن عبد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5352071محمد السٌد محمد احمد هللا عبد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352072شبانه السٌد جالل السٌد هللا عبد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352073خاطر على ابراهٌم طارق على
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352074الرحمن عبد صبحى الرحمن عبد عمر
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5352075مٌخائٌل تادرس فرج اشرؾ مارتن
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352076ابراهٌم خلٌل محمد احمد محمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352077حسن محمود على حسن محمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352078الصاوى عباس محمد عباس محمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5352079االسرج المعطى عبد محمود المعطى عبد محمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600468

5352080المنجى المنجى الحمٌد عبد عماد محمد
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600497

5352081منبى السٌد محمد عرفه محمود
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352082سالمه محمد عاشور ابراهٌم مروان
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

5352083العزٌز عبد ربٌع محمد جمال مروان
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5352084هالل احمد ابراهٌم محمد مهاب
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

 ٌوسؾ محمود محمد احمد احمد ٌوسؾ

الحضرى
5352085

 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600446

5352086محمد محمد السٌد الحمٌد عبد ٌوسؾ
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352091هللا عطا احمد محمود الفتاح عبد اسماء
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600493

5352092محمد حلمى مصطفى امٌنه
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600502

5352093السٌد محمد خمٌس خالد هللا اٌه
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352094الشٌمى محمد السٌد النبى عبد بسنت
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

5352095بدر زكى السٌد عصام دنٌا
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600521

5352096ٌوسؾ محمد احمد نبٌل دٌنا
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5352097نور محمد  الفتاح عبد صبرى روان
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5352098حامد محمد حامد محروس رٌهام
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600443

5352099عزب حسنٌن الدٌن عز رجب سماح
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600484

5352100جوده سلٌمان جوده محمد عاٌده
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5352101مؽربى مرسى مسعود محمد علٌاء
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5352102عفٌفى محمد زكرٌا سعٌد فرٌده
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600519

5352103المطلب عبد محمد فتحى طارق هللا منه
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

5352104محمد على كامل محمد ندى
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5352105محمد احمد كمال الرازق عبد نوارن
 المرٌم

باشا سابا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5352111صالح المولى عبد محمد سامى محمد
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5352112محمود احمد جمعه محمد محمود
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5352113الخطٌب محمود المنعم عبد اٌهاب مروان
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5352121الداٌم عبد محمد الداٌم عبد اٌمان
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455

5352122احمد محمد محمود محمد برٌهان
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504

5352123نصار نصار كٌالنى  القادر عبد جنات
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5352124عماد جوده العلىم عبد منتصر هللا جنه
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600481

5352125البربرى جاد حامد راشد ساره
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420



5352126الكرٌم عبد محمد صالح محمد شروق
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5352127اسماعٌل محمد المنعم عبد سعٌد شٌماء
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5352128تادرس اسكندر واصؾ ٌوسؾ مارٌنا
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5352129ٌونس محمد محمد رمضان مروه
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352130ؼرٌب محمد محمد ٌحٌى ندى
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600372

5352131نفادى احمد سمٌر نورهان
 المرٌم

باشا سابا
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352141صالح الؽفار عبد صالح اشرؾ ابراهٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5352142ابراهٌم خمٌس عصام ابراهٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352143ابراهٌم سالم ابراهٌم فارس ابراهٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352144احمد مرسى محمد ابراهٌم احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352145محمد ابراهٌم خالد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5352146ربه عبد شعبان سامى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5352147شاهٌن عطٌه عمر صالح احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352148جنٌدى قطب الحى عبد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352149سالمه مصطفى سعد عالء احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352150حسن كامل احمد كامل احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600413

5352151لٌثى البدٌع عبد لٌثى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5352152حسن محمد الظاهر عبد محمد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352153امبابى ٌوسؾ محمد ناجى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600504



5352154السٌد سعٌد محمود ادهم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425

5352155السٌد احمد رمضان احمد اسامه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5352156محمد فؤاد احمد سمٌر اسامه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352157حسن توفٌق فوزى السٌد اسالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5352158مرسى محمد محمد سعٌد اسالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5352159هللا فتح محمد الحمٌد عبد جمال انس
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5352160دسوقى الؽنى عبد السٌد احمد اٌمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

5352161حسٌن احمد محمود اٌمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352162صبرى الصبور عبد عاصم زٌاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352163حمٌده محمود سعد منصور سعد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352164جارحى كامل مختار عزت الدٌن سٌؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352165السٌد مرسى العزٌز عبد صالح
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352166السٌد محمد محمد احمد الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352167مبروك محمد السٌد حمٌده الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5352168اسماعٌل محمد محمد محمد الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352169النجار الحلٌم عبد الحلٌم عبد السٌد هللا عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352170نور محمد الماجد عبد السٌد الماجد عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422



5352171جمل محمود المجد ابو جمال على
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352172الحى عبد العاطى عبد محمد شرٌؾ عمر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5352173المكارم ابو على ناصر محمد فارس
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352174حافظ الصمد عبد فتحى احمد فتحى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352175بخٌت هللا فرج محمد فرج
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5352176الجارحى هللا عبد خمٌس رمضان فؤاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352177هللا عبد احمد عادل كرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352178السٌد مصطفى جابر مصطفى كرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352179السواح محمد سعٌد احمد مازن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352180محمد منصور صٌام ابراهٌم محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

5352181ابراهٌم العاطى عبد احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352182مصطفى على النعٌم عبد احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352183ٌونس البسطوٌسى على احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352184عفٌفى عطٌه محمود اشرؾ محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600376

5352185مصطفى حسن مصطفى حمدى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352186عثمان سلٌم الرحٌم عبد عثمان محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352187سعد احمد سعد محمود محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352188سعٌد السٌد هللا عبد محمود محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5352189مراد محمد فهمى محمود محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352190محمد السٌد فوزى مصطفى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600384

5352191مرسى محمود حسنى ٌاسر محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352192محمد سند رمضان محمد محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352193سلٌمان محمد رمضان ولٌد محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600399

5352194خورشٌد على محمد احمد مروان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5352195على عسران على جمال معتز
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352196الؽالى محمد ممدوح محمد ممدوح
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600469

5352197الفخرانى عطٌه على محمد مهند
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352198محمود حسن محمد مؤمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600380

5352199النبى عبد احمد محمود محمد مؤمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600488

5352200بهنسى محمد القادر عبد نبٌل وائل مؤمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5352201سالم احمد العظٌم عبد احمد ناصر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449

5352202خلٌل احمد القادر عبد الدٌن نور
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352203الؽفار عبد توفٌق احمد ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352204الحوفى موسى على موسى ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600



5352211ابراهٌم محمد جمعه حافظ احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352212الجواد عبد امٌن محمد حشمت احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5352213على حفنى زكى عادل احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600387

5352214احمد على مسعود على احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352215ٌوسؾ محمد محمد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352216عٌد محمد محمد زكرٌا محمود احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5352217محمدٌن محمد احمد ادهم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352218حموده على محمد محمود اسامه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352219محمود امٌن انور جمال اسالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600383

5352220محمود احمد اسماعٌل محمد اسماعٌل
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352221المطلب عبد احمد محمد اٌهاب
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352222قناوى محمد على عزوز حسن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352223هللا جاب ناجى محمود ربٌع
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600363

5352224مصرى السالم عبد حمدى رشاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5352225داؼر الجواد عبد محمد صبرى زٌاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600354

5352226خلٌفه شبل زٌن حسن زٌن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352227شنب ابو اسماعٌل السٌد العزٌز عبد سالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393



5352228صقر محمد حسن سعد ابرهٌم سعد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

5352229على جابر جابر الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352230حسن ٌسن العال عبد رمضان الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600364

5352231ابراهٌم محمد محمد حسن محمد الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5352232السٌد احمد رمضان احمد عماد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352233اسماعٌل محمود اسماعٌل الؽفار عبد عمر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600380

5352234محمد فاروق ولٌد عمر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352235الرحمن عبد باشا محمد احمد عمرو
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352236سلٌمان حسن محمد فارس
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352237الدٌب القادر عبد احمد عادل كرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5352238المولى جاد احمد محمد حمدى مازن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352239ابوجبٌن احمد بسٌونى احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5352240احمد سٌد رمضان رمضان اشرؾ محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5352241محمد على الرحٌم عبد السٌد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352242بٌومى محمد السٌد بٌومى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5352243زٌد ابو احمد جابر محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352244على عسران على جمال محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352245قاعود بدر محمد جمال محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600374

5352246سعٌد طه محمد حسام محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600375

5352247حسٌن شعبان حسٌن محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5352248محمد سٌد محمد خالد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352249الرحمن عبد احمد هللا خلؾ سٌد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5352250اللطٌؾ عبد فتحى اللطٌؾ عبد صبحى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5352251محمد مناع محمود صالح محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600383

5352252الكرٌم عبد حسٌن عرابى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5352253جعفر سلٌمان محمد عزت محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352254محمد حسٌن محمود على محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600375

5352255ابراهٌم خلٌل سعد محمود محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600372

5352256الهادى عبد حامد محمد ٌاسر محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600381

5352257الجواد عبد امٌن محمد حشمت محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600379

5352258عشٌبه قطب محمود قطب محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5352259ابراهٌم محمود محمد محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352260احمد الجٌد عبد الؽنى عبد صالح مدحت
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352261شكرى محمد محمد محمد ممدوح مروان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389



5352262ضٌؾ ابراهٌم سبع ابو محمد مصطفى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5352263محمد احمد ابراهٌم الدٌن عالء معتز
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352264سالم صابر السٌد سالم مهند
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352265على حسنٌن احمد صبرى مؤمن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352266العدل امام ٌوسؾ محمود على ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385

5352271محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5352272المجٌد عبد حسانٌن ابراهٌم احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352273محمود عكاشه كرار احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

5352274ابراهٌم محمد السالم عبد محمد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352275على السٌد محمد ٌسرى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

5352276احمد العلٌم عبد محمود ٌاسر البراء
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5352277على احمد محمود احمد المعتز
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352278المالك عبد الٌاس عزمى فاٌز اندرو
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5352279ابراهٌم على عوٌس على حسن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5352280مرجان ثابت جمعه اشرؾ خالد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5352281عقباوى معروؾ عطٌه محمد زٌاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428

5352282الواحد عبد الصبور عبد ناصر زٌاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406



5352283خلٌل محمد خلٌل اللطٌؾ عبد العزٌز عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352284عصمان عمر احمد عمر عبٌده
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352285ابراهٌم محمد محمد محمود عرفه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5352286طالب ابو السالم عبد رزق شحاته فهمى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352287هاشم المنعم عبد هاشم رضا كرم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600404

5352288دسوقى مبروك الحلٌم عبد احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5352289حنضل على فاٌد جابر محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5352290احمد منصور احمد حسن محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600483

5352291المنعم عبد حسٌن محمد حسٌن محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

5352292حسن الرازق عبد محمد المحسن عبد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600426

5352293البكتوشى مصطفى سعد عٌد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600437

5352294ٌوسؾ السٌد الٌمانى فوزى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5352295محمد الحفٌظ عبد على مختار محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352296محمد عٌسى محمد مصطفى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5352297الفتاح عبد محمود محمد نبٌل محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352298محمد حسن محمد ولٌد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352299بسٌونى صالح بسٌونى محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352300اسماعٌل احمد محمود مصطفى محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5352301ابراهٌم محمد الؽفار عبد نصر محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600465

5352302مسلم المنعم عبد على مصطفى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352303ٌوسؾ فرج قطب ٌوسؾ مصطفى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352304حبلص حلمى محمود مهند
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352305السعد ابو مٌخائٌل صلٌب بطرس مٌنا
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

5352306ابراهٌم شعبان ابراهٌم جوده هشام
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5352307امٌن محمد عادل ٌحٌى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5352308ابراهٌم محمد اسماعٌل ابراهٌم ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5352309حامد محمد عصام ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352310رجب احمد احمد سعد فوزى ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600388

5352311عبٌد محمود حمٌد نصر ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5352312الحمٌد عبد جوده الحمٌد عبد ٌاسر ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 الكترونٌات

صناعٌة

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352321محمود احمد حنفى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352322احمد مختار عثمان شعبان احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352323ربه عبد محمود ابراهٌم الناصر عبد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5352324الحمٌد عبد حسٌن ماجد احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352325مرزوق العلٌم عبد محمد محمود احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352326ٌوسؾ ابو عطٌه حفناوى مصطفى احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352327داود ٌاسٌن بسٌونى ٌاسٌن احمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5352328مهران احمد زؼلول محمد اسالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352329حسانٌن ابراهٌم حسانٌن هاشم اسالم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600516

5352330جباره ناجح رمضان السٌد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600402

5352331صادق ٌوسؾ المسٌح عبد جون
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5352332ٌاسٌن شاكر ٌاسٌن صالح حسن
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352333الفوال على حسن محمود زٌاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352334الكوٌدى السٌد عطٌه السٌد سعٌد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

5352335سالمه الجلٌل عبد محمد سالمه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352336هللا عبد على اٌمن صابر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352337على محمد الباسط عبد حمدى الباسط عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352338ابراهٌم دسوقى احمد الرحمن عبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352339سرحان محمود محمد جمال محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352340ابراهٌم السٌد زكى محمد عمرو
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352341حسنٌن محمد حسنٌن فارس
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352342ٌوسؾ السٌد الونٌس عبد صالح فارس
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352343خله كامل كمال سامى ماٌكل
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352344العرٌان رجب سمٌر مجدى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352345سلٌمان محمد زٌدان احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352346قطب سعد قطب احمد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352347محمد السٌد الفتاح عبد اٌهاب محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352348ؼزالى حسٌن هاشم حسٌن محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352349جعدار محمد احمد على رزق محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352350ملوخٌه مصطفى رمضان محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352351سباق محمد زكى سعد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352352احمد القادر عبد القادر عبد الحكٌم عبد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5352353الحلبى الفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352354القادر عبد محمد احمد القادر عبد محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352355معوض صادق محمد عزت محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352356حسن خلٌل محمد عمر محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352357اسماعٌل محمد حسانٌن فتحى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352358تمراز على مصطفى الدٌن نور محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600449



5352359مرزوق امٌن منجود وصفى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352360اسماعٌل موسى على ٌحٌى محمد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352361حموده البدٌع عبد سعد اسامه محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600498

5352362العلٌم عبد اللطٌؾ عبد اشرؾ محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352363محمد العزٌز عبد محمد اٌمن محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352364المنسى الجوهرى مصطفى سمٌر محمود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5352365السٌد محمد على حنفى محمد مروان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352366سعد الستار عبد الناصر عبد مصطفى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352367ضٌؾ ابو محمود فتحى مصطفى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352368سلطان على رفعت محمد ولٌد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5352369عوض جرجس رٌاض وجدى ٌوسؾ
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352381على ابراهٌم محمد حسٌن ابرار
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352382النصر ابو محمد صبرى خالد اسماء
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352383قاسم محمود احمد محمود اسماء
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352384المعداوى فوزى محمد اسمهان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352385عبٌد المنعم عبد محمد المنعم عبد امنٌه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352386شعبان محمد السٌد محمد انؽام
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451



5352387الحسن ابو احمد الحمٌد عبد عاطؾ اٌمان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600524

5352388عمار محمد سعٌد محمد اٌمان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600523

5352389عثمان على حسن اسامه اٌه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5352390السٌد محمد محمود اشرؾ اٌه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600460

5352391عطٌه محمد عماد اٌه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5352392مجاهد رشدى محمد تسنٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352393ابراهٌم على ابراهٌم على تهانى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600463

5352394على المنعم عبد محمد على جهاد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5352395الشرٌؾ محمود النبى عبد حربى حبٌبه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352396احمد محمد محمد احمد خلود
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5352397موافى الفتاح عبد محمد منصور دعاء
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5352398دٌاب حسٌن السٌد سعٌد دنٌا
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600453

5352399زٌاده مبروك مرسى رضا دٌنا
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600471

5352400محمد المالك عبد احمد محمد رحمه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600474

5352401الصاوى احمد العدب ابو عصام رٌهام
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600530

5352402العال عبد السٌد على ابراهٌم زٌنب
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

5352403الرب جاد جمٌل اٌهاب سلفانا
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600455



5352404محمد الرازق عبد الرازق سمرعبد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600459

5352405ابراهٌم محمد ابراهٌم شروق
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5352406الحمٌد عبد سعٌد عادل شهد
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600445

5352407قاسم محمد الرازق عبد محمد عنان
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

5352408مجاهد حموده سعد رمضان فاطمه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600458

5352409عمر قناوى خضرى فتحى فاطمه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352410احمد محمد فرؼلى احمد فٌروز
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5352411احمد حسن مصطفى حسٌن ماهٌتاب
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600447

5352412السٌد القادر عبد السٌد مرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600456

5352413حسن ٌوسؾ احمد مصطفى مرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5352414عٌد هللا فضل احمد هللا فضل هللا منه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600489

5352415سمعان الكسان صموئٌل عصام مهرئٌل
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600527

5352416عمر عثمان محمد فوقى ندى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600500

5352417القصراوى ابراهٌم الفتوح ابو الوهاب عبد نٌره
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5352418رضوان محمد محمود جابر هاجر
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600462

5352419الؽنى عبد احمد جمال هللا هبه
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600486

5352420على احمد فاروق محمد هدى
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480



5352421السٌد النبى عبد رجب هند
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352422عمار محمد احمد حمدى والء
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600514

5352423بخٌت مبروك محمد صابر ٌارا
 ابو المرٌم

سلٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352431عرفه محمد عصام عمرو
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600475

5352432سالم احمد العظٌم عبد محمود الهام
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600433

5352433عبدا الرؤوؾ عبد هللا عبد سعٌد امنٌه
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600448

5352434عبده حافظ طلعت محمد اسامه بسنت
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600477

5352435احمد عٌسى احمد جهاد
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352436احمد سٌد العال عبد محروس حبٌبه
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352437حسن محمد توفٌق جابر دعاء
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5352438احمد محمود محمد حسن دنٌا
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352439على محمد المحمدى محمد دنٌا
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600509

5352440الحمٌد عبد محمد حامد عادل زٌنب
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352441الرحمن عبد ؼرٌب محمد سهٌله
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352442احمد عمره ابو ؼرٌب صبحى شروق
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352443محمد راضى ماهر علٌاء
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352444حسنٌن الؽنى عبد محمد صابر فاطمه
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600491



5352445خضٌر ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم مرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352446احمد صبحى محمد مرٌم
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352447حامد عبده محمود محمد مى
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352448على محمد المحمدى احمد مٌار
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600492

5352449معوض محمود جابر سعٌد مٌار
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352450مصطفى مقدام امٌن مجدى نٌره
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352451مبروك المجٌد عبد مصطفى هاجر
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5352452السنوسى محمد السٌد محمد محمود والء
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600480

5352453عباس محمد الحمٌد عبد رضا ٌاسمٌن
 ابو المرٌم

سلٌمان
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600479

5352461محمود حنفى ابراهٌم عادل ابراهٌم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600440

5352462محمد صالح ابراهٌم محمد ابراهٌم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600466

5352463حماد حسن الدٌن شمس محمد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600405

5352464على محمد ٌسن مصطفى اسامه
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600421

5352465متولى حواش متولى محمد اسالم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600441

5352466حنا فتحى سامى اشرؾ
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5352467احمد محمد طارق السٌد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352468محمد سعٌد جابر خالد جابر
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600428



5352469احمد عاشور عاطؾ حاتم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600454

5352470مسلم سالمه حسن حسام
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5352471محمد المقصود عبد عبٌد كمال حسن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5352472بشارى حسن محمد حسن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352473عارؾ حسن عارؾ الدٌن محى حسٌن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5352474على رجب رمضان رجب
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600461

5352475ابراهٌم سعٌد السٌد سعٌد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352476على ابو احمد فؤاد خالد طه
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5352477هللا عطا سلٌم هللا عطا اسامه الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600436

5352478دٌاب الرازق عبد اشرؾ الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5352479محمد محمد سالم الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352480الرحمن عبد مصطفى سٌد صبرى الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5352481عمران هللا فتح محمد هالل الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352482الفتاح عبد العزٌز عبد منصور العزٌز عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600427

5352483سلمان صالح سلٌمان على هللا عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600472

5352484حسن محمد اسماعٌل محمد هللا عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352485الٌمنى الظاهر عبد عادل على
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352486على خلٌل المنعم عبد على
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352487رضوان المنعم عبد محمد على
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352488على الحمٌد عبد على مرسى على
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352489حسن على السٌد سالمه كرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352490السٌد العال عبد جابر العال عبد كرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352491قطب مصطفى جابر ابراهٌم محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5352492البدرى عفٌفى ٌوسؾ احمد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352493ابراهٌم كامل محمد السٌد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600417

5352494احمد صالح السٌد جابر محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5352495السالم عبد محمد رمضان محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600451

5352496بسطاوى محمد شعبان محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600439

5352497فرؼلى محمد طه محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600429

5352498حسنٌن السٌد حسنٌن قدرى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600412

5352499البنا الؽنى عبد احمد مصطفى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5352500محمد محمود صابر محمد هشام محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5352501منصور محمود محمد رمضان محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600410

5352502هللا عبد محمد محمد سمٌر محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600425



5352503العزٌز عبد محمد مجدى محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5352504هللا عبد محمود المنعم عبد وائل محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352505المنعم عبد على السٌد ٌسرى محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416

5352506السٌد رجب السٌد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352507السٌد السالم عبد محمد السالم عبد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352508حامد توفٌق شعبان معتز
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600384

5352509على السٌد محمود مؤمن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352510علٌوه مسعود سعد السٌد نادر
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600434

5352511عزتلى جمعه اشرؾ الدٌن ناصر
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352512تؽٌان محمد محمد همام
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600380

5352513محمد على احمد اشرؾ ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5352514على ابو خلٌل محمد شعبان ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600414

5352521محمود علٌوه ابراهٌم محمود ابراهٌم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5352522محمد سلٌمان رزق اسامه احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5352523مكى عبده السٌد ابراهٌم عادل احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352524الحمٌد عبد رجب الحمٌد عبد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352525ابراهٌم احمد محمد على احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352526على احمد محمدٌن فاٌز احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352527سلٌمان الجلٌل عبد خمٌس محمد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600407

5352528مهدى محمود السٌد محمود اسامه
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600376



5352529الشربٌنى السٌد محمد محمد السٌد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352530شهوان محمد عادل امٌر
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352531سلٌم احمد البنا محمد اٌمن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352532وهدان احمد ابراهٌم السٌد محمد اٌمن
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5352533احمد المنعم عبد محمد باسم
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

5352534احمد حامد الراضى عبد محمد حامد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5352535الحمٌد عبد الصافى حسٌن حسام
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5352536محمد العال عبد محمود عصام طارق
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352537ابراهٌم عباس مصطفى محمد عادل
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600396

5352538القاضى محمد السٌد حلمى عٌد عباس
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600372

5352539ابراهٌم هاشم هللا جاد محمود الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600387

5352540الؽفار عبد محمد الؽفار عبد صابر الؽفار عبد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600400

5352541ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عمر
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600389

5352542الدٌن كمال محمود حنفى محمود فارس
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600374

5352543ابراهٌم رضوان على ابراهٌم محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600390

5352544الحمٌد عبد جبرٌل احمد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352545سلٌمان رزق احمد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600384

5352546ابراهٌم احمد الرحمن عبد احمد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600382

5352547السٌد احمد نور احمد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600430

5352548عٌد العال عبد طلعت اشرؾ محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

5352549حسن السٌد حسن جابر محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352550طاهر الحٌم عبد مبروك حامد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352551احمد حسن محمد حجاجى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5352552سعٌده ابو عثمان على محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600401

5352553حمٌده فهمى هللا عبد فهمى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600403

5352554ؼراب على السٌد مصطفى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406



5352555دوٌدار احمد ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600438

5352556ٌوسؾ عبده محمد الحسٌن محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600431

5352557محمد محمد هاشم خلٌل محمود
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600419

5352558محمود على رمضان مروان
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

5352559محمد فتٌحه محمد سالم مروان
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600398

5352560الداٌم عبد اسماعٌل الحمٌد عبد السٌد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352561داود دسوقى المعاطى ابو محمد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352562احمد المكارم ابو الحكٌم عبد محمد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5352563الكرٌم جاد عرابى السٌد جمال وائل
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600406

5352564عمر محمد السالم عبد اسامه ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600476

5352565المصرى ابراهٌم صالح فرحات ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352571هللا نصر شحاته عطٌه ابراهٌم ابانوب
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352572المحاسن ابو محمد اشرؾ احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352573احمد موسى احمد حمدى احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352574الشٌخ سعد محمد رضا احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600380

5352575محمد على زكى احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600397

5352576محمد محمود عوض صابر احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352577زهره محمود محمد عادل احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600392

5352578العال عبد محمود قبارى احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352579محمد السٌد عبد السٌد محمد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352580سالم احمد صابر محمد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600385



5352581العزٌز عبد محمود محمد احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352582محمد الوفا ابو محمود احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600376

5352583احمد محمود محمد محمود احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352584جاهٌن على حسٌن محمد مدحت احمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352585محمد سلٌمان الحى عبد اشرؾ اسالم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352586القادر عبد محمد احمد محمد اسالم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600358

5352587محمود محمد طارق بالل
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600381

5352588حسنٌن جابر حسنٌن حسن جابر
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352589هللا عبد ثابت السٌد حسن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600409

5352590محمد سعد حسن محمد حسن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600424

5352591هللا عبد السٌد هللا عبد محمد حسٌن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352592صدٌق مرسى السٌد الزناتى حمدى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352593ابراهٌم العلٌم عبد رمضان محمد رمضان
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352594ماٌللو العال عبد سعد النبى عبد سعد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352595محمد على سالمه محمد سالمه
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352596مهران المعتمد عبد حمدى عماد شهاب
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352597هرٌدى عاطؾ محمد عاطؾ طارق
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600



5352598مدكور محمد عباس مدحت عباس
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352599السٌد خضر على ٌوسؾ الرازق عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352600الجواد عبد على حسن الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352601قطب هللا جاب سعٌد الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352602بسٌونى محمد طارق الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352603بسٌونى عطٌه محمد محمد الرحمن عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352604محمد احمد المنعم عبد شعبان هللا عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352605عطٌه السٌد كامل محمد عادل هللا عبد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352606العزٌز عبد الهادى عبد حسن على
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352607سالمه سالمه فاروق اٌمن عمار
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352608شعبان القادر عبد هانى فادى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600435

5352609جمعه حسن رضا احمد السٌد فارس
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352610حشٌش ابو محمد شدٌد فوزى محمد فوزى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352611العقده محمود ٌوسؾ محمود كرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352612ابراهٌم فاروق حسونه لؤى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600423

5352613المعطى عبد محمد المطلب عبد احمد مازن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352614ابراهٌم دروٌش احمد عصام مازن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352615الصواؾ احمد على ابراهٌم محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

5352616الكرٌم عبد سٌد ناصر جمال محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352617مرسى حسن رمضان محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600372

5352618القادر عبد السالم عبد سعٌد محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352619عزام محمد المنعم عبد صبحى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352620الوكٌل حسٌن محمد مجدى محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352621احمد عثمان محمد محمود محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352622هللا عبد سرور نادر محمد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352623محمد خلؾ اشرؾ محمود
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352624على محمد احمد المنعم عبد اٌمن محمود
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352625العال عبد ابراهٌم محمود سعٌد محمود
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352626محمد حسنٌن السٌد حسنٌن مروان
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352627مبارك اسماعٌل رمضان محمد مروان
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352628بٌومى ابراهٌم محمد ابراهٌم مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352629احمد سلٌمان محمد على مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352630مطاوع السٌد رزق مطاوع مصطفى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352631شبل الدٌن نصر شرٌؾ مؤمن
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352632المطلب عبد العال عبد اسماعٌل رمضان نادر
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352633بسٌونى محمد احمد هٌثم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352634مرسى الحلٌم عبد ابراهٌم محمد ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352635بكر حسن القادر عبد وفٌق ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352641السالم عبد على عباس اسراء
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600391

5352642جعفر محمد ابراهٌم ناجى اسراء
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352643مدكور عطٌه وافى ٌسرى اسماء
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352644محمد فرج محمد عبده انجى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352645ابراهٌم الرشٌد عبد احمد جٌهان
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352646الباسط عبد فهمى محمد رانٌا
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600383

5352647عٌاد احمد سٌد فؤاد اشرؾ رحمه
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600386

5352648عوض القبارى محمد عٌسى رضوى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352649عقل السالم عبد شوقى رنا
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352650الروبى احمد محمد محمد نبٌل سماء
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600422

5352651احمد محمد العظٌم عبد محمد شهد
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352652اسكندر العاطى عبد اسكندر مدحت مارتٌنا
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352653صبرى محمد حسٌن صبرى مرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600370



5352654سٌد سعٌد المنعم عبد مرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600377

5352655رمضان ؼرٌب محمد مرٌم
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600393

5352656محمد ابراهٌم محمد مٌار
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600408

5352657احمد خلٌل السٌد نانسى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352658على المجٌد عبد ٌوسؾ ممدوح ندى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600432

5352659الرحمن عبد محمود الفتوح ابو هانى ندى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600444

5352660زهران السٌد قطب هشام نورهان
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352661السٌد جاد الفتاح عبد جاد هاجر
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600464

5352662عبٌد حسن الرب جاد ابراهٌم ٌمنى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352663على القوى عبد ابراهٌم ٌحٌى انجى
 المعهد

TiT الفنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

 ؼرب

االسكندرٌة
600

 )مفصول

(ملفه سحب

5352671احمد سٌد محمود الحمٌد عبد ابراهٌم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352672بٌومى ابراهٌم على مسعد ابراهٌم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352673العدلى محمود الفتاح عبد الرحمن عبد بكر ابو
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352674خلٌل حسن مسعود احمد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
مفصول600

5352675الرازق عبد محمد نادر احمد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352676محمد رجب عادل ادهم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352677ابراهٌم القوى عبد منصور السٌد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352678سٌد احمد حسٌن احمد حسٌن
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352679طه الحمٌد عبد سعد حسٌن
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352680السٌد السٌد محمد اسامه خالد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352681هللا سعد السٌد القادر عبد صبحى القادر عبد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600



5352682المعطى عبد عزت عالء عصام
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
600

سح)مفصول

(ملؾ ب

5352683حسن هللا عبد جمعه على
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352684ضمارى على فرج على محمد على
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352685حسون محمود محمد فارس
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352686عبده عجمى احمد كرٌم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352687الجندى محمود حسن على كرٌم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
راسب600

5352688عٌسوى على السٌد جمال محمد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352689حموده  الفتاح عبد حموده محمد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352690محمود محمد طه محمود محمد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352691همام مرسى محمد احمد محمود
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352692محمد احمد الشافعى حاتم محمود
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352693الرعو الؽنى عبد الؽنى عبد محمود
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352694محمد على محمود محمد محمود
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352695السٌد رشاد السٌد مصطفى
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352696ؼنٌم محمد محمد اسامه الدٌن نور
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352697سلٌم حامد سلٌم هانى هشام
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352698المقصود عبد احمد المقصود عبد ٌحٌى
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352699محمد الباعث عبد العزٌز عبد ٌوسؾ
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352711هللا عبد الفتوح ابو سعٌد اسراء
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600415

5352712عامر على محمد رٌاض محمد اسراء
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600452

5352713محمود ابوعمره محمد اسماء
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600418

5352714حسن محمد على محمود اٌمان
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352715سعٌد على رمضان اٌه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352716العال عبد الرحٌم عبد العال عبد اٌه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600378

5352717احمد محمود ابوعمره ٌسرى جهاد
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600411

5352718الحفناوى السٌد محمد سعٌد راندا
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600416



5352719الفضٌل عبد عٌد رضا رحمه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600395

5352720محمد قطب خمٌس السٌد صباح
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352721العال عبد السٌد سعٌد فاطمه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352722الحمٌد عبد احمد محروس فاطمه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352723على اسماعٌل على محسن فاطمه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352724صالح سلٌمان عاشور ابراهٌم فتحٌه
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352725هللا جاد هللا عبد سرور محمد مرٌم
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352726على محمد النعٌم عبد على مٌار
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600398

5352727جابر السٌد محمد نورا
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ثانً دور600

5352728عوض محمود محمد نورهان
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600420

5352729عالم عباس محمد طارق هاله
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600381

5352730محمد عبادى محمد وائل هنادى
 المعهد

TiT الفنى
الجاهزة المالبس

 ؼرب

االسكندرٌة
ناجح600379

ناجح600492الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352741محمود سٌد على احمد

ناجح600516الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352742على هالل على احمد

ناجح600514الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352743اسماعٌل محمد اسماعٌل اسالم

ناجح600486الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352744على على محمد اٌهاب

ناجح600514الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352745الرحمن عبد فرؼلى الولى عبد رمضان

ناجح600497الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352746ٌوسؾ سٌد محمد سٌد

ناجح600501الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352747اللٌل ابو حسن صالح على

ناجح600491الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352748الجواد عبد ٌوسؾ رمضان كرٌم

ناجح600497الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352749كرٌم هللا فتح حسن محمد

ناجح600495الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352750توفٌق كمال انور مصطفى

ناجح600478الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352751عشماوى شعبان حسٌن مصطفى

ناجح600497الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352752فرؼل الباقى عبد الحكٌم عبد ٌحى

ناجح600503الصعٌد شمالالمعادن خراطةالمنٌا5352753هللا عبد محمد احمد ٌوسؾ

ناجح600495الصعٌد شماللحامالمنٌا5352761احمد البدٌع عبد صالح احمد

ناجح600476الصعٌد شماللحامالمنٌا5352762احمد الرحمن عبد على احمد

ناجح600455الصعٌد شماللحامالمنٌا5352763محمد محمد سٌد اسالم

ناجح600507الصعٌد شماللحامالمنٌا5352764احمد الرحمن عبد محمد حاتم

ناجح600485الصعٌد شماللحامالمنٌا5352765الباقى عبد احمد هاشم حسام

ناجح600482الصعٌد شماللحامالمنٌا5352766خلؾ سٌد محمد سٌد

ناجح600449الصعٌد شماللحامالمنٌا5352767جالل مهنى على شاهر

ناجح600451الصعٌد شماللحامالمنٌا5352768الحلٌم عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم عبد صابر

ناجح600481الصعٌد شماللحامالمنٌا5352769ثابت عزمى سامى عزمى

ناجح600468الصعٌد شماللحامالمنٌا5352770سرٌع ابو حجازى رفاعى الدٌن عالء

ناجح600488الصعٌد شماللحامالمنٌا5352771حجازى الؽفار عبد عامر فارس

ناجح600479الصعٌد شماللحامالمنٌا5352772محٌسن المحسن عبد احمد محمد

ناجح600473الصعٌد شماللحامالمنٌا5352773العظٌم عبد فخرى حماده محمد

ناجح600464الصعٌد شماللحامالمنٌا5352774خلٌفه مخلوؾ محمد محمد

ناجح600459الصعٌد شماللحامالمنٌا5352775عطٌه محمد نادى محمد



ناجح600488الصعٌد شماللحامالمنٌا5352776شاكر ابراهٌم ٌوسؾ مدحت

ناجح600482الصعٌد شماللحامالمنٌا5352777العزٌز عبد قناوى الدٌن عماد مصطفى

ناجح600462الصعٌد شماللحامالمنٌا5352778محمد محمد الهم معتز

ناجح600482الصعٌد شماللحامالمنٌا5352779الحكٌم عبد فاروق طه هرماس

ناجح600472الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352791ابراهٌم محمد محمد ابراهٌم

ناجح600487الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352792موسى محمد خالد احمد

ناجح600454الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352793الجواد عبد ٌوسؾ صالح احمد

ناجح600468الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352794احمد سعد الرحمن عبد احمد

ناجح600469الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352795العزٌز عبد حلمى محمد احمد

ناجح600480الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352796ابراهٌم العزٌز عبد محمد احمد

ناجح600465الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352797الؽنى عبد احمد مرعى على

ناجح600487الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352798نجٌب سعداوى محمد عمر

ناجح600499الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352799سارى فوزى فضل فوزى

ناجح600507الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352800شخلول سمره ابو سعٌد كرٌم

ناجح600490الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352801نادى مندى سعد محمد

ناجح600481الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352802حسن احمد سعٌد محمد

ناجح600467الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352803نور حجازى محمد مصطفى

ناجح600490الصعٌد شمالورش ماكٌناتالمنٌا5352804الحكٌم عبد ٌوسؾ خلؾ ٌوسؾ

المنٌا5352811عوض كراس ٌعقوب مرزق ابرام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462الصعٌد شمال

المنٌا5352812ربه عبد الؽنى عبد جمال بكر ابو

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600444الصعٌد شمال

المنٌا5352813الحمٌد عبد لطفى ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467الصعٌد شمال

المنٌا5352814احمد عزت خالد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460الصعٌد شمال

المنٌا5352815محمد زٌدان طه احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474الصعٌد شمال

المنٌا5352816رٌدى احمد هللا عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462الصعٌد شمال

المنٌا5352817ابوؼنٌمه الفضل ابو الناصر عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461الصعٌد شمال

المنٌا5352818ربه عبد على ربه عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471الصعٌد شمال

المنٌا5352819سلٌمان عطٌه فٌصل احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466الصعٌد شمال

المنٌا5352820خلؾ عدلى قاسم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الصعٌد شمال

المنٌا5352821محمود العال عبد محمود محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الصعٌد شمال



المنٌا5352822احمد محمد مصطفى احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446الصعٌد شمال

المنٌا5352823المالك عبد البدٌع عبد جمال اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452الصعٌد شمال

المنٌا5352824محمد كامل محمد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449الصعٌد شمال

المنٌا5352825ٌوسؾ كامل النوبى اشرؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الصعٌد شمال

المنٌا5352826ؼالى لبٌب ثروت بوال

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473الصعٌد شمال

المنٌا5352827خفاجى حافظ حجاج حافظ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463الصعٌد شمال

المنٌا5352828محمود حسٌن انور حجاج

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446الصعٌد شمال

المنٌا5352829جابر على جابر حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457الصعٌد شمال

المنٌا5352830العلٌم عبد الرحمن عبد مصطفى حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600430الصعٌد شمال

المنٌا5352831اسماعٌل الشافى عبد حشمت الشافى عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464الصعٌد شمال

المنٌا5352832على فرؼلى حجازى هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441الصعٌد شمال

المنٌا5352833على فؤاد على عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600462الصعٌد شمال

المنٌا5352834اسماعٌل فكرى عادل فكرى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600454الصعٌد شمال

المنٌا5352835داود ابراهٌم هانى مارك

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464الصعٌد شمال

المنٌا5352836العزٌز عبد محمد الدٌن بهاء محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471الصعٌد شمال

المنٌا5352837هٌبه محمد سعٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456الصعٌد شمال

المنٌا5352838الؽنى عبد حسن شادى محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452الصعٌد شمال



المنٌا5352839حافظ محمد شحاته محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600451الصعٌد شمال

المنٌا5352840الكرٌم عبد التواب عبد عامر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600450الصعٌد شمال

المنٌا5352841فرؼل محمد فرؼل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600456الصعٌد شمال

المنٌا5352842الوهاب عبد محمد قطب محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600446الصعٌد شمال

المنٌا5352843محمود صادق محمود محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461الصعٌد شمال

المنٌا5352844محمد محمد معتز محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الصعٌد شمال

المنٌا5352845محمود كمال ٌوسؾ محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الصعٌد شمال

المنٌا5352846الحكٌم عبد محمد فتحى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453الصعٌد شمال

المنٌا5352847ابراهٌم جاد ودٌع نادر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440الصعٌد شمال

المنٌا5352848على العزٌز عبد عمر هٌثم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441الصعٌد شمال

ناجح600460الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352851حسٌن حسن سعداوى احمد

ناجح600474الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352852دردٌر فهمى شعبان احمد

ناجح600438الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352853محمود على صالح احمد

ناجح600444الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352854محمد كامل على احمد

ناجح600440الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352855محمود احمد محمود احمد

ناجح600446الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352856حسن محمد محمود اسالم

ناجح600450الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352857فرؼلى منصور عٌد حازم

ناجح600441الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352858محمد فتحى عماد خالد

ناجح600435الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352859قالده نجٌب محروس سامح

ناجح600430الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352860السند عبد احمد ٌحى شحاته

ناجح600471الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352861محمد محمد ابراهٌم شهاب

ناجح600446الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352862العزٌز عبد الحكم عبد احمد شهاب

ناجح600446الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352863اللطٌؾ عبد الؽنى عبد ناصر الحكٌم عبد

ناجح600451الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352864احمد على محمد ٌحى الحمٌد عبد

ناجح600455الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352865الكرٌم عبد الؽنى عبد محمد الكرٌم عبد

ناجح600420الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352866حسن نادى ٌاسر هللا عبد

ناجح600506الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352867حسٌن على حسٌن على

ناجح600433الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352868الرحٌم عبد ٌوسؾ احمد كرٌم

ناجح600461الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352869خلٌفه محمد احمد محمد

ناجح600452الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352870ابراهٌم الفتاح عبد اشرؾ محمد

ناجح600426الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352871الؽنى عبد الٌزٌد ابو حماده محمد

ناجح600447الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352872خلٌفه محمود نادى محمد



ناجح600456الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352873هللا عبد صالح ٌحى محمد

ناجح600447الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352874رضوان اسماعٌل ٌحٌى محمد

ناجح600429الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352875بهجات مكرم صالح محمود

ناجح600470الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352876العلٌم عبد انور النبى عبد محمود

ناجح600440الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352877هٌبه محمد هٌبه مصطفى

ناجح600417الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352878فرؼلى رسمى احمد وائل

ناجح600451الصعٌد شمالالسٌارات صٌانةالمنٌا5352879على سٌد ربٌع ٌوسؾ

المنٌا5352891الكرٌم عبد محمد سعداوى زٌد ابو
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600490الصعٌد شمال

المنٌا5352892احمد محمود حسن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497الصعٌد شمال

المنٌا5352893سالم سالمه حفظى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600498الصعٌد شمال

المنٌا5352894سٌد العلٌم عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600486الصعٌد شمال

المنٌا5352895محمد زؼلول محسن اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600480الصعٌد شمال

المنٌا5352896عثمان الصبور عبد رفاعى الحسٌن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473الصعٌد شمال

المنٌا5352897نجٌب فاكٌه مٌالد اٌمن
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600481الصعٌد شمال

المنٌا5352898محمد صابر محمد صابر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600495الصعٌد شمال

المنٌا5352899كامل عٌاد فرٌد صموئٌل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600471الصعٌد شمال

المنٌا5352900محمود الرؤوؾ عبد محمود كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600494الصعٌد شمال

المنٌا5352901كامل صالح خالد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467الصعٌد شمال

المنٌا5352902حسن محمود ربٌع محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600505الصعٌد شمال

المنٌا5352903هاشم بدوى العابدٌن زٌن محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600497الصعٌد شمال

المنٌا5352904محمد شحاته صابر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600466الصعٌد شمال

المنٌا5352905على شٌمى عاطؾ محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600477الصعٌد شمال

المنٌا5352906اسماعٌل النعٌم عبد ربٌع محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473الصعٌد شمال

المنٌا5352907العظٌم عبد نجاح مصطفى نجاح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600473الصعٌد شمال

المنٌا5352911العال عبد حسانٌن شعبان احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473الصعٌد شمال

المنٌا5352912خضر محمود صالح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600456الصعٌد شمال

المنٌا5352913الؽنى عبد محمد محسن احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600482الصعٌد شمال



المنٌا5352914على السعٌد محمد منتصر احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471الصعٌد شمال

المنٌا5352915على السٌد جمال ادهم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519الصعٌد شمال

المنٌا5352916عبدالحلٌم النبى حسب الفتوح ابو خالد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477الصعٌد شمال

المنٌا5352917ثابت شاروبٌم ثابت سمعان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464الصعٌد شمال

المنٌا5352918حسن على محمد سٌاؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600520الصعٌد شمال

المنٌا5352919امٌن سٌد محمد سٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

المنٌا5352920الرحمن عبد حسن العابدٌن زٌن على ضٌاء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الصعٌد شمال

المنٌا5352921داكر اسماعٌل محمد طه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506الصعٌد شمال

المنٌا5352922محمد طه محمود طه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476الصعٌد شمال

المنٌا5352923اسماعٌل الحكٌم عبد اسماعٌل عادل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الصعٌد شمال

المنٌا5352924احمد محمد احمد عثمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600467الصعٌد شمال

المنٌا5352925رمضان التواب عبد حماده كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487الصعٌد شمال

المنٌا5352926محمد سامى هانى كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523الصعٌد شمال

المنٌا5352927تاوضروس تاوضروس مالك كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452الصعٌد شمال

المنٌا5352928محمد احمد صالح محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الصعٌد شمال

المنٌا5352929مجلى رفعت عاطؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475الصعٌد شمال

المنٌا5352930رفاعى محمد عاطؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الصعٌد شمال



المنٌا5352931المعز عبد محمود المعز عبد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469الصعٌد شمال

المنٌا5352932توفٌق محمد نجاح مروان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478الصعٌد شمال

المنٌا5352933احمد ٌحٌى مجدى مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507الصعٌد شمال

ناجح600472الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352941اسماعٌل محمد محسن احسان

ناجح600453الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352942الصادق عبد محمد ابراهٌم اسراء

ناجح600468الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352943ابراهٌم صبحى ابراهٌم امٌنه

ناجح600453الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352944ابراهٌم اسماعٌل خٌرى اٌه

ناجح600449الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352945حسن الرحمن عبد محمد اٌه

ناجح600456الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352946حسن محمد حمدان رحاب

ناجح600432الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352947الرحمن عبد ابراهٌم رمضان سهى

ناجح600467الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352948حسٌن سٌد محمد شٌماء

ناجح600455الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352949حسن صالح خالد صافى

ناجح600464الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352950الحكٌم عبد عبدالرحٌم الحكٌم عبد فاطمة

ناجح600450الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352951احمد الحكٌم عبد اسماعٌل كرٌمه

ناجح600444الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352952حفنى محمد حسن مروه

ناجح600469الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352953داكر سرٌع فرؼل منار

ناجح600407الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352954شحاته حسن جمال مٌاده

ناجح600443الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352955احمد العزٌز عبد مختار مٌاده

مفصول600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352956الرحمن عبد دسوقى محمد هاله

ناجح600486الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالمنٌا5352957زكى حسنى حمدان ٌاسمٌن

ناجح600480الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352961كامل سعٌد عالء احمد

ناجح600478الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352962راشد الحمٌد عبد عماد احمد

ناجح600480الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352963قرنى محمد محمود اسالم

ناجح600478الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352964عزوز الرحمن عبد عماد عادل

ناجح600492الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352965صبحى عثمان المحسن عبد محمد عثمان

ناجح600455الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352966حسن رٌاض فتحى محمد فارس

ناجح600493الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352967سٌد كامل محمد كامل

ناجح600488الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352968بدوى قرنى محمود محمد

ناجح600467الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352969محمد على محمد محمود

ناجح600469الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352970محمد كمال محمد محمود

ناجح600470الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352971سٌد العظٌم عبد اسماعٌل مصطفى

ناجح600497الصعٌد شمالالمعادن خراطةسوٌؾ بنى5352972محمد ٌحى هانى ٌحى

ناجح600464الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352981الصمد عبد ابراهٌم عٌد ابراهٌم



ناجح600452الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352982المطلب عبد احمد سعٌد احمد

ناجح600453الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352983كامل سٌد سعٌد حسام

ناجح600486الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352984جمعه الصمد عبد جمعه خالد

ناجح600464الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352985احمد سٌد عوٌس سعٌد رضا

ناجح600462الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352986احمد حسٌن محمد زٌاد

ناجح600447الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352987عواد هاشم محمد سعٌد

ناجح600465الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352988كامل حمدى وائل عادل

ناجح600459الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352989محمد خلٌل على احمد الرحمن عبد

ناجح600465الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352990عوٌس عزمى الفتاح عبد الرحمن عبد

ناجح600477الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352991النبى عبد عباس محمود عالء

ناجح600464الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352992حسن محمد سعد سٌد عمر

ناجح600483الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352993اسماعٌل حسٌن احمد محمد

ناجح600492الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352994مصطفى محمد مصطفى محمد

ناجح600509الصعٌد شماللحامسوٌؾ بنى5352995خلٌل خلٌل السالم عبد محمود

ناجح600457الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353001سٌد حسٌن محمود احمد

ناجح600453الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353002عزوز طه مدٌح احمد

ناجح600452الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353003احمد محمود سمٌر الرحمن عبد

ناجح600456الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353004قرنى حسنى محمد عالء

ناجح600443الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353005محمد محمد احمد على

ناجح600458الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353006محمد اللطٌؾ عبد لطفى طه على

ناجح600450الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353007احمد عمر على عمر

ناجح600446الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353008عبده حسن احمد محمد

راسب600الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353009عوده محمد حنفى محمد

ناجح600488الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353010عوٌس زكى هللا عبد محمود

ناجح600456الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353011ابراهٌم الؽنى عبد محمد محمود

ناجح600460الصعٌد شمالورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5353012الفتاح عبد محمود محمد محمود



سوٌؾ بنى5353021احمد طه لطفى طه احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353022وحٌده سٌد شعبان اسالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600493الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353023سعده عطوه المنعم عبد عطوه اسالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353024محمود حسنٌن ربٌع حسن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353025خلٌل محمد احمد خلٌل

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353026احمد سٌد محمد احمد الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600472الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353027زٌد ابو على اٌهاب الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600475الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353028الفتاح عبد نافع محمود الفتاح عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353029العزٌز عبد الحمٌد عبد شحات محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600466الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353030خلٌل محمود الحمٌد عبد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600474الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353031احمد سلٌمان امام مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600485الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353032دروٌش على العزٌز عبد احمد هشام

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600483الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353033احمد ٌحى المنعم عبد ٌحى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600470الصعٌد شمال



ناجح600471الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353041حسن سٌد المندوه عبد خالد اسالم

ناجح600475الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353042لطٌؾ محمود عٌد اسالم

ناجح600474الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353043طاٌع سٌد احمد بالل

ناجح600491الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353044فرحان سعد جابر سعد

ناجح600488الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353045محمد صالح ناصر على

ناجح600483الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353046ؼالى هللا سعد نبٌل كٌرلس

ناجح600482الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353047جوده خلٌل حسنى محمد

ناجح600469الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353048جمعه توفٌق النصر سٌؾ محمد

ناجح600484الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353049صالح حبٌب صالح مٌنا

ناجح600479الصعٌد شمالالومٌتالسوٌؾ بنى5353050خلٌل فهٌم فرح مٌنا

سوٌؾ بنى5353061محمود فتحى وحٌد ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353062محمد محمد ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600461الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353063سعد احمد احمد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353064اسماعٌل محمد العلٌم عبد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600459الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353065محمد شعبان عزمى سلطان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353066على ابراهٌم حسن الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353067الحسن ابو الكرٌم عبد سعٌد العلٌم عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353068صمٌده خلٌل محمد محمد فهد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600453الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353069على حجازى على محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353070حسن المكارم ابو ربٌع هشام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353081خلٌفه محمد قٌاتى احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال



سوٌؾ بنى5353082المحسن عبد سعٌد محسن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353083جوده محمود احمد اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353084مدكور محمد حسٌن بالل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353085طه سلٌم محمد محمد السٌد محمد بالل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353086محمود محمد محمود سعٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353087ماهر المنعم عبد سمٌر الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600446الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353088الباقى عبد عابدٌن محمد عالء
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600426الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353089خلٌل بحٌرى الكرٌم عبد حسٌن فارس
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353090مصطفى مصطفى التواب عبد  محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353091احمد عامر احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353092محمد المجٌد عبد العظٌم عبد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600464الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353093محمود الفتاح عبد احمد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353094احمد نعٌم حجازى محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600463الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353095المطلب عبد احمد سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353096التواب عبد محمد التواب عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353097دوٌدار المحسن عبد ٌاسٌن على محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353098على محمد عمر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600470الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353099بدوى ابراهٌم احمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600467الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353100احمد محمد اسامه محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600454الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353101المحسن عبد حامد محمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600452الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353102سالم محمد المنعم عبد ابراهٌم مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600460الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353103المحسن عبد فتحى حسنى ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600456الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353111سرٌع ابو احمد سعٌد خالد سعٌد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353112على الرحمن عبد رجب عاصم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال



سوٌؾ بنى5353113الباقى عبد حمد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353114ابراهٌم كامل احمد محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353115ؼانم فرٌج حسٌن محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353116محمد احمد عصام محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600448الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353117حسن احمد عوض محمود

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600438الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353121عثمان المجٌد عبد الكرٌم عبد المحسن عبد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353122محمد الدٌن صالح محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600433الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353123مبروك سٌد محمد محمود احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353124حرب صالح محمد نادى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353125ابراهٌم الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353126محمد محمد نبٌل حسن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353127عطٌه ٌعقوب جرجس رومانى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353128موسى خلٌفه خلٌفه عاطؾ الدٌن صالح

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353129احمد صالح سٌد صالح

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353130محمد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353131هللا عبد هللا عطا ممدوح كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600420الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353132حسن حنفى محمد حنفى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال



سوٌؾ بنى5353133محمد عثمان عمرو محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353134محفوظ التواب عبد على حمدى محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353135اسماعٌل رجب صبحى محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الصعٌد شمال

سوٌؾ بنى5353136منصور حنا مرقص مٌنا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الصعٌد شمال

ناجح600446الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353141محروس مرعى خالد احمد

مفصول600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353142سالمه سالم سامى احمد

ناجح600440الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353143سبوعى محمد محمود احمد

ناجح600422الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353144محمود العزٌز عبد سعد حسن

ناجح600422الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353145الفتاح عبد محمد شعبان حسن

ناجح600429الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353146امٌن سالم امٌن سالم

ناجح600432الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353147محمود العزٌز عبد حنفى سعد

ناجح600422الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353148خضر محمد شعبان طه

ناجح600433الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353149علٌم عالم سامى عالم

ناجح600418الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353150جرجس نسٌم عطا عماد

ناجح600432الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353151المجٌد عبد محروس عٌد كرٌم

ناجح600417الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353152معوض الخالق عبد امام مبارك محمد

ناجح600432الصعٌد شمالالجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5353153موسى صبحى موسى مٌنا

ناجح600469الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353161صابر ابراهٌم محمد ابراهٌم

ناجح600460الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353162محمد سٌد المؤمن عبد وائل احمد

ناجح600484الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353163خلٌفه ابراهٌم مصطفى امٌر

ناجح600468الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353164محمد حسانٌن جمعه حسانٌن

ناجح600467الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353165حسن احمد ابراهٌم سامى حسن

ناجح600482الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353166نصر عبده محمود سٌد

ناجح600466الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353167العظٌم عبد الؽفار عبد محمد شعبان

ناجح600470الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353168صالح الجٌد عبد محمود الجٌد عبد

ناجح600477الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353169رشدى حسنى خالد على

راسب600الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353170حسنى سلٌمان حسنى فوزى

مفصول600الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353171احمد محمد اٌمن محمد

ناجح600487الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353172كامل حسانٌن صبحى محمد

ناجح600470الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353173ابراهٌم محمد محمد عصام محمد

ناجح600456الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353174الرازق عبد  على مبارك محمد



ناجح600471الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353175حسٌن كامل ابراهٌم مصطفى

ناجح600480الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353176ابراهٌم الجواد عبد سمٌر مصطفى

ناجح600485الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353177حسٌن سعد سٌد مصطفى

ناجح600463الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353178محمود محمد محمود مصطفى

ناجح600476الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353179ٌحى سعٌد ٌحى مصطفى

ناجح600472الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353180نصار هللا نصر سٌد هللا نصر

ناجح600488الصعٌد شمالالمعادن خراطةالصؾ5353181ابراهٌم امام محمد عباس ٌوسؾ

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353191ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم طلعت ابراهٌم

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353192مشرؾ الرؤؾ عبد عالء احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353193محمود سرٌع ابو عماد احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353194على حسن كرم احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353195محمد سٌد رجب اسالم

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353196جمعه ابراهٌم جمال خالد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353197حامد خمٌس رجب خالد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353198على سعٌد كمال سٌد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353199امام سٌد هاشم شوقى

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353200على امٌن عباس صابر عباس

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353201احمد هندى رزق الرحمن عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353202الحمٌد عبد الؽنى عبد طلعت الؽنى عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353203ابراهٌم على المنعم عبد خضرى المنعم عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353204سٌد محمد ابراهٌم رضا على

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353205على سعد صالح على

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353206احمد سٌد فارس اشرؾ فارس

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353207سرٌع ابو الرحمن عبد سرٌع ابو محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353208راشد سلٌمان محمد محمود محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353209دسوقى محمد عادل محمود

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353210محمد القادر عبد ابراهٌم مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353211خلٌل صادق احمد مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353212هلٌل سٌد صالح سٌد معتصم

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353213النبى عبد محمد احمد مهند

ثانً دور600الصعٌد شمالصاج اعمالالصؾ5353214سٌد حسنى الدٌن حسام ٌوسؾ

ناجح600409الصعٌد شماللحامالصؾ5353221حسٌن صالح فرحان ابراهٌم

ناجح600429الصعٌد شماللحامالصؾ5353222زٌد ابو محمود وجدى اشرؾ

ناجح600417الصعٌد شماللحامالصؾ5353223ٌونس السعٌد وحٌد اٌمن

ناجح600442الصعٌد شماللحامالصؾ5353224عرفات بشٌر محمد بشٌر

ناجح600379الصعٌد شماللحامالصؾ5353225حسٌن كامل احمد حسام

ناجح600418الصعٌد شماللحامالصؾ5353226محمد سالم سعد حسن

ناجح600442الصعٌد شماللحامالصؾ5353227الباسط عبد الفتاح عبد بدر حسٌن

ناجح600444الصعٌد شماللحامالصؾ5353228ابراهٌم على ماهر منجد سعٌد

ناجح600403الصعٌد شماللحامالصؾ5353229نادى المنعم عبد عباس عزت عباس

ناجح600415الصعٌد شماللحامالصؾ5353230اسماعٌل سالمه محمود سٌد الرحمن عبد

ناجح600432الصعٌد شماللحامالصؾ5353231محمد عبده احمد هللا عبد

ناجح600440الصعٌد شماللحامالصؾ5353232ؼرٌب على حمدان على

راسب600الصعٌد شماللحامالصؾ5353233محمد الباقى عبد محمود عمرو

ناجح600403الصعٌد شماللحامالصؾ5353234عمر فتحى بدر فهد

ناجح600406الصعٌد شماللحامالصؾ5353235على محمد شعبان كرم

ناجح600434الصعٌد شماللحامالصؾ5353236سلٌمان خلٌل مجدى كٌرلس

ناجح600428الصعٌد شماللحامالصؾ5353237جندى سعد مراد كٌرلس

ناجح600433الصعٌد شماللحامالصؾ5353238حمٌده محمود محمد باسم محمد

ناجح600428الصعٌد شماللحامالصؾ5353239الحلٌم عبد عرفات سعٌد محمد

ثانً دور600الصعٌد شماللحامالصؾ5353240الحكم عبد محمد سعٌد محمد

ناجح600431الصعٌد شماللحامالصؾ5353241ابراهٌم عوٌس سٌد محمد



ناجح600397الصعٌد شماللحامالصؾ5353242ٌونس محمد امٌن عاطؾ محمد

ناجح600439الصعٌد شماللحامالصؾ5353243حامد خمٌس عاطؾ محمد

ناجح600390الصعٌد شماللحامالصؾ5353244حسٌن النجدى محمد الرحمن عبد محمد

ناجح600460الصعٌد شماللحامالصؾ5353245الواحد عبد الحمد شٌبه هانى محمد

ناجح600409الصعٌد شماللحامالصؾ5353246محمد رجب ٌسرى ٌاسر محمد

ناجح600436الصعٌد شماللحامالصؾ5353247محمد فكرى اٌمن محمود

ناجح600390الصعٌد شماللحامالصؾ5353248القادر عبد عزام سٌد محمود

ناجح600432الصعٌد شماللحامالصؾ5353249الرحٌم عبد القادر عبد المنعم عبد محمود

ناجح600426الصعٌد شماللحامالصؾ5353250احمد سٌد نبٌل محمود

ناجح600436الصعٌد شماللحامالصؾ5353251احمد الدٌن محب صالح مسعد

ناجح600414الصعٌد شماللحامالصؾ5353252سالم الحلٌم عبد ابراهٌم مصطفى

ناجح600422الصعٌد شماللحامالصؾ5353253سالم محمد امٌن زٌان مصطفى

ناجح600403الصعٌد شماللحامالصؾ5353254هللا جاد معوض صابر مصطفى

ناجح600395الصعٌد شماللحامالصؾ5353255عثمان على حسٌن صالح مصطفى

ناجح600435الصعٌد شماللحامالصؾ5353256العلٌم عبد اسماعٌل منصور مصطفى

ناجح600398الصعٌد شماللحامالصؾ5353257المجٌد عبد محمد رجب وائل

ناجح600421الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353261سلٌمان خلٌفه ابراهٌم سالم احمد

ناجح600424الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353262محمد محمد عٌد احمد

ناجح600423الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353263محمد الحلٌم عبد محمد احمد

ناجح600382الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353264عمران الرحمن عبد هالل احمد

ناجح600439الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353265روبى محمد محمد محمود بالل

ناجح600396الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353266حجاج كمال رجب حجاج

ناجح600445الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353267سوٌلم سالمه ناصر سالمه

ناجح600439الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353268زٌد ابو الراضى عبد خلٌفه محمد الرحمن عبد

ناجح600373الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353269محمد هللا عبد محمد هللا عبد

ناجح600443الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353270سٌؾ كامل محمود كامل

ناجح600413الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353271الجٌد عبد المطلب عبد ابراهٌم محمد

ناجح600420الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353272الزٌدى امام فكرى اٌمن محمد

ناجح600428الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353273محمد سلٌم راضى محمد

ناجح600433الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353274محمد اللطٌؾ عبد الرحمن عبد محمد

ناجح600403الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353275سالم محمود حنفى الموجود عبد محمد

ناجح600430الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353276السٌد محمد قرنى بدوى محمود

ناجح600408الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353277ابراهٌم رشاد محمد النبى عبد محمود

ناجح600427الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353278هللا عوض احمد محمد محمود محمد محمود

ناجح600423الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353279سٌد مهران محمد محمود

ناجح600434الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353280سلٌمان امٌن سلمى مصطفى

ناجح600395الصعٌد شمالورش ماكٌناتالصؾ5353281منصور بسٌونى طه منٌر

الصؾ5353291راضى جالل الوهاب عبد على ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600407الصعٌد شمال

الصؾ5353292الرحمن عبد العال عبد سعٌد اسالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600425الصعٌد شمال

الصؾ5353293محمد الحلٌم عبد قاسم اٌمن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600449الصعٌد شمال



الصؾ5353294الباقى عبد ابراهٌم الناصر عبد جمال

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353295محمد سرٌع ابو اٌمن حسن

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353296احمد حامد ولٌد زاهر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600421الصعٌد شمال

الصؾ5353297الؽنى عبد سٌد رمضان سٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353298ابوبكر المولى عطا الوهاب عبد سٌد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600392الصعٌد شمال

الصؾ5353299ابراهٌم قرنى عادل الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600440الصعٌد شمال

الصؾ5353300عدلى المطلب عبد صالح المطلب عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600421الصعٌد شمال

الصؾ5353301مهنى الحكٌم عبد طهٌر عرفات

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600477الصعٌد شمال

الصؾ5353302محمد محمود حنفى مسعود عالء

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600416الصعٌد شمال

الصؾ5353303محمد محمود محمد على

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600402الصعٌد شمال

الصؾ5353304سلٌمان محمد موسى عمرو

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600408الصعٌد شمال

الصؾ5353305محمد الحمٌد عبد محمد رضا كرٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463الصعٌد شمال

الصؾ5353306محمد محمد اسماعٌل محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال



الصؾ5353307ثابت وحٌد حمدى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600424الصعٌد شمال

الصؾ5353308الرحمن عبد امام رضا محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353309سلٌم سالم سالمه محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600409الصعٌد شمال

الصؾ5353310محمد عباس سٌد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353311رزق سرٌع ابو شافعى محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353312بٌومى راشد انور محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458الصعٌد شمال

الصؾ5353313حسانٌن العال عبد التواب عبد محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600443الصعٌد شمال

الصؾ5353314سلٌم عزب محمد فرحان محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600411الصعٌد شمال

الصؾ5353315الؽنى عبد ٌونس العظٌم عبد محمد محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600445الصعٌد شمال

الصؾ5353316محمد محمود محمد محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600434الصعٌد شمال

الصؾ5353317مشرؾ الرؤؾ عبد طارق مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600449الصعٌد شمال

الصؾ5353318الجواد عبد سعٌد عٌد وائل

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600438الصعٌد شمال

الصؾ5353319سعٌد عطٌه رضا ٌوسؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600384الصعٌد شمال



الصؾ5353320فٌصل سعد فٌصل ٌوسؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600430الصعٌد شمال

الصؾ5353321اسماعٌل الفضٌل عبد ولٌد ٌوسؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600440الصعٌد شمال

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353331محمد حماد سٌد احمد

ناجح600417الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353332الفضٌل عبد ابراهٌم الفضٌل عبد احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353333بندارى محمد عٌد احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353334الباقى عبد محمود سٌد محمد احمد

ناجح600414الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353335محمد االعلى عبد محمد اسامه

ناجح600418الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353336الحمٌد عبد قرنى خٌرى اسالم

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353337مسعد الدٌن سعد مسعد اسماعٌل

ناجح600429الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353338العظٌم عبد الؽفار عبد محمد الفتاح عبد

ناجح600432الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353339على الهادى عبد صادق على

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353340الفضٌل عبد قاسم خالد محمد

ناجح600440الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353341عٌد السٌد كامل ماهر محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353342ابراهٌم محمد صابر محمود

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353343العال عبد سٌد ٌاسر محمود

ثانً دور600الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353344على احمد فضل احمد مصطفى

ناجح600405الصعٌد شمالاسطمبات برادةالصؾ5353345نافع كامل اشرؾ مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353351جندى جرجس عزمى ابرام

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353352سٌد محمود جمعه احمد

ناجح600386الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353353صوفى الرحمن عبد صوفى احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353354احمد اسماعٌل العزٌز عبد احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353355ٌوسؾ حسن محمود احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353356محمد عثمان سامى اسالم

ناجح600412الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353357سالم احمد سٌد اسالم

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353358احمد الدٌن سعد الكبٌر عبد اسالم

ناجح600412الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353359ٌعقوب فتحى ابراهٌم جرجس

ناجح600417الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353360بٌباوى عزٌز مجدى جرجس

ناجح600410الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353361ناشد فاٌق خلٌل جورج

ناجح600440الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353362على الهادى عبد مجد حسن

ناجح600408الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353363سٌد حسٌن سمٌر حسٌن

ناجح600457الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353364الؽنى عبد حسن الفتاح عبد محمود خالد

ناجح600426الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353365سالم كامل سعٌد رؤوؾ

ناجح600424الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353366سالمه هلٌل سالمه زٌاد

ناجح600414الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353367السٌد الستار عبد سالم صالح

ناجح600410الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353368سٌد الباقى عبد عٌد الباقى عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353369خمٌس بكر رجب الرحمن عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353370سٌد احمد محمد الرحمن عبد

ناجح600399الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353371مرؼنى سٌد اسامه هللا عبد

ناجح600404الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353372داود محمد رشدان ممدوح هللا عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353373حسٌن مامون جمال عوض

ناجح600404الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353374النبى عبد سٌد اشرؾ فتحى

ناجح600402الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353375ربه عبد فرحان صابر فرحان

ناجح600451الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353376محمد قرنى عبده رافت محمد

ناجح600440الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353377زوٌد حمٌد سٌد محمد

ناجح600433الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353378سٌد محمد صبرى محمد

ناجح600407الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353379الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد



ناجح600423الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353380الصمد عبد النعٌم عبد الاله عبد محمد

ناجح600441الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353381محمد على عادل محمود

ناجح600398الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353382بدوى محمود ابراهٌم مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353383احمد قرنى جمال مصطفى

ناجح600413الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353384محمد جمعه شعبان مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353385الواحد عبد احمد محمد مصطفى

ناجح600433الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353386عبده العزٌز عبد رمضان موسى

ثانً دور600الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353387بشٌر نادى حسن نادى

ناجح600446الصعٌد شمالالومٌتالالصؾ5353388على محمد ٌاسٌن محمد ٌاسٌن

الصؾ5353391الفتاح عبد عٌد ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600400الصعٌد شمال

الصؾ5353392المجٌد عبد حمدى طه احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353393احمد الرحمن عبد هللا عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353394سٌد حسن هلٌل اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600400الصعٌد شمال

الصؾ5353395ندا محمد محمدٌن احمد باسم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353396ابراهٌم عوض ابراهٌم ابراهٌم بٌشوى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353397ؼنٌم سٌد سلٌم جمال

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353398احمد سلٌمان محمد حازم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600402الصعٌد شمال

الصؾ5353399حسن محمد سالمه محمد حسام

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الصعٌد شمال

الصؾ5353400حسن على محمد حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600398الصعٌد شمال

الصؾ5353401عمار زكى رمضان سمٌر رافت

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600392الصعٌد شمال

الصؾ5353402خلٌل صالح رضا رومانى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353403شحاته زاٌد اشرؾ زاٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353404العظٌم عبد الؽفار عبد صابر شعبان

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600397الصعٌد شمال



الصؾ5353405محمد الحكٌم عبد الحكٌم عبد طارق

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الصعٌد شمال

الصؾ5353406الفتاح عبد عٌد على ولٌد عاصم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432الصعٌد شمال

الصؾ5353407على محمد محمد سالم الحق عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449الصعٌد شمال

الصؾ5353408قرنى امٌن حمدان الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600398الصعٌد شمال

الصؾ5353409ابراهٌم هللا عبد سمٌر الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600475الصعٌد شمال

الصؾ5353410ٌوسؾ محمد عادل الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353411ابراهٌم المجٌد عبد محمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600397الصعٌد شمال

الصؾ5353412سٌد القادر عبد سٌد القادر عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600397الصعٌد شمال

الصؾ5353413طه احمد صالح هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353414امام احمد على محمد على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353415طالب ابو احمد حمدى عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600420الصعٌد شمال

الصؾ5353416المحسن عبد محمد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الصعٌد شمال

الصؾ5353417هللا عبد الحكٌم عبد اشرؾ محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353418عوٌس محمد محمد اٌمن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600434الصعٌد شمال

الصؾ5353419محمد ابراهٌم محمد شعبان محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600395الصعٌد شمال

الصؾ5353420رمضان جاد الرحمن عبد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600435الصعٌد شمال

الصؾ5353421عنتبلى عرفه ٌاسر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الصعٌد شمال



الصؾ5353422امٌن سالم طه محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الصعٌد شمال

الصؾ5353423حسن كامل مصطفى محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600440الصعٌد شمال

الصؾ5353424اسماعٌل مهدى شعبان مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353425هللا حسب كامل اسامه مؤمن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600424الصعٌد شمال

الصؾ5353426احمد عباس رافت هانى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600452الصعٌد شمال

الصؾ5353427محمد حسن محمود ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الصعٌد شمال

الصؾ5353431محمد عٌد عادل احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353432الواحد عبد احمد الواحد عبد احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353433صالح زٌدان محمد احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353434احمد محمود احمد محمود احمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353435محمد الؽنى عبد محمد اسالم
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353436حمدان كامل حمدى اٌمن
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353437كامل حسانٌن ولٌد بالل
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600428الصعٌد شمال

الصؾ5353438ابراهٌم فاروق ابراهٌم جمال
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600416الصعٌد شمال

الصؾ5353439سالم صالح محمد حسام
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353440سلٌمان ابراهٌم الدٌن نور حسن
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353441امٌن سٌد سعٌد سٌد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600429الصعٌد شمال

الصؾ5353442صالح شكرى الرحمن عبد شكرى
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600407الصعٌد شمال

الصؾ5353443على الباسط عبد جمال الباسط عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353444محمود محمد حامد جمعه الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353445على جمٌل رمضان الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600443الصعٌد شمال

الصؾ5353446شلبى الوهاب عبد الجٌد عبد احمد عصام
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600434الصعٌد شمال

الصؾ5353447عزوز احمد هندى رزق على
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال



الصؾ5353448حسن سعد سعد عمر
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353449الموجود عبد صالح ابراهٌم ماجد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353450سلٌمان ابراهٌم جمعه محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353451محمد الستار عبد حمدى محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353452حسٌن سلٌمان سٌد محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353453خمٌس جابر هللا عبد محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600419الصعٌد شمال

الصؾ5353454الفتاح عبد على عبده محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353455عثمان سلٌمان عماد محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353456حسانٌن احمد حسانٌن عٌد محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353457محمود رجب محمود محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600459الصعٌد شمال

الصؾ5353458صالح الجٌد عبد محمود محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600417الصعٌد شمال

الصؾ5353459سلٌمان محمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353460الصمد عبد الرحمن عبد احمد محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600454الصعٌد شمال

الصؾ5353461سٌد سٌد ابراهٌم رجب محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353462احمد اللطٌؾ عبد الرؤؾ عبد محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353463جمعه اللطٌؾ عبد محمد محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353464شحاته محمد مصطفى محمود
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600444الصعٌد شمال

الصؾ5353465سلٌم محمود فوزى اشرؾ مصطفى
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600458الصعٌد شمال

الصؾ5353466صابر حسانٌن سعداوى مصطفى
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353467سلٌمان محمد العزٌز عبد شادى مصطفى
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353468احمد ٌسن رضا ٌسن
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ناجح600437الصعٌد شمال

الصؾ5353469ابراهٌم اسماعٌل احمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353470بٌومى ؼرٌب محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

كهربٌة نظم
ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353481جندى نصٌؾ حبٌب ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600448الصعٌد شمال

الصؾ5353482حسٌن محمد قرنى رضا احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600437الصعٌد شمال



الصؾ5353483محمد سلٌمان صبحى احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600438الصعٌد شمال

الصؾ5353484السالم عبد احمد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600443الصعٌد شمال

الصؾ5353485محمد محمود احمد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600418الصعٌد شمال

الصؾ5353486عوض السالم عبد هاشم احمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600431الصعٌد شمال

الصؾ5353487الحمٌد عبد المنعم عبد ناصر بسام

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600445الصعٌد شمال

الصؾ5353488جندى نصٌؾ جندى جرجس

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600429الصعٌد شمال

الصؾ5353489خطاب سالمه احمد حازم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600429الصعٌد شمال

الصؾ5353490صالح هللا فتح ولٌد خالد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600432الصعٌد شمال

الصؾ5353491كفافى محمد الواحد عبد السالم عبد صالح

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600432الصعٌد شمال

الصؾ5353492محمد رجب  صبحى الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600414الصعٌد شمال

الصؾ5353493محمد العزٌز عبد شعبان العزٌز عبد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600429الصعٌد شمال

الصؾ5353494صالح هللا عبد صالح هللا عبد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600424الصعٌد شمال

الصؾ5353495حسن محمد حمدى عماد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353496سٌد الرؤؾ عبد سالمه عمر

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600435الصعٌد شمال

الصؾ5353497محمد سرٌع ابو عاشور عٌد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600432الصعٌد شمال

الصؾ5353498النبى عبد فرؼلى محمد فرؼلى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600432الصعٌد شمال

الصؾ5353499صالح محمد ناصر كرم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600422الصعٌد شمال



الصؾ5353500سلٌم سٌد محمد كرٌم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600416الصعٌد شمال

الصؾ5353501نسٌم رشدى عادل كٌرلس

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600419الصعٌد شمال

الصؾ5353502صالح محمد العزٌز عبد احمد محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600421الصعٌد شمال

الصؾ5353503الواحد عبد احمد اشرؾ محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600426الصعٌد شمال

الصؾ5353504عكاشه محمد محمود اشرؾ محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600399الصعٌد شمال

الصؾ5353505مشحوت هللا عبد امام رضا محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600431الصعٌد شمال

الصؾ5353506قرنى الرب جاد صالح محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600412الصعٌد شمال

الصؾ5353507الستار عبد سٌد هللا عبد محمد

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600418الصعٌد شمال

الصؾ5353508حسٌن العزٌز عبد سالم نادى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600434الصعٌد شمال

الصؾ5353509صالح نادى كامل نادى

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600440الصعٌد شمال

الصؾ5353510محمود محمد خالد هاشم

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ناجح600407الصعٌد شمال

الصؾ5353511ابراهٌم محمود ابراهٌم محمود ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 األجهزة

المنزلٌة الكهربائٌة

ثانً دور600الصعٌد شمال

الصؾ5353521العال ابو سالم هللا عبد ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447الصعٌد شمال

الصؾ5353522ابراهٌم بدوى ابراهٌم احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463الصعٌد شمال

الصؾ5353523احمد كمال مبارك احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الصعٌد شمال

الصؾ5353524حسن محمود مصطفى احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472الصعٌد شمال

الصؾ5353525توفٌق فاروق محمد اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الصعٌد شمال



الصؾ5353526هٌبه العظٌم عبد محمود باسل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474الصعٌد شمال

الصؾ5353527الفتاح عبد محمد حسن حسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الصعٌد شمال

الصؾ5353528حسٌن حسن فرج ناصر خالد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465الصعٌد شمال

الصؾ5353529الفتاح عبد منصور الفتاح عبد رجب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448الصعٌد شمال

الصؾ5353530سلٌمان سالمه نبٌل سالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446الصعٌد شمال

الصؾ5353531توفٌق فاروق احمد سامح

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600467الصعٌد شمال

الصؾ5353532سعٌد زٌدان مراد سامح

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الصعٌد شمال

الصؾ5353533فرؼل سٌد عادل صالح

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الصعٌد شمال

الصؾ5353534مصطفى احمد اللطٌؾ عبد حامد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الصعٌد شمال

الصؾ5353535العلٌم عبد محمد سعد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450الصعٌد شمال

الصؾ5353536الفتاح عبد كامل سعٌد هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600465الصعٌد شمال

الصؾ5353537المجٌد عبد المقصود عبد ممدوح هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الصعٌد شمال

الصؾ5353538السٌد محمد محمود طارق عمرو

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450الصعٌد شمال

الصؾ5353539سعد رمزى حلٌم كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459الصعٌد شمال

الصؾ5353540حنا هللا عبد عماد كٌرلس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459الصعٌد شمال

الصؾ5353541دسوقى حسن حسام محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600422الصعٌد شمال

الصؾ5353542رفاعى الرؤؾ عبد طارق محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452الصعٌد شمال



الصؾ5353543العظٌم عبد الباقى عبد عاطؾ محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الصعٌد شمال

الصؾ5353544محمود الحمٌد عبد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445الصعٌد شمال

الصؾ5353545المنعم عبد الراضى عبد ناجح محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الصعٌد شمال

الصؾ5353546محمود كمال احمد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443الصعٌد شمال

الصؾ5353547عثمان سٌد محمد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600453الصعٌد شمال

الصؾ5353548محمد تمام ٌاسٌن حمدى ٌاسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459الصعٌد شمال

الصؾ5353551اسماعٌل  سٌد جمال اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466الصعٌد شمال

الصؾ5353552سٌد محمد فرحان اسراء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504الصعٌد شمال

الصؾ5353553سٌد رشدى عادل اسماء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

الصؾ5353554امٌن محمد شعبان االء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486الصعٌد شمال

الصؾ5353555عوٌس محمود جمال امانى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600486الصعٌد شمال

الصؾ5353556الرحمن عبد ربه عبد قرنى رضا اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492الصعٌد شمال

الصؾ5353557حسن السالم عبد منتصر اٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440الصعٌد شمال

الصؾ5353558محمد سٌد اٌهاب اٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600477الصعٌد شمال

الصؾ5353559احمد على وحٌد جهاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الصعٌد شمال

الصؾ5353560عطا محمد محمد خالد خلود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459الصعٌد شمال

الصؾ5353561سٌد احمد شعبان زمزم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447الصعٌد شمال



الصؾ5353562طالب ابو ربٌع محمود زٌزى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474الصعٌد شمال

الصؾ5353563هللا عبد سٌد محرم زٌنب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492الصعٌد شمال

الصؾ5353564هندى الؽنى عبد امٌن ساره

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الصعٌد شمال

الصؾ5353565جاد قرنى الرب جاد صالح سلمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500الصعٌد شمال

الصؾ5353566سعودى سالمه هللا عبد محمد شرٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484الصعٌد شمال

الصؾ5353567الباقى عبد محمد اشرؾ شمس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

الصؾ5353568عبده المطلب عبد ولٌد شٌماء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501الصعٌد شمال

الصؾ5353569قرنى محمد قرنى فاتن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الصعٌد شمال

الصؾ5353570حسن محمد عٌد حسن فاطمه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515الصعٌد شمال

الصؾ5353571عوٌس صادق حسن مرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الصعٌد شمال

الصؾ5353572هللا عوض سعد رمزى عرٌان مرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600419الصعٌد شمال

الصؾ5353573السٌد حسانٌن شعبان منار

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498الصعٌد شمال

الصؾ5353574عابد حسٌن حسن صبحى هللا منه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600471الصعٌد شمال

الصؾ5353575الحمٌد عبد السٌد خمٌس نارٌمان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513الصعٌد شمال

الصؾ5353576خلٌل سعد هللا عوض عادل نانسى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600427الصعٌد شمال

الصؾ5353577السٌد حسانٌن شعبان نورا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502الصعٌد شمال

الصؾ5353578محمود كامل صابر هاجر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479الصعٌد شمال



الصؾ5353579على هللا عبد ربه عبد الدٌن عز هاجر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437الصعٌد شمال

الصؾ5353580محمود احمد صالح هبه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476الصعٌد شمال

الصؾ5353581صبٌح سند محمد احمد ٌارا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600492الصعٌد شمال

ناجح600422الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353591محمد حسن ابراهٌم هانى ابراهٌم

ناجح600405الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353592امام عمر محمد بكر ابو

ناجح600419الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353593زٌد ابو عٌسى ابوزٌد احمد

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353594طالب ابو محمود سعد احمد

ناجح600417الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353595الفتاح عبد محمدٌن الفتاح عبد اسامه

ناجح600438الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353596مبروك محمد سرٌع ابو احمد اسالم

ناجح600419الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353597امٌن الخالق عبد سالمه جمعه

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353598النادى محمد الحى عبد الحى عبد حسن

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353599محمد سرٌع ابو اٌمن حسٌن

ناجح600416الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353600صالح معبد المرتضى عبد خالد

ناجح600417الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353601خمٌس الفتوح ابو محمد محمد سٌد

ناجح600436الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353602محمود جمٌل محمود طه

ناجح600411الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353603حسن علٌش سٌد علٌش

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353604الوهاب عبد محمد خطاب محمد

ناجح600419الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353605حافظ لبٌب النبى عبد محمد

ناجح600420الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353606حسنٌن فتحى عبده محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353607السالم عبد موسى محمود على محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353608احمد اسماعٌل مسعد محمد

ناجح600407الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353609على الخالق عبد ٌاسٌن محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353610سالم عٌد محمد احمد محمود

ناجح600419الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353611احمد اسماعٌل عٌد محمود

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353612على محمود محمد محمود

ناجح600379الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353613القادر عبد مدبولى شافعى مدبولى

ناجح600389الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353614محمد طاهر محمود صالح مروان

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353615هللا عبد حسن محمد احمد مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353616العزٌز عبد منصور احمد مصطفى

ناجح600417الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353617محمود محمد جمال مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353618خضر السالم عبد حامد مصطفى

ناجح600395الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353619سٌد الباقى عبد عٌد مصطفى

ناجح600385الصعٌد شمالعامة نجارةالصؾ5353620بشٌر احمد حمدى ٌوسؾ

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353631محمد محمود ابراهٌم احمد

ناجح600383الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353632هللا عطا الرحمن عبد قرنى خالد احمد

ناجح600394الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353633هللا عبد الحكٌم عبد صفوت محمد احمد

ناجح600392الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353634ٌوسؾ ٌحٌى محمد احمد

ناجح600378الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353635المولى جاد هللا ضٌؾ محمد اسامه

ناجح600393الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353636الحلٌم عبد الؽٌط ابو محمود اسالم

ناجح600395الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353637محمد الحفٌظ عبد سالم حمدى حازم

ناجح600392الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353638الحفٌظ عبد سالم الحفٌظ عبد خالد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353639محمد سٌد على رافت زؼلول

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353640الحفٌظ عبد سالم احمد سالم

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353641سٌد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353642حسن محمد المنعم عبد فضل المنعم عبد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353643محمد امٌن الدٌن حسام محمد عمر



راسب600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353644مٌخائٌل حلمى وجٌه ماجد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353645عرفه الفتاح عبد احمد محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353646محمد حامد اٌمن محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353647مرسى السٌد شرٌؾ محمد

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353648احمد قرنى سٌد مدحت

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353649محمود عبدهللا عصام مصطفى

ثانً دور600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353650الوهاب عبد بالل محمد مصطفى

ناجح600460الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353661مصطفى ابراهٌم على اسراء

ناجح600467الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353662عوٌس سالم ربٌع فاٌز اسراء

ناجح600450الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353663داود احمد الرحمن عبد محمود اسماء

ناجح600464الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353664نصار حسن حسٌن نفاد امل

ناجح600465الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353665احمد الملك عبد السالم عبد امنٌه

ناجح600469الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353666هللا عبد محمد احمد صبرى اٌه

ناجح600459الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353667المالك عبد هللا عبد رجائى مجدى بسنت

ناجح600469الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353668المولى جاد ابراهٌم المولى جاد حبٌبه

ناجح600471الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353669رمضان محمد رمضان رحاب

ناجح600467الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353670الكرٌم عبد بسٌونى رضا زمزم

ناجح600440الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353671ابراهٌم احمد مختار احمد سماح

ناجح600460الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353672سعد قرنى سٌد سمر

ناجح600448الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353673جالل على عماد سمر

ناجح600445الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353674عٌد الؽفار عبد صبحى سمٌحه

ناجح600494الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353675حسن سعد محمد سمٌره

ناجح600464الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353676عبود سلٌم ناصر سٌده

ناجح600475الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353677محمد محمود العزٌز عبد جمال شمش

ناجح600453الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353678محمود سعٌد رضا صابرٌن

ناجح600448الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353679حسٌن عثمان الحمٌد عبد عال

ناجح600475الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353680العلٌم عبد بٌومى رجب فاطمه

ناجح600474الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353681جرجس حنا ولٌم لٌلى

ناجح600480الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353682خلٌل نصٌؾ فرحان مارتٌنا

ناجح600474الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353683حبٌب المسٌح عبد ابراهٌم مارلٌن

ناجح600445الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353684الحلٌم عبد محمد ثابت مروة

ناجح600444الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353685احمد نادى سامح مروة

ناجح600448الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353686حسن خلٌفه جمال مرٌم

ناجح600449الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353687بشٌر درٌس احمد مشٌره

ناجح600459الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353688الجدٌلى حسن سلٌمان حاتم منى

ناجح600442الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353689مصطفى امٌن عٌد منى

راسب600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353690احمد شعبان عاطؾ مٌاده

ناجح600462الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353691نوار فوزى اشرؾ مٌرنا

ناجح600439الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353692ابراهٌم سلٌم مجدى ندا

راسب600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353693فهٌم امٌن سمٌر نرمٌن

ناجح600468الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353694محمد عاشور حسنى نعمه

ناجح600437الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353695عطٌه هللا عوض ٌوسؾ نٌفٌن

ناجح600433الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353696على مهدى احمد هاجر

راسب600الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353697الرازق عبد ابراهٌم رضا هاجر

ناجح600439الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353698ٌمانى محمد شرٌؾ هدٌر

ناجح600444الصعٌد شمالالجاهزة المالبسالصؾ5353699اسماعٌل محمد قرنى محمد عادل هناء

5353711محمد محمد ابراهٌم بالل
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600574الصعٌد شمال

5353712العزٌز عبد رجب محمد الرحمن عبد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600546الصعٌد شمال

5353713رشاد المنعم عبد وحٌد المنعم عبد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600511الصعٌد شمال



5353714طه فتحى بهاء عمار
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600535الصعٌد شمال

5353715عبدالرحٌم العظٌم عبد جمال فارس
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600552الصعٌد شمال

5353716محمد المنعم عبد جمال كرٌم
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600542الصعٌد شمال

5353717محمد ربٌع محمد كرٌم
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600545الصعٌد شمال

5353718حبٌب ابراهٌم سمٌر كٌرلس
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600539الصعٌد شمال

5353719اسحق صالح مجدى ماركو
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600526الصعٌد شمال

5353720احمد حسن احمد محمد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510الصعٌد شمال

5353721احمد محمد اشرؾ محمد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600558الصعٌد شمال

5353722الهادى عبد فولى طه محمد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600537الصعٌد شمال

5353723موهوب محمد النبى عبد محمد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600516الصعٌد شمال

5353724محمد عاشور عالء محمد
 سمارت

المنٌا

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600515الصعٌد شمال

5353731عبده محمد بهاء احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461الصعٌد شمال

5353732دردٌر فارس حماده احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600478الصعٌد شمال

5353733الحكٌم عبد قاسم ضاحى احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

5353734على الدٌن صالح محمد محسن احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الصعٌد شمال

5353735ابراهٌم عطا محمد احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510الصعٌد شمال

5353736اسماعٌل نجٌب محمد احمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600539الصعٌد شمال

5353737الحكٌم عبد القادر عبد فاروق اسماعٌل
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600528الصعٌد شمال

5353738على محمد مصطفى انس
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481الصعٌد شمال

5353739فاٌق صالح هانى جوزٌؾ
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600535الصعٌد شمال

5353740سٌد محمود نبٌل حمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508الصعٌد شمال



5353741جالل العزٌز عبد كامل اشرؾ حمزة
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600550الصعٌد شمال

5353742الحلٌم عبد مصطفى مجدى خالد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

5353743خلؾ ٌحى محمد زٌاد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485الصعٌد شمال

5353744الحكٌم عبد محمد ولٌد طارق
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523الصعٌد شمال

5353745كرٌم على شعبان الرحمن عبد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532الصعٌد شمال

5353746عثمان عمر عثمان عماد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500الصعٌد شمال

5353747ابراهٌم بدوى ٌاسر عمار
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600538الصعٌد شمال

5353748شوقى نادى مٌنا كٌرلس
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495الصعٌد شمال

5353749ابراهٌم اسحق رافت مارتن
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

5353750الفضٌل عبد محمد احمد محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506الصعٌد شمال

5353751احمد محمد جمال محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500الصعٌد شمال

5353752المنعم عبد عمر حمدى محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503الصعٌد شمال

5353753الرحمن عبد طلعت صالح محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461الصعٌد شمال

5353754محمد العظٌم عبد هللا عبد محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490الصعٌد شمال

5353755محمد خلؾ عالء محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600503الصعٌد شمال

5353756محمد العاطى عبد مصطفى محمد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522الصعٌد شمال

5353757الجواد عبد قدافى طه محمود
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515الصعٌد شمال



5353758محمد المالك عبد السالم عبد مصطفى
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الصعٌد شمال

5353759فؤاد محمد اٌمن مهاب
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد شمال

5353760شلبى مورٌس شرٌؾ مورٌس
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516الصعٌد شمال

5353761سٌؾ ربٌع محمد فتوح مؤمن
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الصعٌد شمال

5353762على لطفى رضا ولٌد
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600523الصعٌد شمال

5353763عثمان فتحى ناصر ٌوسؾ
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498الصعٌد شمال

5353771الرحٌم عبد الكرٌم عبد اسماعٌل بسنت
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600506الصعٌد شمال

5353772عطا على سادات جٌهان
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510الصعٌد شمال

5353773عطا على سادات دٌنا
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517الصعٌد شمال

5353774هاشم همام محمود رحاب
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600537الصعٌد شمال

5353775محمد صالح اشرؾ رٌهام
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511الصعٌد شمال

5353776محمد العزٌز عبد احمد سلمى
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600514الصعٌد شمال

5353777الستار عبد العٌون ابو محمد سلمى
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509الصعٌد شمال

5353778احمد محمود احمد لمٌاء
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529الصعٌد شمال

5353779ناشد حنٌن مكرم منار
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600544الصعٌد شمال

5353780احمد محمد هانى هللا منه
 سمارت

المنٌا

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531الصعٌد شمال

5353791المنعم عبد محمد حسن احمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600517الصعٌد شمال

5353792العزٌز عبد احمد ربٌع احمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600525الصعٌد شمال



5353793محمود الدردٌرى محمد الدٌن نصر احمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600523الصعٌد شمال

5353794احمد حافظ محمد حافظ
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600513الصعٌد شمال

5353795الموجود عبد سلٌمان امام حماده
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600519الصعٌد شمال

5353796سلطان احمد محمد احمد خالد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600507الصعٌد شمال

5353797النجار محمد احمد محمد اٌمن زٌاد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ثانً دور600الصعٌد شمال

5353798احمد على حمدى زٌاد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600545الصعٌد شمال

5353799محمود على ابراهٌم طارق
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600510الصعٌد شمال

5353800احمد لملوم الدٌن عماد عاصم
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600521الصعٌد شمال

5353801الحلٌم عبد الرؤؾ عبد احمد المنعم عبد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600518الصعٌد شمال

5353802على الوهاب عبد محمد الوهاب عبد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600515الصعٌد شمال

5353803محمود فهمى محمد عالء
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600503الصعٌد شمال

5353804السٌد فاٌز ربٌع فاٌز
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600498الصعٌد شمال

5353805الفتاح عبد فاروق نور فوزى
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600522الصعٌد شمال

5353806امٌن محمد احمد كرٌم
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600528الصعٌد شمال

5353807ٌونان حنا رافت كٌرلس
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600571الصعٌد شمال

5353808عبده حبٌب مورٌس كٌرلس
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600546الصعٌد شمال

5353809عٌاد عٌاد عماد مارٌو
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600538الصعٌد شمال

5353810فاروق احمد احمد محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600499الصعٌد شمال

5353811محمود احمد بهاء محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600524الصعٌد شمال

5353812محمد محمد جمال محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600521الصعٌد شمال

5353813خلٌل محمد خلٌل محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600499الصعٌد شمال

5353814هالل الحلٌم عبد رافت محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600507الصعٌد شمال

5353815امٌن محمد رجب محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600547الصعٌد شمال

5353816محمد محمد رجب محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600524الصعٌد شمال

5353817العال عبد محمد رضا محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600523الصعٌد شمال

5353818سلٌم احمد سلٌم محمد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600531الصعٌد شمال



5353819الحمٌد عبد رجب ابراهٌم مصطفى
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600505الصعٌد شمال

5353820محمد محمد القادر عبد مصطفى
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600512الصعٌد شمال

5353821سامى مٌخائٌل بباوى مٌخائٌل
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600518الصعٌد شمال

5353822محمد فاروق حمدى نور
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600567الصعٌد شمال

5353823العال عبد ابراهٌم جمال هشام
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600517الصعٌد شمال

5353824عثمان محمد جمال ولٌد
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600532الصعٌد شمال

5353825ابراهٌم اسماعٌل محمد ٌوسؾ
 سمارت

مزار بنى

 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600536الصعٌد شمال

5353831محمد عمر بدر ابراهٌم
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد شمال

5353832كامل الشاطر محمد قاسم احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512الصعٌد شمال

5353833عٌد محمد كمال احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522الصعٌد شمال

5353834الدٌن نور رافت محمد احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600529الصعٌد شمال

5353835عمر على محمد احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522الصعٌد شمال

5353836محمد محمد محمد احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507الصعٌد شمال

5353837حسن محمد مصطفى احمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600554الصعٌد شمال

5353838المقصود عبد حسن المقصود عبد اسامه
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511الصعٌد شمال

5353839عٌاد حلمى مسعود اسامه
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509الصعٌد شمال

5353840حسن عزت عطا اسالم
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519الصعٌد شمال

5353841ٌسى عزت ماجد بوال
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532الصعٌد شمال

5353842توفٌق ماهر اشرؾ بٌشوى
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600546الصعٌد شمال



5353843الؽنى عبد سٌد سامى تامر
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532الصعٌد شمال

5353844العظٌم عبد جمال عصام جمال
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524الصعٌد شمال

5353845سٌد محمد محمود جمال
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600490الصعٌد شمال

5353846على مندى حماده حازم
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600531الصعٌد شمال

5353847المعز عبد فاروق ممدوح حازم
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600493الصعٌد شمال

5353848طه خلٌفه فضل حسام
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600510الصعٌد شمال

5353849فهٌم جرجس البٌهو رومانى
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532الصعٌد شمال

5353850احمد شاكر احمد شاكر
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد شمال

5353851محمود جعفر محمد ضٌاء
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525الصعٌد شمال

5353852احمد سٌد محمود طه
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509الصعٌد شمال

5353853ٌوسؾ محمد ابراهٌم عادل
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الصعٌد شمال

5353854اسماعٌل احمد محمد العزٌز عبد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515الصعٌد شمال

5353855احمد جابر عصام هللا عبد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511الصعٌد شمال

5353856موسى جابر رزق المسٌح عبد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600522الصعٌد شمال

5353857مرقس لطفى مالك عماد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516الصعٌد شمال

5353858محمد جابر محمد اشرؾ عمرو
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515الصعٌد شمال

5353859كامل فهمى رومانى فادى
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600512الصعٌد شمال



5353860حسن حسٌن عٌد قوصى
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518الصعٌد شمال

5353861سعد سالم احمد محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600498الصعٌد شمال

5353862سعٌد قاسم خالد محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الصعٌد شمال

5353863على ناجح محمد سامح محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480الصعٌد شمال

5353864عبود سعد سٌد محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516الصعٌد شمال

5353865الؽنى عبد ؼنٌمه ابو صالح محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600532الصعٌد شمال

5353866المنعم عبد على المنعم عبد محمد
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600517الصعٌد شمال

5353867كامل محمد احمد محمود
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600525الصعٌد شمال

5353868محمد خلٌفه رفعت محمود
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الصعٌد شمال

5353869محمد فتحى طارق محمود
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600534الصعٌد شمال

5353870سعد العال عبد راضى ناجى
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508الصعٌد شمال

5353871احمد قطب العابدٌن زٌن هشام
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600509الصعٌد شمال

5353881احمد السٌد احمد اسماء
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600530الصعٌد شمال

5353882سٌد رفعت وائل اصاله
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600الصعٌد شمال

5353883ٌونس طلعت محمد االء
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536الصعٌد شمال

5353884جرجس سعد نمر اناسٌمون
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600515الصعٌد شمال

5353885علوانى خلٌفه العظٌم عبد انعام
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480الصعٌد شمال



5353886احمد حافظ احمد روفٌده
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600513الصعٌد شمال

5353887محمد مندى محمد سمر
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600545الصعٌد شمال

5353888عمار ٌحى النعٌم عبد سهٌله
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600541الصعٌد شمال

5353889ٌوسؾ حنا سمٌر لٌدٌا
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504الصعٌد شمال

5353890احمد مصطفى عصمت نرمٌن
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600519الصعٌد شمال

5353891احمد بكٌر عزت نعمات
 سمارت

مزار بنى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الصعٌد شمال

5353901القادر عبد سٌد ابراهٌم اشرؾ احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600368الجٌزة

5353902محمود محمد جابر احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600446الجٌزة

5353903السٌد العنٌن ابو رجب احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600433الجٌزة

5353904محمد احمد شعبان احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600386الجٌزة

5353905شاهٌن جاد صالح عمر احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600371الجٌزة

5353906ابراهٌم رواش ابو فارس احمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600390الجٌزة

5353907الراضى عبد مختار مدحت اسالم
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600450الجٌزة

5353908الخولى محمد حنفى محمود اٌمن
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600465الجٌزة

5353909مبروك ربٌع صابر ربٌع
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600448الجٌزة

5353910صابر رمضان السٌد رمضان
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600390الجٌزة

5353911احمد السٌد رمضان سٌد رمضان
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600433الجٌزة

5353912حلٌم زكرٌا فاخر ستٌفن
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600441الجٌزة

5353913محمد سٌد فرج سٌد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600443الجٌزة

5353914النبى عبد على محمد مجدى الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600382الجٌزة

5353915احمد سالم احمد الرحٌم عبد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600455الجٌزة

5353916زٌد ابو خلٌفه احمد هللا عبد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600400الجٌزة

5353917عجمى على فوزى اٌهاب فوزى
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600387الجٌزة



5353918احمد حسٌن محمد كرٌم
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600431الجٌزة

5353919حسن الؽنى عبد الرحمن عبد مسعد كرٌم
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600424الجٌزة

5353920محمد العال عبد سٌد محمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600432الجٌزة

5353921موسى الفتاح عبد عصام محمد
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600427الجٌزة

5353922عامر الحفٌظ عبد السالم عبد هشام
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600413الجٌزة

5353923الوهاب عبد عباس على ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600431الجٌزة

5353931جٌد بطرس امٌل ابانوب
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600433الجٌزة

5353932هللا عبد احمد محمود احمد ابراهٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600469الجٌزة

5353933احمد محمد احمد سٌد اٌمن ابراهٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600438الجٌزة

5353934كٌالنى ابراهٌم خالد ابراهٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600415الجٌزة

5353935حسن احمد محمد ابراهٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5353936المقصود عبد احمد السٌد احمد زٌد ابو
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600447الجٌزة

5353937اسماعٌل احمد اسماعٌل احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600385الجٌزة

5353938محمود احمد المنعم عبد اشرؾ احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600374الجٌزة

5353939السٌد احمد رمضان احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600450الجٌزة

5353940عشماوى السٌد رمضان احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600485الجٌزة

5353941برعى العال عبد محمد سعٌد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600425الجٌزة

5353942محمود سٌد التواب عبد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600383الجٌزة

5353943على محمد المنعم عبد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600402الجٌزة

5353944محمود احمد عماد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600471الجٌزة

5353945امٌن جالل فرٌد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600415الجٌزة

5353946احمد احمد محمد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600365الجٌزة

5353947احمد على احمد محمد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600448الجٌزة

5353948مصطفى محمود عباس محمد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600399الجٌزة

5353949الباقى عبد على العزٌر عبد محمد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600420الجٌزة

5353950ٌونس الؽنى عبد محمد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600413الجٌزة



5353951ابراهٌم الفتاح عبد مسعد احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600399الجٌزة

5353952عطا مصطفى منصور احمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600454الجٌزة

5353953الهادى عبد جالل خالد ادهم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600385الجٌزة

5353954السقا على حامد احمد سعٌد ادهم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600424الجٌزة

5353955مهدى سٌد احمد اسالم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600480الجٌزة

5353956شحاته محمود سٌد طارق اسالم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600375الجٌزة

5353957مكاوى محمد رمضان محمد اسالم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600456الجٌزة

5353958رفعت كمال ولٌد اسالم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600369الجٌزة

5353959ابراهٌم فاروق مصطفى الفاروق
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
مفصول600الجٌزة

5353960سالمه ٌوسؾ صابر اٌمن
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600388الجٌزة

5353961محمد ابراهٌم احمد باسم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600380الجٌزة

5353962حامد احمد نصر جاسر
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600427الجٌزة

5353963خضٌرى جمال خالد حاتم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
مفصول600الجٌزة

5353964جاد حسن رجب محمد حسن
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600399الجٌزة

5353965الفتاح عبد حسنى محمد حسنى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600407الجٌزة

5353966الحمٌد عبد ابراهٌم محمود مجدى حلمى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600414الجٌزة

5353967محمد معوض مصطفى حماده
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600485الجٌزة

5353968السعدنى خٌرى عادل حمدى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600421الجٌزة

5353969كامل حمدى عماد حمدى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

5353970رواش شعبان اٌهاب خالد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600420الجٌزة

5353971هللا عبد عادل زكى خالد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600387الجٌزة

5353972الٌاس رجائى مصطفى سعٌد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600406الجٌزة

5353973اسماعٌل سٌد حامد سٌد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5353974محمد احمد حمٌدو سٌد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600436الجٌزة

5353975محمد احمد سٌد ٌوسؾ سٌد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600455الجٌزة

5353976رواش شعبان محمد سٌؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600394الجٌزة



5353977المالك عبد ٌوسؾ محمد سٌؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600447الجٌزة

5353978الرحمن عبد العزٌز عبد الرحمن عبد طارق
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600400الجٌزة

5353979محمد الرحٌم عبد معوض طارق
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
راسب600الجٌزة

5353980محمد خلٌل هللا عبد طه
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600437الجٌزة

5353981محمود عارؾ محمد عارؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600472الجٌزة

5353982الكٌالنى عطٌه هللا عبد عاصم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600441الجٌزة

5353983الاله عبد سٌد جمال الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5353984مسعود محمد السٌد حنفى الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5353985ابراهٌم سٌد سمٌر الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600404الجٌزة

5353986خلٌل رزق فٌصل الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600446الجٌزة

5353987احمد الدبركى محمد الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600422الجٌزة

5353988مرسى محمد منٌر مؤمن الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600379الجٌزة

5353989محمد الؽنى عبد محمد الؽنى عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600389الجٌزة

5353990القصاص امٌن الفتاح عبد اشرؾ هللا عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600474الجٌزة

5353991كٌالنى ابراهٌم العزٌز عبد السٌد هللا عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600456الجٌزة

5353992كامل محمد محمد هللا عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600430الجٌزة

5353993المجٌد عبد على المجٌد عبد محمد المجٌد عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600452الجٌزة

5353994هارون محمد محمد فتوح المنعم عبد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600407الجٌزة

5353995سعٌد السٌد عبده نبٌل عبده
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600469الجٌزة

5353996الزٌرى خلٌل السمٌع عبد عمرو عصام
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600478الجٌزة

5353997على محمد على الحمٌد عبد على
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600467الجٌزة

5353998جمٌل على على الستار عبد على
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600453الجٌزة

5353999خلٌل السٌد هللا عبد رضا عمار
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

5354000السٌد محمد راشد طارق عمر
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600429الجٌزة

5354001بركات ابراهٌم جمال عمرو
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600453الجٌزة

5354002الفتاح عبد المنعم عبد فتحى فتحى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600469الجٌزة



5354003محمد فتحى محمد فتحى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة

5354004ذكون حفنى على فرج اصالن فرج
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600442الجٌزة

5354005فرٌد حسنٌن اٌمن فرٌد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600471الجٌزة

5354006فرج فؤاد عادل فؤاد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600442الجٌزة

5354007الشرقاوى السمٌع عبد الكرٌم عبد خالد كرٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600471الجٌزة

5354008عباس فهمى عباس كرٌم
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600452الجٌزة

5354009عطٌه محمد ابراهٌم محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600494الجٌزة

5354010الرازق عبد السٌد احمد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600453الجٌزة

5354011محمد سٌد اسامه محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600448الجٌزة

5354012حسن الفتاح عبد اسامه محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600439الجٌزة

5354013حسن محمد اشرؾ محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600438الجٌزة

5354014العزٌز عبد حسن السٌد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

5354015السٌد عبد ٌسرى انٌس محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600465الجٌزة

5354016محمد على جمال محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600474الجٌزة

5354017حمٌده مسعد محمد جمعه محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600422الجٌزة

5354018جمعه محمد حسام محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600493الجٌزة

5354019حسانٌن صابر حماده محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
راسب600الجٌزة

5354020العاطى عبد سعٌد خالد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600444الجٌزة

5354021فكرى مختار رأفت محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600441الجٌزة

5354022سلٌمان محمد السٌد زكرٌا محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600401الجٌزة

5354023ٌونس رمضان سعٌد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600479الجٌزة

5354024ابراهٌم محمد سٌد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5354025هللا عبد اسماعٌل محمد عصام محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600483الجٌزة

5354026كحٌل سٌد همام عطٌه محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600474الجٌزة

5354027على محمد الدٌن صالح الدٌن عماد محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600496الجٌزة

5354028الحلٌم عبد الباقى عبد محمود محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600458الجٌزة



5354029ابراهٌم على السٌد مصطفى محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600463الجٌزة

5354030مصطفى احمد خصوصى مصطفى محمد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600422الجٌزة

5354031احمد سٌد السالم عبد احمد محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600394الجٌزة

5354032شحاته محروس حسن محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة

5354033السٌد هللا عبد رضا محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

5354034على محمود سٌد محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600467الجٌزة

5354035ابراهٌم ذكى محمد ناصر محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600452الجٌزة

5354036سلٌمان احمد انور هانى محمود
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

5354037على المنعم عبد جمال مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600444الجٌزة

5354038الجواد عبد صالح سامى مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600476الجٌزة

5354039المجٌد عبد محمد صالح مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600467الجٌزة

5354040فرؼلى احمد محمد مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

5354041محمد عمر محمد مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة

5354042هللا عبد المجٌد عبد ناصر مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600455الجٌزة

5354043جنٌدى محمد ٌاسر مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600442الجٌزة

5354044احمد عوض ٌحٌى مصطفى
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600440الجٌزة

5354045العال عبد حنفى فرؼلى معاذ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600479الجٌزة

5354046سعٌد فهمى حسنى مٌالد
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600469الجٌزة

5354047قطب على على النبى عبد نادر
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600429الجٌزة

5354048العنٌن ابو محمد جمعه حسن ٌاسٌن
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600456الجٌزة

5354049الرب جاد عالم محمد احمد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة

5354050اسماعٌل مصطفى اسماعٌل ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600475الجٌزة

5354051احمد سٌد مؽورى حمدى ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600452الجٌزة

5354052الحلٌم عبد سٌد احمد خالد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600451الجٌزة

5354053محمد عبده مختار سامى ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600453الجٌزة

5354054مرسى سٌد صبح سٌد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600425الجٌزة



5354055عثمان احمد طارق ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600468الجٌزة

5354056سلٌمان اسحق فوزى عادل ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600439الجٌزة

5354057حسن عٌسى محمد عادل ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600423الجٌزة

5354058هللا عبد طاهر هللا عبد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600456الجٌزة

5354059ٌوسؾ رمضان محمد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600465الجٌزة

5354060مصطفى فرج فراج محمد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

5354061السٌد السٌد ٌاسر ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة

5354071ابراهٌم احمد محمد سٌد ابراهٌم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600419الجٌزة

5354072ابراهٌم محمد اسالم احمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600432الجٌزة

5354073شاهٌن الحى عبد مهنى خٌرى احمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600424الجٌزة

5354074جمعه على احمد احمد صابر احمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600431الجٌزة

5354075الطوٌل توفٌق محمد الندٌم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600454الجٌزة

5354076مرسى توفٌق لطفى محمد بالل
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600442الجٌزة

5354077عزام محمد جمال سالم جمال
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

5354078هللا عبد محمد اسالم حاتم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600395الجٌزة

5354079محمد رجب حمدان حازم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600423الجٌزة

5354080محمد على حسن على حسن
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

5354081حنفى حسن محمد حسن
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600357الجٌزة

5354082محمد العزٌز عبد حسنى العزٌز عبد حسنى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600380الجٌزة

5354083الرحمن عبد احمد رمضان سٌد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600444الجٌزة

5354084القادر عبد حمدى عماد سٌؾ
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600365الجٌزة

5354085العال عبد حسن صابر محمد صابر
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600435الجٌزة

5354086زٌد ابو العلٌم عبد زٌد ابو الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600439الجٌزة

5354087الحافظ عبد الهادى عبد خمٌس الرحمن عبد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600505الجٌزة

5354088سالمان هللا عوض محمد هللا عبد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600446الجٌزة

5354089احمد حسن سٌد محمود الوهاب عبد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600429الجٌزة



5354090سعد صابر محمد احمد عالء
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600422الجٌزة

5354091مهدى فتحى اشرؾ على
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600418الجٌزة

5354092امام سٌد هشام عمرو
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600389الجٌزة

5354093محمود سٌد مجدى عٌد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600413الجٌزة

5354094حامد فوزى حامد فوزى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600399الجٌزة

5354095الفتاح عبد جابر احمد كرٌم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600412الجٌزة

5354096على السٌد صبحى كرٌم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600415الجٌزة

5354097محمد فؤاد محمد كرٌم
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600409الجٌزة

5354098سالم كمال مجدى كمال
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600374الجٌزة

5354099محمود محجوب الحكٌم عبد عصام محمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600381الجٌزة

5354100محمد المقصود عبد عوٌس محمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600411الجٌزة

5354101احمد تامر ولٌد محمد
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600408الجٌزة

5354102السٌد العنٌن ابو رجب محمود
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600439الجٌزة

5354103مصطفى محمود محمد محمود
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600384الجٌزة

5354104محمد محروس وائل محمود
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600459الجٌزة

5354105المجٌد عبد سٌد اشرؾ مصطفى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

5354106الوهاب عبد الهادى عبد جمال مصطفى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600450الجٌزة

5354107قطب العزٌز عبد شرٌؾ معاذ
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600417الجٌزة

5354108راجح فؤاد جابر موسى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600396الجٌزة

5354109احمد الصمد عبد سٌد نادر
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600448الجٌزة

5354110احمد فتحى محمد الدٌن نور
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600420الجٌزة

5354111موسى على على على طارق هانى
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600455الجٌزة

5354112الهادى عبد الحمٌد عبد احمد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600396الجٌزة

5354113سلٌمان محمد محمد ٌوسؾ
 طباعة

امبابة

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600437الجٌزة

5354121سلٌمان ابراهٌم سٌفٌن ابانوب
 طباعة

امبابة
ناجح600451الجٌزةسكرٌن سلك

5354122حنا جمال صفوت ابانوب
 طباعة

امبابة
ناجح600417الجٌزةسكرٌن سلك



5354123بشاره صادق مجدى ابانوب
 طباعة

امبابة
ناجح600411الجٌزةسكرٌن سلك

5354124حبٌب محمد الرحمن عبد عاطؾ احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600428الجٌزةسكرٌن سلك

5354125الخٌر ابو محمود صالح محمد احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600419الجٌزةسكرٌن سلك

5354126محمود حسن محمود احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600411الجٌزةسكرٌن سلك

5354127ضاحى محمد ذكى محمود احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600425الجٌزةسكرٌن سلك

5354128ابراهٌم حمادى منصور احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600444الجٌزةسكرٌن سلك

5354129محمد الجٌد عبد هللا عبد هانى احمد
 طباعة

امبابة
ناجح600455الجٌزةسكرٌن سلك

5354130المجٌد عبد الرحٌم عبد كامل ناصر ادهم
 طباعة

امبابة
ناجح600413الجٌزةسكرٌن سلك

5354131الصمد عبد محمد شعبان اسالم
 طباعة

امبابة
ناجح600444الجٌزةسكرٌن سلك

5354132صالح حنفى محمود اسالم
 طباعة

امبابة
ناجح600416الجٌزةسكرٌن سلك

5354133ؼطاس حلٌم سامى بطل
 طباعة

امبابة
ناجح600387الجٌزةسكرٌن سلك

5354134فهٌم راؼب عدلى بٌتر
 طباعة

امبابة
ناجح600436الجٌزةسكرٌن سلك

5354135لمعى فٌكتور وجٌه بٌتر
 طباعة

امبابة
ناجح600434الجٌزةسكرٌن سلك

5354136كٌرلس زاهر مالك جرجس
 طباعة

امبابة
ناجح600455الجٌزةسكرٌن سلك

5354137محمود على مسعد محمد رافت
 طباعة

امبابة
ناجح600385الجٌزةسكرٌن سلك

5354138الحمٌد عبد وحٌد ٌاسر سٌد
 طباعة

امبابة
ناجح600412الجٌزةسكرٌن سلك

5354139سٌد ٌوسؾ احمد عادل
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةسكرٌن سلك

5354140على احمد خالد الرحمن عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600415الجٌزةسكرٌن سلك

5354141مرسى خلىل سعٌد الرحمن عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600466الجٌزةسكرٌن سلك

5354142الحمٌد عبد محسب شرٌؾ الرحمن عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600437الجٌزةسكرٌن سلك

5354143على الرحمن عبد الناصر عبد الرحمن عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600441الجٌزةسكرٌن سلك

5354144حسنٌن محمد الحسن ابو هللا عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600407الجٌزةسكرٌن سلك

5354145على اسماعٌل حسن هللا عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600411الجٌزةسكرٌن سلك

5354146ابراهٌم هللا سمٌرعبد هللا عبد
 طباعة

امبابة
ناجح600441الجٌزةسكرٌن سلك

5354147احمد محمد احمد عمر
 طباعة

امبابة
ناجح600428الجٌزةسكرٌن سلك

5354148محمد فتحى عبده فتحى
 طباعة

امبابة
ناجح600382الجٌزةسكرٌن سلك



5354149بشاى داود فواز كٌرلس
 طباعة

امبابة
ناجح600477الجٌزةسكرٌن سلك

5354150ونٌس مزارع مجدى كٌرلس
 طباعة

امبابة
ناجح600424الجٌزةسكرٌن سلك

5354151ابراهٌم حسنٌن حسن محمد
 طباعة

امبابة
ناجح600381الجٌزةسكرٌن سلك

5354152حسٌن ٌاسٌن خالد محمد
 طباعة

امبابة
ناجح600388الجٌزةسكرٌن سلك

5354153رفاعى شحاته عامر محمد
 طباعة

امبابة
ناجح600461الجٌزةسكرٌن سلك

5354154على العال عبد الرحٌم عبد محمد
 طباعة

امبابة
ناجح600413الجٌزةسكرٌن سلك

5354155العلٌم عبد المنعم عبد نعٌم محمد
 طباعة

امبابة
ناجح600456الجٌزةسكرٌن سلك

5354156دروٌش العاطى عبد اسماعٌل صالح محمود
 طباعة

امبابة
ناجح600349الجٌزةسكرٌن سلك

5354157سالم زٌد ابو امٌن مختار
 طباعة

امبابة
ناجح600409الجٌزةسكرٌن سلك

5354158محمد السٌد محمد مصطفى
 طباعة

امبابة
ناجح600429الجٌزةسكرٌن سلك

5354159الحمٌد عبد سٌد عمرى ٌحى
 طباعة

امبابة
ناجح600364الجٌزةسكرٌن سلك

5354160نوح سقطى خلؾ ابراهٌم ٌوسؾ
 طباعة

امبابة
ناجح600386الجٌزةسكرٌن سلك

5354161احمد عبٌد العال ابو ٌوسؾ
 طباعة

امبابة
ناجح600375الجٌزةسكرٌن سلك

5354162سٌؾ حلٌم اٌمن ٌوسؾ
 طباعة

امبابة
ناجح600364الجٌزةسكرٌن سلك

5354171على الدهب ابو حسن اسراء
 طباعة

امبابة
راسب600الجٌزةالجاهزة المالبس

5354172على محمد محمد خالد اسراء
 طباعة

امبابة
ناجح600463الجٌزةالجاهزة المالبس

5354173صابر حمزه محمود اسماء
 طباعة

امبابة
ناجح600454الجٌزةالجاهزة المالبس

5354174ابراهٌم اسماعٌل محمود محمد االء
 طباعة

امبابة
ناجح600464الجٌزةالجاهزة المالبس

5354175الشٌمى بركات السٌد امٌره
 طباعة

امبابة
ناجح600455الجٌزةالجاهزة المالبس

5354176جمعه اسماعٌل احمد اٌه
 طباعة

امبابة
ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبس

5354177احمد هللا عبد اسامه اٌه
 طباعة

امبابة
ناجح600461الجٌزةالجاهزة المالبس

5354178حسن محمود محسن بسمله
 طباعة

امبابة
ناجح600471الجٌزةالجاهزة المالبس

5354179على أحمد سالمة احمد حبٌبه
 طباعة

امبابة
ناجح600398الجٌزةالجاهزة المالبس

5354180كٌالنى محمد احمد محمد خلود
 طباعة

امبابة
ناجح600444الجٌزةالجاهزة المالبس

5354181مبروك حسن النعٌم عبد خٌرات
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبس

5354182محمد سٌد محمود دنٌا
 طباعة

امبابة
ناجح600476الجٌزةالجاهزة المالبس



5354183على احمد فهٌم خالد راندا
 طباعة

امبابة
ناجح600466الجٌزةالجاهزة المالبس

5354184كمال حسن حمدى رباب
 طباعة

امبابة
ناجح600431الجٌزةالجاهزة المالبس

5354185عثمان محمد الحمٌد عبد كرم روان
 طباعة

امبابة
ناجح600470الجٌزةالجاهزة المالبس

5354186الفتاح عبد العزٌز عبد رافت رٌهام
 طباعة

امبابة
ناجح600482الجٌزةالجاهزة المالبس

5354187تادرس جابر مدحت ساره
 طباعة

امبابة
ناجح600463الجٌزةالجاهزة المالبس

5354188محمد رمضان احمد سالى
 طباعة

امبابة
ناجح600479الجٌزةالجاهزة المالبس

5354189محمد كامل محمد سلمى
 طباعة

امبابة
ناجح600467الجٌزةالجاهزة المالبس

5354190حسانٌن محمد نصر محمد سلمى
 طباعة

امبابة
ناجح600464الجٌزةالجاهزة المالبس

5354191شاهٌن المحسن عبد الجٌد عبد مصطفى سماح
 طباعة

امبابة
ناجح600470الجٌزةالجاهزة المالبس

5354192محمد حسنى ابراهٌم سهٌله
 طباعة

امبابة
ناجح600475الجٌزةالجاهزة المالبس

5354193السٌد محمد طارق سهٌله
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبس

5354194مصطفى عٌد احمد شروق
 طباعة

امبابة
ناجح600460الجٌزةالجاهزة المالبس

5354195عوض احمد اشرؾ شروق
 طباعة

امبابة
ناجح600448الجٌزةالجاهزة المالبس

5354196على عالم رمضان شٌماء
 طباعة

امبابة
ناجح600465الجٌزةالجاهزة المالبس

5354197صادق حربى فتحى صباح
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبس

5354198الشافى عبد رجب محمد ؼاده
 طباعة

امبابة
ناجح600494الجٌزةالجاهزة المالبس

5354199حسن هاشم حمدى فاطمة
 طباعة

امبابة
ناجح600475الجٌزةالجاهزة المالبس

5354200ابوراس محمود السمٌع عبد رجائى فاطمه
 طباعة

امبابة
ناجح600470الجٌزةالجاهزة المالبس

5354201سلٌمان حسن سٌد فاطمه
 طباعة

امبابة
ناجح600463الجٌزةالجاهزة المالبس

5354202رضوان امام مصطفى محمد فاطمه
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبس

5354203صالح ابراهٌم عماد مارتٌنا
 طباعة

امبابة
ناجح600462الجٌزةالجاهزة المالبس

5354204بشاى كامل مبارك مالك مارتٌنا
 طباعة

امبابة
ناجح600446الجٌزةالجاهزة المالبس

5354205تامر خزام المالك عبد مارٌان
 طباعة

امبابة
ناجح600449الجٌزةالجاهزة المالبس

5354206مرسى عباس مجدى منار
 طباعة

امبابة
ناجح600452الجٌزةالجاهزة المالبس

5354207امام مسعود ناصر منار
 طباعة

امبابة
ناجح600445الجٌزةالجاهزة المالبس

5354208مصطفى الرؤوؾ عبد المطلب عبد مى
 طباعة

امبابة
ناجح600436الجٌزةالجاهزة المالبس



5354209الرٌفى فهمى محمد ندا
 طباعة

امبابة
ناجح600447الجٌزةالجاهزة المالبس

5354210المولى عبد عباده احمد ندى
 طباعة

امبابة
ناجح600435الجٌزةالجاهزة المالبس

5354211هللا عبد محمد عٌاد احمد ندى
 طباعة

امبابة
ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبس

5354212ذكى احمد ذكى نسمه
 طباعة

امبابة
ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبس

5354213رضوان محمود كامل كرم نعمه
 طباعة

امبابة
ناجح600436الجٌزةالجاهزة المالبس

5354214ابراهٌم محمد امام ابراهٌم نورهان
 طباعة

امبابة
ناجح600461الجٌزةالجاهزة المالبس

5354215احمد محمد حمدى نورهان
 طباعة

امبابة
ناجح600469الجٌزةالجاهزة المالبس

5354216رخا السٌد محمد سٌد هانى نورهان
 طباعة

امبابة
ناجح600450الجٌزةالجاهزة المالبس

5354217على ذكى زنٌهم ابراهٌم هاٌدى
 طباعة

امبابة
ناجح600477الجٌزةالجاهزة المالبس

5354218الحمٌد عبد محمود رفعت هاٌدى
 طباعة

امبابة
ناجح600500الجٌزةالجاهزة المالبس

5354219سٌد محمد حمدى هبه
 طباعة

امبابة
ناجح600467الجٌزةالجاهزة المالبس

5354220ٌس فندى محمد هدٌر
 طباعة

امبابة
ناجح600467الجٌزةالجاهزة المالبس

5354221على الصمد عبد سعد هانى هنا
 طباعة

امبابة
ناجح600477الجٌزةالجاهزة المالبس

5354222حسن محمد عبده ٌاسمٌن
 طباعة

امبابة
ناجح600498الجٌزةالجاهزة المالبس

ناجح600449الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354231محمود جوده ابراهٌم صالح ابراهٌم

ناجح600495الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354232ابراهٌم عنتر ابراهٌم احمد

ناجح600452الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354233المعطى عبد حمدى اسامه احمد

ناجح600474الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354234سالمه حسٌن سعٌد احمد

ناجح600440الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354235محمد محمد القادر عبد عاصم احمد

ناجح600453الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354236محمد ابراهٌم محمود احمد

ناجح600473الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354237على احمد ٌحى احمد

ناجح600473الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354238سٌد الرزاق عبد محمد اٌمن

ناجح600472الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354239النور عبد المسٌح عبد نبٌل باسم

ناجح600503الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354240محمد ابراهٌم محمد بدر

ناجح600472الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354241السالم عبد فاروق محمد حسن

ناجح600492الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354242حامد سٌد سعٌد حسٌن



ناجح600497الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354243الجنشاوى محمد خمٌس عٌد عادل

ناجح600463الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354244على احمد فرج مجدى الرحمن عبد

ناجح600470الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354245ابراهٌم احمد عثمان حسن عثمان

ناجح600468الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354246امٌن السٌد عصمت عماد عمر

ناجح600490الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354247عثمان احمد فتحى محمد

ناجح600468الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354248مؽٌث محمد الجابر عبد محمد ٌاسر محمد

ناجح600490الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354249الفتوح ابو محمد سعٌد محمد مصطفى

ناجح600494الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354250خلٌفه مصطفى محمد مصطفى

ناجح600493الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354251السالم عبد مصطفى احمد مؤمن

ثانً دور600الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354252هللا عبد مجلى امٌل مٌنا

ناجح600460الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354253امٌن فتحى احمد ٌوسؾ

ناجح600474الجٌزةالمعادن خراطةشٌحة منٌل5354254مصطفى المنعم عبد محمد ٌوسؾ

ناجح600444الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354261ابراهٌم دسوقى ابراهٌم احمد

ناجح600456الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354262محمد حسٌن جمال احمد

ناجح600445الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354263احمد الحلٌم عبد مجدى احمد

ناجح600457الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354264اللطٌؾ عبد حسن لطفى اسالم

ناجح600444الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354265سٌد امام فرؼلى مجاهد جمال

ناجح600448الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354266على امٌن فرج رمضان

ثانً دور600الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354267راؼب راؼب وائل الدٌن سٌؾ

ناجح600438الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354268احمد سٌد على جمعه سالم شرٌؾ

ناجح600469الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354269حسن محمد الفتاح عبد مجدى الرحمن عبد

مفصول600الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354270احمد تهامى محمود هللا عبد

ناجح600445الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354271اسماعٌل مصطفى شعبان عمرو

ناجح600475الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354272حسن محمد محمود عادل عمرو

ناجح600450الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354273حسن حسٌن شعبان فتحى

ناجح600465الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354274هللا عبد عٌسى ابراهٌم كرم



ناجح600441الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354275الوفا ابو رجب الوفا ابو محمد

ناجح600461الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354276عمران حسٌن احمد عادل محمد

ناجح600437الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354277الحرٌرى محمود ابراهٌم عفت محمد

ناجح600423الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354278الشٌن العاطى عبد الشٌن محمد

ناجح600481الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354279شعبان خمٌس على محمود

مفصول600الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354280كامل رٌاض عاطؾ مٌنا

ناجح600460الجٌزةصاج اعمالشٌحة منٌل5354281الؽفار عبد محمد مصطفى ٌوسؾ

ناجح600506الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354291اللطٌؾ عبد محمد هشام احمد

ناجح600485الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354292احمد سعٌد ولٌد اسالم

ناجح600498الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354293ربٌع كامل ٌحٌى اسالم

ناجح600495الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354294مراد محمد جمال حسام

ناجح600525الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354295حراره على ناجح حسن

ناجح600476الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354296حسانٌن احمد فهمى احمد حسٌن

ناجح600501الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354297رمضان الرجال عز عصام رشاد

ناجح600515الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354298محمود محمد النبى عبد اٌمن الرحمن عبد

ناجح600464الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354299ؼٌصان احمد محمد صابر الرحمن عبد

ناجح600471الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354300عماره حسن محمد فتحى عمر

ناجح600460الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354301الوهاب عبد حسٌن مجدى فتحى

ناجح600508الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354302حمٌده بكر ابو مرسى النبى عبد كرٌم

ناجح600481الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354303جاد على محمد ممدوح مازن

ناجح600484الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354304وهبه السٌد الدٌن سعد عربى محمد

ناجح600521الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354305طرٌح محمد احمد حمزه عز محمد

ناجح600429الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354306محمد زؼلول محمد عماد محمد

ناجح600475الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354307محمد حنفى ربٌع رجب مروان

ناجح600474الجٌزةلحامشٌحة منٌل5354308جودة سلٌم زهران شعبان ٌاسر

مفصول600الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354311خلٌل ابراهٌم رضا ابراهٌم



ناجح600459الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354312دسوقى هللا عبد زؼلول هللا عبد ابراهٌم

ناجح600455الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354313ٌوسؾ العال عبد سعٌد احمد

ناجح600449الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354314منصور حسٌن العزٌز عبد احمد

ناجح600475الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354315الؽنى عبد محمد الؽنى عبد احمد

ناجح600455الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354316المولى عبد الهادى عبد النبى عبد احمد

ناجح600402الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354317سٌد صالح عادل اسالم

ثانً دور600الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354318على ابراهٌم جمعه محمد اسالم

ناجح600462الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354319حسانٌن حسن عٌد حسن

ناجح600433الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354320حسن الحفٌظ عبد سمٌر الحفٌظ عبد سمٌر

ناجح600458الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354321على محمد سٌد عاطؾ سٌد

ناجح600446الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354322اللطٌؾ عبد طلبه ابراهٌم سعد الرحمن عبد

ناجح600450الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354323مهنى فتحى محمد الرحمن عبد

ناجح600449الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354324سالم الفتاح عبد محمد الفتاح عبد

ناجح600457الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354325الخالق عبد على محمد اسامه عمر

ناجح600466الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354326حسن سٌد سلٌمان هللا عبد عمر

ناجح600462الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354327محمد سرٌع ابو سعد الدٌن عماد فتحى

ناجح600455الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354328الحلٌم عبد محمد فتحى عمر فتحى

ناجح600480الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354329سوٌلم محمد محمد ماهر فٌصل

ناجح600468الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354330حسن على محمد ناصر كرٌم

ناجح600445الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354331موسى جرجس مٌالد كٌرلس

ناجح600465الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354332كامل حمدى شعبان محمد

ناجح600420الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354333محمد على عمرو محمد

ناجح600454الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354334الملط احمد احمد احمد محمود

ناجح600451الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354335حسن محمد محمد المنعم عبد محمود

ناجح600457الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354336على سعٌد محمد مصطفى

ناجح600441الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354337ابراهٌم زكى محفوظ محمد مصطفى



ناجح600463الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354338مصطفى على مصطفى نبٌل مصطفى

ناجح600455الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354339عٌاد ثابت جمٌل مٌنا

ناجح600448الجٌزةورش ماكٌناتشٌحة منٌل5354340ابراهٌم على احمد ٌوسؾ

شٌحة منٌل5354351محمد محمد سٌد ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600489الجٌزة

شٌحة منٌل5354352عزام سٌد محمد ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600508الجٌزة

شٌحة منٌل5354353الفتاح عبد ٌوسؾ اٌمن احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600507الجٌزة

شٌحة منٌل5354354النبى عبد عزوز الرؤوؾ عبد سٌد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600503الجٌزة

شٌحة منٌل5354355محمد العزٌز عبد سالمه اسالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497الجٌزة

شٌحة منٌل5354356محمد الرحمن عبد على الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600491الجٌزة

شٌحة منٌل5354357محمود دٌاب محمود الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600504الجٌزة

شٌحة منٌل5354358هللا عبد على ولٌد على

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600480الجٌزة

شٌحة منٌل5354359الخالق عبد الفتاح عبد احمد عمر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600484الجٌزة

شٌحة منٌل5354360محمد السٌد محمد احمد محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600497الجٌزة

شٌحة منٌل5354361احمد فارس طارق محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600494الجٌزة



شٌحة منٌل5354362عطٌه الرحمن عبد الرحمن عبد عصام محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600498الجٌزة

شٌحة منٌل5354363محمد موسى عزت وائل

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600499الجٌزة

شٌحة منٌل5354364الهادى عبد المقصود عبد فتحى اٌمن ٌوسؾ

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600486الجٌزة

ناجح600478الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354371السالم عبد على ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم

ناجح600466الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354372محمود ابراهٌم حسن احمد

ناجح600462الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354373سلٌمان مصطفى صالح احمد

ناجح600449الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354374شعبان ابراهٌم مجدى ادهم

ناجح600466الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354375سٌد عبده عاشور اسالم

ناجح600470الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354376حسن محمد سعد الهادى عبد اسالم

ناجح600476الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354377السعود ابو سالمه تامر زٌاد

ناجح600497الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354378الحلٌم عبد احمد رمضان زٌاد

ناجح600479الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354379رشوان الحكم عبد الصاٌم سعٌد

ناجح600475الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354380محمد سٌد احمد سٌد

ناجح600469الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354381سٌد محمود فؤاد صابر الرحمن عبد

ناجح600483الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354382ابراهٌم سرٌع ابو على الرحمن عبد

ناجح600462الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354383هللا عطا عبده منصور عبده

ناجح600443الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354384محمد الناصر عبد محمد عصام

ناجح600452الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354385الخالق عبد محمود على محمد على

ناجح600469الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354386سعٌد رمضان محمد عماد

ناجح600434الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354387الخالق عبد زاٌد خاطر عمر

ناجح600464الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354388محمد ابراهٌم عادل عمرو

ناجح600473الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354389حسن محمد السالم عبد عمرو

ناجح600492الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354390اسحاق فهمى مكرم فادى



ناجح600485الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354391المجٌد عبد توفٌق كامل محمد كامل

ناجح600497الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354392الجلٌل عبد محمد احمد كرٌم

ناجح600487الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354393الكرٌم عبد عٌد نجاح محمد كرٌم

ناجح600487الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354394منصور مبروك محمد مبروك

ناجح600490الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354395خلٌل صادق عرفه مجدى

ناجح600488الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354396امام سٌد ابراهٌم محمد

ناجح600506الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354397احمد محمد سٌد اشرؾ محمد

ناجح600488الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354398السٌد محمد باسم محمد

ناجح600497الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354399صالح محمود زكرٌا رمضان محمد

ناجح600485الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354400رشاد عزت عادل محمد

ناجح600463الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354401دكرورى منصور مسعد محمد

ناجح600508الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354402الحمٌد عبد محمود سلٌمان محمود

ناجح600465الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354403عواد جمعه محمد محمود

ناجح600489الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354404بخٌت محمد العال عبد فتحى مصطفى

ناجح600483الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354405دروٌش زؼلول سعد شرٌؾ نور

ناجح600483الجٌزةالومٌتالشٌحة منٌل5354406سٌد الحمٌد عبد سٌد ٌوسؾ

شٌحة منٌل5354411محمد بٌومى فتحى اسامه احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476الجٌزة

شٌحة منٌل5354412حسٌن بكر ابو خالد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468الجٌزة

شٌحة منٌل5354413احمد فراج هدٌه خالد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471الجٌزة

شٌحة منٌل5354414محمد السٌد الحسن ابو سعد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491الجٌزة

شٌحة منٌل5354415الكمشٌش حامد الستار عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600492الجٌزة

شٌحة منٌل5354416طه العرب عز محمد احمد ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463الجٌزة



شٌحة منٌل5354417سٌد احمد جمعه ادهم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600483الجٌزة

شٌحة منٌل5354418السٌد صباح سٌد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600488الجٌزة

شٌحة منٌل5354419الوهاب عبد رجب ابراهٌم اشرؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600465الجٌزة

شٌحة منٌل5354420الحمٌد عبد حامد ناصر حامد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الجٌزة

شٌحة منٌل5354421محمد حسن اٌمن حسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600511الجٌزة

شٌحة منٌل5354422حسن اللطٌؾ عبد رمضان سامى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600499الجٌزة

شٌحة منٌل5354423دكرورى ابراهٌم سٌد ابراهٌم سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600496الجٌزة

شٌحة منٌل5354424المنعم عبد سٌد الدٌن عماد سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600498الجٌزة

شٌحة منٌل5354425المحسن عبد شكرى اشرؾ الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600485الجٌزة

شٌحة منٌل5354426جابر سعد جابر الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600492الجٌزة

شٌحة منٌل5354427اسماعٌل حسن النبى عبد حسن الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600496الجٌزة

شٌحة منٌل5354428على ثابت رمضان الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486الجٌزة

شٌحة منٌل5354429سالم الحمٌد عبد سٌد سعد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482الجٌزة

شٌحة منٌل5354430احمد محمد احمد مجدى هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600512الجٌزة

شٌحة منٌل5354431الجٌد عبد محمد محمد هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600504الجٌزة

شٌحة منٌل5354432محمد محمد عطٌه ابراهٌم عطٌه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الجٌزة

شٌحة منٌل5354433هٌبه امام هاشم امام على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503الجٌزة



شٌحة منٌل5354434ابراهٌم داود احمد داود عمر

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600496الجٌزة

شٌحة منٌل5354435حمٌده حسن على سعٌد عمرو

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491الجٌزة

شٌحة منٌل5354436حسٌن كمال العال ابو كمال

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600513الجٌزة

شٌحة منٌل5354437حامد البٌه الدٌن عالء محسن

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600491الجٌزة

شٌحة منٌل5354438حسان رمضان حسٌن محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600519الجٌزة

شٌحة منٌل5354439الاله عبد الحفٌظ عبد خالد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600476الجٌزة

شٌحة منٌل5354440احمد الحافظ عبد رجب سٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482الجٌزة

شٌحة منٌل5354441سعٌد ابراهٌم عادل محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600482الجٌزة

شٌحة منٌل5354442حموده فضل عاشور محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600507الجٌزة

شٌحة منٌل5354443حسن محمد عبده محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600514الجٌزة

شٌحة منٌل5354444امام محمد منصور محمد مهدى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600509الجٌزة

شٌحة منٌل5354445الؽنى عبد جالل شاكر هانى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600501الجٌزة

شٌحة منٌل5354446محمد جمعه عاشور ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600503الجٌزة

ناجح600495الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354451الحمٌد عبد الحمٌد عبد اسماعٌل احمد

ناجح600479الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354452السٌد صبٌح المجٌد عبد جمعه احمد

ناجح600476الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354453نصار هالل حسن احمد

ناجح600517الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354454حموده احمد على رجب احمد

ناجح600469الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354455العتٌقى المنعم عبد زكى المنعم عبد احمد

ناجح600465الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354456على محمد الشافى عبد عمر احمد

ناجح600510الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354457عطا خمٌس اشرؾ اسامه

ناجح600485الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354458شلتوت حسن مبروك سمٌر اشرؾ

ناجح600461الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354459اسماعٌل سعد امبابى سعد

ناجح600480الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354460حسانٌن ابراهٌم محمود سلٌمان

ناجح600486الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354461عامر محمد الحمٌد عبد محمد هللا عبد

ناجح600471الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354462امٌن التواب عبد ثابت عمر

ناجح600473الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354463العال عبد عامر النبى عبد هاشم عٌد



ناجح600481الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354464مرسى طه فوزى ابراهٌم محمد

ناجح600484الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354465محمد النبى عبد احمد محمد

ناجح600468الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354466احمد فهمى احمد محمد

ناجح600494الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354467النصر ابو محمد اٌمن محمد

ناجح600492الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354468سٌد احمد العلٌم عبد حازم محمد

ناجح600488الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354469سالمه التواب عبد رفعت محمد

ناجح600483الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354470العال عبد مامون العال عبد محمود

ناجح600484الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354471العظٌم عبد الرافع عبد ولٌد مصطفى

ناجح600452الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354472كرٌم العاطى عبد جمعه احمد ٌوسؾ

مفصول600الجٌزةالمعادن خراطةالحوامدٌة5354473اللطٌؾ عبد هللا عبد صبرى ٌوسؾ

ناجح600462الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354481الداٌم عبد السٌد رمزى احمد

ناجح600457الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354482حسن محمد عرفه حسن

ناجح600453الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354483شاكر المعطى عبد حنفى رافت زكرٌا

ناجح600438الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354484المجٌد عبد رجب رفاعى محمد زٌاد

ناجح600447الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354485عٌطه ابو ابراهٌم ابراهٌم سٌد التواب عبد

ناجح600461الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354486ابراهٌم محمد هللا عبد حماده هللا عبد

ناجح600472الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354487محمد احمد سٌد كرٌم

ناجح600447الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354488اسماعٌل بٌومى محمود محمد كرٌم

ناجح600429الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354489الدهب ابو محمد محمد سعد حربى محمد

ناجح600463الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354490ابراهٌم بٌومى محمد حسن محمد

ناجح600450الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354491ونس ابراهٌم حسٌن سٌد محمد

ناجح600439الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354492ابراهٌم احمد محمود الباسط عبد محمد

ناجح600456الجٌزةصاج اعمالالحوامدٌة5354493سالم ابو الفتاح عبد حسٌن هاشم محمد

ناجح600450الجٌزةلحامالحوامدٌة5354501ابراهٌم عالم ابراهٌم احمد

ناجح600463الجٌزةلحامالحوامدٌة5354502ابراهٌم محمود سعد احمد

ناجح600429الجٌزةلحامالحوامدٌة5354503محمد المنعم عبد محمد احمد

ناجح600458الجٌزةلحامالحوامدٌة5354504الشرٌؾ محمد رسمى حسٌن اسالم

ناجح600452الجٌزةلحامالحوامدٌة5354505سلمان عواد سلمان حمدى اسالم

ناجح600471الجٌزةلحامالحوامدٌة5354506مرداش حسن محمد حسن

ناجح600447الجٌزةلحامالحوامدٌة5354507طلب محمود محمد سامى

ناجح600441الجٌزةلحامالحوامدٌة5354508الوسٌمى حسن العظٌم عبد سعد صابر

ناجح600476الجٌزةلحامالحوامدٌة5354509احمد ابراهٌم احمد محمد صالح

ناجح600432الجٌزةلحامالحوامدٌة5354510محمد محمد شكرى محمد طة

ناجح600449الجٌزةلحامالحوامدٌة5354511سٌد فرج اشرؾ هللا عبد

ناجح600491الجٌزةلحامالحوامدٌة5354512بركات الملك عبد عطٌه ٌاسر كرٌم

ناجح600441الجٌزةلحامالحوامدٌة5354513صاوى محمد طه رزق محمد

ناجح600470الجٌزةلحامالحوامدٌة5354514فاٌد الجٌد عبد الحكٌم عبد رفاعى محمد

ناجح600451الجٌزةلحامالحوامدٌة5354515محمد طلعت طارق محمد

ناجح600456الجٌزةلحامالحوامدٌة5354516الكرٌم عبد صالح احمد محمود

ناجح600470الجٌزةلحامالحوامدٌة5354517محمد سعٌد عادل محمود

ناجح600428الجٌزةلحامالحوامدٌة5354518الحلٌم عبد التواب عبد طلبه مصطفى

ناجح600469الجٌزةلحامالحوامدٌة5354519مصطفى احمد شكرى محمد مهند

ناجح600446الجٌزةلحامالحوامدٌة5354520خضر هاشم اشرؾ ٌحٌى

ناجح600467الجٌزةلحامالحوامدٌة5354521محمد عالم محمد ٌوسؾ

ناجح600489الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354531المقصود عبد عٌد سٌد احمد

ناجح600457الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354532الكرٌم عبد محمود محمد محمود احمد

ناجح600463الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354533هنٌدى ابراهٌم كمال سٌد اسالم

ناجح600450الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354534حسانٌن صادق شدٌد اسالم

ناجح600475الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354535حسن السٌد خالد سٌد

ناجح600485الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354536ؼانم محمد فتحى شكرى صابر

ناجح600470الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354537سرٌع ابو على احمد طه

ناجح600480الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354538زلط محمد على حسٌن الرحمن عبد



ناجح600474الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354539جاد عٌد النبى عبد صالح هللا عبد

ناجح600487الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354540السعد ابو على الرحمن عبد فرج هللا عبد

ناجح600471الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354541قرنى رمضان خالد محمد

ناجح600482الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354542احمد نجاح رمضان محمود

ناجح600484الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354543حسن محمد سعد ممدوح مصطفى

ناجح600455الجٌزةورش ماكٌناتالحوامدٌة5354544الواحد عبد الؽفار عبد ابراهٌم جمال ولٌد

الحوامدٌة5354551الخالق عبد فاروق الخالق عبد ابراهٌم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600455الجٌزة

الحوامدٌة5354552رحٌم ابراهٌم حامد انور احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الجٌزة

الحوامدٌة5354553محمد المنعم عبد عادل احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600480الجٌزة

الحوامدٌة5354554محمد سٌد محمد احمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600473الجٌزة

الحوامدٌة5354555الفار محفوظ زٌنهم سالم

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600457الجٌزة

الحوامدٌة5354556شافعى صالح طارق شافعى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600429الجٌزة

الحوامدٌة5354557الرازق عبد صابر خالد صابر

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600488الجٌزة

الحوامدٌة5354558زٌد ابو كامل صالح محمود صالح

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354559سٌد نصر ربٌع الرحمن عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600450الجٌزة

الحوامدٌة5354560الحلٌم عبد العظٌم عبد محمد العظٌم عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600481الجٌزة

الحوامدٌة5354561مخٌمر حامد رافت هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600449الجٌزة



الحوامدٌة5354562مصطفى المنعم عبد نادى هللا عبد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600465الجٌزة

الحوامدٌة5354563شافعى التواب عبد مسعد عمرو

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600457الجٌزة

الحوامدٌة5354564هللا عبد عبده حسٌن محمد

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600453الجٌزة

الحوامدٌة5354565سعٌد سٌد جابر محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600444الجٌزة

الحوامدٌة5354566عباس محمد محمود محمد ٌاسر محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600478الجٌزة

الحوامدٌة5354567الؽنى عبد العزٌز عبد جمال مصطفى

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600438الجٌزة

الحوامدٌة5354568قاسم جبر محمود محمد ممدوح محمود

 شبكات برادة

 المواسٌر

 الصناعٌة

والصحٌة

ناجح600458الجٌزة

ناجح600456الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354571ابراهٌم رشدى كاسب ابراهٌم

ناجح600427الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354572الباقى عبد الجٌد عبد عدلى احمد

ناجح600398الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354573المجد عبد حسن فرج احمد

ناجح600416الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354574ثابت ؼبلاير مالك بوال

ناجح600449الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354575جرجس ٌوسؾ جرجس بٌتر

ناجح600443الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354576الباقى عبد منصور فرج سامح

ناجح600467الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354577مرسى سمٌر هشام سمٌر

ناجح600468الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354578سلٌمان خلٌل بدر صبرى الحلٌم عبد

ناجح600440الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354579الذؼبى السالم عبد سٌد حسٌن الرحمن عبد

ناجح600424الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354580عالم امام المحسن عبد محسن الرحمن عبد

ناجح600424الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354581طلب الباسط عبد محمد عبده

ناجح600411الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354582جارحى سٌد جارحى على

ناجح600452الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354583علوانى النعٌم عبد حسنى محمد

ناجح600444الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354584جامع محمد فتحى عماد محمد

ناجح600426الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354585قطب السالم عبد مصطفى محمد

ناجح600423الجٌزةاسطمبات برادةالحوامدٌة5354586هللا عطا محمود حسٌن مصطفى

ناجح600431الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354591بشاى حلٌم شعبان مجدى ابانوب

ناجح600429الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354592الشرٌؾ حافظ ابراهٌم مدبولى ابراهٌم

ناجح600450الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354593على اسماعٌل محمد نصر ابراهٌم

ناجح600464الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354594الؽنى عبد دسوقى عوٌس سعٌد احمد

ناجح600444الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354595ابوالدهب محمد فارس سٌد احمد

ناجح600434الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354596سٌد عباس جابر عادل احمد

ناجح600448الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354597بدوى محمد الفتاح عبد احمد

ناجح600439الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354598الشٌمى ابراهٌم ؼرٌب عبده ؼرٌب احمد



ناجح600448الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354599ابراهٌم سالم سعد محمد احمد

ناجح600456الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354600اللطٌؾ عبد خمٌس عادل اسالم

ناجح600455الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354601الرازق عبد محمد محمود اسالم

ناجح600463الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354602ذكى  صدٌق عاطؾ جمال

ناجح600446الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354603حسٌن سٌد محمد الرحمن عبد جمال

ناجح600438الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354604سعٌد احمد ربٌع هشام حسٌن

ناجح600455الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354605اللطٌؾ عبد خمٌس سٌد خمٌس

ناجح600453الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354606سلٌمان بكرى ضاحى سلٌمان

ناجح600455الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354607حامد قرنى على هللا عبد

ناجح600420الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354608على المجٌد عبد اسماعٌل ابراهٌم محمد

ناجح600436الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354609على المحسن عبد جمعه محمد

ناجح600437الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354610دٌاب المحسن عبد زٌنهم قرنى محمد

ناجح600439الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354611سهل على محمد محروس محمد

ناجح600422الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354612رفاعى محمد ناصر محمد

ناجح600414الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354613الباسط عبد محمود ٌاسر محمود

ناجح600425الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354614الرحٌم عبد الرحٌم عبد محمد ٌوسؾ محى

ناجح600426الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354615تركى محمد ابوبكر ربٌع مصطفى

ناجح600420الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354616احمد الدٌن سراج احمد ولٌد

ناجح600428الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354617محمد حافظ محمد صبرى ٌاسر

ناجح600410الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354618ابراهٌم محمود ٌحى محمود ٌحى

ناجح600416الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354619الحمٌد عبد اسماعٌل حامد ٌوسؾ

ناجح600416الجٌزةالومٌتالالحوامدٌة5354620على طه محمد ٌوسؾ

الحوامدٌة5354631احمد رفاعى ابراهٌم رفاعى ابراهٌم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600473الجٌزة

الحوامدٌة5354632اسماعٌل عاشور محمد ابراهٌم احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600480الجٌزة

الحوامدٌة5354633على فرؼلى ابراهٌم خالد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477الجٌزة

الحوامدٌة5354634المحسن عبد شعبان رضا احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354635سلٌمان الخالق عبد سمٌر احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600427الجٌزة

الحوامدٌة5354636حسٌن عٌد شحات احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464الجٌزة

الحوامدٌة5354637العزٌز عبد محٌسن التواب عبد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600411الجٌزة

الحوامدٌة5354638السعدى على الدٌن سعد محمد احمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الجٌزة

الحوامدٌة5354639حنفى سلٌمان على احمد اسامه

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600457الجٌزة

الحوامدٌة5354640العزٌز عبد على جمٌل اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الجٌزة



الحوامدٌة5354641مدبولى صالح ولٌد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466الجٌزة

الحوامدٌة5354642فضل السٌد محمد ولٌد اسالم

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600449الجٌزة

الحوامدٌة5354643فرج العاطى عبد محمد حامد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600468الجٌزة

الحوامدٌة5354644سلٌمان مرسى ابراهٌم دٌاب

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600455الجٌزة

الحوامدٌة5354645القادر عبد محمد السٌد شعبان سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الجٌزة

الحوامدٌة5354646محمد سٌد الفتاح عبد سٌد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600426الجٌزة

الحوامدٌة5354647شحات محمد شحاته محمد شحاته

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600460الجٌزة

الحوامدٌة5354648السٌد مصطفى شوقى سعٌد شوقى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600471الجٌزة

الحوامدٌة5354649متولى قطب التواب عبد حمزه التواب عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600481الجٌزة

الحوامدٌة5354650احمد مصطفى احمد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الجٌزة

الحوامدٌة5354651محمد بدر خالد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354652صالح ابراهٌم صالح سعٌد الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600445الجٌزة

الحوامدٌة5354653سٌد الرحمن عبد عرفه الرحمن عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600432الجٌزة

الحوامدٌة5354654محمد الباقى عبد الستار عبد محمد الستار عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600484الجٌزة

الحوامدٌة5354655خلٌل على بٌومى على بٌومى هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600474الجٌزة

الحوامدٌة5354656العزالى محمد سعد رافت هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600469الجٌزة

الحوامدٌة5354657حسن جمعه محمد عٌد هللا عبد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600431الجٌزة



الحوامدٌة5354658عٌد عوده على شعبان على

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464الجٌزة

الحوامدٌة5354659الحلٌم عبد فرٌد طارق فاروق

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600414الجٌزة

الحوامدٌة5354660طنطاوى على على محمد عالء فؤاد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600495الجٌزة

الحوامدٌة5354661احمد حسٌن سٌد جابر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600439الجٌزة

الحوامدٌة5354662الكرٌم جاد قناوى خالد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600441الجٌزة

الحوامدٌة5354663الؽنى عبد الظاهر عبد رفعت محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354664سلٌم احمد عمر سعٌد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600477الجٌزة

الحوامدٌة5354665صابر صالح عماد محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600420الجٌزة

الحوامدٌة5354666الدٌب محمد محمد كمال محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467الجٌزة

الحوامدٌة5354667رمضان فؤاد احمد ماهر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600407الجٌزة

الحوامدٌة5354668الحافظ عبد هللا عبد ناصر محمد

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600389الجٌزة

الحوامدٌة5354669خلٌفه عبده محمد محمد محمود

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600486الجٌزة

الحوامدٌة5354670عوض محمد طه الباقى عبد عوض مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600467الجٌزة

الحوامدٌة5354671محمد الحلٌم عبد محمد مصطفى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600466الجٌزة

الحوامدٌة5354672محمد عاشور سٌد معتز

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600464الجٌزة

الحوامدٌة5354673حماد محمد مهدى محمد مهدى

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600493الجٌزة

الحوامدٌة5354674سالم ٌوسؾ احمد ٌوسؾ

 واصالح صٌانة

 التبرٌد اجهزة

الهواء وتكٌٌؾ

ناجح600458الجٌزة



الحوامدٌة5354681زاخر منٌر وجٌه ابانوب
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354682المجٌد عبد محمود ابراهٌم سامح ابراهٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354683جمعه حسن جمعه ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354684تركى جمعه السعود ابو احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354685سلٌمان ٌوسؾ شوقى ثروت احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354686شقٌر حسٌن محمد حسٌن احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354687مرسى محمد جابر رءوؾ احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354688عواد على الحلٌم عبد سٌد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354689سعد عزوز حامد محمد احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354690محمد حسٌن محمد محمود احمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354691سالمه احمد محمد على اسالم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354692سلٌمان ابراهٌم سٌد خالد حسام
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354693الحناوى شعبان ابراهٌم محمد خالد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600428الجٌزة

الحوامدٌة5354694محمد الباقى عبد امام ولٌد خالد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354695شلبى حسٌن سٌد سمٌر سٌد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354696الجواد عبد الدٌن صالح التواب عبد صالح
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354697زهران حسٌن بدوى جمال الحلٌم عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354698جامع محمد حسن زٌنهم ابراهٌم الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354699احمد الدٌن سراج اشرؾ الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354700هللا فرج محمد سعٌد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354701حسن احمد فتحى مجدى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354702ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354703قابل محمود هللا فتح محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354704جبر قاسم فاروق احمد فاروق
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354705المجٌد عبد قرنى عمرو كرٌم
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354706سالم سلٌم قرنى اسماعٌل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة



الحوامدٌة5354707لٌثى محمود اسماعٌل محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600444الجٌزة

الحوامدٌة5354708محمد بكرى سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600434الجٌزة

الحوامدٌة5354709الفتاح عبد محمد سمٌر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354710صٌام فرج الفضٌل عبد صابر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ناجح600411الجٌزة

الحوامدٌة5354711ابراهٌم محمد طاهر محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354712الؽنى عبد الحمٌد عبد فهٌم الحمٌد عبد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354713ربه عبد السٌد محمد عماد محمد
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354714هللا عبد العزٌز عبد احمد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354715مخلوؾ حسان محٌسن حلمى محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354716حسٌن احمد سٌد شحات محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354717خمٌس فاروق الوهاب عبد محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354718على حامد مكرم نزٌه محمود
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354719ٌوسؾ على جوده القادر عبد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354720محمود مصطفى محمود مصطفى
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354721جالوسه بسطا فؤاد مٌنا
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354722الرحمن عبد ربه عبد شحات محمد ناصر
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354723سٌد هالل حامد هالل
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354724بٌومى محمد بٌومى ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354725ابراهٌم المتجلى عبد محسن ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354726ابراهٌم العزٌز عبد محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354727ادرٌس محمد ٌوسؾ عباس هاشم ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

الكهربٌة النظم
ثانً دور600الجٌزة

الحوامدٌة5354731مرسى محمود محمود حسن احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354732شلبى محمد الحمٌد عبد احمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600506الجٌزة

الحوامدٌة5354733الفتاح عبد ٌوسؾ فارس اسالم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600429الجٌزة

الحوامدٌة5354734محمد جالس ناصر اشرؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600396الجٌزة

الحوامدٌة5354735سٌد سٌد جمعه صابر امٌر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600454الجٌزة



الحوامدٌة5354736على على على السٌد جمال
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354737حموده ندا طه كرم حازم
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465الجٌزة

الحوامدٌة5354738سالم احمد عباس صالح حسن
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600465الجٌزة

الحوامدٌة5354739الفتاح عبد حماد رضا حماد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600501الجٌزة

الحوامدٌة5354740سرٌع ابو كمال هالل حماده
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600464الجٌزة

الحوامدٌة5354741الجبالى احمد سٌد طارق سٌد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600444الجٌزة

الحوامدٌة5354742محمد جالس ناصر شرٌؾ
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600412الجٌزة

الحوامدٌة5354743زكى شرقاوى محسن طالل
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600452الجٌزة

الحوامدٌة5354744الجواد عبد سعٌد مجدى طه
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600483الجٌزة

الحوامدٌة5354745سالم محمود فتحى فارس الرحمن عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600481الجٌزة

الحوامدٌة5354746محفوظ حنفى على التواب عبد هللا عبد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600457الجٌزة

الحوامدٌة5354747المحسن عبد سٌد المنعم عبد سٌد عمر
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600428الجٌزة

الحوامدٌة5354748ٌونس سرٌع ابو محمود احمد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600440الجٌزة

الحوامدٌة5354749نعمه ابو محمد عرفة حازم محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600459الجٌزة

الحوامدٌة5354750على عثمان محمد رمضان محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600477الجٌزة

الحوامدٌة5354751الحكٌم عبد لطفى زٌن محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
مفصول600الجٌزة

الحوامدٌة5354752سالمه احمد سٌد سٌد محمد
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600456الجٌزة

الحوامدٌة5354753تركى الحكٌم عبد على مصطفى
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600480الجٌزة

الحوامدٌة5354754السٌد احمد ٌحى هٌثم ٌحى
 الكترونٌات

صناعٌة
ناجح600437الجٌزة

ناجح600454الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354761مراد محمد ٌونس عزت ابراهٌم

ناجح600401الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354762كٌالنى سٌد الحمٌد عبد احمد احمد

ناجح600419الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354763على سٌد جبر سعٌد ادهم

ناجح600361الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354764امٌن على امٌن اسالم

ناجح600408الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354765الشرٌؾ صالح عامر زٌنهم صالح اسالم

ناجح600476الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354766نصار بشٌر الخالق عبد رجب الحسٌن

ناجح600481الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354767فرج جمعه جمعه رافت

ناجح600485الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354768سعٌد سعد  ؼمراوى سعد

ناجح600405الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354769دسوقى ابراهٌم محمد ابراهٌم سعٌد

مفصول600الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354770معروؾ محمود سعٌد اسامه سعٌد

ناجح600465الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354771طه احمد سٌد عصام سٌد

ناجح600470الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354772الجمال عاشور محمود الحكم عبد

ناجح600466الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354773اسماعٌل محمد محمود الرحمن عبد

ناجح600413الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354774ؼانم محمد على المحسن عبد هللا عبد



ناجح600471الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354775الخواجه الحفٌظ عبد بدوى على

ناجح600423الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354776العزٌز عبد محمد هللا عبد فارس

ناجح600461الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354777ٌوسؾ القادر عبد شعبان خالد محمد

ناجح600434الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354778محمود الحمٌد عبد خالد محمد

ناجح600437الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354779جمعه سالم محمد صالح محمد

ناجح600499الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354780الجواد عبد محمد صالح محمد

ناجح600449الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354781السالم عبد محمد سلٌمان السالم عبد محمد

ناجح600422الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354782محمد سعٌد جمعه محمود

ناجح600424الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354783على الحكٌم عبد على محمود

ثانً دور600الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354784الدهب ابو خالد محمد محمود

ناجح600424الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354785مكرم محمد الرحمن عبد مصطفى

ناجح600416الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354786الظاهر عبد حسن احمد هشام

ناجح600414الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354787الجواد عبد ٌاسٌن الدٌن عز ٌاسٌن

ناجح600374الجٌزةآلى تحكمالحوامدٌة5354788محمود مبروك خالد ٌوسؾ

الحوامدٌة5354801ابراهٌم طه عثمان ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600465الجٌزة

الحوامدٌة5354802على فرؼلى ابراهٌم محمد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600466الجٌزة

الحوامدٌة5354803ادرٌس خلٌل سٌد عٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600440الجٌزة

الحوامدٌة5354804محمد الراضى عبد كامل احمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600406الجٌزة

الحوامدٌة5354805بدوى على بخٌت فرؼلى محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600497الجٌزة

الحوامدٌة5354806محمود حنفى محمود احمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600499الجٌزة

الحوامدٌة5354807احمد قرنى ناصر اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600489الجٌزة

الحوامدٌة5354808قرنى صابر صالح الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600454الجٌزة

الحوامدٌة5354809مرسى سٌد فرج العزٌز عبد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600457الجٌزة

الحوامدٌة5354810خلٌل ابراهٌم سلٌمان فوزى عمر
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600468الجٌزة

الحوامدٌة5354811عابدٌن فراج عرفه فراج
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600469الجٌزة

الحوامدٌة5354812سالمه رمضان ابراهٌم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600430الجٌزة



الحوامدٌة5354813الدهب ابو منظور محمد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600439الجٌزة

الحوامدٌة5354814هاشم هللا عطا على محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600409الجٌزة

الحوامدٌة5354815اسماعٌل سعٌد محمد مجدى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600455الجٌزة

الحوامدٌة5354816عٌسى على ابوالوفا ناصر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600454الجٌزة

الحوامدٌة5354817نصر محمد ٌاسر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600466الجٌزة

الحوامدٌة5354818اللطٌؾ عبد عباس امٌن رمضان محمود
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600456الجٌزة

الحوامدٌة5354819احمد عزت شرٌؾ محمود
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600433الجٌزة

الحوامدٌة5354820رجب زكى عبده فتحى هانى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600481الجٌزة

الحوامدٌة5354821حامد محمود صالح ٌاسر مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600511الجٌزة

الحوامدٌة5354822سالمه ابراهٌم خلٌل محمد نصر
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600448الجٌزة

الحوامدٌة5354823احمد سٌد جمعه ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600461الجٌزة

الحوامدٌة5354824عوض عبٌد محمود شعبان ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600430الجٌزة

الحوامدٌة5354825سلٌم الحمٌد عبد ممدوح ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

واشبكات الحاسبات
ناجح600438الجٌزة

ناجح600437الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354831احمد محمد سعٌد اروى

ناجح600433الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354832ثابت محمد سٌد محمد اسراء

ناجح600457الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354833محمد حامد ٌونس اسراء

ناجح600466الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354834عمر احمد الحمٌد عبد سعٌد اسماء

ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354835رضوان توفٌق محمد اسماء

ناجح600446الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354836محمد هالل شوقى فرٌد االء

ناجح600447الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354837ابراهٌم بشٌر محمود صالح امال

ناجح600461الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354838الفتاح عبد احمد سٌد مختار اٌمان

ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354839حسن سٌد المجٌد عبد احمد اٌناس

ناجح600430الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354840العباسى خمٌس ابراهٌم خمٌس اٌه

ناجح600424الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354841بدوى قرنى محروس رافت بسمه

ناجح600428الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354842اسماعٌل سلٌمان عثمان احمد بسنت

ناجح600462الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354843خلٌفه على محمد عٌد هللا جنه



ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354844مسلم حسن خلٌل ابراهٌم حبٌبه

ناجح600437الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354845حسن عوده محمود احمد دعاء

ناجح600444الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354846شعراوى محمد بدوى اسالم دنٌا

ناجح600443الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354847سالم ابراهٌم على دٌنا

ناجح600459الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354848عوض عبٌد رمضان عادل رحمة

ناجح600429الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354849فتحى التواب عبد عرفه رٌهام

ناجح600432الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354850خزام ابو حموده رحٌم ساره

ناجح600415الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354851دروٌش سٌد محمد محمد صالح ساره

ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354852سالمه عٌسى محمد احمد سعاد

ناجح600449الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354853خلٌفه عبده حسن على سلسبٌل

ناجح600415الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354854المقدم سعد كٌالنى على سمر

ناجح600430الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354855حسانٌن الحمٌد عبد محمود اسامه شروق

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354856عوض المولى جاد احمد عٌد شٌماء

ناجح600407الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354857مخلوؾ خالد رشدى نادى شٌماء

مفصول600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354858حسن شاكر عزات عاشور عائشة

ناجح600442الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354859هللا عطٌه العزٌز عبد رجب ؼاده

ناجح600418الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354860سلٌمان محمد على صالح على فرح

ناجح600419الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354861منصور الظاهر عبد محمد فردوس

ناجح600439الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354862حسن ابراهٌم حسن عادل فرٌده

ناجح600426الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354863الرحٌم عبد على عبده محمد مرٌم

ناجح600453الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354864الرحمن عبد على محمد اشرؾ منار

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354865عرفه محمد ابراهٌم محمد منار

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354866هللا عبد عبده حسٌن منه

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354867ٌوسؾ حسٌن فتحى منى

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354868حامد سالم رجب ندى

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354869صالح ابراهٌم سٌد ناصر ندى

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354870خلٌفه عبده محمد ناصر ندى

ناجح600431الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354871الخواجه الؽفار عبد حلمى محمد مجدى نعمه

ناجح600441الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354872حسن حمزه رافت هاجر

ناجح600412الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354873عالم محمد حسٌن هدى

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354874الجواد عبد سالمه جمعه خالد هوٌدا

ثانً دور600الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354875الجندى احمد على صالح حسن والء

ناجح600395الجٌزةالجاهزة المالبسالحوامدٌة5354876احمد سرٌع ابو رجب خالد ٌاسمٌن

الحوامدٌة5354881المعداوى زٌنهم حسن مصطفى اسالم
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600459الجٌزة

الحوامدٌة5354882محمد احمد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600456الجٌزة

الحوامدٌة5354883اللٌثى ابراهٌم ابراهٌم سمٌر عالء
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600463الجٌزة

الحوامدٌة5354884مصطفى عباس سٌد الدٌن عصام عمر
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600482الجٌزة

الحوامدٌة5354885فوده السالم عبد ابراهٌم ابراهٌم محمد
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600475الجٌزة

الحوامدٌة5354886فرجانى عثمان شحاته جمال محمد
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600534الجٌزة

الحوامدٌة5354887محمد المنعم عبد محمد احمد مصطفى
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600527الجٌزة

الحوامدٌة5354888فضل ابراهٌم مصطفى ٌاسر مصطفى
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600443الجٌزة

الحوامدٌة5354889سعد محمد اللطٌؾ عبد صبرى ٌوسؾ
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600501الجٌزة



الحوامدٌة5354890الفداوى سالم رمضان حسن طارق ٌوسؾ
 المخارط تشؽٌل

CNC
ناجح600485الجٌزة

الحوامدٌة5354901عٌسى الجواد عبد الهادى عبد بدر احمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600456الجٌزة

الحوامدٌة5354902القادر عبد محمد لبٌب فوزى احمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600487الجٌزة

الحوامدٌة5354903محمود انور مصطفى الهادى عبد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600479الجٌزة

الحوامدٌة5354904سٌد على حسن على
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600500الجٌزة

الحوامدٌة5354905احمد سٌد مصطفى االنور حسن محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600523الجٌزة

الحوامدٌة5354906ابراهٌم محمد هللا عبد عادل محمد
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600473الجٌزة

الحوامدٌة5354907سعٌد الرحمن عبد احمد ٌوسؾ
 الفراٌز تشؽٌل

CNC
ناجح600490الجٌزة

النبأ5354911محمد الرحٌم عبد ابراهٌم احمد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600483الجٌزة

النبأ5354912معوض على فوزى حسن محسن احمد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600453الجٌزة

النبأ5354913فولى فؤاد احمد تامر
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600478الجٌزة

النبأ5354914الحمٌد عبد عادل الحمٌد عبد عادل
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600467الجٌزة

النبأ5354915حسن انور اشرؾ الرحمن عبد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600503الجٌزة

النبأ5354916مصطفى محمد هللا عبد الرحمن عبد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600437الجٌزة

النبأ5354917ابراهٌم محمد على هانى الرحمن عبد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600469الجٌزة

النبأ5354918قطب سعد خالد كرٌم
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600470الجٌزة

النبأ5354919محمد قندٌل حسٌن محمد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600498الجٌزة

النبأ5354920شاكر ابراهٌم عمرو محمد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600469الجٌزة

النبأ5354921كامل محمد ماهر محمد
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600446الجٌزة

النبأ5354922هاشم سٌد محمود ٌوسؾ
 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600429الجٌزة

النبأ5354931بطرس عاطؾ سمٌر ابانوب
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

النبأ5354932السٌد على ابراهٌم عباس ابراهٌم
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600448الجٌزة

النبأ5354933السٌد محمد شعبان محمد ابراهٌم
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600425الجٌزة

النبأ5354934عوٌس ابراهٌم احمد شرٌؾ احمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600461الجٌزة

النبأ5354935ربٌع متولى محمد احمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600456الجٌزة

النبأ5354936السٌد محمود محمد احمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600450الجٌزة



النبأ5354937ٌوسؾ كمال ٌسرى احمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600463الجٌزة

النبأ5354938حسٌن على رضا اسامه
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600460الجٌزة

النبأ5354939سٌد مهنى سٌد اسالم
 وطبع تحضٌر

اوفست
راسب600الجٌزة

النبأ5354940على عٌسى سفٌنه بالل
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600457الجٌزة

النبأ5354941محمد الرحٌم عبد تامر حازم
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600455الجٌزة

النبأ5354942جاد ٌحى طابع ٌحى حازم
 وطبع تحضٌر

اوفست
ثانً دور600الجٌزة

النبأ5354943مختار سلٌمان عمر حسام
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600460الجٌزة

النبأ5354944العنٌن ابو الحلٌم عبد محمد حسام
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600413الجٌزة

النبأ5354945طاٌع منصور حسن احمد صالح حسن
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600425الجٌزة

النبأ5354946على الصؽٌر محمد سٌد حسٌن
 وطبع تحضٌر

اوفست
مفصول600الجٌزة

النبأ5354947سلٌمان خلٌل احمد نبٌل خلٌل
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600417الجٌزة

النبأ5354948محمود العاطى عبد السمٌع عبد سالم
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600476الجٌزة

النبأ5354949حافظ الدٌب محمد شعبان
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

النبأ5354950محمود حسن اسماعٌل الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600458الجٌزة

النبأ5354951احمد الحمٌد عبد خالد الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600455الجٌزة

النبأ5354952اسماعٌل العلٌم عبد خالد الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

النبأ5354953صبح على الرحمن عبد على الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600475الجٌزة

النبأ5354954محمود الرحمن عبد محمد الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600492الجٌزة

النبأ5354955حسن محمد ٌحٌى الرحمن عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600457الجٌزة

النبأ5354956المطلب عبد الحفٌظ عبد رجب هللا عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600466الجٌزة

النبأ5354957ابراهٌم محمد سٌد محمد هللا عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600466الجٌزة

النبأ5354958الحافظ عبد ضبعانى مصطفى هللا عبد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600488الجٌزة

النبأ5354959احمد حسٌن على النبى عبد على
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600445الجٌزة

النبأ5354960ضٌؾ ابو محمد صبرى عمر
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600451الجٌزة

النبأ5354961سالم الكرٌم عبد ناصر كامل
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600485الجٌزة

النبأ5354962مطاوع راشد احمد محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600459الجٌزة



النبأ5354963نصر محمد اسماعٌل محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600471الجٌزة

النبأ5354964ابراهٌم على جابر محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600467الجٌزة

النبأ5354965حافط احمد حافط محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
مفصول600الجٌزة

النبأ5354966الدسوقى زٌنهم رمضان محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600466الجٌزة

النبأ5354967عبده محمود الحلٌم عبد محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600457الجٌزة

النبأ5354968احمد حسن الاله عبد عٌسى محمد
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600442الجٌزة

النبأ5354969محمد رضا اٌمن محمود
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600454الجٌزة

النبأ5354970حسٌن احمد حمدو محمود
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600471الجٌزة

النبأ5354971الجواد عبد الرحمن عبد صابر محمود
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600470الجٌزة

النبأ5354972سٌد على محمود على محمود
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600466الجٌزة

النبأ5354973ابراهٌم محمد الستار عبد محمد مروان
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600477الجٌزة

النبأ5354974السٌد ابراهٌم محمد هادى
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600458الجٌزة

النبأ5354975على الستار عبد وحٌد هشام
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600465الجٌزة

النبأ5354976حسن فراج احمد ٌوسؾ
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600482الجٌزة

النبأ5354977حنفى سٌد اٌمن ٌوسؾ
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600465الجٌزة

النبأ5354978الصمد عبد محمد رفاعى ٌوسؾ
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600476الجٌزة

النبأ5354979ابراهٌم محمد هللا عبد محمد ٌوسؾ
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600451الجٌزة

النبأ5354980على احمد محمود ٌوسؾ
 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600433الجٌزة

النبأ5354991محمد ماهر احمد اسامه احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600383الجٌزة

النبأ5354992العزٌز عبد مصطفى رجب احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600435الجٌزة

النبأ5354993سلٌم المجٌد عبد سلٌم احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600407الجٌزة

النبأ5354994احمد الرحٌم عبد شوٌح احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600445الجٌزة

النبأ5354995محمد اللٌثى عادل احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

النبأ5354996حسٌن محمد علوان عاشور احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600443الجٌزة

النبأ5354997جالل المعبود عبد محمد احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600463الجٌزة

النبأ5354998عرب على على محمود احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600440الجٌزة



النبأ5354999رضوان شوقى منصور احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600474الجٌزة

النبأ5355000الحلٌم عبد فهمى هشام احمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600471الجٌزة

النبأ5355001حالوه محمد حامد سعٌد اسالم
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600487الجٌزة

النبأ5355002اسماعٌل ابراهٌم عادل اسالم
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600468الجٌزة

النبأ5355003ضٌؾ السٌد اسامه السٌد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600476الجٌزة

النبأ5355004على الصمد عبد محمد اٌمن
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600438الجٌزة

النبأ5355005شحاته توفٌق رمزى جرجس
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600403الجٌزة

النبأ5355006احمد ؼالب مصطفى حماده
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600440الجٌزة

النبأ5355007العال عبد علوان احمد خالد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600457الجٌزة

النبأ5355008كامل محمد كامل خالد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600433الجٌزة

النبأ5355009مصطفى امٌن محمود سمٌر
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

النبأ5355010حسن سٌد شعبان سٌد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600445الجٌزة

النبأ5355011دوس مسعود فٌكتور سٌفٌن
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600464الجٌزة

النبأ5355012محمد صابر صالح شهاب
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600423الجٌزة

النبأ5355013محمد عبده محمود صالح
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600466الجٌزة

النبأ5355014احمد بدر احمد صبرى
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600452الجٌزة

النبأ5355015عبده صالح اشرؾ صالح
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600468الجٌزة

النبأ5355016عثمان محمد ؼرٌب جمال الرحمن عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600474الجٌزة

النبأ5355017خلٌل محمد السٌد حاتم الرحمن عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600501الجٌزة

النبأ5355018احمد محمد امام هللا عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

النبأ5355019الرازق عبد محمد الرازق عبد هللا عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600425الجٌزة

النبأ5355020العلٌم عبد محمد محمد هللا عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600410الجٌزة

النبأ5355021المطلب عبد ابراهٌم كامل المطلب عبد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600456الجٌزة

النبأ5355022وهبه امام مشهور ٌاسر عصام
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600435الجٌزة

النبأ5355023محمد حسٌن محمد على
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600408الجٌزة

النبأ5355024سالم على سٌد على
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600417الجٌزة



النبأ5355025مصطفى خلٌل خالد عمرو
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

النبأ5355026الصباغ احمد محمد سمٌر عمرو
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600464الجٌزة

النبأ5355027العبد على عٌد على عٌد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600447الجٌزة

النبأ5355028الرحمن عبد عٌسى الرحمن عبد عٌسى
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600477الجٌزة

النبأ5355029ابراهٌم فتحى محمد فتحى
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600442الجٌزة

النبأ5355030جوهر فتحى اشرؾ كرٌم
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600447الجٌزة

النبأ5355031مسعد النبى عبد هانى كرٌم
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600447الجٌزة

النبأ5355032اقالدٌوس عطٌه عاطؾ كٌرلس
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600450الجٌزة

النبأ5355033ابراهٌم بدر ابراهٌم محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600465الجٌزة

النبأ5355034ابراهٌم خلٌل ابراهٌم محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600402الجٌزة

النبأ5355035جمعه المولى عبد احمد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600426الجٌزة

النبأ5355036احمد محمد احمد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600418الجٌزة

النبأ5355037السالم عبد محمد احمد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600407الجٌزة

النبأ5355038الرحٌم عبد عطا السٌد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600414الجٌزة

النبأ5355039العطار احمد محمد بكر محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600413الجٌزة

النبأ5355040المنعم عبد ٌحٌى سٌد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600444الجٌزة

النبأ5355041ابراهٌم النبى عبد محمد شرٌؾ محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600460الجٌزة

النبأ5355042هللا عبد الحمٌد عبد شعبان محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600451الجٌزة

النبأ5355043العزٌز عبد الفتاح عبد الحمٌد عبد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

النبأ5355044الحمٌد عبد المنعم عبد الحمٌد عبد محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600415الجٌزة

النبأ5355045اسماعٌل احمد فتحى محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600399الجٌزة

النبأ5355046العلٌم عبد محمود هانى محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600425الجٌزة

النبأ5355047متولى الحفٌظ عبد هانى محمد
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600443الجٌزة

النبأ5355048امام محمود الحمٌد عبد احمد محمود
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600476الجٌزة

النبأ5355049خلٌل محمود طاهر محمود
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

النبأ5355050حسٌن محمد محمود عادل محمود
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة



النبأ5355051ٌوسؾ محمد الرازق عبد محمد محمود
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600440الجٌزة

النبأ5355052خطاب عبود الحمٌد عبد مصطفى محمود
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600444الجٌزة

النبأ5355053فراج احمد محمود على مصطفى
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600413الجٌزة

النبأ5355054على لطفى محمود مصطفى
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600431الجٌزة

النبأ5355055ٌوسؾ عرٌان ٌوسؾ عرٌان مٌنا
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600434الجٌزة

النبأ5355056فرحات ابراهٌم محمد نور
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

النبأ5355057محمد الاله عبد جمال هشام
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600422الجٌزة

النبأ5355058حسانٌن محمد حمدى ٌوسؾ
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600458الجٌزة

النبأ5355059السالم عبد فراج شعبان ٌوسؾ
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ثانً دور600الجٌزة

النبأ5355060احمد منصور على عادل ٌوسؾ
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600416الجٌزة

النبأ5355061الؽنى عبد عدلى الدٌن عالء ٌوسؾ
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة

النبأ5355062عسران محمد عبده محمد ٌوسؾ
 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600447الجٌزة

النبأ5355071عزمى حلٌم مٌشٌل ابانوب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600481الجٌزة

النبأ5355072احمد سعٌد عاشور بالل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462الجٌزة

النبأ5355073المحسن عبد العابدٌن زٌن المحسن عبد زٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الجٌزة

النبأ5355074احمد سٌد محمد الحمٌد عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464الجٌزة

النبأ5355075رضوان عطٌه على صبرى على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461الجٌزة

النبأ5355076ٌونس احمد محمد على محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الجٌزة

النبأ5355077مرزوق محمد حسن جمال محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450الجٌزة

النبأ5355078حامد على العاطى عبد خالد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487الجٌزة

النبأ5355079محمد محمد مسعد وائل مسعد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600491الجٌزة



5355091عوٌس محمد اشرؾ احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600450الجٌزة

5355092عفٌفى طه مسعد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600461الجٌزة

5355093حسٌن حامد سعٌد اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600450الجٌزة

5355094الناؼى محمد السٌد وجٌه السٌد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
راسب600الجٌزة

5355095احمد السٌد ابراهٌم عالء امٌن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600452الجٌزة

5355096محمد سعد عماد زٌاد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600445الجٌزة

5355097مسعود محمد عطا سالمه عطا

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600446الجٌزة

5355098قاسم حسن اسماعٌل محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600452الجٌزة

5355099قشوه حسن ابراهٌم زكرٌا ظرٌؾ محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600449الجٌزة

5355100الحمٌد عبد قرنى الحمٌد عبد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600427الجٌزة

5355101احمد محمد الحمٌد عبد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600444الجٌزة

5355102عفٌفى طه مسعد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600449الجٌزة

5355103شحات عرفات ٌاسر محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600461الجٌزة



5355104الوهاب عبد هللا عبد المحسن عبد مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600438الجٌزة

5355111السٌد الرحمن عبد طه بكر ابو

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600406الجٌزة

5355112مهنى امٌن ابراهٌم احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600403الجٌزة

5355113خلٌفه احمد اللٌثى احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600405الجٌزة

5355114على على جمال احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600403الجٌزة

5355115عبده ابراهٌم خمٌس احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600432الجٌزة

5355116القادر عبد احمد العابدٌن زٌن احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600432الجٌزة

5355117الواحد عبد قرنى سٌد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600414الجٌزة

5355118ابراهٌم سعٌد صالح احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600408الجٌزة

5355119السمٌع عبد احمد السمٌع عبد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600427الجٌزة

5355120على امبابى النبى عبد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355121محمد محمود احمد كمال احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600428الجٌزة

5355122قندٌل محمد محسن احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600417الجٌزة



5355123ابراهٌم ابراهٌم محمد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600427الجٌزة

5355124مسلم سلٌمان محمد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600414الجٌزة

5355125حسن عبده عرابى اسامه

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600409الجٌزة

5355126معداوى قناوى متولى ثابت اسماعٌل

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600413الجٌزة

5355127جرس ذكى هانى جمال

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600418الجٌزة

5355128محمد همام جمال حازم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600417الجٌزة

5355129حسٌن محمد حسٌن مصطفى الدٌن حسام

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355130محمد نبٌه احمد حسٌن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600402الجٌزة

5355131المجٌد عبد حسٌن عصام حسٌن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600405الجٌزة

5355132محمود النبى عبد ولٌد حمدى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600413الجٌزة

5355133محمد العاطى عبد محمد خالد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355134سلٌمان احمد ممدوح خالد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600426الجٌزة

5355135الباجورى السٌد ابراهٌم الؽفار عبد زٌاد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600419الجٌزة



5355136طه راشد محمد سالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600417الجٌزة

5355137الفتاح عبد سنوسى عطا شكرى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600401الجٌزة

5355138سرٌع ابو سعودى محمد شرٌؾ شهاب

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600402الجٌزة

5355139مجاهد الدٌن صالح اٌمن صالح

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600386الجٌزة

5355140اسماعٌل احمد عماد الرحمن عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600387الجٌزة

5355141محمد الوهاب عبد محمد الرحمن عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600424الجٌزة

5355142محمد على المحسن عبد محمد هللا عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600402الجٌزة

5355143محمد زكى الحمٌد عبد مصطفى هللا عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600405الجٌزة

5355144عبده عطٌه خالد عمر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600409الجٌزة

5355145احمد رمضان احمد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355146حسن ابراهٌم تامر محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600414الجٌزة

5355147حسٌن محمد محمد تامر محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600418الجٌزة

5355148حامد معوض جالل محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600428الجٌزة



5355149حسنٌن احمد صدٌق جمال محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600420الجٌزة

5355150السٌد محمود جمال محمد جمال محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600439الجٌزة

5355151على مصطفى رجب محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600443الجٌزة

5355152العزٌز عبد فهمى صالح محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600406الجٌزة

5355153عثمان عثمان حسن عاطؾ محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
راسب600الجٌزة

5355154على محمود حسن محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600430الجٌزة

5355155على محمد سامى محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600429الجٌزة

5355156محمود كامل طاٌع محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600418الجٌزة

5355157الفتاح عبد الحمٌد عبد التواب عبد محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355158على المجٌد عبد عطٌه مروان

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600411الجٌزة

5355159سٌد صالح اٌهاب مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600424الجٌزة

5355160العزب الدسوقى محمود مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600401الجٌزة

5355161مصطفى رضا محمد محمود مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600412الجٌزة



5355162رزق فاضل السٌد احمد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600412الجٌزة

5355163حامد حافظ حامد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600410الجٌزة

5355164التونى محمود محمد محمود ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600404الجٌزة

5355171رضوان الرحٌم عبد دسوقى ٌسرى ابراهٌم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600464الجٌزة

5355172احمد محمد طه براهٌم ا احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600477الجٌزة

5355173دسوقى عراقى اشرؾ احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600477الجٌزة

5355174بدوى حسٌن بدوى احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600442الجٌزة

5355175خلٌفه هللا عبد سامى احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600431الجٌزة

5355176الكرٌم عبد محمد فٌصل احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600430الجٌزة

5355177احمد احمد محمد احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600461الجٌزة

5355178جمعه مصطفى محمد ٌحٌى احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600454الجٌزة

5355179ابراهٌم عثمان بٌومى ادهم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600447الجٌزة

5355180الوكٌل حسن عزت عصام اسامه

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600494الجٌزة



5355181زكى سعٌد اشرؾ اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600471الجٌزة

5355182محمد سٌد اشرؾ اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600450الجٌزة

5355183امٌن حنفى عمر اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

5355184محمد عثمان محمد اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600425الجٌزة

5355185احمد مصطفى محمد اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600478الجٌزة

5355186مدبولى المنعم عبد مسعود امٌر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600438الجٌزة

5355187محمد عثمان هللا عبد اٌمن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600464الجٌزة

5355188سوٌفى حسن سامح باسم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

5355189هللا عبد حسن محمد احمد بالل

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600485الجٌزة

5355190على فاروق تامرهشام

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة

5355191عثمان حسن كرم حسن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600404الجٌزة

5355192مصطفى عجمى عاشور خالد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600443الجٌزة

5355193المقصود عبد سعد رجب سٌد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600416الجٌزة



5355194حسٌن محمد خالد الدٌن سٌؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600456الجٌزة

5355195الحافظ عبد صدقى على طارق

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة

5355196محمود ابراهٌم عمرو عادل

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600433الجٌزة

5355197العلٌم عبد محمد محمود عادل

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600456الجٌزة

5355198محمد رٌاض الستار عبد عادل عمر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600418الجٌزة

5355199مصطفى محمد فتحى الناصر عبد عمر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة

5355200محمد صابر عادل كرٌم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600444الجٌزة

5355201السٌد سمٌر هشام كرٌم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

5355202الشافعى توفٌق احمد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600437الجٌزة

5355203سلٌم عطٌه احمد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600440الجٌزة

5355204حسٌن الرحمن عبد حسٌن محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600440الجٌزة

5355205قناوى المؤمن عبد سعداوى محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600452الجٌزة

5355206شحات محمود عاشور محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600467الجٌزة



5355207محمد راشد الؽنى عبد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600438الجٌزة

5355208محمود ابراهٌم محمود محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600448الجٌزة

5355209امام محمد محمود محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600465الجٌزة

5355210اسماعٌل محمود محمد اسماعٌل محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600422الجٌزة

5355211على احمد حسن محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600416الجٌزة

5355212شاكر فتحى ربٌع محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600438الجٌزة

5355213محمد البارى عبد عادل محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600416الجٌزة

5355214عطٌه على العاطى عبد كرم محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600437الجٌزة

5355215محمود عباس محمد محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600427الجٌزة

5355216محمد حنفى كرم مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

5355217محمد رفاعى محمد مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600436الجٌزة

5355218زاٌد محمد محمد مصطفى مصطفى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600437الجٌزة

5355219ربه عبد رمضان اشرؾ ممدوح

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600421الجٌزة



5355220محمود العاطى عبد محمود مؤمن

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

5355221العال عبد اسماعٌل خلؾ هانى

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600441الجٌزة

5355222محمد سٌد حمدى ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600445الجٌزة

5355223حسن رمضان مجدى ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600438الجٌزة

5355224المنعم عبد الفتاح عبد ولٌد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600409الجٌزة

5355231قناوى مرسى طاهر احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600423الجٌزة

5355232مصطفى الحمٌد عبد محمود عرفه احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600399الجٌزة

5355233مطاوع الرحٌم عبد محمود احمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600424الجٌزة

5355234محمد الهادى عبد احمد حسٌن اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355235على فوزى صفوت اسالم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

5355236معروؾ معروؾ اسامه حازم

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600408الجٌزة

5355237العزٌز عبد رمضان العزٌز عبد صابر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

5355238محمد عادل محمد عادل

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الجٌزة



5355239محمد صبرى بطٌخ الرحمن عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600434الجٌزة

5355240احمد سٌد رجب محمد الرحمن عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الجٌزة

5355241حسن الفتاح عبد احمد الفتاح عبد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431الجٌزة

5355242حافظ محمود محمد عالء

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600420الجٌزة

5355243قناوى رضوان سعٌد على

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600403الجٌزة

5355244دروٌش محمد دسوقى مصطفى على

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600430الجٌزة

5355245احمد سٌد فتحى فتحى عمر

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600453الجٌزة

5355246حسن محمد سمٌر عباس محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600426الجٌزة

5355247الرحمن عبد فاروق الرحمن عبد محمد

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600420الجٌزة

5355248محمد محمود محمد محمود

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439الجٌزة

5355249القادر عبد السٌد سعٌد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600423الجٌزة

5355250جوده معاطى توفٌق محمد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600427الجٌزة

5355251الحمٌد عبد خالد محمد ٌوسؾ

 دار

 التعاون

 للطبع

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448الجٌزة



5355261الملٌجى احمد السٌد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600514الجٌزة

5355262رضوان سعد عفٌفى اشرؾ احمد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600511الجٌزة

5355263سلٌمان خلؾ عامر احمد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600489الجٌزة

5355264محمد هللا عبد محمد اسالم
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600490الجٌزة

5355265العظٌم عبد ربٌع محمد اٌمن حمزه
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600457الجٌزة

5355266محمد محمود سعٌد محمود خالد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600493الجٌزة

5355267حسٌب سالم شعبان الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600488الجٌزة

5355268رواش احمد سٌد الحلٌم عبد محمود الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600508الجٌزة

5355269محجوب رمضان هشام الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600472الجٌزة

5355270المجٌد عبد عزٌز احمد محمد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600446الجٌزة

5355271خلٌفه الجابر عبد حامد محمد
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600449الجٌزة

5355272محمد عبده فتحى محمد محمود
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600460الجٌزة

5355273سرٌع ابو سالمه مسعد محمود
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600508الجٌزة

5355274الموافى الرحمن عبد شعبان خالد مؤمن
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600484الجٌزة

5355275محمد محمد احمد عز ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
ناجح600486الجٌزة

5355281ابراهٌم محمود ابراهٌم اسامه
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600456الجٌزة

5355282محمد ابراهٌم حسن على حسن
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600475الجٌزة

5355283محمد محمد السٌد مجدى
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600449الجٌزة

5355284حسن محمد محمد فتحى محمد
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600501الجٌزة

5355285محمد مسعد محمد مسعد
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600430الجٌزة

5355286على عزت مجدى مصطفى
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600496الجٌزة

5355287سٌد  محمد سٌد مصطفى ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 فنٌة تجهٌزات

للطباعة
ناجح600488الجٌزة

5355291العظٌم عبد خمٌس حسن ابراهٌم
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600491الجٌزة

5355292هاشم ابو على ابراهٌم خالد ابراهٌم
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600465الجٌزة

5355293راضى محمد صبحى محمد ابراهٌم
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600515الجٌزة

5355294هاشم على عادل بكر ابو
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600512الجٌزة



5355295سعداوى البصٌر عبد اٌمن احمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600466الجٌزة

5355296القوى عبد دخٌل خالد احمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600500الجٌزة

5355297خاطر كامل خالد احمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5355298عثمان محمود بهجت عصام احمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
مفصول600الجٌزة

5355299العزٌز عبد احمد محمد احمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600499الجٌزة

5355300الحمٌد عبد محمد شرٌؾ باسل
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600510الجٌزة

5355301قطب محمد احمد بشار
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600509الجٌزة

5355302توفٌق الرؤوؾ عبد محمد حسام
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600519الجٌزة

5355303حسن رضوان حسن سمٌر حسن
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600458الجٌزة

 ٌوسؾ صبح محمد ٌحٌى صبح محمد خالد

الحشٌم
5355304

 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600469الجٌزة

5355305كمال فرنسٌس رضا رومانى
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600500الجٌزة

5355306محمد الرحمن عبد محمد جمال الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600463الجٌزة

5355307محمود سعد محمد الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600439الجٌزة

5355308محجوب احمد سرٌع ابو سعٌد هللا عبد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600434الجٌزة

5355309السٌد محمد شحاته عاطؾ عمر
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600490الجٌزة

5355310الفقى المجٌد عبد على فتحى عمر
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600519الجٌزة

5355311جارحى حسٌن فاروق لٌثى عمرو
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600449الجٌزة

5355312بدر ابراهٌم عطٌه حسن عٌد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600512الجٌزة

5355313ربٌع صادق محمد كرٌم
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600462الجٌزة

5355314الحسٌب عبد محمد هانى مازن
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600431الجٌزة

5355315على السٌد احمد محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600510الجٌزة

5355316ؼزالى هللا فضل العامر احمد محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600508الجٌزة

5355317حسن محمد صبحى اشرؾ محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600452الجٌزة

5355318الشهالى قطب الفتاح عبد القطب محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600526الجٌزة

5355319محمد السٌد خالد محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600504الجٌزة

5355320عواد المعبود عبد رفعت محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600517الجٌزة



5355321االشقر محمد العزٌز عبد سعد محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600500الجٌزة

5355322محمد على التواب عبد محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600442الجٌزة

5355323محمد المنعم عبد على محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600508الجٌزة

5355324سالم امٌن محمود محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600454الجٌزة

5355325سعد على محمد مصطفى محمد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600485الجٌزة

5355326ابراهٌم سلٌمان طارق محمود
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600483الجٌزة

5355327على سٌد عٌد مصطفى
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600482الجٌزة

5355328خفاجى العزٌز عبد كامل مصطفى
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600498الجٌزة

5355329جارحى حسٌن فاروق حسام الدٌن نور
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600501الجٌزة

5355330متولى العال عبد ماهر وحٌد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600518الجٌزة

5355331العزٌز عبد فوزى عصام ولٌد
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600494الجٌزة

5355332فرج عثمان ممدوح احمد ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600476الجٌزة

5355333عماره احمد حلمى اسالم ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600521الجٌزة

5355334حسن العال ابو سٌد ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600503الجٌزة

5355335محمد محمود عاطؾ ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600481الجٌزة

5355336احمد خلؾ عصام ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وطبع تحضٌر

اوفست
ناجح600482الجٌزة

5355341صادق عبده رفعت احمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600470الجٌزة

5355342الدسوقى زٌد ابو محمد مجدى احمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600453الجٌزة

5355343ابراهٌم حامد حسن حسن ادهم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600470الجٌزة

5355344محمد احمد محمد ادهم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600410الجٌزة

5355345حبٌب السٌد محمد اسالم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600387الجٌزة

5355346العرفى الحمٌد عبد السٌد وفٌق السٌد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600433الجٌزة

5355347سلٌمان عاطؾ هانى اندرو
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600485الجٌزة

5355348جبل الفتاح عبد محمود بشار
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600465الجٌزة

5355349سرٌع ابو سعٌد وائل تامر
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600402الجٌزة

5355350جوده على ابراهٌم كرم حازم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600432الجٌزة



5355351محمود مصطفى محمد عٌد خالد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600474الجٌزة

5355352جبر مختار مصطفى خالد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600415الجٌزة

5355353راشد عطوان ثابت سالم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600463الجٌزة

5355354المحسن عبد رجب خمٌس سامى
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600482الجٌزة

5355355احمد سعٌد ولٌد سعٌد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600467الجٌزة

5355356عبده محمد عامر محمد شادى
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
مفصول600الجٌزة

5355357خلٌفه محمد احمد الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600429الجٌزة

5355358فرج فؤاد محمد الرحمن عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600470الجٌزة

5355359الاله عبد فرؼلى احمد الاله عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600469الجٌزة

5355360دردٌر سٌد اشرؾ هللا عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600465الجٌزة

5355361حسن محمد سٌد هللا عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600444الجٌزة

5355362عباس شحاته صالح هللا عبد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600469الجٌزة

5355363القادر عبد محمد السٌد عالء
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600428الجٌزة

5355364محمد احمد مصطفى على
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600471الجٌزة

5355365ؼالى ابراهٌم محمد محمود محمد عمار
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600424الجٌزة

5355366الحلٌم عبد كامل مصطفى الدٌن عالء عمر
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600479الجٌزة

5355367المجٌد عبد احمد اسامه كرٌم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600410الجٌزة

5355368ونٌس عدلى شنوده كرٌم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600446الجٌزة

5355369الوارث عبد اسماعٌل ٌحى كرٌم
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

5355370القلٌوبى محمد طه ابراهٌم محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600480الجٌزة

5355371ؼالى محمد الرؤؾ محمدعبد سعٌد احمد محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600449الجٌزة

5355372الحفناوى محمد هللا عبد احمد محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
راسب600الجٌزة

5355373السٌد المنعم عبد اٌمن محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600485الجٌزة

5355374صادق المقصود عبد حامد محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600511الجٌزة

5355375على احمد على محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600417الجٌزة

5355376قرنى محمد مجدى محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600427الجٌزة



5355377العرفى الحمٌد عبد السٌد وفٌق محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600500الجٌزة

5355378حسن العال ابو ولٌد محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600464الجٌزة

5355379احمد على ولٌد محمد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600425الجٌزة

5355380نصر السٌد اسامه مسعد
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600407الجٌزة

5355381احمد االمٌن محمد احمد مصطفى
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600427الجٌزة

5355382تمام الهادى عبد عٌد مصطفى
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600453الجٌزة

5355383صادق احمد محمد معاذ
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600488الجٌزة

5355384عقل محمد الفتاح عبد محمد ٌوسؾ
 نهضة

مصر

 وتسطٌر تجلٌد

وتذهٌب
ناجح600483الجٌزة

سكٌل نت5355391داود احمد محمد حمدى ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451الجٌزة

سكٌل نت5355392عفٌفى فهمى عفٌفى ابراهٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489الجٌزة

سكٌل نت5355393عباس حسن نصر محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الجٌزة

سكٌل نت5355394دره سالمه محمد احمد اشرؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443الجٌزة

سكٌل نت5355395فرج محمد احمد اشرؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600412الجٌزة

سكٌل نت5355396الدٌب السٌد فتحى اٌمن احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479الجٌزة

سكٌل نت5355397ابورٌه حسٌن محمود اٌمن احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474الجٌزة

سكٌل نت5355398حسٌن عوض جالل اٌهاب احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600394الجٌزة

سكٌل نت5355399قندٌل ناصر جمال احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الجٌزة

سكٌل نت5355400محمد النبى عبد سالمه احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600474الجٌزة

سكٌل نت5355401المٌكى الواسع عبد قاسم صادق احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600445الجٌزة

سكٌل نت5355402متولى محمود محمد صفوت احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463الجٌزة



سكٌل نت5355403المتعال عبد انور محمد الدٌن صالح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458الجٌزة

سكٌل نت5355404الرحمن عبد عطٌه عاطؾ احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476الجٌزة

سكٌل نت5355405حسٌن سٌد حسنى كمال احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600459الجٌزة

سكٌل نت5355406ٌونس رافت محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الجٌزة

سكٌل نت5355407ٌوسؾ عواد محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600437الجٌزة

سكٌل نت5355408اسماعٌل محمد محمد احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443الجٌزة

سكٌل نت5355409كامل العزٌز عبد الدٌن عصام ممدوح احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452الجٌزة

سكٌل نت5355410محمد عرفه فاروق هشام احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600434الجٌزة

سكٌل نت5355411ٌوسؾ احمد ٌاسر احمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الجٌزة

سكٌل نت5355412سلٌم احمد الكرٌم عبد رمضان اسامه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600419الجٌزة

سكٌل نت5355413السٌد صالح الدٌن كمال اسالم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444الجٌزة

سكٌل نت5355414اللطٌؾ عبد اسماعٌل محمد اسماعٌل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600404الجٌزة

سكٌل نت5355415ابراهٌم صالح مٌالد اندرو

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600389الجٌزة

سكٌل نت5355416سٌد العربى سٌد وائل براء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة

سكٌل نت5355417ٌونان ثروت عادل بٌشوى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460الجٌزة

سكٌل نت5355418اسحق المسٌح عبد عماد جرجس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600434الجٌزة

سكٌل نت5355419اٌوب صبرى عادل جوزٌؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة



سكٌل نت5355420فرنسٌس عٌاد عماد جون

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الجٌزة

سكٌل نت5355421امٌن على حسن اكرم حازم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600458الجٌزة

سكٌل نت5355422احمد حسٌن حسنى امجد حازم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600410الجٌزة

سكٌل نت5355423محمد زكى محمود حازم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600385الجٌزة

سكٌل نت5355424احمد عطٌه السٌد احمد حسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الجٌزة

سكٌل نت5355425حسنٌن احمد ماهر حسام

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449الجٌزة

سكٌل نت5355426ابراهٌم الدٌن نور رمضان حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الجٌزة

سكٌل نت5355427شنن حسٌن سمٌر حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الجٌزة

سكٌل نت5355428السالم عبد محمد العظٌم عبد حسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600536الجٌزة

سكٌل نت5355429الزاملى حسن منصور محمد خالد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600516الجٌزة

سكٌل نت5355430زٌن محمد حسن اسامه زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511الجٌزة

سكٌل نت5355431داود الرحمن عبد سٌد زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468الجٌزة

سكٌل نت5355432كامل سٌد محمد زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

سكٌل نت5355433محمد على محمد زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479الجٌزة

سكٌل نت5355434بكرى عزت محمد ٌاسر زٌاد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الجٌزة

سكٌل نت5355435الفتاح عبد محمد امام الدٌن سٌؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

مفصول600الجٌزة

سكٌل نت5355436محمد محمود اٌمن الدٌن سٌؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600502الجٌزة



سكٌل نت5355437على ابراهٌم محمد شهاب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469الجٌزة

سكٌل نت5355438اسماعٌل مندى الحمٌد عبد صهٌب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600412الجٌزة

سكٌل نت5355439سعٌد السالم عبد رمضان احمد طارق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462الجٌزة

سكٌل نت5355440اسماعٌل على احمد طارق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450الجٌزة

سكٌل نت5355441مصطفى عٌسى حسن طارق

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435الجٌزة

سكٌل نت5355442الحافظ عبد مشحوت ٌاسر الحافظ عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600389الجٌزة

سكٌل نت5355443محمد ابراهٌم الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الجٌزة

سكٌل نت5355444خلٌل فرٌد محمد بالل الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

سكٌل نت5355445جندى سرحان جندى الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600479الجٌزة

سكٌل نت5355446السٌد خلٌل محمد خلٌل الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600430الجٌزة

سكٌل نت5355447نافع نافع اسماعٌل ابراهٌم شعبان الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600415الجٌزة

سكٌل نت5355448الهادى عبد فوزى صابر الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600414الجٌزة

سكٌل نت5355449عوض ؼرٌب محمد الرحمن عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الجٌزة

سكٌل نت5355450ابراهٌم محمد محمد الحسٌن هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600422الجٌزة

سكٌل نت5355451احمد العواض عبد حمدى عماد هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

سكٌل نت5355452سلٌمان محمد ابراهٌم مجدى هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600407الجٌزة

سكٌل نت5355453البٌاتى صالح مهند هللا عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446الجٌزة



سكٌل نت5355454محمد المعز عبد محمود المعز عبد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

سكٌل نت5355455احمد سٌد عزمى احمد عزمى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600426الجٌزة

سكٌل نت5355456شلتوت السٌد احمد عالء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416الجٌزة

سكٌل نت5355457خلٌل زكرٌا محمد عالء

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الجٌزة

سكٌل نت5355458على احمد محمد احمد طلعت على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439الجٌزة

سكٌل نت5355459على بٌومى محسن على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

سكٌل نت5355460العزٌز عبد محمد محمد على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600430الجٌزة

سكٌل نت5355461ابراهٌم صالح التهامى مصطفى على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600487الجٌزة

سكٌل نت5355462ابراهٌم الجود ابو سعد مصطفى على

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448الجٌزة

سكٌل نت5355463عشماوى الباسط عبد احمد عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462الجٌزة

سكٌل نت5355464منصور على منصور على عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600504الجٌزة

سكٌل نت5355465ابراهٌم صالح التهامى مصطفى عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600507الجٌزة

سكٌل نت5355466سرور مصطفى حسن مصطفى عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600433الجٌزة

سكٌل نت5355467ابراهٌم الكرٌم جاد وائل عمر

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466الجٌزة

سكٌل نت5355468محمد طه محمد خالد عمرو

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600446الجٌزة

سكٌل نت5355469جمعه سلٌمان سٌد عادل عمرو

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

سكٌل نت5355470معتوق محمد احمد خٌرى محمد عٌس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة



سكٌل نت5355471فضل سلٌمان دهب عصام كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600508الجٌزة

سكٌل نت5355472السٌد اسماعٌل عمر كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600472الجٌزة

سكٌل نت5355473حمزه ابراهٌم ممدوح كرٌم

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495الجٌزة

سكٌل نت5355474عبود ابراهم موسى منصور مازن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600452الجٌزة

سكٌل نت5355475الحكم عبد محروس اشرؾ محروس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473الجٌزة

سكٌل نت5355476على العزٌز عبد محمد ابوالعال محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600475الجٌزة

سكٌل نت5355477جبر احمد محمد احمد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600443الجٌزة

سكٌل نت5355478مصطفى رمضان جمعه محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600440الجٌزة

سكٌل نت5355479الفقى محمد حسن محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489الجٌزة

سكٌل نت5355480دروٌش مصطفى حسٌن خالد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500الجٌزة

سكٌل نت5355481احمد جمعه رضا محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451الجٌزة

سكٌل نت5355482احمد مسعد سٌد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600501الجٌزة

سكٌل نت5355483كرٌم خلٌفه كرٌم طارق محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600489الجٌزة

سكٌل نت5355484الرحٌم عبد مصطفى الرحٌم عبد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600433الجٌزة

سكٌل نت5355485قاسم المجٌد عبد محمد فتحى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600469الجٌزة

سكٌل نت5355486السعدنى السٌد محمود حسن ماهر محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600484الجٌزة

سكٌل نت5355487محمد العزٌز عبد مجدى محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600497الجٌزة



سكٌل نت5355488الوهاب عبد محمد محمود محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الجٌزة

سكٌل نت5355489محمد كامل نبٌل محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الجٌزة

سكٌل نت5355490احمد محمد هاشم محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431الجٌزة

سكٌل نت5355491مصطفى شبراوى ولٌد محمد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444الجٌزة

سكٌل نت5355492بحٌرى محمد محمود خلؾ محمد اٌمن محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461الجٌزة

سكٌل نت5355493مصطفى المنعم عبد الحلٌم عبد محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600438الجٌزة

سكٌل نت5355494بسطاوى محمد عصام محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الجٌزة

سكٌل نت5355495السالم عبد ابراهٌم ناجح محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485الجٌزة

سكٌل نت5355496ٌوسؾ محمد امام ناصر محمود

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600505الجٌزة

سكٌل نت5355497الحمٌد عبد النبى عبد خالد مروان

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600511الجٌزة

سكٌل نت5355498محمد احمد ربٌع مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600526الجٌزة

سكٌل نت5355499حسن عمر الرحمن عبد مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600524الجٌزة

سكٌل نت5355500عمر صالح عزمى الدٌن عز مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600518الجٌزة

سكٌل نت5355501طه العربى السٌد ناصر مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600527الجٌزة

سكٌل نت5355502محمد محمود ٌوسؾ مصطفى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600495الجٌزة

سكٌل نت5355503لبٌب محمود صفوت حسن محمود مهاب

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600466الجٌزة

سكٌل نت5355504احمد شعبان حسٌن مهند

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600496الجٌزة



سكٌل نت5355505ادم احمد العزٌز عبد حربى مؤمن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

سكٌل نت5355506العشماوى اللطٌؾ عبد سرحان ناجى

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الجٌزة

سكٌل نت5355507هالل الكرٌم عبد على احمد هالل

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الجٌزة

سكٌل نت5355508حنا فتحى سمعان وجٌه

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الجٌزة

سكٌل نت5355509قرنى محمد توفٌق ولٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600414الجٌزة

سكٌل نت5355510احمد الراضى عبد الرحٌم عبد ولٌد

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460الجٌزة

سكٌل نت5355511هللا عبد محمد صالح الهادى محمد ٌاسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463الجٌزة

سكٌل نت5355512ٌاسٌن حسٌن محمد ٌاسٌن

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

راسب600الجٌزة

سكٌل نت5355513خطاب حنفى احمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600460الجٌزة

سكٌل نت5355514الهادى عبد المنعم عبد اشرؾ ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600464الجٌزة

سكٌل نت5355515حسٌن عزت اٌمن ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600483الجٌزة

سكٌل نت5355516عزٌز ٌوسؾ اٌهاب ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485الجٌزة

سكٌل نت5355517الستار عبد شفٌق خالد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600432الجٌزة

سكٌل نت5355518على بهجت سٌؾ ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600463الجٌزة

سكٌل نت5355519احمد محمد على ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600454الجٌزة

سكٌل نت5355520الواحد عبد سعد فرٌد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485الجٌزة

سكٌل نت5355521عفٌفى الرحمن عبد محمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476الجٌزة



سكٌل نت5355522السٌد صابر محروس محمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600468الجٌزة

سكٌل نت5355523محمد وهبه محمد ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600476الجٌزة

سكٌل نت5355524حسن محمد طه فتحى هانى ٌوسؾ

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600500الجٌزة

سكٌل نت5355525حجازى عباس ادرى ٌونس

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600473الجٌزة

سكٌل نت5355531احمد محمد جمٌل احمد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600476الجٌزة

سكٌل نت5355532ٌوسؾ احمد سٌد مروان محمد احمد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600528الجٌزة

سكٌل نت5355533مهران محمود نبٌل احمد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600564الجٌزة

سكٌل نت5355534المسٌح عبد منصور سامى اندرو
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600488الجٌزة

سكٌل نت5355535فتوح امٌن محمد محمود محمد انس
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600565الجٌزة

سكٌل نت5355536سٌد عزت محمد عصام زٌاد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600563الجٌزة

سكٌل نت5355537حسٌن عالم محمد عالم طارق
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600554الجٌزة

سكٌل نت5355538موسى عابدٌن عصام الرحمن عبد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600548الجٌزة

سكٌل نت5355539محمد كامل وسام ولٌد الدٌن عالء
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600556الجٌزة

سكٌل نت5355540سٌد ٌحى ابراهٌم على
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600547الجٌزة

سكٌل نت5355541حسن فاروق ٌاسر عمار
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600543الجٌزة

سكٌل نت5355542على محمد عصام عمر
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600536الجٌزة

سكٌل نت5355543تادرس نعٌم اٌمن كرٌم
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600543الجٌزة

سكٌل نت5355544سلٌمان درار سٌد محمود مازن
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600532الجٌزة

سكٌل نت5355545على عصمت محمد اسامه محمد
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600531الجٌزة

سكٌل نت5355546داهش احمد محمود مصطفى معتصم
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600532الجٌزة

سكٌل نت5355547على محمد عطا هشام
 الحاسب برمجة

اآللى
ناجح600503الجٌزة

5355551الدٌن علم مصطفى سعٌد ابراهٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439الجٌزة

5355552حنفى هللا عبد ابراهٌم احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة



5355553السالم عبد عزمى اشرؾ احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

5355554الظاهر عبد حسن بٌومى احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600410الجٌزة

5355555عمر محمد الرشٌد عبد العزٌز عبد احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600420الجٌزة

5355556العال عبد محمود العزٌز عبد احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

5355557محمد احمد احمد عماد احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600404الجٌزة

5355558امام عباس محمود محمد احمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600420الجٌزة

5355559محمد بدوى محمد ادهم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600431الجٌزة

5355560مصطفى حسنى مصطفى اسامه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600415الجٌزة

5355561عثمان حماده حمدى اسالم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الجٌزة

5355562صاوى محمد محمود اسالم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

5355563منطاوى محمد مصطفى فكرى الحسٌن
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600455الجٌزة

5355564المجٌد عبد محمود اسامه اٌمن
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600428الجٌزة

5355565حسٌن على السالم عبد على باسم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600412الجٌزة

5355566محمود احمد محمود حسام
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة

5355567هرٌدى محمد النور ابو حسن
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600438الجٌزة

5355568دهب ابو ربٌعى دهب ابو حسن
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600442الجٌزة

5355569محمود حسن صالح خالد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600436الجٌزة



5355570شمردن حسٌن فراج محمد رامى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600451الجٌزة

5355571زكى سٌد عربى سٌد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة

5355572على الحمٌد عبد محمد هانى سٌد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600415الجٌزة

5355573السالم عبد عوٌس ٌحٌى طارق
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600421الجٌزة

5355574وهبه محمد ابراهٌم كامل عادل
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600462الجٌزة

5355575خلٌفه احمد محمد محمود عادل
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

5355576توفٌق سٌد حسن الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600416الجٌزة

5355577حسن محمود حسن الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600409الجٌزة

5355578محمد ابراهٌم راضى الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600421الجٌزة

5355579السٌد العزٌز عبد سٌد الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الجٌزة

5355580عباس فهمى عفٌفى الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600418الجٌزة

5355581على محمد محمد ماجد الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600406الجٌزة

5355582احمد ٌوسؾ محمد الرحمن عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600407الجٌزة

5355583خطاب السٌد عبد اٌمن هللا عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600439الجٌزة

5355584السٌد هللا عبد عماد هللا عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600398الجٌزة

5355585عاشور محمد مروان هللا عبد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600403الجٌزة

5355586امٌن عمر محمد عمر
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600403الجٌزة



5355587السٌد على منصور محمد عمرو
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600421الجٌزة

5355588الؽنى عبد عٌد مصطفى عٌد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600398الجٌزة

5355589محمد المقصود عبد صالح كرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600405الجٌزة

5355590محمود محمد هللا فتح طارق كرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600461الجٌزة

5355591العال عبد محمود العزٌز عبد كرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600413الجٌزة

5355592حسن احمد ماهر كرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600405الجٌزة

5355593محمود محمد فهمى محمد كرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600414الجٌزة

5355594حسن محمد اشرؾ محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600419الجٌزة

5355595الشوبخ محمد شحات رافت محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600422الجٌزة

5355596الخولى محمد الستار عبد رضا محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600407الجٌزة

5355597خلٌفه محمد العال عبد سٌد محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600418الجٌزة

5355598مبروك محروس الدٌن عالء محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600411الجٌزة

5355599محمد هللا عبد عمر محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600434الجٌزة

5355600قندٌل هللا عبد فٌصل محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600426الجٌزة

5355601هرٌدى صابر مجدى محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600419الجٌزة

5355602الرفعى محمود محمد الرحمن عبد محمد محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355603محمود محمد محمود محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة



5355604سٌد سٌد مختار محمد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355605الرشٌد عبد النبى عبد احمد محمود
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355606عوٌس البارى عبد القادر عبد مجدى محمود
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355607احمد سلٌم صدٌق مروان
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355608امام البدرى رمضان مصطفى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355609شبٌب كامل محسن مصطفى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600400الجٌزة

5355610الحلٌم عبد احمد محمد مصطفى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355611محمد مصطفى محمد مصطفى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355612دروٌش ٌوسؾ على امجد مهاب
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600426الجٌزة

5355613محمود امام محمود هادى
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600400الجٌزة

5355614محمد الؽنى عبد اسامه ٌاسٌن
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600410الجٌزة

5355615فرج محمود محمد احمد ٌوسؾ
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600407الجٌزة

5355616محمد الحلٌم عبد حسٌن ٌوسؾ
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355617سٌد المجٌد عبد خلؾ ٌوسؾ
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355618حسن جابر سٌد ٌوسؾ
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

 عبد الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد ٌوسؾ

الكرٌم
5355619

 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600399الجٌزة

5355620هللا عبد السٌد عبده ٌوسؾ
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600400الجٌزة



5355621الحمٌد عبد على الحمٌد عبد على ٌونس
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ثانً دور600الجٌزة

5355631سعٌد عثمان محمد عوض اسراء
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480الجٌزة

5355632السٌد العزٌز عبد احمد االء
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600448الجٌزة

5355633عثمان محمد حسٌن االء
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600485الجٌزة

5355634الباقى عبد احمد سٌد مجدى بسمه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600450الجٌزة

5355635المنعم عبد ربٌعى متولى سعٌد حبٌبه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600423الجٌزة

5355636على محمد حسٌن نبٌه حبٌبه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600430الجٌزة

5355637الرحٌم عبد عٌد ٌاسر دٌنا
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600444الجٌزة

5355638بدر طلعت محمد رؼد
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600435الجٌزة

5355639الرحٌم عبد على الحلى عال
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600449الجٌزة

5355640على فارس محمد صابر فاطمه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600447الجٌزة

5355641احمد محمود كارم فرٌده
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600480الجٌزة

5355642على نصر حمدى مروه
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600427الجٌزة

5355643هللا عبد ابراهٌم ابراهٌم ٌحٌى مرٌم
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600441الجٌزة

5355644محمد جمعه اٌمن منار
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600429الجٌزة

5355645محمد العال عبد هالل اشرؾ نورهان
 باٌونٌر

للحاسبات

 وصٌانة تشؽٌل

 الحاسبات

والشبكات

ناجح600433الجٌزة

5355651فهمى فتحى فهمى احمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600417الجٌزة



5355652المعطى عبد محمود عصام شرٌؾ

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600480الجٌزة

5355653سٌد على عادل على

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600428الجٌزة

5355654محمد مؽربى محمد عمرو

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
مفصول600الجٌزة

5355655حسٌن فهمى خالد فهمى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600421الجٌزة

5355656كامل احمد مصطفى كرٌم

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600450الجٌزة

5355657الرسول عبد رواش ابو رجب محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600452الجٌزة

5355658مصطفى فرج الباز رضا محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600499الجٌزة

5355659العظٌم عبد محمد العظٌم عبد محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600431الجٌزة

5355660الواحد عبد حسٌن الواحد عبد محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600432الجٌزة

5355661ابراهٌم احمد هللا عبد محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600516الجٌزة

5355662طه الوهاب عبد محمد محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

 وصٌانة تشؽٌل

النسٌج معدات
ناجح600433الجٌزة

5355671توفٌق محمد احمد سمٌر احمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600437الجٌزةالجاهزة المالبس

5355672طه شعبان محمد احمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600417الجٌزةالجاهزة المالبس

5355673الحمٌد عبد كمال الحمٌد عبد الحسٌن

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600423الجٌزةالجاهزة المالبس

5355674عطٌه محمد حسٌن مصطفى حسٌن

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600416الجٌزةالجاهزة المالبس

5355675الرحمن عبد المجٌد عبد محمد خلٌفه ضٌاء

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600459الجٌزةالجاهزة المالبس

5355676دسوقى ابورواش دسوقى الرحمن عبد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600431الجٌزةالجاهزة المالبس



5355677مسعد السٌد رفعت الرحمن عبد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600451الجٌزةالجاهزة المالبس

5355678محمد المجٌد عبد محمد ابراهٌم عمر

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600446الجٌزةالجاهزة المالبس

5355679السروى العزٌز عبد احمد حمدى محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600471الجٌزةالجاهزة المالبس

5355680موسى العزٌز عبد خلٌفه محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600415الجٌزةالجاهزة المالبس

5355681السٌد جبالى رشاد خٌرى محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600469الجٌزةالجاهزة المالبس

5355682محمد اللٌثى النبى عبد هانً محمد

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600457الجٌزةالجاهزة المالبس

5355683ابراهٌم محمد محمود احمد محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600421الجٌزةالجاهزة المالبس

5355684حسٌن فاروق حسٌن محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600446الجٌزةالجاهزة المالبس

5355685رومٌه محمد اسماعٌل مصطفى محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600424الجٌزةالجاهزة المالبس

5355686العزٌز عبد الرحمن عبد وائل محمود

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600463الجٌزةالجاهزة المالبس

5355687حماد محمد محمد العزٌز عبد مصطفى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600429الجٌزةالجاهزة المالبس

5355688العال ابو شعبان عصام مصطفى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600450الجٌزةالجاهزة المالبس

5355689الكرٌم عبد عٌد محمد عٌد وهبه

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600424الجٌزةالجاهزة المالبس

5355690الؽنى عبد نبٌل ارمٌاء ٌوسؾ

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600449الجٌزةالجاهزة المالبس

5355691عطا صالح عطا شعبان ٌوسؾ

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600469الجٌزةالجاهزة المالبس

5355692محمد مختار عمر ٌوسؾ

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600469الجٌزةالجاهزة المالبس

5355693حسن فرج شلبى فتحى ٌوسؾ

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600450الجٌزةالجاهزة المالبس



5355701على عبده على اسراء

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600446الجٌزةالجاهزة المالبس

5355702على جمعه السٌد االء

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600443الجٌزةالجاهزة المالبس

5355703الحمٌد عبد حسن محمد امانى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600441الجٌزةالجاهزة المالبس

5355704ابراهٌم محمد معوض اٌمن اٌمان

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600419الجٌزةالجاهزة المالبس

5355705الحمامى العال عبد عقل عادل اٌه

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600468الجٌزةالجاهزة المالبس

5355706الفتاح عبد هلٌل احمد هلٌل حبٌبه

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

راسب600الجٌزةالجاهزة المالبس

5355707محمد سعٌد عالء سجى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600473الجٌزةالجاهزة المالبس

5355708زقله حمد مختارعلى شروق

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600455الجٌزةالجاهزة المالبس

5355709المقصود عبد نجاح ظافر ضحى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600445الجٌزةالجاهزة المالبس

5355710حجازى الفتاح عبد رجب ؼاده

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600479الجٌزةالجاهزة المالبس

5355711الكومى توفٌق هارون ٌسرى فاطمه

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600437الجٌزةالجاهزة المالبس

5355712محمد شعراوى حسانٌن مٌاده

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600467الجٌزةالجاهزة المالبس

5355713محمد العزٌز عبد سمٌر نجاح

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600499الجٌزةالجاهزة المالبس

5355714الواحد عبد حسٌن الواحد عبد ندى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600472الجٌزةالجاهزة المالبس

5355715عمار احمد محمد مصٌلحى ندى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600470الجٌزةالجاهزة المالبس

5355716محمد سعٌد عالء نهال

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600493الجٌزةالجاهزة المالبس

5355717اللطٌؾ عبد شحاته رجب هدى

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600456الجٌزةالجاهزة المالبس



5355718الحداد حسنى عصام هند

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

ناجح600422الجٌزةالجاهزة المالبس

5355719زكى محمد هانى منه

 النٌل

للصناعات

النسٌجٌة 

600الجٌزةالجاهزة المالبس
سح)مفصول

(ملؾ ب

5355731محمد حسٌن إبراهٌم عاطؾ ابراهٌم
 سٌارات

امبابة
ناجح600433الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355732سٌد عطٌه سٌد ابوالعال
 سٌارات

امبابة
ناجح600424الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355733حسن عاطؾ جمال احمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600465الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355734شاكر حمدى عماد احمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600455الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355735ابراهٌم احمد كمال محمد احمد
 سٌارات

امبابة
راسب600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355736السٌد احمد مصطفى احمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600397الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355737النمر الؽفار عبد السٌد عبد مبروك اسالم
 سٌارات

امبابة
ناجح600471الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355738مجلى ٌوسؾ فكرى ٌوسؾ امٌر
 سٌارات

امبابة
ناجح600398الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355739مترى فكرى عزت اٌهاب
 سٌارات

امبابة
ناجح600440الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355740الشعار حسٌن خلٌل اسالم باسم
 سٌارات

امبابة
ناجح600445الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355741إدرٌس متولى أٌمن باسم
 سٌارات

امبابة
ناجح600462الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355742محمود إبراهٌم عادل باسم
 سٌارات

امبابة
ناجح600433الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355743ذكرى بدٌر رومانى بٌتر
 سٌارات

امبابة
ناجح600497الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355744مصطفى محمد ٌاسر جالل
 سٌارات

امبابة
ناجح600473الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355745بشاى ابراهٌم اسامه جون
 سٌارات

امبابة
ناجح600442الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355746محمد فرحات حسن حسام
 سٌارات

امبابة
ناجح600461الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355747طاهر حماد محسن حسن
 سٌارات

امبابة
ناجح600455الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355748احمد مبروك احمد خالد
 سٌارات

امبابة
ناجح600463الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355749القادر عبد رضوان أٌمن خالد
 سٌارات

امبابة
ناجح600517الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355750صالح احمد محمد خالد
 سٌارات

امبابة
ناجح600507الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355751حنٌن سامى نادر سامى
 سٌارات

امبابة
ناجح600451الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355752إبراهٌم شنوده عاطؾ سمٌر
 سٌارات

امبابة
ناجح600455الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355753راؼب محى مجدى شادى
 سٌارات

امبابة
ناجح600477الجٌزةالسٌارات صٌانة



5355754عٌسى رجب سٌد هشام شادى
 سٌارات

امبابة
ناجح600465الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355755احمد على محمد الدٌن حسام شهاب
 سٌارات

امبابة
ناجح600497الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355756الونٌس عبد محفوظ النبى عبد طارق
 سٌارات

امبابة
ناجح600488الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355757الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد رضا الحلٌم عبد
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355758حسن العاطى عبد حسن الرحمن عبد
 سٌارات

امبابة
راسب600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355759اسماعٌل حسن هللا عبد الشافى عبد الرحمن عبد
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355760حسن فراج مجدى الرحمن عبد
 سٌارات

امبابة
ناجح600442الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355761احمد السٌد محمود الرحمن عبد
 سٌارات

امبابة
ناجح600435الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355762حافظ المنعم عبد انور المنعم عبد
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355763خلٌفه صاوى الواحد عبد عٌد الواحد عبد
 سٌارات

امبابة
راسب600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355764ابراهٌم سلٌمان سٌد عصام الدٌن عز
 سٌارات

امبابة
ناجح600452الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355765على ثابت على الدٌن عز
 سٌارات

امبابة
ناجح600467الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355766اللطٌؾ عبد شحاته خالد عمار
 سٌارات

امبابة
ناجح600449الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355767احمد مصطفى مجدى عمر
 سٌارات

امبابة
ناجح600481الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355768على محمد سٌد ناصر عمر
 سٌارات

امبابة
ناجح600482الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355769امٌن أنور احمد ٌاسر عمر
 سٌارات

امبابة
ناجح600419الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355770ابراهٌم فتحى ابراهٌم عمرو
 سٌارات

امبابة
ناجح600445الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355771حسن مصطفى أحمد عمرو
 سٌارات

امبابة
ناجح600410الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355772سلٌمان حامد سالم عمرو
 سٌارات

امبابة
ناجح600447الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355773مرزوق فتحى اسماعٌل فتحى
 سٌارات

امبابة
ناجح600404الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355774احمد أبوالنجا احمد اشرؾ فوزى
 سٌارات

امبابة
ناجح600408الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355775فرج سٌد أشرؾ فٌصل
 سٌارات

امبابة
ناجح600457الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355776اقالدٌوس الشهٌد عبد نعٌم كٌرلس
 سٌارات

امبابة
ناجح600398الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355777ٌونان لبٌب ٌوسؾ لبٌب
 سٌارات

امبابة
ناجح600447الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355778منصور محمد الدٌن محى مجدى
 سٌارات

امبابة
ناجح600476الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355779حافظ ابراهٌم احمد محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600468الجٌزةالسٌارات صٌانة



5355780عٌد شرٌؾ العزب احمد محمد
 سٌارات

امبابة
مفصول600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355781الفتاح عبد إبراهٌم احمد محمد
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355782خضر رٌاض احمد محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600459الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355783محمد العزٌز عبد احمد محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600454الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355784أحمد محمد أشرؾ محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600482الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355785الرحمن عبد جاد أٌمن محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600424الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355786خلٌؾ محمد الفتاح عبد أٌمن محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600443الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355787محمد خالؾ بدوى محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600477الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355788متولى كامل رضا محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600431الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355789موسى حسانٌن رفعت محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600478الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355790محمود محمد سامح محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600440الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355791محمد سٌد طارق محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600451الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355792الشوٌخ رواش ابو محمد الفتاح عبد محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600410الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355793على محمد على محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600464الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355794هللا عبد فرؼلى السالم عبد فلفل محمد
 سٌارات

امبابة
ناجح600418الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355795حسانٌن صابر احمد محمود
 سٌارات

امبابة
ناجح600394الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355796ادم هللا عبد محمد محمود
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355797مسعود فتحى العال عبد نصر محمود
 سٌارات

امبابة
ناجح600423الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355798محمد احمد محمد حسٌن مصطفى
 سٌارات

امبابة
ناجح600423الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355799عبدالعزٌز مصطفً ولٌد مصطفً
 سٌارات

امبابة
ناجح600413الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355800فلتس جرجس نعٌم مٌنا
 سٌارات

امبابة
ناجح600477الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355801السٌد الصادق عبد احمد ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ناجح600375الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355802احمد عمران احمد ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ناجح600389الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355803حسن على حسن حسن ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ثانً دور600الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355804المصرى حسٌن سالم ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ناجح600410الجٌزةالسٌارات صٌانة

5355805مترى فكرى عزت ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ناجح600461الجٌزةالسٌارات صٌانة



5355806ناجٌه فتحى  سٌد نادر ٌوسؾ
 سٌارات

امبابة
ناجح600430الجٌزةالسٌارات صٌانة


