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جٌدناجح600417المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337001عمار الدٌن علم اشرؾ ابراهٌم

جٌدناجح600406المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337002على شحاته عباس سعد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337003محمد سرٌع ابو سالمه احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337004حسان عزت عادل احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337005احمد اسماعٌل عطوه احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337006محمد سعد سماح اشرؾ

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337007عطٌه ناجى اسامه اكرم

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337008ولسن انسى وجٌه اندرو

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337009حامد سعد ابراهٌم خالد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337010هالل ؼرٌب هالل رامى

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337011العوضى ابراهٌم سعد سعٌد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337012هللا عبد سٌد سالمه سٌد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337013احمد محمد سٌد الدٌن سٌؾ

جٌدناجح600436المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337014الشرقاوى محمد عادل محمد عادل

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337015حسن الحلٌم عبد كامل الحلٌم عبد

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337016على الحمٌد عبد رجب الحمٌد عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337017على الفتاح عبد اشرؾ الرحمن عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337018عباس مرزوق احمد شعبان الرحمن عبد

مقبولناجح600386المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337019محمود الحمٌد عبد شعبان الرحمن عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337020امٌن فاروق عاطؾ الرحمن عبد

مقبولناجح600384المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337021عمر محمد عمر احمد هللا عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337022عنبه الفتاح عبد محمد رمضان هللا عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337023محمد ٌوسؾ محمد عمرو

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337024هللا عبد محمد سٌد كرٌم

جٌدناجح600432المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337025متولى سعٌد محمد كرٌم

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337026محمد على المجٌد عبد اسماعٌل محمد

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337027حسن حلمى امٌر محمد



جٌدناجح600394المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337028محمد سٌد اٌمن محمد

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337029الخالق عبد على حسٌن محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337030زمر مرسى حسن شوقى محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337031كامل محمد الباسط عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337032عبده العلٌم عبد الحكٌم عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337033احمد بدرى محمد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337034سلٌمان الحسن ابو محمود محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337035مسلم محمد مختار محمد

مقبولناجح600382المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337036حافظ مؽراوى هانى محمد

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337037محمد احمد صبحى محمود

مفصول600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337038احمد الوفا ابو احمد مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337039سلٌم محمد مصطفى عاطؾ مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337040على احمد الحفٌظ عبد مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337041خلٌل محمد فراج مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337042فهٌم عزمى اشرؾ مٌنا

جٌدناجح600432المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337043عبدالمنجى احمد هشام هانى

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337044خلٌل مرسى محمدى محمد هشام

ثانً دور600المعادن خراطةالتجرٌبى األمٌرٌة5337045اللطٌؾ عبد فتحى مهدى ٌوسؾ

مقبولناجح600384صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337051السٌد ابراهٌم امٌن ابراهٌم

جٌدناجح600408صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337052شعبان هللا عبد على زٌاد

مقبولناجح600379صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337053السٌد حسن محمد الحمٌد عبد

جٌدناجح600393صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337054معوض عنتر اشرؾ عنتر

ثانً دور600صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337055خلٌفه كامل كمال كرٌم

جٌدناجح600391صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337056مدنى خضرى احمد محمد

جداً جٌدناجح600454صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337057حسٌن الفتاح عبد احمد محمد

جٌدناجح600423صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337058فوده محمد رزق محمد

مقبولناجح600368صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337059بكر محمد محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600398صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337060العزٌز عبد ابراهٌم الرحمن عبد محمد



جٌدناجح600418صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337061عرفات احمد على محمد

جٌدناجح600430صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337062عنبه ابو على احمد ماهر محمد

جٌدناجح600401صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337063متولى محمد متولى محمد

جٌدناجح600439صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337064مهدى محمد هانى محمد

مقبولناجح600372صاج أعمالالتجرٌبى األمٌرٌة5337065الزهار حسٌن كامل محمد مؤمن

جٌدناجح600406لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337071عراقى شعبان اشرؾ احمد

جٌدناجح600401لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337072حسن محمد احمد سٌد جمال احمد

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337073سالم هللا جاب احمد سالم احمد

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337074محمد اٌوب مدبولى احمد

جٌدناجح600437لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337075هللا عوض محمد اٌمن اسالم

 المقصود عبد محمد صبحى اسالم

صالح
جٌدناجح600430لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337076

ثانً دور600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337077على الؽٌط ابو محمد علً باسم

جٌدناجح600402لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337078امٌن عراقى مصطفى باسم

جٌدناجح600424لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337079اٌوب طه بركات صبحى بركات

جٌدناجح600409لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337080على سٌد فؤاد مصطفى بشار

جٌدناجح600414لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337081هللا عبد امام محمد حسن

جٌدناجح600409لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337082محمد الفتاح عبد ولٌد زٌاد

جٌدناجح600413لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337083السٌد سالمه جمال سالمه

جٌدناجح600400لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337084الفتاح عبد شعبان خالد شعبان

جٌدناجح600413لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337085ابراهٌم مبارك محمد صالح

جٌدناجح600413لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337086عمر على احمد محمد طه

 عبد احمد الصاوى رمضان هللا عبد

الجلٌل
مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337087

جٌدناجح600437لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337088ابراهٌم منصور ولٌد هللا عبد

جٌدناجح600397لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337089على سٌد فؤاد ضوى عبدالحلٌم

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337090حامد سٌد محمد عالء

جٌدناجح600397لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337091صبح منصور كامل سٌد على

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337092طالب ابو المنعم عبد محمد على

جٌدناجح600408لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337093عزٌز حنا عاطؾ عماد



جٌدناجح600395لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337094احمد محمد عٌد احمد عمر

جٌدناجح600430لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337095فراج محمد اشرؾ عمر

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337096على محمد محسن عمر

جٌدناجح600416لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337097محمد محمد محمود عمر

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337098على الشافى عبد ناجح عمر

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337099الحمٌد عبد المعتمد عبد جمال فارس

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337100خلٌفه مرزوق جمال كرٌم

ثانً دور600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337101عمران العجمى فاٌد كرٌم

جٌدناجح600427لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337102الحسٌنى كمال شرٌؾ كمال

جٌدناجح600402لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337103رمضان ابراهٌم صالح مجدي

مقبولناجح600389لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337104مرزوق امٌن ابراهٌم محمد

مقبولناجح600388لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337105محمد الشاذلى اٌهاب محمد

جٌدناجح600414لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337106محمد رضا محمد خالد محمد

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337107محمد توفٌق صالح محمد

جٌدناجح600391لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337108فرؼلى محمد الناصر عبد محمد

جٌدناجح600408لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337109الرحمن عبد شحاته محمود محمد

جٌدناجح600412لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337110بدوى محمود ٌاسر محمد

جٌدناجح600405لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337111ابراهٌم راؼب سعٌد محمود

مقبولناجح600384لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337112حسانٌن الؽنى عبد سٌد مؤمن

مفصول600لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337113كشك نصر رمضان نصر

مقبولناجح600380لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337114صقر حسن حلمى رضا ٌاسٌن

جٌدناجح600399لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337115محمود اسماعٌل احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600397لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337116مرسى سٌد محمد ٌوسؾ

مقبولناجح600385لحامالتجرٌبى األمٌرٌة5337117على محمود الكرٌم عبد مصطفى ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337121حسٌن عباس عبده احمد

 عبد ٌوسؾ الحق عبد فتحى  اسالم

الفضٌل
راسب600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337122

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337123النبى عبد الستار عبد وائل اسالم

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337124احمد رشوان عاطؾ اشرؾ



ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337125هللا رزق نصحى رمزى بوال

راسب600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337126قطب احمد فوزى سٌد حسام

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337127احمد الدٌن سعد حمدى رٌاض

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337128محمود صالح محمد  الدٌن صالح

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337129حسان احمد عٌد اسامه  الرحمن عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337130احمد عبده بحر خالد هللا عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337131عباس حسٌن محمد هللا عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337132على معتوق احمد على

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337133ابراهٌم شعبان عصام عمار

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337134امٌن محمد محمود عمر

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337135عبٌد جرجس عبٌد فادى

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337136ٌوسؾ احمد مهدى امٌن محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337137صالح طه دردٌر جمال محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337138السٌد فتحى رمضان محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337139العمٌرى صالح حماد صالح محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337140جمعه احمد عٌد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337141حسن حنفى حسن مجدى محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337142اسماعٌل احمد نصر هانى

راسب600ورش ماكٌناتالتجرٌبى األمٌرٌة5337143خلٌل عبدالمنعم فاروق ٌوسؾ

التجرٌبى األمٌرٌة5337151الباقى عبد محمد هشام ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600449

التجرٌبى األمٌرٌة5337152سٌد محمود حنفى احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

التجرٌبى األمٌرٌة5337153على محمود محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

التجرٌبى األمٌرٌة5337154سالم حسٌن مختار احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600411

التجرٌبى األمٌرٌة5337155امٌن فاروق عادل حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600420

التجرٌبى األمٌرٌة5337156محمد ابراهٌم العال عبد سٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

التجرٌبى األمٌرٌة5337157محمد الجواد عبد محمد الجواد عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مقبولناجح600384

التجرٌبى األمٌرٌة5337158محمد محمود سٌد خالد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600409

التجرٌبى األمٌرٌة5337159احمد صالح عصام هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600416



التجرٌبى األمٌرٌة5337160القادر عبد محمدى محمود هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

التجرٌبى األمٌرٌة5337161ابراهٌم عباس سٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600416

التجرٌبى األمٌرٌة5337162عوض احمد محمد محسن محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600390

التجرٌبى األمٌرٌة5337163محمد طه مرسى سامى محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600416

التجرٌبى األمٌرٌة5337164العجمى المنصؾ عبد صادق محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600405

التجرٌبى األمٌرٌة5337165محمد شوقى اشرؾ ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600414

التجرٌبى األمٌرٌة5337166رزق جمٌل حسٌن ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600438

التجرٌبى األمٌرٌة5337167شافعى محمد محمد ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600425

مفصول600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337171محمد حجازى تامر احمد

مفصول600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337172حسان محمد الظاهر عبد صالح احمد

جٌدناجح600408الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337173النور فج العال ابو فؤاد احمد

ثانً دور600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337174سلٌمان مرسى على محمد احمد

 الرحمن عبد الرحمن عبد عطٌه اسامه

محمد
جٌدناجح600443الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337175

جٌدناجح600440الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337176احمد السالم عبد اشرؾ اسالم

جٌدناجح600433الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337177فانوس نعٌم طلعت جرجس

مفصول600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337178المقصود عبد الوهٌدى رمضان شهاب

جٌدناجح600440الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337179سٌد ثابت على طارق

 عبد راؼب ابراهٌم سٌد  الرحمن عبد

الرحمن
جٌدناجح600442الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337180

جٌدناجح600438الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337181احمد الحسن ابو نور  الرحمن عبد

ثانً دور600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337182الظاهر عبد مصطفى الرحمن عبد

جٌدناجح600434الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337183محمود سمٌر محمود عمرو

ثانً دور600الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337184السٌد نبوى محمود عمرو

جٌدناجح600443الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337185ٌحى محمد احمد محمد

جٌدناجح600428الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337186عطٌه السٌد مصطفى السٌد محمد

جداً جٌدناجح600460الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337187محمد زاٌد محمود الدٌن حسام محمد

جٌدناجح600445الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337188محمود مصطفى مؤمن مصطفى

جٌدناجح600449الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337189الحافظ عبد فتحى فارس مؤمن

جٌدناجح600436الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337190محمد الفتاح عبد محمد احمد نورالدٌن



جٌدناجح600444الومٌتالالتجرٌبى األمٌرٌة5337191حنفى سٌد حنفى هشام

جٌدناجح600423الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337201سٌد على السعود ابو ابراهٌم

جٌدناجح600440الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337202على محمود محمد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600451الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337203متولى على متولى مصطفى بالل

جٌدناجح600426الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337204حسٌن محمود ٌحٌى بالل

جٌدناجح600440الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337205احمد عسران ممدوح زٌاد

 عبد ؼاندى الوهاب عبد الرحمن عبد

الوهاب
جٌدناجح600425الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337206

جٌدناجح600444الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337207حمزه صبحى ٌاسر عمر

جٌدناجح600412الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337208السالم عبد كمال محمد عمرو

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337209تهامى المقصود عبد محمد مؤمن

مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالالتجرٌبى األمٌرٌة5337210سمعان جندى مجدى مٌنا

التجرٌبى األمٌرٌة5337221تودروس دوس فتحى اٌمن ابانوب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

التجرٌبى األمٌرٌة5337222هللا جاب المؽنى عبد شرٌؾ ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

التجرٌبى األمٌرٌة5337223محمد ابراهٌم على ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600461

التجرٌبى األمٌرٌة5337224اسماعٌل ابراهٌم محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

التجرٌبى األمٌرٌة5337225حسن صادق هارب اسامه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

التجرٌبى األمٌرٌة5337226عٌسى محمد اٌمن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600370

التجرٌبى األمٌرٌة5337227العال عبد الداٌم عبد جابر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

التجرٌبى األمٌرٌة5337228على حسٌن محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

التجرٌبى األمٌرٌة5337229عٌسوى سالم محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

التجرٌبى األمٌرٌة5337230حسٌن حمدى مصطفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

التجرٌبى األمٌرٌة5337231السٌد محمد الدٌن نصر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

التجرٌبى األمٌرٌة5337232العال عبد امٌن حجاج محمد ادهم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

التجرٌبى األمٌرٌة5337233مكاوى شٌخون حمدى اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600400

التجرٌبى األمٌرٌة5337234احمد العال عبد سٌد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

التجرٌبى األمٌرٌة5337235على سٌد عمر اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

التجرٌبى األمٌرٌة5337236توفٌق نعوم بٌترجمٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

التجرٌبى األمٌرٌة5337237الزمرانى حسن حمدى حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441



التجرٌبى األمٌرٌة5337238ثابت كامل الناصر عبد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600473

التجرٌبى األمٌرٌة5337239عطٌه سعٌد راضى عطٌه سعٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

التجرٌبى األمٌرٌة5337240محمد حسن ابراهٌم عمر الدٌن صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

التجرٌبى األمٌرٌة5337241احمد محفوظ خالد عاطؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

التجرٌبى األمٌرٌة5337242حسن محمد اٌهاب الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600392

التجرٌبى األمٌرٌة5337243خمٌس مرسى خمٌس الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

التجرٌبى األمٌرٌة5337244الؽنى عبد خلٌل سٌد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

 القطب هللا عبد محمد الرحمن عبد

عوض
التجرٌبى األمٌرٌة5337245

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

التجرٌبى األمٌرٌة5337246سعٌد اللطٌؾ عبد عصام هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

التجرٌبى األمٌرٌة5337247على حمزه صدٌق محمد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

التجرٌبى األمٌرٌة5337248جبر المقصود عبد فادى عبدالمقصود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600527

 محمود فتحى احمد اٌمن عزالدٌن

الهرٌدى
التجرٌبى األمٌرٌة5337249

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

التجرٌبى األمٌرٌة5337250المطلب عبد سعٌد عفٌفى على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457

التجرٌبى األمٌرٌة5337251محمد نبوى حسام عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

التجرٌبى األمٌرٌة5337252شهبه ابو اسماعٌل عمرهشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600379

التجرٌبى األمٌرٌة5337253منصور مرزوق ناشد نبٌل فادى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

التجرٌبى األمٌرٌة5337254الحكٌم عبد فارس رمضان فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

التجرٌبى األمٌرٌة5337255سٌد العنٌن ابو جمال كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600395

التجرٌبى األمٌرٌة5337256عسل محمد عرفه العلٌم عبد هشام كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600548

التجرٌبى األمٌرٌة5337257السٌد كمال سعٌد كمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600393

التجرٌبى األمٌرٌة5337258احمد فاروق احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

التجرٌبى األمٌرٌة5337259محمود محمد اشرؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

التجرٌبى األمٌرٌة5337260احمد الحمٌد عبد حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

التجرٌبى األمٌرٌة5337261الحمٌد عبد السالم عبد الحمٌد عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

التجرٌبى األمٌرٌة5337262متولى محمد هللا عبد فتحى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

التجرٌبى األمٌرٌة5337263مرزوق ابراهٌم ماهر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

التجرٌبى األمٌرٌة5337264ابراهٌم رجب ٌحٌى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

التجرٌبى األمٌرٌة5337265بخٌت على سٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396



التجرٌبى األمٌرٌة5337266اسماعٌل طه فرج محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

التجرٌبى األمٌرٌة5337267عوض سعد ممدوح محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

التجرٌبى األمٌرٌة5337268محمد فتحى امٌن مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

التجرٌبى األمٌرٌة5337269مصطفى كامل رضا مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600397

التجرٌبى األمٌرٌة5337270السٌد شعبان سٌد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600397

التجرٌبى األمٌرٌة5337271محمد مرزوق محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600377

التجرٌبى األمٌرٌة5337272احمد مصطفى محمود مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

التجرٌبى األمٌرٌة5337273بولس ٌعقوب رضا مٌنا
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

التجرٌبى األمٌرٌة5337274الجلٌل عبد السعٌد عادل نادر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600400

التجرٌبى األمٌرٌة5337275عبدالمجٌد محمد السٌد صبحى هشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600387

التجرٌبى األمٌرٌة5337276محمد حسنى جمال هٌثم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

التجرٌبى األمٌرٌة5337281محمد فتحى جمال ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600426

التجرٌبى األمٌرٌة5337282حمد عرفان خلؾ وجٌه احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600406

التجرٌبى األمٌرٌة5337283اسرائٌل راؼب عادل هانى البٌر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600446

التجرٌبى األمٌرٌة5337284عزٌز فرنسٌس رفعت انطون
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600442

التجرٌبى األمٌرٌة5337285صدٌق شعبان خمٌس صالح
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600421

التجرٌبى األمٌرٌة5337286ابراهٌم هللا عبد رضا هللا عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600436

التجرٌبى األمٌرٌة5337287الهادى عبد فاروق سامى  الهادى عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600451

التجرٌبى األمٌرٌة5337288نجم امٌن حامد فتحى عصام عمر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600427

التجرٌبى األمٌرٌة5337289عزب السٌد محمد الحمٌد عبد كرٌم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600456

التجرٌبى األمٌرٌة5337290محمد احمد كمال احمد كمال
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600418

التجرٌبى األمٌرٌة5337291الخالق عبد احمد سٌد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مفصول600

التجرٌبى األمٌرٌة5337292على ابراهٌم الرحمن عبد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600401

التجرٌبى األمٌرٌة5337293العنٌن ابو محمد على محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600456

التجرٌبى األمٌرٌة5337294دسوقى شوقى مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600458

التجرٌبى األمٌرٌة5337295مسلم السٌد سعٌد مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مفصول600

التجرٌبى األمٌرٌة5337296مرزوق ابراهٌم ٌاسر نور
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600412

التجرٌبى األمٌرٌة5337301المشتولى احمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527



التجرٌبى األمٌرٌة5337302طه الؽنى عبد انور احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

التجرٌبى األمٌرٌة5337303سوٌلم سالم امٌن محمد امٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

التجرٌبى األمٌرٌة5337304المالك عبد الٌمٌن ابو اكرام بنٌامٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600536

التجرٌبى األمٌرٌة5337305راؼب جاد رمزى جرجس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

التجرٌبى األمٌرٌة5337306نصر محمد حسن محمد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

التجرٌبى األمٌرٌة5337307مرسى العزٌز عبد حسن نبٌل حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

التجرٌبى األمٌرٌة5337308خضرجى خضرجى احمد خالد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

التجرٌبى األمٌرٌة5337309على محمد السٌد محمد رامً
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

التجرٌبى األمٌرٌة5337310المطلب عبد الباسط عبد عاطؾ رٌاض
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

التجرٌبى األمٌرٌة5337311عٌد محمود فتحى شرٌؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

التجرٌبى األمٌرٌة5337312شلبى الشٌخ الدٌن صالح طارق صالح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

التجرٌبى األمٌرٌة5337313اسماعٌل صبحى اٌمن هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

التجرٌبى األمٌرٌة5337314على العزٌز عبد على هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

التجرٌبى األمٌرٌة5337315مهنى محمد حسن عبدالرحٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

التجرٌبى األمٌرٌة5337316فؤاد السالم عبد محمد عبدالسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

التجرٌبى األمٌرٌة5337317حسن عرفه عمر عرفه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

التجرٌبى األمٌرٌة5337318عطٌه عباس محمود عالء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

التجرٌبى األمٌرٌة5337319احمد سعٌد احمد عمار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

التجرٌبى األمٌرٌة5337320السٌد ٌحٌى محمد حسام محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

التجرٌبى األمٌرٌة5337321حسن على محمد خالد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

التجرٌبى األمٌرٌة5337322محمد مهدى محمد سامى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

التجرٌبى األمٌرٌة5337323مصطفى محمد السالم عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

التجرٌبى األمٌرٌة5337324بدوى عبدالعال فتحى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512

التجرٌبى األمٌرٌة5337325على المحمدى محمدى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

التجرٌبى األمٌرٌة5337326علٌوة المقصود عبد محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

التجرٌبى األمٌرٌة5337327محمود سٌد محمود نادر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

التجرٌبى األمٌرٌة5337328قطب السمٌع عبد الحكٌم عبد ولٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

التجرٌبى األمٌرٌة5337329اللطٌؾ عبد الحمٌد عبد عالء ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525



جٌدناجح600424.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337341خالؾ محمد رشاد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600507.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337342محمد محمد عادل ابراهٌم

جداً جٌدناجح600476.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337343اللطٌؾ عبد العاطى عبد خالد احمد

جداً جٌدناجح600454.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337344محمود معوض عكاشه احمد

جٌدناجح600425.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337345ٌاقوت على الحمٌد عبد محمد احمد

جداً جٌدناجح600480.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337346العلٌم عبد اسماعٌل ابراهٌم حسن

جداً جٌدناجح600473.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337347شحاته محمد مصطفى كمال حسن

جداً جٌدناجح600460.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337348الشاذلى على فتحى احمد حمدى

ثانً دور600األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337349ابراهٌم عبده عبدالفتاح حمدى رضا

مفصول600األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337350نوفل خضر عصام عادل

 بخٌت الرحمن عبد كمال الرحمن عبد

مرجان
جٌدناجح600406.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337351

جٌدناجح600396.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337352حسنٌن احمد السٌد محمود الرحمن عبد

 عبد محمد العزٌز العزٌزعبد عبد

داود العزٌز
جٌدناجح600416.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337353

جداً جٌدناجح600468.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337354بدوى احمد عبدالخالق بدوى الاله عبد

جٌدناجح600444.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337355احمد مصطفى اشرؾ عمران

جٌدناجح600411.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337356الصاوى فؤاد الحسٌنى فؤاد

جٌدناجح600425.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337357محمد عدٌل احمد محمد

جٌدناجح600427.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337358على سالم خالد محمد

جٌدناجح600428.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337359هللا عبد سٌد حسن صقر محمد

جداً جٌدناجح600503.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337360محمد الوهاب عبد مبروك محمد

جداً جٌدناجح600492.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337361عبدالحكٌم محمد ممدوح محمد

جٌدناجح600426.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337362العزٌز عبد سٌد سامى محمود

جٌدناجح600427.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337363محمد احمد عادل مختار

جداً جٌدناجح600459.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337364محمد العال عبد ؼرٌب معاذ

ؼائب600األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337365فراج ٌوسؾ احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600404.00األحذٌة صناعةالتجرٌبى األمٌرٌة5337366حسٌن عثمان حسٌن خالد ٌوسؾ

مفصول600الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337371فرج ابراهٌم جمال ابراهٌم

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337372عزام احمد السٌد محمد احمد



جٌدناجح600427الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337373المحالوى سالم كمال اسالم

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337374رجب رزق محمد رضا

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337375عوض سلٌمان سمٌر برسوم سمٌر

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337376حسٌن رجب رفعت هللا عبد

جٌدناجح600404الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337377الهادى عبد احمد جمعه عالء

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337378سالم حسن صبرى عمرو

جٌدناجح600422الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337379عمرو سلٌمان ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337380حسن على سعٌد محمد

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337381محمد مهدى صالح محمد

جداً جٌدناجح600465الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337382صدٌق محمد عاصم محمد

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337383منطاوى سرور على محمد

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337384على احمد صبحى فاروق محمد

جٌدناجح600430الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337385احمد الحمٌد عبد سعٌد كمال محمد

جٌدناجح600417الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337386ابراهٌم ٌوسؾ هللا عطا اٌهاب مهاب

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337387على المحمدى محمدى هادى

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337388الدٌن صالح محمد احمد هٌثم

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337389هللا رزق جابر مالك ٌوسؾ

مفصول600الجاهزة المالبسالتجرٌبى األمٌرٌة5337396مرسى احمد جمال اٌه

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337401حبٌب مٌخائٌل مرزوق ابانوب

 الؽفار عبد دشناوى محمد ابراهٌم

اسماعٌل
جداً جٌدناجح600462السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337402

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337403على ؼرٌب جمال احمد

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337404سٌد مختار جهاد احمد

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337405احمد عباس حامد احمد

جداً جٌدناجح600471السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337406الهادى عبد الفتاح عبد خالد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337407موسى احمد خٌرى احمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337408على رمضان رجب احمد

جٌدناجح600403السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337409العاطى عبد فتحى سٌد احمد

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337410الوهاب عبد النبى عبد شحات احمد



جٌدناجح600449السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337411محمود على محمد الدٌن صالح احمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337412العال ابو عطٌه زهرى صالح احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337413محمود عنتر طارق احمد

 عبد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد احمد

المولى
جٌدناجح600430السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337414

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337415السٌد محمد عزت احمد

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337416نظٌر سلطان محمد احمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337417محمد الدٌن صالح محمد احمد

جداً جٌدناجح600452السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337418محمد ابراهٌم عنتر مصطفى احمد

جٌدناجح600407السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337419تهامى الدٌن صالح وائل احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337420احمد المحسن عبد ولٌد احمد

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337421دٌاب محمد محمد محمد عادل ادهم

جداً جٌدناجح600486السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337422ندا الرحمن عبد توفٌق محمود اٌمن

جداً جٌدناجح600475السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337423ذكى عاطؾ عماد بوال

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337424جندى شحاته ظرٌؾ بٌشوى

جداً جٌدناجح600459السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337425سٌد حجازى رمضان حجازى

جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337426الموجود عبد رواش ضٌاء حسام

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337427حماده منصور محمد حسام

جداً جٌدناجح600451السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337428المعطى عبد حسٌن المعطى عبد حسٌن

أمتٌازناجح600535السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337429احمد فوزى الدٌن عصام حسٌن

جداً جٌدناجح600487السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337430ربه عبد محمد احمد خالد

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337431عوض زهران محمد خالد

أمتٌازناجح600515السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337432عوض فتحى ظرٌؾ رامى

جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337433احمد محمدى ابراهٌم زٌاد

جداً جٌدناجح600486السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337434محمد الفتاح عبد العزٌز عبد زٌاد

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337435احمد محمد كامل جمال سمٌر

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337436محمد سٌد عاشور سٌد

جٌدناجح600448السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337437على احمد على شهاب

جٌدناجح600413السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337438مسعود محمد احمد الرحٌم عبد طارق



جٌدناجح600439السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337439محمود عنتر اشرؾ الرحمن عبد

 العزٌز عبد سلطان الرحمن عبد

العزٌز عبد مصطفى
جٌدناجح600408السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337440

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337441ابراهٌم طه طه الرحمن عبد

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337442الجعبرى ابراهٌم هللا عبد الرحمن عبد

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337443النجا ابو عطٌه عالء الرحمن عبد

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337444المكباتى سٌد محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600415السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337445عطٌه سعد مصطفى الرحمن عبد

مقبولناجح600383السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337446سلٌمان احمد نصر الرحمن عبد

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337447ابراهٌم العرٌان ابراهٌم العزٌز عبد

 الهادى عبد الفتاح عبد اسامه الفتاح عبد

حماده
جٌدناجح600391السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337448

مقبولناجح600385السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337449ابراهٌم رمضان حمدى هللا عبد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337450علوى مصطفى هللا عبد فرحان هللا عبد

جٌدناجح600402السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337451رمضان محمد رمضان عمر

جداً جٌدناجح600458السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337452جالب ابو محمد محمد محمد عمر

جداً جٌدناجح600486السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337453عمر فتحى عمر فتحى

جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337454محمود عبده فوزى محمد فوزى

مقبولناجح600380السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337455محمد سعٌد احمد فٌصل

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337456حنا حكٌم انٌس لطٌؾ مارك

جٌدناجح600403السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337457منصور محمد محمد زكى متولى

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337458امام سرٌع ابو سٌد ابوسرٌع محمد

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337459ابراهٌم محمد اشرؾ محمد

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337460احمد جابر جمال محمد

جٌدناجح600418السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337461الرحمن عبد صالح حمدى محمد

مقبولناجح600374السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337462محمد العال عبد الدٌن خٌر محمد

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337463شدٌد محمود محمد سعٌد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337464ابوالعنٌن العزٌز عبد احمد سلطان محمد

مقبولناجح600380السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337465احمد السٌد رمضان سٌد محمد

 ابراهٌم الوهاب عبد شرٌؾ محمد

محمود
جٌدناجح600393السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337466



مقبولناجح600387السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337467الرحٌم عبد احمد محمد عبدالحافظ محمد

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337468عبدالسالم احمد عبدالسالم محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337469عبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم محمد

مقبولناجح600378السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337470سٌد محمد عمرو محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337471محمد محمود عبده ؼرٌب محمد

مقبولناجح600386السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337472بكر على فؤاد احمد محمد

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337473مصطفى محمود ابراهٌم محمود

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337474الجواد عبد كرامٌل رمضان محمود

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337475على الفتوح ابو سمٌر محمود

 احمد محمود العزٌز عبد محمود

الشرقاوى
مقبولناجح600383السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337476

جٌدناجح600391السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337477طلبه شهٌب النبى عبد محمود

مقبولناجح600383السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337478ابراهٌم محمد حامد محمد محمود

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337479حسن محمد حسٌن مختار محمود

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337480الواحد عبد سٌد محمد خالد مصطفى

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337481اسماعٌل على احمد عربى منصور

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337482احمد عمر حازم مؤمن

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337483الرحٌم عبد احمد حمدى مؤمن

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337484مٌخائٌل مٌالد مورٌس مٌالد

ثانً دور600السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337485محمد الحمٌد عبد احمد نادر

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337486عبدالعال محمود سرٌع ابو هشام

جداً جٌدناجح600451السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337487سعد محمد ابوالعال طارق هشام

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337488محمود الحفٌظ عبد عٌد هشام

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337489احمد المعز عبد احمد اشرؾ ٌوسؾ

مقبولناجح600379السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337490رضوان محمد اٌهاب ٌوسؾ

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337491امام حسن امام حسٌن ٌوسؾ

جٌدناجح600447السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337492مبروك مرسى فتحى رجب ٌوسؾ

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337493متولى حنفى محمد سٌد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600480السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337494سٌد احمد صابر ٌوسؾ



جداً جٌدناجح600464السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337495الرحمن عبد على عنتر على ٌوسؾ

جٌدناجح600422السٌارات صٌانةامبابة سٌارات5337496عمر السٌد عمر ٌوسؾ

امبابة سٌارات5337501محروس الرسول عبد جمال احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600471

امبابة سٌارات5337502السٌد محمد احمد ربٌع احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600441

امبابة سٌارات5337503قاسم محمد محمود احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600445

امبابة سٌارات5337504ابراهٌم احمد كمال طلعت الحسٌنى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600472

امبابة سٌارات5337505محمد على انور مصطفى انور
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600422

امبابة سٌارات5337506الحكم عبد الرحٌم عبد محمد باسل
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600422

امبابة سٌارات5337507عزام ابراهٌم ناصر حسام
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600434

امبابة سٌارات5337508عاشور محمود سمٌر بهاء سمٌر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600430

امبابة سٌارات5337509محمد الراضى عبد ابراهٌم سٌؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

امبابة سٌارات5337510المطلب عبد على ٌحى سٌؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600414

امبابة سٌارات5337511السٌد العال عبد سمٌر طارق شهاب
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600445

امبابة سٌارات5337512على خلؾ احمد الرحمن عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600425

امبابة سٌارات5337513حسن صالح سٌد الرحمن عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600425

امبابة سٌارات5337514عبدالمقصود محمد شعبان الرحمن عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600459

امبابة سٌارات5337515عبده محمد محمد طارق هللا عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600435

امبابة سٌارات5337516هللا عبد فؤاد ٌاسر عمار
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600439

امبابة سٌارات5337517همودى انس تمام جمال عمر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337518هاشم فرؼلى هاشم عمر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337519عٌاد بدٌر سمعان كٌرلس
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600449

امبابة سٌارات5337520طعٌمه محمد سمٌر احمد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337521العربى المطلب عبد رمضان محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337522معوض حسن سٌد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600429

امبابة سٌارات5337523الحمٌد عبد على النبى عبد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600421

امبابة سٌارات5337524رزٌق الهادى عبد كرم محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337525سطوحى صبحى مجدى محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337526صالح انور محمود محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600



امبابة سٌارات5337527احمد المجد ابو احمد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337528محمد الكرٌم جاد خالد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

امبابة سٌارات5337529محمد عباس صابر محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

 هللا فتح سلٌم محمود ٌاسر محمود

الخطٌب
امبابة سٌارات5337530

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600423

امبابة سٌارات5337531محمد عمار محمد مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600425

امبابة سٌارات5337532حسٌن سعد احمد ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600444

امبابة سٌارات5337533العال عبد الداٌم عبد محمد محمد ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600403

امبابة سٌارات5337541قالده قلدس منٌر ابانوب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

امبابة سٌارات5337542السٌد حمدى حاتم احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

امبابة سٌارات5337543ابراهٌم احمد سامى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

امبابة سٌارات5337544هللا عبد ضاحى هللا عبد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

امبابة سٌارات5337545شلبى جوده على احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

امبابة سٌارات5337546على محمد احمد محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

امبابة سٌارات5337547ابراهٌم محمد مسعد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

امبابة سٌارات5337548بخٌت احمد فؤاد عصام اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

امبابة سٌارات5337549محمد حامد احمد محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

امبابة سٌارات5337550حسن احمد سعد فاروق براء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

امبابة سٌارات5337551محمد سٌد جمال سٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600409

 عبد سلٌمان صبحى  الرحمن عبد

العزٌز
امبابة سٌارات5337552

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

امبابة سٌارات5337553توفٌق احمد محمود الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

امبابة سٌارات5337554على عزوز على العزٌز عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

امبابة سٌارات5337555حبٌب المطلب عبد رشاد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

امبابة سٌارات5337556احمد زاٌد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600430

امبابة سٌارات5337557النبى عبد ابرهٌم جمال محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

امبابة سٌارات5337558محمد رمضان حسن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

امبابة سٌارات5337559امام فتحى سعٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

امبابة سٌارات5337560عكاشه العال عبد فوزى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

امبابة سٌارات5337561مهاود احمد كامل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467



امبابة سٌارات5337562محمد خلٌفه صالح محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

امبابة سٌارات5337563الحكٌم عبد احمد الحكٌم عبد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

امبابة سٌارات5337564الحضرى السٌد ابراهٌم احمد مدحت
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600427

امبابة سٌارات5337565احمد صبرى عادل مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

امبابة سٌارات5337566محمد المجد ابو محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

امبابة سٌارات5337567احمد مصطفى فوزى محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

ثانً دور600الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337571سرٌع ابو السٌد احمد اسراء

أمتٌازناجح600511الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337572راؼب احمد الحسن ابو محمد اسراء

جداً جٌدناجح600493الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337573جاد ابراهٌم الوهاب عبد محمود اسراء

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337574احمد محمد تامر اسماء

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337575الجواد عبد الاله عبد الناصر عبد امانى

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337576امٌن على اسماعٌل امنٌه

جداً جٌدناجح600492الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337577ابوالنجا فوزى محمد امنٌه

جداً جٌدناجح600490الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337578رمضان محمد سعد عزت امٌره

جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337579نوفل محمد السٌد محمد امٌره

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337580عبدالمطلب سٌد ٌحٌى امٌره

جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337581عثمان السٌد محمد جمعه اٌات

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337582على سعد ٌاسر اٌمان

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337583الرحمن عبد ابراهٌم سامى بسمة

أمتٌازناجح600552الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337584ابوالسعود فاروق خالد بوسى

أمتٌازناجح600511الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337585الباز الوهاب عبد السٌد جٌهان

جداً جٌدناجح600481الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337586حسن محمود ٌوسؾ حبٌبه

أمتٌازناجح600527الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337587هللا جاد فهمى محمد دنٌا

جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337588المجد ابو السٌد الباسط عبد رانٌا

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337589اللطٌؾ عبد الرازق عبد سعداوى راوٌه

جداً جٌدناجح600497الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337590الرحٌم عبد راتب حربى رحاب

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337591موسى محمد مصطفى رحاب

جداً جٌدناجح600497الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337592عباس سمٌر عباس رضوه



أمتٌازناجح600519الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337593سٌد محمد مصطفى رٌحانه

جداً جٌدناجح600498الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337594احمد ٌاسٌن عزت سلمى

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337595سٌد محمد كرم ٌاسر سماء

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337596المقصود عبد محمد سٌد سهٌله

أمتٌازناجح600535الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337597خلٌل محمد محمد القادر عبد سهٌله

جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337598خمٌس محمد امٌن اشرؾ شادٌه

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337599عباس عالم محمد شرٌهان

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337600مسعود جابر عوٌس خالد صباح

جداً جٌدناجح600478الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337601حمزه المجٌد عبد سٌد الزهراء فاطمه

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337602عبدالحى عالم كرم فاطمه

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337603امام مصطفى السٌد منار

ثانً دور600الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337604سٌد النبى عبد الدٌن عالء منار

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337605خلٌل عوض كرم منار

ؼائب600الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337606امام مسعود ناصر منار

مفصول600الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337607فوده صادق لبٌب نصر منار

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337608عالم عامر احمد منه

جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337609مؽازى عٌد محمد رمضان هللا منه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337610محروس شوقى اسامه مٌرنا

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337611حسانٌن هللا عبد رشاد ندا

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337612مصطفى فؤاد احمد حسن ندى

جداً جٌدناجح600478الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337613محمد احمد  هللا عبد فوزى ندى

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337614محرم محمود كمال ندى

أمتٌازناجح600519الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337615على حسٌن محمد الخٌر ابو نور

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337616اسماعٌل حسن احمد محمد نورهان

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337617مدبولى احمد على هبه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337618طلب سٌد مختار هند

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337619جاد احمد مصطفى هند

جٌدناجح600443الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337620جاد احمد مصطفى وفاء



جٌدناجح600436الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337621قطب عالم سٌد عٌد والء

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337622محمود المجٌد عبد عادل ٌارا

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسامبابة طباعة5337623الفتاح عبد سعٌد عماد ٌاسمٌن

جٌدناجح600402للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337631محمد ابراهٌم سعد ابراهٌم

جٌدناجح600400للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337632حسٌن صبحى حسام احمد

جٌدناجح600421للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337633الحسانٌن فوزى حسنٌن احمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337634عباس محروس سامى احمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337635احمد جابر عاطؾ احمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337636ابورواش الكرٌم عبد عماد احمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337637على سٌد منصور احمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337638احمد شكرى ناصر احمد

جٌدناجح600416للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337639شلقانى ذكى جمال اسماعٌل

جٌدناجح600434للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337640عزوز احمد محمود اشرؾ

جٌدناجح600447للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337641نجٌب البدٌع عبد امٌرسٌد

مقبولناجح600381للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337642احمد ٌحى محمد القادر امٌرعبد

جٌدناجح600417للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337643ابراهٌم جوده صابر محمد عمرو انس

جٌدناجح600422للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337644الخالق عبد عزت ولٌد بهاء

جٌدناجح600435للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337645شحاته حامد محمد حامد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337646محمد عواد عاطؾ حسام

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337647احمد محمد العلٌم عبد محمد حسن

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337648حماد رمضان ممدوح رمضان

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337649حسن الفتاح عبد محمد زٌاد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337650المجٌد عبد النبى عبد شرٌؾ سٌد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337651الحمٌد عبد شعبان محرم طه

جٌدناجح600391للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337652حماد محمد عصام الرازق عبد

جٌدناجح600398للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337653حسن طه مصطفى الرحمن عبد

مفصول600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337654زٌد ابو خلٌفه احمد هللا عبد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337655محمد هاشم عزت على



ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337656شلبى سعٌد ٌاسر عمار

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337657خلٌل رجب احمد عمر

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337658الحافظ عبد مصطفى محمد عمر

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337659محمد فؤاد فوزى فؤاد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337660كراد صالح احمد مازن

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337661الاله عبد محمد خالد محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337662بسٌونى رمضان كمال رمضان محمد

مقبولناجح600372للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337663سٌؾ العزٌز عبد سعٌد محمد

جداً جٌدناجح600457للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337664مرزوق العظٌم عبد سٌد محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337665قرنى سٌد النبى عبد محمد

 حسٌن مصطفى النبى عبد محمد

االباصٌرى
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337666

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337667عباس هرٌدى فتحى محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337668انور حمدى فرج محمد

جٌدناجح600416للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337669على شحاتة محسن محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337670السداوى فرج المنعم عبد محمود محمد

جٌدناجح600414للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337671حسن العاطى عبد منتصر محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337672احمد السٌد هشام محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337673عوض جمٌل هشام محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337674حسن على حسن محمود

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337675صابر محمود حنفى محمود

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337676الرب جاد محمد سمٌر محمود

مفصول600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337677على احمد صبحى محمود

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337678حسن اللطٌؾ عبد عثمان محمود

جٌدناجح600417للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337679مناع السٌد محمد وائل معاذ

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337680ونٌس لمعى شرٌؾ نور

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337681ابراهٌم عنانى سٌد هشام

جٌدناجح600405للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337682حسن محمد سعٌد ٌوسؾ

جٌدناجح600406للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337683سٌد قاسم طلعت ٌوسؾ



 عبد على حسن الرحمن عبد ٌوسؾ

الفتاح
جداً جٌدناجح600451للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337684

جٌدناجح600394للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337685حسن السٌد مصطفى ٌوسؾ

جٌدناجح600439للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337691محمد محمد هللا عبد احالم

جٌدناجح600432للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337692على راؼب اسامه اسراء

جٌدناجح600429للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337693ابوالٌزٌد محمد جمال اسراء

جداً جٌدناجح600466للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337694الحافظ عبد انور الصدٌق بكر ابو اسماء

جٌدناجح600440للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337695الطنطاوى احمد عبده محمد اسماء

جداً جٌدناجح600451للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337696محمود عدلى ابراهٌم امنٌه

جٌدناجح600444للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337697زخارى ؼالى بولس بسنت

جداً جٌدناجح600471للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337698احمد عباس حمدى خلود

جٌدناجح600447للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337699ٌوسؾ عزالدٌن محمد شروق

جٌدناجح600444للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337700عبدالهادى الرازق عبد ابراهٌم شٌماء

جداً جٌدناجح600454للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337701ابراهٌم عنتر محمد صباح

جداً جٌدناجح600503للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337702احمد خٌر محمد سٌد فاطمه

جداً جٌدناجح600471للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337703درٌاس جاد قاعود مادونا

جٌدناجح600432للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337704صلٌب كامل عادل مارثا

جٌدناجح600447للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337705عطٌه لطٌؾ ناجى مارٌا

جداً جٌدناجح600461للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337706عبده عوض سعٌد مارٌنا

جٌدناجح600449للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337707الحمٌد عبد محمد عاطؾ مرٌم

جٌدناجح600433للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337708محمد مصطفى اشرؾ منار

جداً جٌدناجح600452للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337709السٌد محمد سعٌد حسٌن منار

جٌدناجح600424للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337710على سٌد على هانى هللا منه

جٌدناجح600436للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337711هرٌدى حسن الباسط عبد منه

مفصول600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337712موسى عبده عٌد مى

جٌدناجح600444للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337713محمد مصطفى اشرؾ مٌاده

جداً جٌدناجح600463للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337714موسى محمد ابراهٌم محمد ندى

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337715المجٌد عبد هارون خالد نهى

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337716سرٌع ابو احمد عادل نهى



جٌدناجح600447للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337717هدي مصطفى عصام نورهان

جداً جٌدناجح600469للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337718حسن ٌونس السالم هاجرعبد

جٌدناجح600446للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337719وحٌد محمد ناصر هدى

جداً جٌدناجح600470للطباعة فنٌة تجهٌزاتامبابة طباعة5337720الفتاح عبد الؽفار عبد احمد هناء

جداً جٌدناجح600474اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337731طاهر محمود على ابراهٌم

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337732مندور ابو ابراهٌم محمود ابراهٌم

جٌدناجح600421اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337733ابراهٌم هاشم ابراهٌم احمد

جٌدناجح600429اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337734محمد احمد الفتوح ابو احمد

جٌدناجح600427اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337735هللا عبد على على احمد احمد

جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337736احمد على اسامه احمد

جٌدناجح600411اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337737احمد العال عبد جابر احمد

جٌدناجح600412اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337738حسن احمد حسن احمد

جٌدناجح600396اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337739محمود حلمى خالد احمد

مقبولناجح600375اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337740تمام عثمان خالد احمد

جٌدناجح600414اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337741سٌد على ربٌعى احمد

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337742محمود على الفتاح عبد سعٌد احمد

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337743جاد احمد عادل احمد

جٌدناجح600406اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337744محمد حامد الرشٌد عبد احمد

جٌدناجح600421اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337745خضر احمد فتحى احمد

جٌدناجح600407اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337746قرنى محمد فتحى احمد

جٌدناجح600415اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337747عفٌفى كامل محمد احمد

جٌدناجح600402اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337748محمد مرسى محمد احمد

مقبولناجح600378اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337749حسان محمد ناصر احمد

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337750محمد حسن احمد ولٌد احمد

جٌدناجح600441اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337751هللا جاد الخالق عبد حلمى ولٌد احمد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337752منصور على ٌوسؾ احمد

جٌدناجح600401اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337753على محمد محمد محمد ادهم

جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337754على السٌد عربى اسالم



جٌدناجح600414اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337755الفتاح عبد حسن حسنى محمد اسالم

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337756رمضان سٌد امام حازم

جٌدناجح600431اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337757على محمد شعبان ناصر حازم

جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337758الجواد عبد فتحى خالد حسام

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337759المجد ابو الحمد ابو عنتر حسام

جداً جٌدناجح600462اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337760مدبولى حسن مجدى حسن

مقبولناجح600389اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337761شحاته محمد ٌسرى حسن

جٌدناجح600440اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337762حسٌن سٌد احمد حسٌن

جٌدناجح600397اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337763محمد العزٌز عبد زكرٌا حمدى

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337764العباس ابو طه حمدى طه حمدى

جٌدناجح600447اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337765هللا جاد محمد الخالق عبد هللا عبد حمدى

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337766خضره ابو حسانٌن السٌد حسانٌن خالد

جٌدناجح600438اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337767بٌشوى فخرى طارق دٌفٌد

جٌدناجح600392اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337768احمد الخالق عبد رجب زٌاد

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337769رمضان احمد رمضان زٌاد

جٌدناجح600394اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337770حامد العزٌز عبد فارس زٌاد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337771ابراهٌم سٌد سعٌد سٌد

مفصول600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337772محمد احمد سٌد ٌوسؾ سٌد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337773محمود شعبان رمضان شعبان

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337774على محمد على الدٌن بهاء الدٌن شهاب

ؼائب600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337775محمد الرحٌم عبد معوض طارق

جٌدناجح600439اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337776درملى عطٌتو بخٌت الرحمن عبد

مفصول600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337777الاله عبد سٌد جمال الرحمن عبد

 محمد الحمد شٌبه حمدى الرحمن عبد

عمار
جداً جٌدناجح600468اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337778

جٌدناجح600434اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337779على احمد احمد عادل الرحمن عبد

جٌدناجح600409اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337780اللطٌؾ عبد لطفى عادل الرحمن عبد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337781رمضان حسنى مجدى الرحمن عبد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337782ٌوسؾ اسماعٌل محمد الرحمن عبد



ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337783محمد حسٌن محمد الرحمن عبد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337784ابراهٌم احمد محمد محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600432اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337785عزب محمود على محمود الرحمن عبد

جٌدناجح600403اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337786العزٌز عبد محروس هانى الرحمن عبد

 السٌد محمد الشافى عبد العزٌز عبد

رٌان محمد
جٌدناجح600397اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337787

جٌدناجح600413اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337788الوهاب عبد ٌحٌى اسامه هللا عبد

جٌدناجح600392اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337789محمد حسٌن صبرى حسٌن هللا عبد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337790محمد سلٌم سٌد هللا عبد

 عبد السٌد هللا عبد صابر هللا عبد

المعطى
مقبولناجح600347اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337791

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337792محمد الرحٌم عبد الخالق عبد هللا عبد

مقبولناجح600379اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337793خلٌفه سٌد فاروق عالء هللا عبد

مفصول600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337794على هللا عبد محمد هللا عبد

جٌدناجح600401اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337795امام فتحى معتز هللا عبد

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337796محمد خلؾ ممدوح هللا عبد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337797محمد النبى عبد محمد النبى عبد

جٌدناجح600419اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337798ابراهٌم العزٌز عبد مسعد عزت

 المجٌد عبد الناصر عبد احمد عالء

الفقى
جٌدناجح600420اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337799

جٌدناجح600407اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337800عثمان احمد عثمان على

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337801الشوٌخ محمد شحات فارس على

جٌدناجح600425اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337802بؽدادى على محمد على

جٌدناجح600409اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337803عزب محمود على محمود على

مقبولناجح600378اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337804مصلحى على ممدوح على

مقبولناجح600374اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337805الكرٌم جاد احمد عبده احمد عمر

مقبولناجح600361اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337806محمود السٌد خالد عمر

مقبولناجح600386اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337807المعطى عبد سمٌر المعطى عبد عمر

مقبولناجح600389اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337808فرٌد احمد ماهر عمر

جٌدناجح600391اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337809العال عبد فتحى محمد عمر

مقبولناجح600380اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337810بخٌت فاضل امام حسن عمرو



مقبولناجح600388اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337811الجارحى محمد الؽنى عبد عالء عمرو

مقبولناجح600388اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337812بٌشوى مبسوط رومانى فادى

جٌدناجح600424اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337813المقصود عبد احمد فاروق نبٌل فارس

جٌدناجح600400اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337814عثمان احمد خالد فاروق

جداً جٌدناجح600450اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337815عزٌز فاٌز فتحى فاٌز

جٌدناجح600413اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337816بهجات محمود قطب محمد قطب

جٌدناجح600430اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337817حسٌن محمد حسٌن صبرى كرٌم

مفصول600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337818عباس فهمى عباس كرٌم

جٌدناجح600434اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337819القادر عبد ابراهٌم محمد كرٌم

مقبولناجح600382اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337820حسن رفعت محمد كرٌم

جٌدناجح600425اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337821محمد لطفى محمد كرٌم

مقبولناجح600365اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337822على محمود ٌوسؾ كرٌم

جٌدناجح600414اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337823محمد مجدى عالء مجدى

جٌدناجح600420اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337824سعد عادل احمد محمد

جٌدناجح600427اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337825بكر احمد فرج احمد محمد

جٌدناجح600429اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337826صدٌق محمد احمد محمد

جٌدناجح600412اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337827قرنى محمد احمد محمد

مقبولناجح600381اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337828السٌد محمد الدٌن نصر التونى محمد

جٌدناجح600425اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337829محمد احمد سٌد اٌمن محمد

جٌدناجح600420اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337830احمد سٌد محمد بٌان محمد

جٌدناجح600420اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337831االبحر ابراهٌم على جالل محمد

جٌدناجح600408اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337832فرج محمد رفاعى محمد

جٌدناجح600404اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337833محمد موسى سعد سامى محمد

ؼائب600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337834سلٌمان الباقى عبد سلٌمان محمد

جٌدناجح600393اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337835هللا عبد عٌد شعبان محمد

مقبولناجح600389اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337836ابراهٌم صبحى عادل محمد

جٌدناجح600397اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337837محمدى محمدى عادل محمد

جٌدناجح600429اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337838السالم عبد السنوسى السالم عبد محمد



مقبولناجح600345اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337839ٌحى محمد القادر عبد محمد

مقبولناجح600368اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337840المنعم عبد محمد محمد المنعم عبد محمد

مقبولناجح600362اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337841ابراهٌم على داوب ابو عالء محمد

مقبولناجح600372اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337842الباقى عبد محمد على محمد

جٌدناجح600397اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337843فرؼلى هاشم كرم محمد

جٌدناجح600399اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337844الدبركى مهنى بدر ماهر محمد

جٌدناجح600395اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337845السٌد السٌد مبروك محمد

جٌدناجح600437اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337846حموده فراج مجدى محمد

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337847على محمود على محمود محمد

جٌدناجح600393اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337848رشوان احمد ناصر محمد

مقبولناجح600345اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337849احمد على الحمٌد عبد نبٌل محمد

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337850حسن شحات ٌحى محمد

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337851ابراهٌم على ابراهٌم محمود

مقبولناجح600380اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337852محمود السٌد احمد محمود

جٌدناجح600431اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337853ابراهٌم الفتاح عبد مسعد محمود

مقبولناجح600374اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337854المقصود عبد مصطفى محمود

مقبولناجح600380اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337855حسن حسن صابر احمد مروان

جٌدناجح600392اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337856معوض التواب عبد سٌد مصطفى

جٌدناجح600395اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337857محمد احمد فتحى مصطفى

مقبولناجح600388اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337858محمد محمد احمد محمد مصطفى

جٌدناجح600408اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337859مصطفى الهادى عبد محمد مصطفى

جٌدناجح600400اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337860معوض مصطفى محمد مصطفى

مقبولناجح600388اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337861حماده محمد ناصر مصطفى

مقبولناجح600383اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337862رواش ابو مصطفى ناصر مصطفى

جٌدناجح600400اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337863بخٌت بدرى بخٌت مالك

جٌدناجح600417اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337864تناؼو متى فتحى موسى

جٌدناجح600404اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337865هللا نصر شفٌق بطرس مٌنا

جٌدناجح600418اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337866فوزى صدقى منٌر مٌنا



جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337867محمد محمود جمال ناصر

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337868ٌوسؾ جمال الدٌن نور

جٌدناجح600391اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337869حسٌن سعد عادل هادى

 سلٌمان الجواد عبد حسٌن ٌوسؾ

صبحى
جٌدناجح600426اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337870

جٌدناجح600398اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337871مصطفى فرٌد خالد ٌوسؾ

مقبولناجح600381اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337872المعطى عبد الحمٌد عبد سالم ٌوسؾ

جٌدناجح600399اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337873حسانٌن رشوان سعٌد ٌوسؾ

جٌدناجح600399اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337874الطوخى حسٌن حسٌن النبى عبد ٌوسؾ

جٌدناجح600400اوفست وطبع تحضٌرامبابة طباعة5337875ؼرٌب اسماعٌل محمد ٌوسؾ

 معوض سداروس نصحى ابانوب

سداروس
مقبولناجح600389وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337881

جٌدناجح600435وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337882على الدٌب حسن احمد

جٌدناجح600396وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337883فرؼلى العال عبد عاطؾ احمد

مقبولناجح600383وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337884حسٌن على محمد على احمد

مقبولناجح600384وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337885محفوظ حافظ محسن احمد

جٌدناجح600446وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337886محمود محمد ناصر احمد

جٌدناجح600406وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337887احمد ثابت احمد ادهم

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337888السعٌد محمد جمال اسالم

جٌدناجح600425وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337889الظاهر عبد محمود محمد اسالم

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337890عطٌه فؤاد مجدى باسم

مقبولناجح600382وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337891وهٌب نصر شحات صابر بالل

مفصول600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337892محمد على حسن على حسن

مفصول600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337893حنفى حسن محمد حسن

جٌدناجح600400وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337894محمد الفتاح عبد سعٌد عٌد شرٌؾ

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337895حسٌن ٌوسؾ سعٌد صالح

 محمد المجٌد عبد ابراهٌم الرحمن عبد

عٌاشى
جٌدناجح600418وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337896

جٌدناجح600412وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337897سلٌم سالم سلٌم الرحمن عبد

جٌدناجح600405وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337898حجاج فاروق محمد الرحمن عبد

مقبولناجح600387وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337899عوٌس محمد نصر الرحمن عبد



ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337900محمد هللا عبٌد على هللا عبد

جٌدناجح600409وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337901عمر سعد مصطفى هللا عبد

جٌدناجح600425وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337902سٌد محمد سٌد مصطفى هللا عبد

جٌدناجح600398وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337903زهران موسى محمد عمر

جٌدناجح600414وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337904الحمٌد عبد على عادل عمرو

مفصول600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337905محمود فتحى محمود فتحى

جٌدناجح600441وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337906محمود كمال عادل كرٌم

جٌدناجح600422وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337907عراقى مصطفى كرٌم

جٌدناجح600437وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337908رشوان احمد اسماعٌل احمد محمد

جٌدناجح600440وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337909موسى ربٌع احمد محمد

جٌدناجح600443وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337910محمد عتابى جمال محمد

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337911معداوى الفضل ابو خالد محمد

جداً جٌدناجح600450وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337912نصر حسٌن محمد رمضان محمد

جٌدناجح600440وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337913النبى حسب محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600438وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337914مرسى سعد العزٌز عبد عاطؾ محمد

جٌدناجح600427وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337915محمد ثابت النبى عبد محمد

جٌدناجح600402وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337916رمضان محمد كامل محمد

جٌدناجح600410وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337917الجواد عبد الاله عبد هشام محمد

جٌدناجح600405وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337918البٌجرمى احمد محمد وائل محمد

جٌدناجح600438وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337919رحٌم رحٌم شاكر ابراهٌم محمود

جداً جٌدناجح600456وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337920عرٌنى السٌد حامد السٌد محمود

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337921الحسن ابو احمد محمود سٌد محمود

جٌدناجح600407وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337922احمد محمود شحات محمود

جداً جٌدناجح600460وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337923الخالق عبد السٌد العزٌز عبد محمود

جداً جٌدناجح600453وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337924الجمل محمد مصطفى محمود

جٌدناجح600438وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337925على هندى ناصر محمود

جٌدناجح600440وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337926احمد محمد السٌد مصطفى

جٌدناجح600428وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337927العزٌز عبد ماهر عمرو مصطفى



جٌدناجح600392وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337928مسلم ابو محمد اسالم معتصم

جٌدناجح600409وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدامبابة طباعة5337929ونٌس لمعى شنوده ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600495سكرٌن سلكامبابة طباعة5337941احمد سٌد الحكٌم عبد بدوى ابراهٌم

جٌدناجح600413سكرٌن سلكامبابة طباعة5337942ابوالؽٌط احمد السٌد احمد

جداً جٌدناجح600458سكرٌن سلكامبابة طباعة5337943حجاب العال عبد حسن جمال احمد

جٌدناجح600394سكرٌن سلكامبابة طباعة5337944العزٌز عبد مهدى سمٌر احمد

جٌدناجح600430سكرٌن سلكامبابة طباعة5337945عباس محمد الشافى عبد احمد

جٌدناجح600409سكرٌن سلكامبابة طباعة5337946العظٌم عبد احمد العظٌم عبد احمد

ثانً دور600سكرٌن سلكامبابة طباعة5337947احمد عبده محمد احمد

جٌدناجح600390سكرٌن سلكامبابة طباعة5337948ابراهٌم العظٌم عبد حسن اسامه

جٌدناجح600436سكرٌن سلكامبابة طباعة5337949سٌد سٌد مصطفى اسامه

جٌدناجح600429سكرٌن سلكامبابة طباعة5337950عفٌفى ابراهٌم فوزى ابراهٌم اسالم

جٌدناجح600447سكرٌن سلكامبابة طباعة5337951هاشم كمال نبٌل اسالم

 معوض سداروس نصحى بوال

سداروس
جٌدناجح600417سكرٌن سلكامبابة طباعة5337952

ثانً دور600سكرٌن سلكامبابة طباعة5337953سعٌد احمد حسن حسام

جٌدناجح600393سكرٌن سلكامبابة طباعة5337954المجٌد عبد الحمٌد عبد حسن حسام

مقبولناجح600388سكرٌن سلكامبابة طباعة5337955على على ٌحٌى ولٌد حسن

مقبولناجح600368سكرٌن سلكامبابة طباعة5337956سٌد صالح سعٌد عزت سعٌد

جٌدناجح600411سكرٌن سلكامبابة طباعة5337957محمد الخالق عبد خالد الدٌن سٌؾ

جٌدناجح600416سكرٌن سلكامبابة طباعة5337958محمد اللطٌؾ عبد رمضان عادل

 محمد المؤمن عبد اسامه المؤمن عبد

مختار
جٌدناجح600408سكرٌن سلكامبابة طباعة5337959

جٌدناجح600439سكرٌن سلكامبابة طباعة5337960امٌن محمد عمر على

جٌدناجح600406سكرٌن سلكامبابة طباعة5337961حسن نظٌر ٌحٌى محسن على

جٌدناجح600413سكرٌن سلكامبابة طباعة5337962محمد مهدى عمر احمد عمر

جٌدناجح600398سكرٌن سلكامبابة طباعة5337963حسن نظٌر ٌحٌى محسن عمر

مقبولناجح600371سكرٌن سلكامبابة طباعة5337964طه محمد النبى عمرعبد

مقبولناجح600382سكرٌن سلكامبابة طباعة5337965محمد المنعم عبد محمد كرٌم

مفصول600سكرٌن سلكامبابة طباعة5337966ابراهٌم حسنٌن حسن محمد



جٌدناجح600441سكرٌن سلكامبابة طباعة5337967مبروك محمد رجب محمد

جٌدناجح600431سكرٌن سلكامبابة طباعة5337968حمد ابو عتمان سعٌد محمد

جٌدناجح600395سكرٌن سلكامبابة طباعة5337969حسٌن سٌد خلٌفه سٌد محمد

جٌدناجح600440سكرٌن سلكامبابة طباعة5337970عشماوى محمد على محمد

جداً جٌدناجح600462سكرٌن سلكامبابة طباعة5337971ابراهٌم هللا عبد مبروك محمد

جٌدناجح600431سكرٌن سلكامبابة طباعة5337972حفنى محمد منٌر محمد

ثانً دور600سكرٌن سلكامبابة طباعة5337973العال عبد احمد نجاح محمد

جداً جٌدناجح600460سكرٌن سلكامبابة طباعة5337974على صابر جمال محمود

جٌدناجح600413سكرٌن سلكامبابة طباعة5337975الخٌر ابو محمود احمد شعبان محمود

جٌدناجح600400سكرٌن سلكامبابة طباعة5337976الجواد عبد فتحى شرٌؾ مصطفى

جٌدناجح600426سكرٌن سلكامبابة طباعة5337977مكاوى محمد محمد مصطفى

جٌدناجح600449سكرٌن سلكامبابة طباعة5337978محمد حاتم طارق وائل

 حسن محمد السعٌد محمود ٌوسؾ

ابوشنب
جٌدناجح600437سكرٌن سلكامبابة طباعة5337979

جداً جٌدناجح600504المعادن خراطةشٌحة منٌل5337991احمد محمد عزمى حسن احمد

جداً جٌدناجح600468المعادن خراطةشٌحة منٌل5337992صالح سٌد محمد احمد

جداً جٌدناجح600477المعادن خراطةشٌحة منٌل5337993كشك على محمد احمد حسنى اسالم

جداً جٌدناجح600478المعادن خراطةشٌحة منٌل5337994محمد فتحً سالمه حسن

جٌدناجح600446المعادن خراطةشٌحة منٌل5337995حسنى محمد اشرؾ حسنى

جٌدناجح600432المعادن خراطةشٌحة منٌل5337996السٌد احمد على هللا عبد على

جٌدناجح600443المعادن خراطةشٌحة منٌل5337997العزٌز عبد احمد محمد احمد محمد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةشٌحة منٌل5337998الدالى حسانٌن التواب عبد رجب محمد

جداً جٌدناجح600450المعادن خراطةشٌحة منٌل5337999الناصر عبد حسٌن رمضان محمد

ثانً دور600المعادن خراطةشٌحة منٌل5338000مصطفى احمد الدٌن عالء محمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةشٌحة منٌل5338001محمد عباس مرتضى محمد

جداً جٌدناجح600483المعادن خراطةشٌحة منٌل5338002الخشن ابراهٌم عشرى حامد محمود

 محمد الرسول عبد خالد محمود

اسماعٌل
جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةشٌحة منٌل5338003

ثانً دور600المعادن خراطةشٌحة منٌل5338004منعاز امٌن محمود عصام محمود

جٌدناجح600441المعادن خراطةشٌحة منٌل5338005احمد سٌد محمود عمر محمود مصطفى



جٌدناجح600442المعادن خراطةشٌحة منٌل5338006هالل فاروق جهاد مكرم

جٌدناجح600418المعادن خراطةشٌحة منٌل5338007على موسى النبى عبد موسى

جٌدناجح600444المعادن خراطةشٌحة منٌل5338008محمد الجٌد عبد الرحٌم عبد هٌثم

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338021اللطٌؾ عبد لطفى رمضان احمد

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338022عترٌس زاٌد عترٌس احمد

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338023محمد محمود سعد سعٌد سعد

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338024فرج عٌد محمد شرٌؾ

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338025راشد مصطفى انور الرحمن عبد

جٌدناجح600414صاج اعمالشٌحة منٌل5338026زكى امٌن خالد الرحمن عبد

جٌدناجح600409صاج اعمالشٌحة منٌل5338027السٌد محمود عدلى السٌد عبدالناصر

جٌدناجح600434صاج اعمالشٌحة منٌل5338028اللولى عمرو محمد رجب على

جٌدناجح600422صاج اعمالشٌحة منٌل5338029ٌوسؾ حسن على العظٌم عبد على

جٌدناجح600390صاج اعمالشٌحة منٌل5338030محمود قطب محمود عمر

جٌدناجح600398صاج اعمالشٌحة منٌل5338031حسن محمد دروٌش احمد محمد

جٌدناجح600401صاج اعمالشٌحة منٌل5338032العزٌز عبد فرحات السباعى محمد

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338033سالم محمود حسٌن سعدى محمد

جٌدناجح600401صاج اعمالشٌحة منٌل5338034العزٌز عبد محمود العزٌز عبد مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338035على محمد سامى محمود مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالشٌحة منٌل5338036اللطٌؾ عبد كمال اللطٌؾ عبد ٌوسؾ

مفصول600لحامشٌحة منٌل5338041اللطٌؾ عبد محمد هشام احمد

جٌدناجح600437لحامشٌحة منٌل5338042احمد محمد احمد ٌاسر احمد

جداً جٌدناجح600451لحامشٌحة منٌل5338043مرزوق احمد خلٌل اسامه

جداً جٌدناجح600453لحامشٌحة منٌل5338044على المنعم عبد على اسالم

جداً جٌدناجح600460لحامشٌحة منٌل5338045اللطٌؾ عبد الحمٌد عبد سعٌد امٌن

جٌدناجح600439لحامشٌحة منٌل5338046محمد النبى عبد عماد شرٌؾ

جٌدناجح600442لحامشٌحة منٌل5338047عرٌان ابراهٌم عاطؾ صموئٌل

جٌدناجح600436لحامشٌحة منٌل5338048الحلبى اسماعٌل اسماعٌل احمد عاطؾ

جداً جٌدناجح600483لحامشٌحة منٌل5338049حسن مرعى سلٌمان الجلٌل عبد



جداً جٌدناجح600462لحامشٌحة منٌل5338050العظٌم عبد شدٌد رجب الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600464لحامشٌحة منٌل5338051ابراهٌم السٌد صبرى كرم

جٌدناجح600446لحامشٌحة منٌل5338052تركى شحاته فارس محمد كرٌم

جداً جٌدناجح600457لحامشٌحة منٌل5338053بخٌت سعٌد هللا عبد اٌمن محمد

جداً جٌدناجح600459لحامشٌحة منٌل5338054حنفى الفتاح عبد طه محمد

جداً جٌدناجح600452لحامشٌحة منٌل5338055الحكٌم عبد محمد هانً محمد

جداً جٌدناجح600454لحامشٌحة منٌل5338056خضر سعٌد خضر قدرى محمود

مفصول600لحامشٌحة منٌل5338057حنفى ربٌع رجب مروان

جداً جٌدناجح600464لحامشٌحة منٌل5338058جنٌدى سالم حسن محمود مصطفى

جداً جٌدناجح600460لحامشٌحة منٌل5338059بدوى احمد خمٌس ٌحٌى

جٌدناجح600449لحامشٌحة منٌل5338060نمر امٌن قطب على ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338071سالمه ؼالى مٌخائٌل ٌونان ابانوب

جٌدناجح600447ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338072معوض حنا نجٌب جرجس ابرام

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338073فرح المجٌد عبد سٌد محمد ابراهٌم

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338074الخالق عبد ضٌؾ ابو عادل احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338075وهبه خلٌل الناصر عبد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338076حسانٌن فرج محمد احمد

جداً جٌدناجح600462ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338077الجلٌل عبد حسانٌن اٌمن اسالم

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338078نصر حسٌن الفتاح عبد فرحات اسالم

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338079هللا عبد احمد محمد اسالم

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338080حامد فهمى سٌد اكرم

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338081الرحمن عبد نجٌب فكرى امٌر

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338082محمد بدران عمرو بدران

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338083سالمه بدوى عرفه بدوى

جٌدناجح600443ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338084العزٌز عبد الصدٌق عبد احمد تونً

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338085عزٌز مالك هالل جورج

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338086هللا عبد احمد محمد عصمت رمضان

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338087زٌدان زاٌد عٌد زاٌد



ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338088شحاته عماد ادهم عماد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338089هلٌل احمد جمال احمد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338090رجب محمد خالد محمد

 عبد المقصود عبد الؽفار عبد محمد

الؽفار
ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338091

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338092على الظاهر عبد على محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338093الرقباوى محمود محمود وائل محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338094الخشت محمود حامد محمود

ثانً دور600ورش ماكٌناتشٌحة منٌل5338095المنعم عبد على هانى محمود

شٌحة منٌل5338101فضل على رجب احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600463

شٌحة منٌل5338102ابراهٌم السٌد صابر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600467

شٌحة منٌل5338103محمد الحلٌم عبد مصطفى ماهر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600440

شٌحة منٌل5338104توفٌق جالل فولى جالل بدر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600466

شٌحة منٌل5338105احمد حسن احمد حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

شٌحة منٌل5338106محمد سٌد عٌد طارق
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

شٌحة منٌل5338107حسن الجابر عبد عاطؾ الجابر عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600473

شٌحة منٌل5338108محمد كامل عاشور الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600434

شٌحة منٌل5338109ابراهٌم على عماد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600468

شٌحة منٌل5338110حسن قرنى مصطفى كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

شٌحة منٌل5338111هللا خٌر احمد التواب عبد سالم محروس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600460

شٌحة منٌل5338112بٌومى حنفى سٌد حسن محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600451

شٌحة منٌل5338113السباعى هللا عبد حسن محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338114حامد محمد حمدي محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600460

شٌحة منٌل5338115ابراهٌم صادق صبحى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421

شٌحة منٌل5338116احمد فارس طارق محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ؼائب600

شٌحة منٌل5338117نافع عجمى المنعم عبد مرؼنى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

شٌحة منٌل5338118الجواد عبد راشد ناصر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600455

شٌحة منٌل5338119شلبى على احمد عادل محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600454

شٌحة منٌل5338120احمد محمد قرنى محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



شٌحة منٌل5338121ؼرٌب خلؾ احمد ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

جٌدناجح600447الومٌتالشٌحة منٌل5338131زٌد ابو محمد زٌد ابو احمد

جداً جٌدناجح600462الومٌتالشٌحة منٌل5338132محمد حسن اسماعٌل احمد

جداً جٌدناجح600497الومٌتالشٌحة منٌل5338133محمد الحمٌد عبد محمد احمد

جداً جٌدناجح600475الومٌتالشٌحة منٌل5338134سلٌم احمد محمد احمد محمد اسامه

جداً جٌدناجح600485الومٌتالشٌحة منٌل5338135على سٌد محمد باسم

جٌدناجح600444الومٌتالشٌحة منٌل5338136خطاب محمود مكرم محمد زٌاد

جداً جٌدناجح600456الومٌتالشٌحة منٌل5338137محمود محمد رجب طه

جداً جٌدناجح600478الومٌتالشٌحة منٌل5338138مصطفى على التواب عبد على

جداً جٌدناجح600503الومٌتالشٌحة منٌل5338139بخورى فؤاد احمد محمد

جٌدناجح600415الومٌتالشٌحة منٌل5338140محمد سٌد محمد اسعد محمد

ثانً دور600الومٌتالشٌحة منٌل5338141منصور الكرٌم عبد حسٌن محمد

جٌدناجح600449الومٌتالشٌحة منٌل5338142على محمد متولى ابراهٌم محمود

جداً جٌدناجح600470الومٌتالشٌحة منٌل5338143سٌد سٌد احمد محمود

جٌدناجح600424الومٌتالشٌحة منٌل5338144امان حسن صبرى هشام

جداً جٌدناجح600489الومٌتالشٌحة منٌل5338145محمود سٌد رمضان سٌد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600464الومٌتالشٌحة منٌل5338146محمد العاطى عبد محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600449الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338151حسن دٌاب حسن احمد

جداً جٌدناجح600456الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338152عوض الحمٌد عبد جمال خالد احمد

جداً جٌدناجح600472الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338153محمود ابراهٌم الفتاح عبد احمد

جٌدناجح600448الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338154على هللا عبد ٌوسؾ محمود احمد

جداً جٌدناجح600471الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338155خطاب محمود مكرم اسامه اسالم

جداً جٌدناجح600464الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338156بٌومى محمود حسن بدر

جداً جٌدناجح600468الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338157السالم عبد هاشم محمد حسام

جداً جٌدناجح600484الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338158عبده كامل جمعه رضا

جداً جٌدناجح600456الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338159العلٌم عبد حسن سامى طه

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338160على عترٌس على ٌحى على

جٌدناجح600444الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338161عثمان الباقى عبد معوض سٌد عوض



جٌدناجح600443الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338162محمود قطب رافت محمد

جداً جٌدناجح600465الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338163على سٌد محمد رجب محمد

جٌدناجح600444الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338164احمد محمد الظاهر عبد محمد

جٌدناجح600447الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338165محمود بكر ابو محمود محمد

 السٌد المعطى عبد جمال محمود

الحلو محمود
جداً جٌدناجح600462الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338166

جٌدناجح600449الزخرفى الحدٌد أشؽالشٌحة منٌل5338167هرٌدى الرحٌم عبد ناصر ٌوسؾ

شٌحة منٌل5338171ادم سعد ادم احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338172محمد حسٌن احمد جمال احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

شٌحة منٌل5338173متولى احمد الدسوقى طاهر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338174محمود محمد محمود كحالوى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338175احمد محمود محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

شٌحة منٌل5338176سٌد العال عبد ربٌع اسامه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شٌحة منٌل5338177حسن سٌد حسن سٌد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

شٌحة منٌل5338178اخنوخ ٌوسؾ عادل باسل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338179سالمه حسن حجازى حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

شٌحة منٌل5338180السٌد احمد حسٌن احمد حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

شٌحة منٌل5338181خلٌل ابراهٌم كامل ٌحى حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

شٌحة منٌل5338182حافظ سمٌر طارق سمٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

شٌحة منٌل5338183الؽنى عبد على محمد شرٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

شٌحة منٌل5338184هللا عطا وٌصا صبحى عصام صبرى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

شٌحة منٌل5338185السٌد الرحٌم عبد احمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

 السٌد على حسٌن جمال الرحمن عبد

الشرٌؾ
شٌحة منٌل5338186

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

شٌحة منٌل5338187صاوى العظٌم عبد طارق العظٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

شٌحة منٌل5338188بشٌر محمود هللا عبد سعٌد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

شٌحة منٌل5338189السعود ابو حسن صٌام ولٌد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

 المقصود عبد مصطفى المقصود عبد

الوهاب عبد
شٌحة منٌل5338190

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338191ادم رسالن احمد رسالن كرم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

شٌحة منٌل5338192واصؾ ٌوسؾ سعدهللا ماجد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440



شٌحة منٌل5338193العظٌم عبد عٌسى اشرؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600418

شٌحة منٌل5338194محمد جمعه المنصؾ عبد جمعه محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

شٌحة منٌل5338195حسن مجاهد جمعه محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

شٌحة منٌل5338196حسنٌن محمد على حسن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

شٌحة منٌل5338197محمود الحلٌم عبد شعبان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600419

شٌحة منٌل5338198محمد على احمد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600402

شٌحة منٌل5338199المجٌد عبد حلمى اسامه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

شٌحة منٌل5338200رجب احمد احمد شعبان محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

شٌحة منٌل5338201الجواد عبد مصطفى اشرؾ مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

شٌحة منٌل5338202عثمان ابراهٌم سعٌد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

شٌحة منٌل5338203الخالق عبد حنفى الخالق عبد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

شٌحة منٌل5338204سٌد مسامح ممدوح مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

 عبد محمد العزٌز عبد حنفى هشام

الوهاب
شٌحة منٌل5338205

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

شٌحة منٌل5338206سٌد ؼرٌب حسن رمضان ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

شٌحة منٌل5338207بدوى العزٌز عبد عٌد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

جٌدناجح600402المعادن خراطةالحوامدٌة5338211السٌسى الؽنى عبد احمد اشرؾ احمد

جٌدناجح600395المعادن خراطةالحوامدٌة5338212عباس حسن سعد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالحوامدٌة5338213محمد كفافى العزٌز عبد احمد

جٌدناجح600392المعادن خراطةالحوامدٌة5338214السٌد احمد سعد عٌد احمد

مقبولناجح600386المعادن خراطةالحوامدٌة5338215حسٌن التواب عبد محمود احمد

مقبولناجح600370المعادن خراطةالحوامدٌة5338216البدوى رحٌم محمد مختار احمد

مقبولناجح600345المعادن خراطةالحوامدٌة5338217احمد احمد هشام احمد

جٌدناجح600419المعادن خراطةالحوامدٌة5338218عزب الظاهر عبد كمال ٌاسر احمد

جٌدناجح600392المعادن خراطةالحوامدٌة5338219معوض المجٌد عبد محمد اسالم

مقبولناجح600360المعادن خراطةالحوامدٌة5338220على حسن على محمد اسالم

جٌدناجح600409المعادن خراطةالحوامدٌة5338221كرٌم زكى اشرؾ تامر

مقبولناجح600389المعادن خراطةالحوامدٌة5338222هللا عبد المنعم عبد محروس حسام

مقبولناجح600385المعادن خراطةالحوامدٌة5338223احمد ربٌع محمود حسن



مقبولناجح600373المعادن خراطةالحوامدٌة5338224كٌشار جبالى صالح خالد

جٌدناجح600390المعادن خراطةالحوامدٌة5338225العال عبد القاسم ابو فارس رمضان

مفصول600المعادن خراطةالحوامدٌة5338226حسانٌن ابراهٌم محمود سلٌمان

مقبولناجح600378المعادن خراطةالحوامدٌة5338227فرج سٌد كمال سٌد

ثانً دور600المعادن خراطةالحوامدٌة5338228جبر محمد احمد صالح صابر

جٌدناجح600415المعادن خراطةالحوامدٌة5338229ابراهٌم تونى سرٌع ابو اٌمن صالح

جٌدناجح600432المعادن خراطةالحوامدٌة5338230هٌسه حسن جمعه حسن الرحمن عبد

جٌدناجح600417المعادن خراطةالحوامدٌة5338231قاسم صابر قاسم الرحمن عبد

جٌدناجح600442المعادن خراطةالحوامدٌة5338232هللا عبد محمد هللا عبد سمٌر هللا عبد

جٌدناجح600395المعادن خراطةالحوامدٌة5338233فهمى الستار عبد محمود هللا عبد

جٌدناجح600436المعادن خراطةالحوامدٌة5338234محمد قرنى العظٌم عبد نادى عالء

جٌدناجح600436المعادن خراطةالحوامدٌة5338235سلٌمان محمود مسعد عزت على

جٌدناجح600437المعادن خراطةالحوامدٌة5338236حامد حسٌن صابر عمر

جٌدناجح600428المعادن خراطةالحوامدٌة5338237ابراهٌم محمد ربٌع محمد

مفصول600المعادن خراطةالحوامدٌة5338238حسانٌن احمد رضا محمد

جٌدناجح600437المعادن خراطةالحوامدٌة5338239سٌد محمد سعد محمد

مقبولناجح600380المعادن خراطةالحوامدٌة5338240احمد امٌن على ٌحى محمود

ثانً دور600المعادن خراطةالحوامدٌة5338241ٌوسؾ محمد ابراهٌم سمٌر مصطفى

جٌدناجح600392المعادن خراطةالحوامدٌة5338242راشد سعٌد عمر مصطفى

جٌدناجح600393المعادن خراطةالحوامدٌة5338243الخٌر ابو على سٌد على هشام

مفصول600المعادن خراطةالحوامدٌة5338244اللطٌؾ عبد هللا عبد صبرى ٌوسؾ

 حسٌن الرازق عبد الوهاب عبد ٌوسؾ

العباسى
جٌدناجح600409المعادن خراطةالحوامدٌة5338245

جداً جٌدناجحCNC600478 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338251اللهوانى على محمد احمد جابر

جٌدناجحCNC600437 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338252كامل حمد كامل حمدى

ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338253ناجى على القادر عبد على

جداً جٌدناجحCNC600501 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338254محمد مجاهد جمال محمود

جٌدناجحCNC600443 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338255محمد حسٌن اسماعٌل محمد نادر

جداً جٌدناجحCNC600493 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338256الؽنى عبد عباس عبده هٌثم



أمتٌازناجحCNC600532 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338257صادق محمد اسامه ٌوسؾ

جداً جٌدناجحCNC600470 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338258رمادى حلمى محمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجحCNC600468 المخارط تشؽٌلالحوامدٌة5338259قاسم العال عبد محمد ٌوسؾ

مقبولناجح600371صاج اعمالالحوامدٌة5338271عوض طوٌل خالد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالحوامدٌة5338272زكى سٌد عزت احمد

جٌدناجح600404صاج اعمالالحوامدٌة5338273تركى سرٌع ابو عزت عصام احمد

جداً جٌدناجح600453صاج اعمالالحوامدٌة5338274محمود السٌد محمد احمد

جٌدناجح600413صاج اعمالالحوامدٌة5338275على سٌد زكرٌا اسالم

جٌدناجح600418صاج اعمالالحوامدٌة5338276اسماعٌل شعبان عصام اٌمن

مقبولناجح600382صاج اعمالالحوامدٌة5338277امام حسٌن امام زٌاد

ثانً دور600صاج اعمالالحوامدٌة5338278سالم محمد على سالم

ثانً دور600صاج اعمالالحوامدٌة5338279احمد فراج احمد عمر

مقبولناجح600388صاج اعمالالحوامدٌة5338280امام النبى عبد بكر ابو فرٌد

جٌدناجح600413صاج اعمالالحوامدٌة5338281الحمٌد عبد جمعه سعٌد محمد

مقبولناجح600389صاج اعمالالحوامدٌة5338282الؽنى عبد فرج سعٌد محمد

ثانً دور600صاج اعمالالحوامدٌة5338283محمد رمضان شعبان محمد

جٌدناجح600435صاج اعمالالحوامدٌة5338284الوهاب عبد فرج صبرى محمد

جٌدناجح600407صاج اعمالالحوامدٌة5338285الهادى عبد محمد التواب عبد محمد

مفصول600صاج اعمالالحوامدٌة5338286المعطى عبد محمود النبى عبد محمد

 سلٌمان التواب عبد فتحى محمد

الصٌرفى
ثانً دور600صاج اعمالالحوامدٌة5338287

جٌدناجح600419صاج اعمالالحوامدٌة5338288المتعال عبد احمد ناصر محمود

جٌدناجح600394صاج اعمالالحوامدٌة5338289محمود احمد محمود مصطفى

جٌدناجح600390صاج اعمالالحوامدٌة5338290احمد الحمٌد عبد سٌد ٌوسؾ

ثانً دور600لحامالحوامدٌة5338301امام محمد سٌد احمد

جٌدناجح600433لحامالحوامدٌة5338302الحمٌد عبد امبابى شعبان احمد

ثانً دور600لحامالحوامدٌة5338303زكى احمد عصام احمد

جٌدناجح600437لحامالحوامدٌة5338304شعبان فكرى محمود ادهم

جداً جٌدناجح600451لحامالحوامدٌة5338305احمد على احمد اسامة



جٌدناجح600444لحامالحوامدٌة5338306محمد الفتوح ابو محمد اسالم

جٌدناجح600428لحامالحوامدٌة5338307رضوان توفٌق محمد الحسن

جٌدناجح600423لحامالحوامدٌة5338308حسن ابراهٌم ٌاسر اٌمن

جٌدناجح600433لحامالحوامدٌة5338309ربٌع عبدالجٌد حلمى حسنى

جٌدناجح600445لحامالحوامدٌة5338310حسن على هللا عبد على خالد

جٌدناجح600446لحامالحوامدٌة5338311جعفر توفٌق محروس رامى

جٌدناجح600445لحامالحوامدٌة5338312على سلٌمان اشرؾ سلٌمان

مفصول600لحامالحوامدٌة5338313اللطٌؾ عبد محمد فتحى طارق

ثانً دور600لحامالحوامدٌة5338314سرٌع ابو عطٌه محمود عطٌه

جداً جٌدناجح600465لحامالحوامدٌة5338315رجب فتحى اشرؾ فتحى

جٌدناجح600433لحامالحوامدٌة5338316عبدالسمٌع محمد احمد محمد

جٌدناجح600400لحامالحوامدٌة5338317ٌوسؾ محمد حامد محمد

جٌدناجح600416لحامالحوامدٌة5338318الرازق عبد حسن سٌد محمد

جداً جٌدناجح600451لحامالحوامدٌة5338319ابراهٌم محمد طاهر محمود

جٌدناجح600409ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338331عثمان شحاتة جمال احمد

مفصول600ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338332المقصود عبد عٌد سٌد احمد

 السٌد احمد خٌر التواب عبد اسالم

شعراوى
ثانً دور600ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338333

ثانً دور600ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338334سٌد محمد مرزوق اٌمن

جٌدناجح600437ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338335الشرٌؾ سٌد على التواب عبد رجب

جداً جٌدناجح600463ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338336موسى امٌن طاٌع شعبان

جٌدناجح600440ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338337الحمٌد عبد محمد عمر عادل

جٌدناجح600414ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338338هنداوى هاشم سعٌد هللا عبد

جٌدناجح600443ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338339اسماعٌل عبده اشرؾ عبده

جٌدناجح600431ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338340خلؾ رشدى احمد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338341ٌوسؾ فرج حنفى محمد

جداً جٌدناجح600450ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338342الوهاب عبد اسماعٌل صبرى محمد

جداً جٌدناجح600450ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338343على سعٌد مصطفى محمد

جٌدناجح600422ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338344العزٌز عبد فؤاد ٌحى محمد



 عبد المجٌد عبد صالح الحاج محمود

المقصود
جداً جٌدناجح600454ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338345

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338346صقر حمزاوى ٌونس محمد محمود

جٌدناجح600425ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338347القصٌر جاد شعبان ٌوسؾ محمود

جٌدناجح600422ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338348حسن محمد ٌحى مصطفى

جٌدناجح600446ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338349عرفه طه هالل مؤمن

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338350زاٌد التواب عبد الرحٌم عبد نادرفتحى

جداً جٌدناجح600463ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338351محمد حسٌن السٌد شوقى ناصر

جٌدناجح600409ورش ماكٌناتالحوامدٌة5338352محمد حمدى عماد نور

جداً جٌدناجحCNC600459 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338361عمر ٌوسؾ حمدى احمد

جداً جٌدناجحCNC600489 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338362خمٌس رمضان شعبان احمد

أمتٌازناجحCNC600523 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338363عقل محمد عامر اسماعٌل

جداً جٌدناجحCNC600508 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338364الؽفار عبد سالم محمد سالم

جداً جٌدناجحCNC600499 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338365مجاهد حامد صبحى محمد

جداً جٌدناجحCNC600497 الفراٌز تشؽٌلالحوامدٌة5338366محمود الدٌن محى محمود مصطفى

الحوامدٌة5338371ضٌؾ حسٌن محمد سمٌر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338372العادلى محمد ابوالسعود محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338373سالم محمود ابراهٌم خالد اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338374الحلٌم عبد صبحى الحلٌم عبد اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338375الوهاب عبد اسماعٌل صبرى اسماعٌل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338376ابراهٌم احمد محمود اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338377حسٌن حامد الباسط عبد حامد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338378الفار محفوظ زٌنهم سالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

الحوامدٌة5338379الؽنى عبد على الؽنى عبد ربٌع شعبان
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 عٌد محمد ابراهٌم محمود الرحمن عبد

الجمل
الحوامدٌة5338380

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338381الجواد عبد بٌومى اشرؾ هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338382شحاته رجب محمد خالد هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338383مرسى محمود محمد احمد على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338384محمد الباقى عبد محمد محمد على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



الحوامدٌة5338385محمود فتحى هاشم فتحى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338386سلٌمان العاطى عبد سعد عزت كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338387المتناوى محمد راشد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338388محمود محمد سامح محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338389مفتاح زكى التواب عبد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338390هللا عبد جابرى هللا عبد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338391المطرى حسن صابر على محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338392على احمد الدٌن نصر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338393احمد احمد محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

جٌدناجح600421اسطمبات برادةالحوامدٌة5338401خلٌل محمود اشرؾ ابراهٌم

جٌدناجح600442اسطمبات برادةالحوامدٌة5338402عترٌس عٌد حسن رجب احمد

جٌدناجح600424اسطمبات برادةالحوامدٌة5338403محمود محمود زٌنهم احمد

جٌدناجح600446اسطمبات برادةالحوامدٌة5338404العزم ابو شكرى ممدوح احمد

جداً جٌدناجح600451اسطمبات برادةالحوامدٌة5338405محمود محمد احمد اسالم

جٌدناجح600436اسطمبات برادةالحوامدٌة5338406اللطٌؾ عبد المجد ابو زٌنهم اٌهاب

مفصول600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338407المقصود عبد جالل هللا عبد جالل

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338408محمود احمد محمد حسن

جٌدناجح600423اسطمبات برادةالحوامدٌة5338409محمود المجٌد عبد محمد سعٌد

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338410احمد محمد ابراهٌم شكرى

مفصول600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338411حسن على اسماعٌل مجدى الرحمن عبد

جٌدناجح600399اسطمبات برادةالحوامدٌة5338412ثابت سٌد احمد عثمان

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338413الحافظ عبد سعد بهجت كرٌم

جٌدناجح600430اسطمبات برادةالحوامدٌة5338414الحلٌم عبد هاشم حسن محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338415حزٌن قرنى محمد سٌد محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338416ٌونس احمد رمضان شعبان محمد

جٌدناجح600424اسطمبات برادةالحوامدٌة5338417ندا احمد حامد محمود عادل محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338418محمد محمود عادل محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338419على محمود زٌد ابو محمود



ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338420العظٌم عبد محمود سالم مصطفى

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338421بٌومى الرؤؾ عبد فوزى سٌد مصطفى

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338422محمد محمد على مصطفى

ثانً دور600اسطمبات برادةالحوامدٌة5338423الستار عبد ٌحى فارس مصطفى

جداً جٌدناجح600454الومٌتالالحوامدٌة5338431هللا عبد حسٌن احمد اٌمن احمد

جٌدناجح600408الومٌتالالحوامدٌة5338432حسن معاطى بسٌونى احمد

جداً جٌدناجح600469الومٌتالالحوامدٌة5338433عباس الدٌن جمال صبرى احمد

جداً جٌدناجح600454الومٌتالالحوامدٌة5338434محمد صالح حلمى نبٌل احمد

مفصول600الومٌتالالحوامدٌة5338435ذكى  صدٌق عاطؾ جمال

جٌدناجح600442الومٌتالالحوامدٌة5338436الجواد عبد سٌد طارق حسام

جٌدناجح600423الومٌتالالحوامدٌة5338437محمد حسن عاطؾ حسام

جداً جٌدناجح600452الومٌتالالحوامدٌة5338438حسٌن محمد فتحى حسٌن

ثانً دور600الومٌتالالحوامدٌة5338439ندى هالل مساعد سلطان

جٌدناجح600431الومٌتالالحوامدٌة5338440احمد التواب عبد احمد التواب عبد

 محمود عاشور شعبان الرحمن عبد

داود محمد
جداً جٌدناجح600458الومٌتالالحوامدٌة5338441

جٌدناجح600448الومٌتالالحوامدٌة5338442العلٌم عبد القوى عبد عٌد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600456الومٌتالالحوامدٌة5338443هرٌدى امام هالل عمر

جٌدناجح600449الومٌتالالحوامدٌة5338444محمد بكر صابر فارس

جٌدناجح600446الومٌتالالحوامدٌة5338445هللا عبد حسن هللا عبد كرٌم

جداً جٌدناجح600450الومٌتالالحوامدٌة5338446احمد الحمٌد عبد الحمد ابو محمد

جداً جٌدناجح600453الومٌتالالحوامدٌة5338447محمد محمود سٌد محمد

جداً جٌدناجح600460الومٌتالالحوامدٌة5338448العزٌز عبد العلٌم عبد العزٌز عبد محمد

ثانً دور600الومٌتالالحوامدٌة5338449عٌسى حسن عصام محمد

جٌدناجح600449الومٌتالالحوامدٌة5338450سٌد محمد مسعد محمد

جداً جٌدناجح600458الومٌتالالحوامدٌة5338451ابراهٌم محمد احمد مصطفى

جٌدناجح600431الومٌتالالحوامدٌة5338452محمد شعبان عزت معاذ

جداً جٌدناجح600452الومٌتالالحوامدٌة5338453محمد كمال محمد ٌوسؾ

الحوامدٌة5338461احمد رفاعى ابراهٌم رفاعى ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600



الحوامدٌة5338462على ابراهٌم على ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

الحوامدٌة5338463الحفٌظ عبد محمد حسن احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

الحوامدٌة5338464صالح احمد قرنى صبرى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

الحوامدٌة5338465السٌد مصطفى محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

الحوامدٌة5338466سلٌمان سالمه ناصر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600427

الحوامدٌة5338467على الظاهر عبد محمد اٌهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

الحوامدٌة5338468هللا عبد الفتاح عبد عزت حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600431

الحوامدٌة5338469سعودى حامد ابراهٌم محمد حسام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

الحوامدٌة5338470سٌد سلٌمان عٌد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

الحوامدٌة5338471محمود حسن محمود حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

الحوامدٌة5338472المقصود عبد ربٌع المقصود عبد ربٌع
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

الحوامدٌة5338473محمد محمد سعد اشرؾ سعد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

الحوامدٌة5338474رٌاض سعٌد هشام سعٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

الحوامدٌة5338475الوهاب عبد خٌرى عادل شرٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

الحوامدٌة5338476عواد الحلٌم عبد طه محمد طه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600392

الحوامدٌة5338477على سطوحى محروس شوقى عادل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

الحوامدٌة5338478مامون سٌد جمال الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

الحوامدٌة5338479اللٌثى حسانٌن زكرٌا حازم الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

الحوامدٌة5338480ابراهٌم السٌد ٌوسؾ الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

الحوامدٌة5338481ابراهٌم السالم عبد محمود السالم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600381

الحوامدٌة5338482المنعم عبد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600430

الحوامدٌة5338483عثمان سالمه خالد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

الحوامدٌة5338484حسن فداوى محمد صالح هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

الحوامدٌة5338485سلٌم حسن علوى هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489

الحوامدٌة5338486عواد ؼٌاض محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505

الحوامدٌة5338487هاشم حسٌن محمد محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

الحوامدٌة5338488عباس عزام خالد عزام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600443

الحوامدٌة5338489ابراهٌم رمضان جمال عماد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600



الحوامدٌة5338490سالم الحمٌد عبد عدلى ٌاسر عماد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

الحوامدٌة5338491محمود عمر طه عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600509

الحوامدٌة5338492سلٌم عرابى سلٌم عبدالناصر كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

الحوامدٌة5338493نوار محمود فؤاد حسان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

الحوامدٌة5338494السالم عبد محمد خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

الحوامدٌة5338495الحمٌد عبد عثمان رضا محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338496الحمٌد عبد اسماعٌل احمد سٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

الحوامدٌة5338497القادر عبد شعبان لطفى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

الحوامدٌة5338498مجاهد هللا عبد مجاهد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

الحوامدٌة5338499سلٌمان محمد عبده جمعه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

الحوامدٌة5338500ؼٌاض حسن عوده احمد حمدى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505

الحوامدٌة5338501احمد محمود محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600503

الحوامدٌة5338502شامخ سٌد ٌحى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338503ثابت حسن محمود مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600511

الحوامدٌة5338504مبروك محمد شعبان مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

الحوامدٌة5338505محمود ابراهٌم عادل مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

الحوامدٌة5338506المنعم عبد حسن محسن مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600499

الحوامدٌة5338511العال ابو ابراهٌم محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600376

الحوامدٌة5338512ابراهٌم احمد اشرؾ احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

الحوامدٌة5338513قاسم عطٌه رمضان رجب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

الحوامدٌة5338514السٌد حافظ زٌن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

الحوامدٌة5338515المجٌد عبد محمد سٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

الحوامدٌة5338516على محمد عاشور احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600419

الحوامدٌة5338517مرؼنى احمد الهادى عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الحوامدٌة5338518سالمه محمد حسن على احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

الحوامدٌة5338519المعطى عبد احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

الحوامدٌة5338520جاد رشدى محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الحوامدٌة5338521السٌد مسعود نبٌل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444



الحوامدٌة5338522حسن محمد رمضان اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

الحوامدٌة5338523احمد محمد على اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

الحوامدٌة5338524جمعه اسماعٌل كرم اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

الحوامدٌة5338525عباس جابر عصام اٌمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600397

الحوامدٌة5338526محمد محمود الفتاح عبد حماده
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

الحوامدٌة5338527سلٌمان جمعه النبى عبد سٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الحوامدٌة5338528صادق سٌد محمد سٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

الحوامدٌة5338529حسٌن محمد ابراهٌم صابر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600389

الحوامدٌة5338530بركات سٌد ابراهٌم سٌد الحى عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

الحوامدٌة5338531الشٌمى محمد سعد حسن الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الحوامدٌة5338532محمد الفتاح عبد عزت الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

الحوامدٌة5338533صادق على صادق العزٌز عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600373

الحوامدٌة5338534الحمٌد عبد سعد جمعه هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

الحوامدٌة5338535محمد الرحمن عبد اشرؾ عصام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

الحوامدٌة5338536محمد الرؤؾ عبد رمضان عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

الحوامدٌة5338537على محمد فوزى سعٌد ماجد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

الحوامدٌة5338538متولى الحمٌد عبد متولى حسٌن متولى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

الحوامدٌة5338539احمد الرحٌم عبد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

الحوامدٌة5338540عٌد الكرٌم عبد بالل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600395

الحوامدٌة5338541الشٌمى محمد سعد حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

الحوامدٌة5338542شدٌد ابراهٌم خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600377

الحوامدٌة5338543محمد اسماعٌل هللا خلؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

الحوامدٌة5338544المنعم عبد سٌد سالمه سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

الحوامدٌة5338545مرسى سٌد فرج سٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600397

الحوامدٌة5338546الخشت امام احمد صابر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600419

الحوامدٌة5338547قاسم محمد الحمٌد عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600388

الحوامدٌة5338548سالم على حسٌن على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

الحوامدٌة5338549جمعه اسماعٌل كرم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408



الحوامدٌة5338550مجاهد محمد عطار ماهر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الحوامدٌة5338551السٌد جبر صبحى ناصر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

الحوامدٌة5338552النور ابو السٌد على احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

الحوامدٌة5338553احمد محمد احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

الحوامدٌة5338554عثمان خمٌس جمال محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600390

الحوامدٌة5338555سٌد دسوقى سٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

الحوامدٌة5338556عوده سالم سٌد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600372

الحوامدٌة5338557دٌاب الحمٌد عبد اسامه مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

الحوامدٌة5338558الحمٌد عبد الستار عبد اشرؾ هشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

الحوامدٌة5338559سٌد احمد ابراهٌم ٌاسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الحوامدٌة5338560سٌد ٌوسؾ قرنى بدر ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 الراضى عبد سٌد حسانٌن ٌوسؾ

الدالى حسانٌن
الحوامدٌة5338561

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الحوامدٌة5338562هللا عبد العزٌز عبد هللا عبد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600407

الحوامدٌة5338563هللا عطا سعٌد هللا عطا ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600400

الحوامدٌة5338564على محمداحمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

جداً جٌدناجح600495صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338571سالم الحمٌد عبد الفتاح عبد حمدى احمد

جٌدناجح600411صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338572حسن سٌد سمٌر احمد

جداً جٌدناجح600454صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338573على عرفه مكرم صبرى احمد

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338574الظاهر عبد مهنى ولٌد احمد

جٌدناجح600410صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338575الحمٌد عبد محمود خالد اسالم

جٌدناجح600437صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338576الحمٌد عبد ابراهٌم محمد اسالم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338577الوهاب عبد على نجم اسالم

جداً جٌدناجح600452صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338578هرٌدى احمد جمعه احمد جمعه

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338579حمزة العربى محمود حسام

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338580ؼلمش محمد سعد صالح زٌاد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338581شعبان سعد رضا سعد

جٌدناجح600431صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338582هٌبه هللا عبد محمد محمد سعد

جٌدناجح600447صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338583عٌسى سالم محمد محمد سٌد



جداً جٌدناجح600482صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338584ابراهٌم طه على طه

جداً جٌدناجح600479صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338585شلبى حسن عاشور عامر الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600467صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338586الؽنى عبد عبدالسمٌع قرنى هللا عبد

أمتٌازناجح600510صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338587ذكى عبده فتحى عبده على

جٌدناجح600444صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338588ابراهٌم سٌد احمد عمرو

جداً جٌدناجح600494صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338589العظٌم عبد محمد رجب محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338590الحكٌم عبد لطفى زٌن محمد

جداً جٌدناجح600488صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338591محمود الفتاح عبد فضل محمد

جٌدناجح600433صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338592زهران سٌد عبده جمال محمود

جداً جٌدناجح600484صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338593على سعٌد عٌد محمود

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338594ذكى عبده فتحى محمد مصطفى

جٌدناجح600442صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338595السعود ابو هللا عبد محمود مصطفى

جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338596سٌد ٌاسٌن خالد ٌحٌى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338597على حسن العشماوى ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600458صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338598ثابت محمد ثابت ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتالحوامدٌة5338599خلٌل صالح شرٌؾ ٌوسؾ

جٌدناجح600436آلى تحكمالحوامدٌة5338611احمد سٌد هللا عبد شعبان احمد

 اسماعٌل الحمٌد عبد ضاحى احمد

رواش
جٌدناجح600419آلى تحكمالحوامدٌة5338612

جداً جٌدناجح600474آلى تحكمالحوامدٌة5338613الجواد عبد كامل على النبى عبد احمد

جٌدناجح600434آلى تحكمالحوامدٌة5338614عٌطه محمد احمد عزت احمد

جداً جٌدناجح600502آلى تحكمالحوامدٌة5338615احمد الرحمن عبد الدٌن عالء احمد

جٌدناجح600439آلى تحكمالحوامدٌة5338616الحلٌم عبد بكر محمود احمد

جٌدناجح600392آلى تحكمالحوامدٌة5338617عٌد جمعه خالد اشرؾ

مفصول600آلى تحكمالحوامدٌة5338618جمعه محمد حماده بالل

جٌدناجح600429آلى تحكمالحوامدٌة5338619ابراهٌم عبده العزٌز عبد احمد حسام

مفصول600آلى تحكمالحوامدٌة5338620الشاعر ابراهٌم سعٌد ابراهٌم سعٌد

جٌدناجح600398آلى تحكمالحوامدٌة5338621الحمٌد عبد محمود حسن الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600451آلى تحكمالحوامدٌة5338622هللا جاد حسٌن محمد الرحمن عبد



جٌدناجح600420آلى تحكمالحوامدٌة5338623بدر راشد حسن محمد هللا عبد

جٌدناجح600445آلى تحكمالحوامدٌة5338624رباع محمد مصطفى هللا عبد

مقبولناجح600362آلى تحكمالحوامدٌة5338625عٌد هاشم خالد المعز عبد

مقبولناجح600381آلى تحكمالحوامدٌة5338626محمد فرؼلى احمد عبدالرحمن

جٌدناجح600413آلى تحكمالحوامدٌة5338627حسن احمد حسن عصام عمرو

جداً جٌدناجح600469آلى تحكمالحوامدٌة5338628فرؼلى محمود محمد فاروق

مقبولناجح600377آلى تحكمالحوامدٌة5338629سعداوى حسن كمال احمد محمد

مفصول600آلى تحكمالحوامدٌة5338630السمٌع عبد سٌد سمٌر محمد

مقبولناجح600385آلى تحكمالحوامدٌة5338631الجواد عبد الفتاح عبد طارق محمد

جداً جٌدناجح600471آلى تحكمالحوامدٌة5338632محمد ٌوسؾ سمره ابو عادل محمد

جداً جٌدناجح600480آلى تحكمالحوامدٌة5338633عطوه محمد محمد عصام محمد

جٌدناجح600422آلى تحكمالحوامدٌة5338634الباقى عبد توفٌق محمد عٌد محمد

جٌدناجح600420آلى تحكمالحوامدٌة5338635عطٌه عترٌس محمد مرزوق محمد

جٌدناجح600436آلى تحكمالحوامدٌة5338636الجواد عبد الحكٌم عبد مصطفى محمد

جٌدناجح600405آلى تحكمالحوامدٌة5338637الوهاب عبد حسانٌن سٌد اٌمن محمود

جٌدناجح600443آلى تحكمالحوامدٌة5338638عبدالؽفار التواب عبد  حمدى محمود

مقبولناجح600381آلى تحكمالحوامدٌة5338639الشرابى محمد محمود رافت محمود

جداً جٌدناجح600463آلى تحكمالحوامدٌة5338640سٌد محمود رجب محمود

جداً جٌدناجح600507آلى تحكمالحوامدٌة5338641عجاج سٌد محمود سعٌد محمود

جداً جٌدناجح600509آلى تحكمالحوامدٌة5338642القادر عبد رمضان محمد محمود

جداً جٌدناجح600461آلى تحكمالحوامدٌة5338643احمد رمضان جمعه مدحت

جٌدناجح600390آلى تحكمالحوامدٌة5338644عبده العزٌز عبد جمال هشام

جٌدناجح600441آلى تحكمالحوامدٌة5338645عفٌفى محمد كامل سٌد هشام

جداً جٌدناجح600454آلى تحكمالحوامدٌة5338646حامد رجب عاطؾ ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600460آلى تحكمالحوامدٌة5338647على عرفه ولٌد ٌوسؾ

الحوامدٌة5338651نصر رمضان محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

الحوامدٌة5338652عبدالحى العزٌز عبد محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

 عبد القادر عبد محروس محمد احمد

السمٌع
الحوامدٌة5338653

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474



الحوامدٌة5338654االطفٌحى احمد الرازق عبد احمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

الحوامدٌة5338655عبٌد الحسن ابو ابراهٌم اشرؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

الحوامدٌة5338656عباس حسن النبى عبد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

الحوامدٌة5338657الرحمن عبد ابراهٌم عماد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الحوامدٌة5338658محمد السٌد عبد محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

الحوامدٌة5338659صدٌق على ابراهٌم على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الحوامدٌة5338660محمد سلطان محمد عماد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

الحوامدٌة5338661المجٌد عبد سٌد شرٌؾ كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

الحوامدٌة5338662الحداد محمد محمود احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

الحوامدٌة5338663صابر متولى توبه محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600416

الحوامدٌة5338664الحفٌظ عبد ربٌع جمال محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الحوامدٌة5338665عثمان على جالل راضى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

الحوامدٌة5338666الرحمن عبد ابراهٌم مجدى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

الحوامدٌة5338667محمد امٌن محمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

الحوامدٌة5338668سٌد احمد محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

الحوامدٌة5338669حسن سٌد ٌاسر مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

الحوامدٌة5338670سلٌمان سالم صالح هشام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الحوامدٌة5338671مسعود سٌؾ صالح ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338681ٌوسؾ سٌد حسنى اسراء

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338682سلٌم العزٌز عبد عمر اسراء

مفصول600الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338683محمد حامد ٌونس اسراء

جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338684ابراهٌم حسن عادل اسماء

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338685محمد محمود الونٌس عبد اسماء

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338686على محمود سٌد محمد امنه

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338687دسوقى فضل سعٌد امٌره

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338688السقارى محمد دسوقى فضل امٌره

جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338689على ابراهٌم سمٌر امٌنة

جداً جٌدناجح600483الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338690هرٌش جمعه حسن احمد اٌمان



جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338691ابراهٌم حسن احمد اٌه

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338692ابراهٌم هللا عطا رجب اٌه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338693محمد الفتاح عبد سمٌر اٌه

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338694مسعد ٌوسؾ محمد بثٌنه

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338695دمرداش رجب محمد حبٌبه

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338696سعد محمد احمد سعد دنٌا

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338697على احمد هشام دنٌا

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338698جمعه سلٌمان جمعه رحاب

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338699زٌنهم رجب زٌنهم رحاب

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338700الجواد عبد على عاطؾ زٌنب

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338701سالم محمد ثابت ساره

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338702عاشور حسن جالل هشام ساره

جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338703مصطفى راتب سٌد سماح

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338704احمد بٌومى هالل سهٌله

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338705محمد عبدالخالق عادل عفاؾ

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338706المقصود عبد حسن احمد فاتن

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338707العزٌز عبد قرنى العزٌز عبد فاطمه

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338708محمد ابراهٌم حنفى محمد فاطمه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338709ربه عبد على العزٌز عبد سعد قمر

مفصول600الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338710احمد سٌد سعد لقاء

جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338711بدوى بدوى حسٌن لٌلى

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338712نصٌح انٌس لطفى مرنا

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338713زٌنهم رجب خالد مروه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338714حسن رمضان حسنى مرٌم

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338715مسعد ٌوسؾ محسن مرٌم

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338716زوٌل دسوقى فضل دسوقى هللا منة

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338717ؼنٌم فواد توفٌق منه

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338718تركى محمد حسن حسٌن منى



جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338719نصار هالل حامد سٌد منى

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338720سالمه شعبان اشرؾ مى

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338721محمد محمد جمعه نادٌه

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338722محمد اللطٌؾ عبد محسن نادٌه

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338723بٌومى ابراهٌم سوكارنو ندا

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338724عبدالجٌد محمود محمد ندا

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338725عزالدٌن التواب عبد سامى ندى

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338726محمد احمد محمد ندى

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338727سٌؾ ابو العزٌز عبد قرنى نفٌن

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338728ابراهٌم حمدى محمد نورهان

جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338729ابراهٌم خلٌل على هاجر

ثانً دور600الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338730عواد ٌحى ابراهٌم هاله

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338731هللا عبد عبدة حسٌن وفاء

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالحوامدٌة5338732ابراهٌم سٌد محمد طارق والء

النبــأ5338741محمد خلٌل اشرؾ ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

النبــأ5338742محمد امٌن محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

النبــأ5338743محمد اسماعٌل محمد اسماعٌل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

النبــأ5338744عفٌفى بكرى امٌن احمد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

النبــأ5338745امٌن محمد حسن حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

النبــأ5338746خضر محمد فوزى خالد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

النبــأ5338747محمد كامل ذكى عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

النبــأ5338748مصطفى فوزى ٌاسر كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

النبــأ5338749احمد حسٌبه ابو اشرؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

النبــأ5338750المؽربى محمد محمد خالد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

النبــأ5338751زكى ابراهٌم مصطفى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

النبــأ5338752زكرٌا احمد محمد حمدى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

النبــأ5338753سلٌمان الدٌن سٌؾ محمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

النبــأ5338754فرؼلى محمود حسٌن محمود مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477



النبــأ5338755هللا عبد فوزى محمد الدٌن نور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600430

النبــأ5338756محمد ابراهٌم صبحى الدٌن عماد هشام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

النبــأ5338757تادرس محفوط اٌهاب ٌوحنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

النبــأ5338758محمود حنفى تكال ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600516

جٌدناجح600397للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338761خلؾ ٌاسٌن رواش ابو احمد

جداً جٌدناجح600465للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338762احمد السٌد خالد احمد

مقبولناجح600372للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338763محمد رمضان الحلٌم عبد احمد

جداً جٌدناجح600467للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338764الرحمن عبد احمد الرحمن عبد احمد

جداً جٌدناجح600488للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338765اسماعٌل محمد احمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600477للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338766سمعان فرنساوى جمال اسحق

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338767شمه السٌد القادر عبد عالء اسالم

جٌدناجح600395للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338768الكرٌم عبد رفاعً احمد خالد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338769خالد على الحمٌد عبد سامى خالد

جٌدناجح600435للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338770محمد على الدٌن بدر سٌؾ

مقبولناجح600380للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338771هاشم سٌد محمود الرحمن عبد

مقبولناجح600383للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338772سالمه رزق سند على

جٌدناجح600433للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338773الوهاب عبد الؽنى عبد فتحى كرٌم

جداً جٌدناجح600497للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338774لبس لبس امٌل كٌرلس

مقبولناجح600383للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338775محمود زؼلول سٌد محمد

جداً جٌدناجح600489للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338776سلٌم محمد سٌد محسن محمد

جٌدناجح600415للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338777العال عبد محمود حسٌن محمود

جٌدناجح600443للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338778عطا حسٌن سٌد حنفى ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600496للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338779موسى مرسى سٌد ٌوسؾ

جٌدناجح600446للطباعة فنٌة تجهٌزاتالنبــأ5338780محمد على محمد ٌوسؾ

مقبولناجح600374اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338791الجلٌل عبد احمد اٌمن احمد

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338792رزق محمد حماده احمد

جٌدناجح600443اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338793عباس الحمٌد عبد حمدى احمد

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338794الخالق عبد محمد طارق احمد



جداً جٌدناجح600488اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338795نصر عزت ماهر احمد

جٌدناجح600443اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338796العزٌز عبد مختار محمد احمد

جٌدناجح600418اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338797السالم عبد احمد ٌاسر احمد

جٌدناجح600448اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338798مهنى على اٌمن باهر

جداً جٌدناجح600472اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338799ؼالى جرجس توفٌق بٌشوى

جداً جٌدناجح600459اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338800محمد السٌد اشرؾ حسن

جٌدناجح600393اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338801بربره على احمد خالد

جٌدناجح600411اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338802على رمضان احمد سالم

جٌدناجح600396اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338803محمد سعٌد جبرائٌل سعٌد

جداً جٌدناجح600473اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338804شعبان حسٌن جالل الرحمن عبد

ؼائب600اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338805احمد الحمٌد عبد خالد الرحمن عبد

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338806زٌد ابو ابراهٌم صبرى الرحمن عبد

 العاطى عبد السمٌع عبد الرشٌد عبد

محمود
جداً جٌدناجح600456اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338807

جداً جٌدناجح600460اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338808محمد القادر عبد رضا القادر عبد

جٌدناجح600412اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338809ابراهٌم عٌد ماجدى عدلى

جداً جٌدناجح600469اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338810عزام على الحمٌد عبد محمد  على

جٌدناجح600430اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338811شحاته محمود محمد عمر

جداً جٌدناجح600451اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338812الشافعى محمد على جابر كرٌم

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338813الصمد عبد ثابت احمد محمد

جداً جٌدناجح600475اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338814مراد ذكى حارس محمد

جداً جٌدناجح600477اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338815حسنٌن محمد حسنٌن محمد

جداً جٌدناجح600485اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338816البرعى عٌد سعٌد محمد

جداً جٌدناجح600469اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338817محمد احمد سٌد محمد

جٌدناجح600413اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338818العزٌز عبد محمد شامى محمد

جٌدناجح600448اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338819ضٌؾ ابو محمد صبرى محمد

جٌدناجح600447اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338820احمد الرحمن عبد صالح محمد

جداً جٌدناجح600477اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338821ابراهٌم محمد طارق محمد

جٌدناجح600440اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338822عارؾ احمد عارؾ محمد



مقبولناجح600386اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338823طه ابراهٌم عوٌس محمد

جٌدناجح600395اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338824على فرج على فرج محمد

جٌدناجح600408اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338825ابراهٌم المجٌد عبد محمود محمد

جداً جٌدناجح600471اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338826الحمٌد عبد محمد بكر ابو مصطفى

جداً جٌدناجح600465اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338827شرؾ احمد محمد احمد مصطفى

جٌدناجح600390اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338828سعٌد حسن حسام مصطفى

جداً جٌدناجح600459اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338829محمود الدٌن صالح محمود مصطفى

جٌدناجح600433اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338830مصطفى محمد ولٌد مصطفى

جٌدناجح600399اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338831ارمانٌوس عزتلى صالح مٌنا

جٌدناجح600421اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338832حسن محمد شرٌؾ نادر

جٌدناجح600426اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338833احمد الفتاح عبد عدل نادر

جٌدناجح600420اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338834امٌن عدلى ولٌد نادر

جداً جٌدناجح600476اوفست وطبع تحضٌرالنبــأ5338835الفتاح عبد المحسن عبد محمود ٌوسؾ

جٌدناجح600408وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338841محمد حسٌن الدٌن حسام احمد

جٌدناجح600401وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338842على سٌد رمضان احمد

جداً جٌدناجح600461وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338843احمد رمضان رجب سمٌر احمد

جداً جٌدناجح600463وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338844احمد ؼرٌب احمد شرٌؾ احمد

جداً جٌدناجح600460وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338845حامد احمد على احمد

جٌدناجح600421وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338846محمد خلؾ عمرو احمد

جٌدناجح600412وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338847مصطفى محمود محسن احمد

جٌدناجح600442وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338848محمود حسن الوفا ابو محمد احمد

ؼائب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338849على محروس محمد احمد

جداً جٌدناجح600473وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338850حسن متوكل حاتم اسالم

جداً جٌدناجح600480وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338851العزٌز عبد ماهر عمرو اسالم

جداً جٌدناجح600456وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338852ابراهٌم فهٌم وجدى انور

مقبولناجح600375وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338853مبارك محمد بربرى محمد حسام

جداً جٌدناجح600461وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338854ختم الرحٌم عبد النعٌم عبد كمال حسٌن

جداً جٌدناجح600456وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338855مبروك محمود صابر طه رٌاض



ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338856حسوبه فؤاد سلطان محمود سلطان

راسب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338857حسن سٌد شعبان سٌد

جٌدناجح600442وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338858السٌد محمد هانى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600451وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338859هللا عبد السٌد احمد هللا عبد

راسب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338860محمد حسٌن محمد على

مقبولناجح600385وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338861التواب عبد ابراهٌم عادل عماد

جٌدناجح600413وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338862حسانٌن محمد حمدى عمر

جداً جٌدناجح600460وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338863شاكر حفنى احمد عمر

جداً جٌدناجح600481وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338864المجد ابو صالح محمد فارس

جداً جٌدناجح600471وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338865الداٌم عبد احمد عصمت احمد محمد

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338866على محمد احمد محمد

جٌدناجح600441وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338867ٌوسؾ عوض الشحات محمد

جداً جٌدناجح600460وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338868كرار عثمان محمد جمعه محمد

جداً جٌدناجح600463وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338869على احمد خالد محمد

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338870طلبه المجٌد عبد مهنً خالد محمد

جٌدناجح600436وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338871هللا عبد محمد سامى محمد

جٌدناجح600432وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338872ؼازى حسان النبى عبد محمد

جٌدناجح600436وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338873مصباح حسٌن احمد جمال محمود

جداً جٌدناجح600470وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338874عاشور العاطى عبد شحات محمود

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338875مهدى شعبان شكرى محمود

جداً جٌدناجح600473وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338876على المطلب عبد محمود طارق محمود

جٌدناجح600442وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338877الجواد عبد محمد عادل محمود

جٌدناجح600400وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338878احمد مختار احمد مختار

جٌدناجح600417وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338879محمد مصطفى ناصر مصطفى

جٌدناجح600436وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338880الباقى عبد الخالق عبد سٌد نادر

راسب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338881محمد الاله عبد جمال هشام

جداً جٌدناجح600460وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338882على الرحٌم عبد احمد المدثر وائل

جداً جٌدناجح600462وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338883ابوزٌد حامد بدر ولٌد



جٌدناجح600420وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338884فرج السٌد عماد ٌوسؾ

جٌدناجح600427وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدالنبــأ5338885محمد عباس هانى ٌوسؾ

5338891محمد زكى احمد ابراهٌم
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338892احمد  ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338893رمضان محمد ابراهٌم احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338894مرسى احمد رزق احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338895السالم عبد صالح سٌد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338896مهدى محمد محمد محمود احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600407

5338897عطٌو توفٌق رفعت محمد رفعت
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600406

5338898احمد محمود عادل الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338899مهران محمد محروس صفوت على
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600418

5338900ابراهٌم محمد سامى محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

5338901على محمد سامى محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338902عٌسى محمود ناصر محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

5338903الرحمن عبد محمود اٌمن محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338904العال عبد محمد مجاهد محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

5338905الاله عبد خلؾ مطاوع محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338906عواد شعبان اشرؾ مروان
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

 محمد الهادى عبد احمد حسٌن مصطفى

حسانٌن
5338907

 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338908سٌد الخالق عبد محمد مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338909محمود الودود عبد مسعد مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5338910حسن خٌرت محسن الدٌن نور
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338911عثمان العال ابو الصمد عبد هشام
 للطبع التعاون دار

والنشر

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5338921محمد ادم فرج ادم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338922جمعه محمد محمد احمد اسالم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338923الساتر عبد المنعم عبد هللا عبد رمضان
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338924مرسى حامد صبرى زٌاد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338925سٌد العابدٌن زٌن طارق العابدٌن زٌن
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات



5338926كامل الرحمن عبد كامل الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338927سٌد الكرٌم عبد محمد الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338928احمد على عادل العزٌز عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338929العوضى المنصؾ عبد نجٌب القادر عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338930احمد تهامى المنعم عبد ٌاسر المنعم عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338931محمود المنعم عبد عفت عمر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600410للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338932السالم عبد ٌوسؾ محمد عمر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600398للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338933السٌد متولى احمد فارس
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600424للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338934احمد فتحى سٌد فتحى
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338935احمد احمد محمود كرٌم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338936سٌد ابراهٌم الدٌن عالء محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338937احمد جمعه محمد مندى
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزات

5338941جمعه ابراهٌم محمد ابراهٌم
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600406اوفست وطبع تحضٌر

5338942احمد شعبان ابراهٌم احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600402اوفست وطبع تحضٌر

5338943عثمان محمد فاروق اشرؾ احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338944الزٌات احمد مبروك رمضان احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600453اوفست وطبع تحضٌر

5338945الواحد عبد قرنى سٌد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ؼائب600اوفست وطبع تحضٌر

5338946احمد مرسى الدٌن صالح احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338947سعد على على الفتاح عبد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338948االبحر الرحمن عبد هاشم عماد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
مقبولناجح600389اوفست وطبع تحضٌر

5338949محمد عبده مجدى احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600417اوفست وطبع تحضٌر

5338950محمد سعد محسن احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600401اوفست وطبع تحضٌر

5338951عزب محمد احمد محمد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338952اللطٌؾ عبد سٌد محمد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600398اوفست وطبع تحضٌر

5338953حفنى محمداحمد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600445اوفست وطبع تحضٌر

5338954موسى القادر عبد محمود احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338955موسى اللطٌؾ عبد احمدعاصم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338956محمد جالل اشرؾ ادهم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر



5338957صالح عوض احمد اسالم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338958بسٌونى العزٌز عبد جمال اسالم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338959محمد صقر وائل اسالم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338960الحمٌد عبد سٌد الحمٌد عبد امٌن
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338961محمد مطاوع عادل اٌهاب
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338962محمد محمد حسن حسام
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338963الرحٌم عبد احمد سٌد حسام
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338964احمد الحسن الدٌن بدر حسن
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338965جمعه حسن فتحى حسن
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600463اوفست وطبع تحضٌر

5338966ٌوسؾ الحمٌد عبد جمال خالد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338967ابراهٌم الحمٌد عبد لطفى سمٌر
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338968جوده سٌد حسنى سٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338969محمد العظٌم عبد حمدون طه
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338970احمد محمود امام الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338971ربه عبد على نادى صبحى الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338972الرحمن عبد سعد طه الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338973محمود محمد ممدوح الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338974محمد حنفى الصوفى ولٌد الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338975ابراهٌم صدٌق ابراهٌم هللا عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600413اوفست وطبع تحضٌر

5338976كرٌم محمد سٌد سالمه هللا عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338977احمد هللا عبد هللا عبد محمد هللا عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338978المقصود عبد حسٌن محمد على
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338979العزٌز عبد العزٌزعواض عبد عمر
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338980ابراهٌم كمال محمود فارس
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338981ابراهٌم حسن زؼلول كرٌم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338982محمد انور احمد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600413اوفست وطبع تحضٌر

5338983عبٌد حنفى سٌد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338984اسماعٌل محمد الدٌن صالح محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر



5338985الرحٌم عبد المنعم عبد عادل محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338986سعد على على الفتاح عبد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338987مجاهد محمد المحسن عبد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338988حسن محمد عصام محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600419اوفست وطبع تحضٌر

5338989على اسماعٌل على محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338990خضر ابراهٌم عبده محمد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
مفصول600اوفست وطبع تحضٌر

5338991الواحد عبد نجٌب بدران محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
مفصول600اوفست وطبع تحضٌر

5338992محمد محمود حمدى محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338993رجب عواد محمد محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338994محمد السٌد محمود محمد محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600397اوفست وطبع تحضٌر

 الحمٌد عبد المنعم عبد وائل محمود

حسن
5338995

 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5338996عزت السٌد اٌمن مدثر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600410اوفست وطبع تحضٌر

5338997على المجٌد عبد عطٌه مروان
 للطبع التعاون دار

والنشر
راسب600اوفست وطبع تحضٌر

5338998المنعم عبد احمد محمد خالد مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600436اوفست وطبع تحضٌر

5338999احمد رمضان احمد معاذ
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5339000عباس فوزى محمد الدٌن نور
 للطبع التعاون دار

والنشر
ؼائب600اوفست وطبع تحضٌر

5339001محمدعٌد ٌحٌى سٌد ٌحٌى
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌر

5339002محمد رشاد عادل ٌوسؾ
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600421اوفست وطبع تحضٌر

5339011ابراهٌم رمزى ابراهٌم احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339012محمد فكرى اشرؾ احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339013الساعى حمٌده حسٌن احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339014طمٌش خلٌؾ احمد سعٌد احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339015النبى عبد احمد ماهر احمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339016عطوه سرٌع ابو عطوه ادهم
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339017احمد محمد السٌد ابراهٌم السٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600429وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339018على فاروق تامرهشام
 للطبع التعاون دار

والنشر
ؼائب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339019حموده ثابت حموده ثابت
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339020عدوى دنقل رمضان حسام
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600395وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد



5339021احمد هللا عبد اشرؾ سعٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339022احمد سٌد محمد سٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339023محمود ابراهٌم خالد الدٌن سٌؾ
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339024محمود ابراهٌم عمرو عادل
 للطبع التعاون دار

والنشر
راسب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339025الخالق عبد الباقى عبد على الباقى عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339026شاهٌن محمد هللا عبد الحى عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339027محمد الشافى عبد سعٌد الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600396وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

 عبد احمد عصام محمد الرحمن عبد

المنعم
5339028

 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600418وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339029الوهاب عبد محمد محمود الرحمن عبد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600426وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

 عبد العزٌز عبد ٌسرى العزٌز عبد

العزٌز
5339030

 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600431وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339031ابراهٌم محمد محمدعلى على
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600399وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339032حنفى فواز حنفى عمر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600420وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339033محمود احمد محمود عمرو
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600398وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339034السٌد العزٌز عبد الواحد عبد كمال
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600453وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339035ابراهٌم ضٌؾ محمد ماهر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600412وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339036سلٌمان احمد محمد احمد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600433وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339037سباعى محمود احمد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600425وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339038ابراهٌم محمد خالد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339039حسن العنٌن ابو سٌد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600429وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339040على احمد محمد عادل محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600452وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339041فضل شعبان الؽنى عبد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600439وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339042محمد ؼنٌمه ابو عٌد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
ؼائب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339043الواحد عبد علٌان فرؼلى محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600433وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339044حسن محمد جامع ماحى محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600418وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339045الداٌم عبد فرحات محمد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600400وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339046ٌوسؾ عباس هشام محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600435وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339047محمد عٌد سعٌد وحٌد محمد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600411وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339048مرسى محمود عادل محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600398وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد



5339049حامد حسن الفتاح عبد محمود
 للطبع التعاون دار

والنشر
مفصول600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339050معوض زٌنهم خضر مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600404وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339051محمد هللا خلؾ سمٌر مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339052محمد محمود شرؾ مصطفى
 للطبع التعاون دار

والنشر
ؼائب600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339053محمد حنفى كامل جمال مؤمن
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600426وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339054الناصر عبد محمد محمد خالد مؤمن
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600451وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339055هللا عبد عباس احمد محمد هشام
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600412وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339056محمد خضرى خلٌفه هٌثم
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600405وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339057امٌن صالح خمٌس ولٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600436وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339058ؼرٌب محمد محمد هشام ولٌد
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600448وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339059المقصود عبد بسٌونى انور ٌاسر
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600441وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339060عٌسى احمد شرٌؾ ٌوسؾ
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600437وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339061حسنٌن محمد احمد عزت ٌوسؾ
 للطبع التعاون دار

والنشر
جداً جٌدناجح600451وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339062محمد احمد هشام ٌوسؾ
 للطبع التعاون دار

والنشر
جٌدناجح600417وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

5339063سلٌمان الحكٌم عبد ٌونس محمد ٌونس
 للطبع التعاون دار

والنشر
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌد

مصر نهضة5339071زكى ٌوسؾ حسن احمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600516

مصر نهضة5339072طه سلٌمان طه سلٌمان احمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600511

مصر نهضة5339073سٌد احمد عرفه احمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600524

مصر نهضة5339074هللا عبد سعٌد مصطفى انس
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600527

مصر نهضة5339075مبروك محمد احمد مجدى باسم
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600473

مصر نهضة5339076احمد على ٌوسؾ حسن
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600495

 محمد الحمٌد عبد عالء الحمٌد عبد

بكساوى
مصر نهضة5339077

 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600519

مصر نهضة5339078العزٌز عبد ابراهٌم العزٌز عبد عمر
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600529

مصر نهضة5339079محمد رمضان حمدى عماد عمر
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600466

مصر نهضة5339080ابراهٌم نصر ابراهٌم محمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600496

مصر نهضة5339081حسن عواد حمدى محمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600459

مصر نهضة5339082السٌد امام احمد عصام محمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600471

مصر نهضة5339083محمد احمد محسن محمد
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600487



مصر نهضة5339084رزق صبره ناصر محمود
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
أمتٌازناجح600513

مصر نهضة5339085محمد سلٌم عادل ٌوسؾ
 ماكٌنات صٌانة

الطباعة
جداً جٌدناجح600495

جداً جٌدناجح600503للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339091محمود فتحى جبرٌل احمد

جداً جٌدناجح600492للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339092االمٌن حفنى محمود الدٌن جالل

جٌدناجح600429للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339093الفتاح عبد العزٌز عبد سالمه شهاب

جداً جٌدناجح600455للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339094على السالم عبد حسٌن السالم عبد

جٌدناجح600445للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339095الرب جاد النعٌم عبد ؼرٌب محمد

جداً جٌدناجح600486للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339096ابراهٌم السٌد محمد مصطفى محمد

جداً جٌدناجح600506للطباعة فنٌة تجهٌزاتمصر نهضة5339097زٌد ابو ٌحى القوى عبد محمود

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339101ابراهٌم نصر كامل نصر ابرام

جداً جٌدناجح600480اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339102محمد بكرى رجب احمد

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339103شحاته المنجى عبد سٌد احمد

جداً جٌدناجح600473اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339104محمد محمدى صافى احمد

جداً جٌدناجح600453اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339105الفقى محمد حسن صالح احمد

جداً جٌدناجح600455اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339106عمران احمد الموجود عبد احمد

جداً جٌدناجح600498اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339107العزٌز عبد محمد مسعد احمد

أمتٌازناجح600512اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339108مقبول على محمد اسالم

جداً جٌدناجح600496اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339109محمد الرحٌم عبد مصطفى احمد باسم

جداً جٌدناجح600472اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339110صالح محمود محمد بالل

جداً جٌدناجح600464اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339111معوض حسٌن الناصر عبد حسٌن

جٌدناجح600433اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339112شققى خالد مصطفى خالد

جداً جٌدناجح600496اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339113احمد محمد القادر عبد ذٌاد

جداً جٌدناجح600494اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339114ابوطالب فتحى فصٌح رافت

جداً جٌدناجح600484اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339115احمد السٌد محمود سٌد

جداً جٌدناجح600453اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339116احمد سٌد المحسن عبد صالح

جداً جٌدناجح600472اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339117صالح هللا عبد مدحت صالح

جٌدناجح600449اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339118السالم عبد عادل محمد عاصم

جداً جٌدناجح600474اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339119محمد الرازق عبد محمود الرازق عبد



جداً جٌدناجح600487اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339120حسن هرٌره ابو احمد الرحمن عبد

جٌدناجح600432اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339121اسماعٌل سعد احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600497اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339122مرسى جمعه احمد اشرؾ الرحمن عبد

جٌدناجح600449اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339123عثمان عثمان بهاء الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600460اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339124شرؾ محمد سٌد عمر الرحمن عبد

 الضاهر خالد محمد احمد الصمد عبد

الخطٌب
جداً جٌدناجح600509اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339125

جداً جٌدناجح600451اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339126العزٌز عبد محمد عصام هللا عبد

جٌدناجح600445اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339127نوار على علٌوة ماجد هللا عبد

جٌدناجح600433اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339128ابراهٌم المنعم عبد محمد المنعم عبد

جداً جٌدناجح600456اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339129الخطٌب الضاهر خالد محمد احمد عالء

جداً جٌدناجح600464اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339130الكرٌم عبد احمد رجب على

جداً جٌدناجح600468اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339131بكرى احمد خالد عمر

جداً جٌدناجح600478اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339132محمد الجواد عبد منصور محمد عمرو

جٌدناجح600446اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339133العزٌز عبد فرؼلى طارق كرٌم

جٌدناجح600444اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339134السالم عبد هللا فتح ابراهٌم محمد

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339135العزٌز عبد محمد احمد محمد

جٌدناجح600448اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339136البٌاع محمود احمد محمد

جٌدناجح600446اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339137رمضان بكرى خمٌس محمد

جداً جٌدناجح600450اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339138شكرى محمد شكرى محمد

جٌدناجح600438اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339139السٌد كامل عادل محمد

جداً جٌدناجح600477اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339140النحاس اللطٌؾ عبد الحمٌد عبد محمد

جداً جٌدناجح600478اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339141فك عباس الحمٌد عبد عزٌز محمد

جداً جٌدناجح600460اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339142السٌد السعٌد محمد عالء محمد

جٌدناجح600435اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339143محمود جامع عوض محمد

جٌدناجح600415اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339144محمد حامد محمود محمد

جٌدناجح600444اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339145صادق محمد ٌاسر محمد

جداً جٌدناجح600473اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339146محمد زكى فهمى عادل محمود

جٌدناجح600447اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339147مصطفى محمد على مصطفى



جداً جٌدناجح600482اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339148امام عطٌه احمد ولٌد

جداً جٌدناجح600468اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339149محمد على محمد جمال ولٌد

جٌدناجح600446اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339150ابراهٌم الحمٌد عبد احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600449اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339151الشافى عبد الدٌن سعد طاهر ٌوسؾ

مفصول600اوفست وطبع تحضٌرمصر نهضة5339152منصور عٌد هشام ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600497وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339161الحمٌد عبد العزب الشافعى احمد

جداً جٌدناجح600497وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339162محمود السٌد رجب اٌمن احمد

أمتٌازناجح600513وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339163صادق المقصود عبد حامد احمد

جداً جٌدناجح600476وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339164احمد جمعه حسٌن احمد

جداً جٌدناجح600457وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339165محروس مبارك عادل احمد

جٌدناجح600427وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339166حسٌن عفٌفى محمود احمد

جداً جٌدناجح600490وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339167ابراهٌم احمد اٌمن اسالم

جٌدناجح600425وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339168سلٌمان مصطفى سلٌمان اشرؾ

جٌدناجح600446وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339169محمد عامر بدر عامر بدر

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339170العزٌز عبد محمد جمال حازم

جداً جٌدناجح600492وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339171راشد سعد كرٌم حسام

جداً جٌدناجح600465وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339172الرازق عبد حسانٌن شحاته خالد

جداً جٌدناجح600498وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339173سٌد امٌن محمد سٌد

جداً جٌدناجح600455وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339174بخٌت شوقى سامى شوقى

جداً جٌدناجح600476وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339175السمٌع عبد كامل سعٌد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600491وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339176سالمه الرحمن عبد سٌد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600491وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339177رمضان الهادى عبد مختار الهادى عبد

جداً جٌدناجح600461وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339178سٌد نبٌل وائل عالء

جداً جٌدناجح600451وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339179بدر موسى سعٌد ٌاسر عالء

مفصول600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339180سنوسى الصمد عبد سنوسى على

جداً جٌدناجح600483وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339181احمد على محمد على

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339182العزٌز عبد صدقى مرزوق فهمى

جداً جٌدناجح600471وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339183البر عبد ٌحٌى كامل كرٌم



جداً جٌدناجح600470وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339184الفتاح عبد محمد فتحى مازن

جداً جٌدناجح600450وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339185حمٌد حسن اٌمن محمد

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339186السالم عبد احمد جمال محمد

جداً جٌدناجح600483وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339187سٌد حسن فكرى حسن محمد

جداً جٌدناجح600453وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339188القوى عبد ابراهٌم خالد محمد

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339189محمود العزٌز عبد صالح محمد

جداً جٌدناجح600471وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339190زٌد ابو الرؤؾ عبد كمال محمد

جٌدناجح600449وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339191محمد حسونه محمود محمد

جداً جٌدناجح600490وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339192اسماعٌل محمد حمدى محمود

جداً جٌدناجح600457وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339193احمد على رمضان محمود

جداً جٌدناجح600490وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339194حسن حسنٌن على مروان

جداً جٌدناجح600462وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339195محمد الحمٌد عبد احمد مصطفى

جداً جٌدناجح600472وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339196معوض الرحمن عبد درؼام هٌثم

جداً جٌدناجح600488وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339197محمد الرحمن عبد احمد ولٌد

جداً جٌدناجح600482وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339198فرٌد بٌومى سعٌد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600451وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمصر نهضة5339199المعطى عبد زكى عباس ٌوسؾ

سكٌل نت5339211حشٌش احمد فؤاد اٌهاب احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

سكٌل نت5339212مصطفى محمد الدٌن صالح احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600423

سكٌل نت5339213العال عبد محمد عادل احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

سكٌل نت5339214امام احمد الدٌن محى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

سكٌل نت5339215ٌوسؾ محمد ولٌد ادهم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

سكٌل نت5339216الجواد عبد حسن حسٌن صدام اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600505

سكٌل نت5339217محمد حسٌن عفٌفى اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

سكٌل نت5339218الموجود عبد هللا عبد ولٌد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

سكٌل نت5339219حسٌن العزٌز عبد امٌن محمد امٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

سكٌل نت5339220متى شحاته مكرم اندرو
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

سكٌل نت5339221محمد جمال محمد جمال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

سكٌل نت5339222قناوى محمود ابراهٌم حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470



سكٌل نت5339223حمزه شعبان عصام حمزه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

سكٌل نت5339224الباقى عبد طه نبٌل طه شرٌؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

سكٌل نت5339225احمد فوزى محمد مدحت شهاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

سكٌل نت5339226العال ابو صالح الدٌن عز الدٌن صالح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

سكٌل نت5339227صالح احمد صالح اٌمن عادل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

سكٌل نت5339228حسٌن زكى اسماعٌل الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

سكٌل نت5339229حسن شمردل جمال الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600424

سكٌل نت5339230حسنٌن سعد محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

سكٌل نت5339231ابراهٌم الوهاب عبد محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

سكٌل نت5339232سلٌمان محمود محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

سكٌل نت5339233محمد الرحمن عبد محمود الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

سكٌل نت5339234ابراهٌم المنعم عبد احمد العزٌز عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

سكٌل نت5339235محمد كمال جمال هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

سكٌل نت5339236هللا عبد صبرى فرٌد هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

سكٌل نت5339237مصطفى على سعد عمرو على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499

سكٌل نت5339238على تمام محمد على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سكٌل نت5339239حسن احمد حفنى ابراهٌم عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

سكٌل نت5339240موسى السٌد خٌرى عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

سكٌل نت5339241على محمد على محمد عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

سكٌل نت5339242ذكى صبرى ذكى فادى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

سكٌل نت5339243عوٌس فاروق شرٌؾ فاروق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

سكٌل نت5339244محمود الرحمن عبد نصر لطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439

سكٌل نت5339245عبدون محمد ناصر مازن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

سكٌل نت5339246محمد حنفى احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

سكٌل نت5339247على احمد مصطفى احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

سكٌل نت5339248متولى كامل مصطفى احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

سكٌل نت5339249العزٌز عبد الحمٌد عبد رافت محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سكٌل نت5339250طه محمد صبرى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476



سكٌل نت5339251مصطفى سالم صالح محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

سكٌل نت5339252محمود سلٌم طارق محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

سكٌل نت5339253بٌومى السباعى محمد العال عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

سكٌل نت5339254عثمان محمد العظٌم عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

سكٌل نت5339255محمود على صابر المعطى عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600495

سكٌل نت5339256علوانى هللا جاب صالح احمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

سكٌل نت5339257السٌد محمود سٌد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

سكٌل نت5339258محمد الرحمن عبد محمود مروان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

سكٌل نت5339259محمد حسن محمود مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

سكٌل نت5339260الرحمن عبد على ٌحٌى ولٌد ٌحٌى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

سكٌل نت5339261الظاهر عبد سٌد اٌهاب ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

سكٌل نت5339262محمد سعٌد محمد عصام ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

سكٌل نت5339263احمد سالمه على محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

سكٌل نت5339264احمد حنفى ولٌد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

للحاسبات المصرٌة5339271محمد الحلٌم عبد اٌهاب اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

للحاسبات المصرٌة5339272محمود فرٌد خلؾ باسم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600425

للحاسبات المصرٌة5339273محمد السمٌع عبد محمد الراضى عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

للحاسبات المصرٌة5339274محمد عزوز امام عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

للحاسبات المصرٌة5339275العزٌز عبد فهمى حسٌن فهمى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

للحاسبات المصرٌة5339276ٌوسؾ الفتاح عبد الحسٌنى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

للحاسبات المصرٌة5339277محمد الرحٌم عبد عطا محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

للحاسبات المصرٌة5339278على محمود سٌد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

للحاسبات المصرٌة5339279طه محمد الناصر عبد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

للحاسبات المصرٌة5339280احمد العال عبد محمد كمال مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

للحاسبات المصرٌة5339281قاسم على حمدى هانى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

للحاسبات المصرٌة5339286طلبه سالم مجدى سمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

جٌدناجح600418المعادن خراطةالعاشر5339291احمد شارخ ابو مصطفى ولٌد احمد

جٌدناجح600403المعادن خراطةالعاشر5339292على محمد سعٌد تمٌم



جٌدناجح600433المعادن خراطةالعاشر5339293حماده محمد حسٌن حسٌن حماده حسٌن

جٌدناجح600418المعادن خراطةالعاشر5339294شلبى القادر عبد السٌد فتحى سٌد

مفصول600المعادن خراطةالعاشر5339295الناؼى السٌد السٌد احمد عمرو

جٌدناجح600402المعادن خراطةالعاشر5339296المولى عبد محمود سعٌد صبحى محمود

جٌدناجح600410المعادن خراطةالعاشر5339297لطفى السٌد مصطفى مصطفى محمود

جٌدناجح600432المعادن خراطةالعاشر5339298دٌب حسن  محمود مختار

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالعاشر5339299السمٌع عبد فهمى محمد ٌاسٌن

جٌدناجح600446صاج اعمالالعاشر5339311عرفه محمد محمد اشرؾ احمد

 الرحمن عبد العزٌز عبد جمال احمد

المجٌد عبد
جٌدناجح600411صاج اعمالالعاشر5339312

 احمد محمد محمد الوهاب عبد احمد

ؼانم
ثانً دور600صاج اعمالالعاشر5339313

جٌدناجح600423صاج اعمالالعاشر5339314نصر محمود محمد محمود احمد

مقبولناجح600388صاج اعمالالعاشر5339315محمد سعد عادل خالد ادهم

مفصول600صاج اعمالالعاشر5339316دروٌش سعد عصام حسام

جٌدناجح600401صاج اعمالالعاشر5339317محمد سامى اسامه سمٌر

جٌدناجح600426صاج اعمالالعاشر5339318الدٌن حسام موسى الحسٌنى صالح

جٌدناجح600439صاج اعمالالعاشر5339319بهنساوى محمد ابراهٌم عمرعاطؾ

جٌدناجح600421صاج اعمالالعاشر5339320العرب عز زٌاد العرب عز فارس

ثانً دور600صاج اعمالالعاشر5339321الشالوى محمد اسماعٌل احمد محمد

 السٌد المنعم عبد السٌد اشرؾ محمد

ؼنٌم
جٌدناجح600428صاج اعمالالعاشر5339322

مفصول600صاج اعمالالعاشر5339323بكر ابو محمود رجب محمد

جٌدناجح600428صاج اعمالالعاشر5339324الدٌب السٌد محمد محمد حسن محمود

جٌدناجح600390صاج اعمالالعاشر5339325السٌد على توفٌق احمد نبٌه

ثانً دور600لحامالعاشر5339331خمٌس الشوادفى اٌمن احمد

جٌدناجح600443لحامالعاشر5339332عطٌه العال عبد على احمد

جٌدناجح600428لحامالعاشر5339333الجواد عبد شعبان نصر السٌد اسالم

جٌدناجح600439لحامالعاشر5339334الفخرانى ابراهٌم محمد حسن السٌد

جٌدناجح600413لحامالعاشر5339335السٌد اللطٌؾ عبد صابر محمد حمدى

مفصول600لحامالعاشر5339336حسٌن محمد وجٌه اسامه زٌاد



 ابراهٌم الجلٌل عبد محمد الرحمن عبد

ابراهٌم
جٌدناجح600430لحامالعاشر5339337

 هللا عبد دروٌش محمد الرحمن عبد

دروٌش
ثانً دور600لحامالعاشر5339338

جٌدناجح600433لحامالعاشر5339339الخالق عبد شوقى محمد احمد محمد

 محمد صابر السالم عبد صابر محمد

زٌد ابو
جٌدناجح600417لحامالعاشر5339340

ثانً دور600لحامالعاشر5339341دسوقى ابراهٌم عادل محمد

ثانً دور600لحامالعاشر5339342محمد حسن الناصر عبد محمد

ثانً دور600لحامالعاشر5339343بندارى عطٌه بندارى محمد محمود

ثانً دور600لحامالعاشر5339344على انور النبى عبد مصطفى

جٌدناجح600414ورش ماكٌناتالعاشر5339351شعبان احمد محمد احمد

جٌدناجح600427ورش ماكٌناتالعاشر5339352احمد فرج محمد سعٌد اسالم

جٌدناجح600426ورش ماكٌناتالعاشر5339353محمد عترٌس على رضا السٌد

جٌدناجح600425ورش ماكٌناتالعاشر5339354عطٌه السٌد ٌاسر السٌد

جٌدناجح600411ورش ماكٌناتالعاشر5339355الرحمن عبد عبدالمولى حسن انس

 المجٌد عبد محمد الدٌن صالح بدوى

السٌد
جداً جٌدناجح600461ورش ماكٌناتالعاشر5339356

جٌدناجح600445ورش ماكٌناتالعاشر5339357سالم ابراهٌم محمد سعٌد الرحمن عبد

جٌدناجح600403ورش ماكٌناتالعاشر5339358على محمد رافت محمد

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتالعاشر5339359عفٌفى احمد محمد شعبان محمد

مقبولناجح600365ورش ماكٌناتالعاشر5339360الفٌومى ابراهٌم محمد عادل محمد

جٌدناجح600428ورش ماكٌناتالعاشر5339361مصطفى محمد مصطفى عاطؾ محمد

مقبولناجح600378ورش ماكٌناتالعاشر5339362صالح حسن على الرحمن عبد محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339371مهنى وجدى مهنى ابانوب

مقبولناجح600376السٌارات صٌانةالعاشر5339372عامر احمد عمرى محمود ابراهٌم

جٌدناجح600402السٌارات صٌانةالعاشر5339373حسن السٌد سعٌد احمد

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةالعاشر5339374نصر محمد  على عصام احمد

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالعاشر5339375العاطى عبد هللا عبد فتوح احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالعاشر5339376عطٌه احمد السٌد محمد احمد

جٌدناجح600396السٌارات صٌانةالعاشر5339377الفتاح عبد الحفٌظ عبد محمد احمد

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةالعاشر5339378جٌد الراهب اٌهاب الراهب



جٌدناجح600423السٌارات صٌانةالعاشر5339379ابراهٌم جورجى فؤاد جورج جون

مقبولناجح600380السٌارات صٌانةالعاشر5339380عالم فتحى طارق حمدى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالعاشر5339381عزب احمد محمد احمد خالد

جداً جٌدناجح600468السٌارات صٌانةالعاشر5339382عفٌفى السٌد رمضان السٌد رمضان

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339383وهبه شفٌق عماد رومانى

جٌدناجح600418السٌارات صٌانةالعاشر5339384بسٌونى اللطٌؾ عبد السالم عبد سلٌمان

ثانً دور600السٌارات صٌانةالعاشر5339385احمد عبدالشافى ٌوسؾ محمد شهاب

ثانً دور600السٌارات صٌانةالعاشر5339386سعده محمود حسٌنى محمد صالح

 خمٌس هلباوى سامح الرحمن عبد

هدهود
مقبولناجح600384السٌارات صٌانةالعاشر5339387

 ابراهٌم اللطٌؾ عبد كامل الرحمن عبد

عفٌفى
مقبولناجح600384السٌارات صٌانةالعاشر5339388

مقبولناجح600384السٌارات صٌانةالعاشر5339389فطاٌر محمد السٌد محمد الرحمن عبد

مقبولناجح600384السٌارات صٌانةالعاشر5339390حجازى محمود على محمد على

جٌدناجح600433السٌارات صٌانةالعاشر5339391ابراهٌم محمد محمد عفت عمرو

 عبد محمد الهادى عبد سعٌد كرٌم

الهادى
جٌدناجح600428السٌارات صٌانةالعاشر5339392

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالعاشر5339393جمعه محمد على محمد السٌد محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339394جاللى محمد جالل محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339395هللا عبد حسن محمد حسن محمد

 عبد الصمد عبد الباسط عبد محمد

البدوى اللطٌؾ
مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339396

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339397على محمد على محمد

جٌدناجح600400السٌارات صٌانةالعاشر5339398السقا الاله عبد  شحاته محروس محمد

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةالعاشر5339399على كامل محمد وجٌه محمد

جٌدناجح600415السٌارات صٌانةالعاشر5339400سلٌمان منصور محمد السٌد محمود

مقبولناجح600376السٌارات صٌانةالعاشر5339401سعفان هللا عبد محفوظ رمضان محمود

 مصطفى الدٌن سعد محمد محمود

الولٌلى
جٌدناجح600417السٌارات صٌانةالعاشر5339402

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةالعاشر5339403حسانٌن حسن ناصر محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالعاشر5339404عٌسى العزٌز عبد اٌمن ممدوح

مفصول600السٌارات صٌانةالعاشر5339405رجب خمٌس جمال ٌوسؾ

العاشر5339411العزٌز عبد عزتلى رضا احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488



العاشر5339412شحاته زكى اسحاق جرجس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

العاشر5339413امٌن صابر محمد جمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

العاشر5339414التواب عبد سعد مسلم سعد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478

العاشر5339415معوض سٌد محمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

العاشر5339416احمد السٌد محمود محمد الدٌن عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

العاشر5339417هللا عبد مهلل عمرجمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

العاشر5339418حسن الفتاح عبد فتحى عصام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600528

العاشر5339419على االهل سٌد محمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

العاشر5339420سالمه على سالمه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

العاشر5339421محمود حفنى محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

العاشر5339422عزٌز لوٌز وجٌه مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

العاشر5339431شراقى احمد محمد اشرؾ ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

العاشر5339432الرحمن عبد محمد محمد خالد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

العاشر5339433خطاب مسلم احمد جمعه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

 عبد عثمان الرحمن عبد رمضان احمد

الرحمن
العاشر5339434

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600482

العاشر5339435اسماعٌل المعطى عبد سمٌر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600493

العاشر5339436امٌن محمد عاطؾ احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600514

العاشر5339437عبده احمد عماد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600487

العاشر5339438رسالن السٌد المجٌد عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600479

العاشر5339439السٌد اسماعٌل محمد المنعم عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

العاشر5339440هاشم احمد الباسط عبد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600504

العاشر5339441اسماعٌل صقر صقر السٌد صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600487

العاشر5339442احمد صالح رجب صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600500

العاشر5339443باشا زٌد ابو احمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

 الخٌر ابو محمد ٌاسر الرحمن عبد

ابراهٌم
العاشر5339444

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

 عبد السٌد راضى محمد عماد هللا عبد

هللا
العاشر5339445

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600512

العاشر5339446على الحمٌد عبد منصور على عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600514

 محمد محمد سلٌمان اشرؾ محمد

سلٌمان
العاشر5339447

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600494



العاشر5339448راضى حمدى سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600478

العاشر5339449حسٌن محمد حسن محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

العاشر5339450حسن توفٌق حسن محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600486

 هللا جاب فاٌد سعد محمد مروان

السعدنى
العاشر5339451

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

العاشر5339452الؽنى عبد الشحات محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

العاشر5339453سلٌمان الرحمن عبد  محمد قاسم معاذ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600486

العاشر5339454مختار ٌوسؾ ابراهٌم هانى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

العاشر5339455الجمٌعى الرازق عبد صالح محمد ولٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العاشر5339456محمد احمد ٌوسؾ اشرؾ ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

جداً جٌدناجح600463صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339461حسن محمد السٌد الشحات احمد

جداً جٌدناجح600480صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339462احمد محمد محمد عبده الشحات ادم

جداً جٌدناجح600451صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339463سٌد سمٌر محمد سمٌر

جٌدناجح600448صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339464احمد بؽدادى محمد ابراهٌم الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600464صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339465المعطى عبد شحاته حسانٌن محمد

جٌدناجح600421صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339466شرٌؾ ابراهٌم شرٌؾ حسن محمد

جداً جٌدناجح600454صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339467هللا ضٌؾ محمد حسن محمد

جٌدناجح600438صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339468مصطفى محروس حاتم مصطفى

جداً جٌدناجح600463صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339469نوح ابراهٌم محمد السٌد احمد مهند

 اسماعٌل محمد ٌاقوت خالد ٌاقوت

الجمال
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعاشر5339470

جداً جٌدناجح600492آلى تحكمالعاشر5339481الصادق ابراهٌم السالم عبد اٌمن ابراهٌم

مفصول600آلى تحكمالعاشر5339482عمر السٌد ذكى احمد

جداً جٌدناجح600492آلى تحكمالعاشر5339483متولى حمزه على اسالم

مفصول600آلى تحكمالعاشر5339484على علوان السٌد عماد الرحمن عبد

مفصول600آلى تحكمالعاشر5339485منصور محمد هللا عبد جمال هللا عبد

جداً جٌدناجح600498آلى تحكمالعاشر5339486العال عبد العزٌز عبد حنفى هللا عبد

جداً جٌدناجح600491آلى تحكمالعاشر5339487محمد محمد عمراحمد

جداً جٌدناجح600489آلى تحكمالعاشر5339488جاد الفتاح عبد فتحى طارق فتحى

 الحمٌد عبد مصطفى احمد محمد

مصطفى
جداً جٌدناجح600505آلى تحكمالعاشر5339489



مفصول600آلى تحكمالعاشر5339490على احمد على السٌد محمد

 محمد الؽفار عبد متولى هاشم محمد

هاشم
جداً جٌدناجح600471آلى تحكمالعاشر5339491

جداً جٌدناجح600498آلى تحكمالعاشر5339492كساب مهدى احمد مهدى تامر مصطفى

جداً جٌدناجح600461عامة نجارةالعاشر5339501سلٌم محمد سعٌد ناصر ابراهٌم

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339502سالم شعبان حسنى اسالم

جٌدناجح600427عامة نجارةالعاشر5339503على محمد ابراهٌم حسن

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339504سالمه محمد الباسط عبد حسن

جداً جٌدناجح600465عامة نجارةالعاشر5339505صالح حسن على حسنى محمد حسنى

مفصول600عامة نجارةالعاشر5339506هللا عوض محمد اسحاق حسٌنى

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339507ابراهٌم على السٌد خالد

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339508عابدٌن محمود رفعت طارق سٌؾ

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339509خلٌل حسن شاكر شرٌؾ

 محمود انور محمود الرحمن عبد

البارودى
مفصول600عامة نجارةالعاشر5339510

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339511علوه محمد احمد محمد ماهر عثمان

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339512ابالى فهمى اٌمن فادى

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339513محمد سامى مجدى كرم

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339514ابراهٌم برسوم حنا سمٌر كٌرلس

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339515العزٌز عبد مصطفى رمضان محمد

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339516منصور محمد عاطؾ محمد

مفصول600عامة نجارةالعاشر5339517على ؼنٌم هللا عبد محمود محمد

 محمود المنعم عبد محمود محمد

مصطفى
ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339518

مفصول600عامة نجارةالعاشر5339519العال عبد محمد عٌد محمود

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339520الؽنى عبد سعد شوقى وائل

جداً جٌدناجح600470عامة نجارةالعاشر5339521المحسن عبد محمد صالح ولٌد

ثانً دور600عامة نجارةالعاشر5339522الشرٌؾ على رشدى محمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبسالعاشر5339531محمد على محمد  اسراء

أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبسالعاشر5339532هللا عبد محمد على نصر الشٌماء

جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبسالعاشر5339533حسٌن مصلحى زٌد ابو خالد امنٌة



جداً جٌدناجح600493الجاهزة المالبسالعاشر5339534عفٌفى محمد عفٌفى عاطؾ اٌه

مفصول600الجاهزة المالبسالعاشر5339535دسوقى محمد محمود اٌه

جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبسالعاشر5339536الجزار احمد الفتاح عبد جابر بسمه

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسالعاشر5339537سعٌد حامد عٌد محمد بسنت

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسالعاشر5339538الخٌر ابو مصطفى السٌد مصطفى خلود

جداً جٌدناجح600500الجاهزة المالبسالعاشر5339539الكومى محمود محمد محمود دعاء

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسالعاشر5339540ابراهٌم محمد حامد اٌمن روان

 عبد الجٌد عبد احمد الواحد عبد روان

الواحد
جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبسالعاشر5339541

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسالعاشر5339542حسان عطٌه الحكٌم عبد زٌنب

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسالعاشر5339543خلٌفه هللا عوض خلٌل ابو سهٌله

جداً جٌدناجح600508الجاهزة المالبسالعاشر5339544هٌثمى منصور فرٌد محفوظ صفاء

أمتٌازناجح600518الجاهزة المالبسالعاشر5339545احمد حسن صالح كارم منار

جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبسالعاشر5339546المتولى محمد رٌاض ولٌد ناهد

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبسالعاشر5339547العنٌن ابو عوض السٌد جوده ندى

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسالعاشر5339548سعٌد فتحى سداد ندى

 محمد الشرقاوى احمد نورهان

الشرقاوى
جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسالعاشر5339549

جداً جٌدناجح600490الجاهزة المالبسالعاشر5339550شحاته حسٌن فتحى حسٌن هاجر

أمتٌازناجح600511الجاهزة المالبسالعاشر5339551دسوقى جوده هدٌرهانى

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبسالعاشر5339552السٌد عابد المحسن عبد ٌمنى

 مسعد الحمٌد عبد العربى السٌد زٌاد

احمد
ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339561

 ابراهٌم السٌد السٌد الرحمن عبد

رمضان
ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339562

ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339563هللا عبد عثمان محمد توفٌق محمد

ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339564الحداد حسن رجب عبده محمد

مقبولناجح600380المعادن خراطةسعٌد بور5339565محمد احمد الظاهر عبد كمال محمد

جٌدناجح600390المعادن خراطةسعٌد بور5339566ابراهٌم احمد محمد عاطؾ محمود

 عبد محمد الشوادفى خالد مصطفى

المجٌد
جٌدناجح600429المعادن خراطةسعٌد بور5339567

جٌدناجح600422المعادن خراطةسعٌد بور5339568خضر ربٌع محمد نادر

ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339569دروٌش محمد عطٌه احمد هشام



جٌدناجح600411المعادن خراطةسعٌد بور5339570ابراهٌم وهبه كمال خلٌل ولٌم

ثانً دور600المعادن خراطةسعٌد بور5339571احمد حامد محمود احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600435لحامسعٌد بور5339581محمد صدٌق محمد صدٌق ابوبكر

جداً جٌدناجح600508لحامسعٌد بور5339582سلٌمان مبروك فهمى احمد احمد

جداً جٌدناجح600486لحامسعٌد بور5339583سلمان على السٌد اسماعٌل احمد

جداً جٌدناجح600495لحامسعٌد بور5339584ٌوسؾ بكر ابو العظٌم عبد محمد احمد

جداً جٌدناجح600451لحامسعٌد بور5339585مهدى على محمد على على اسالم

جداً جٌدناجح600495لحامسعٌد بور5339586ؼازى احمد الشاذلى محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600502لحامسعٌد بور5339587حسن الرحمن عبد على محمد على

 محمد زكرٌا محمد صالح كرٌم

السوٌركى
جداً جٌدناجح600505لحامسعٌد بور5339588

جٌدناجح600429لحامسعٌد بور5339589داود اسعد محمد اسعد محمد

جداً جٌدناجح600451لحامسعٌد بور5339590هلهول السٌد مختار السٌد محمد

جداً جٌدناجح600506لحامسعٌد بور5339591النشار السٌد محمد عبده جمال محمد

جداً جٌدناجح600506لحامسعٌد بور5339592احمد عوض احمد مسعد محمد

جداً جٌدناجح600494لحامسعٌد بور5339593خضر حسن السٌد محمد ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339601ابراهٌم حماده محمد السٌد احمد

جٌدناجح600415ورش ماكٌناتسعٌد بور5339602عمر المجد ابو اللطٌؾ عبد محمد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339603الفقى محمود طه زؼلول محمد كرٌم

جٌدناجح600393ورش ماكٌناتسعٌد بور5339604براٌا الؽندور حسن احمد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339605رمضان سٌد ابراهٌم السٌد اسامه محمد

جٌدناجح600425ورش ماكٌناتسعٌد بور5339606الفتاح عبد احمد السٌد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339607حزٌن محمدٌن حافظ على محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339608رخا حسن محمد محمد

مفصول600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339609حامد عٌد ٌسرى هشام ٌسرى

ثانً دور600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339610الصٌاد فرج فرج السٌد ٌوسؾ

راسب600ورش ماكٌناتسعٌد بور5339611العفنى طه السعٌد محمد ٌوسؾ

سعٌد بور5339621عوض بدوى السٌد كمال احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339622محمد انور اسماعٌل على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



سعٌد بور5339623هلهول هللا عبد حسن الحسٌنى عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

سعٌد بور5339624حامد الدسوقى ابراهٌم السٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339625حرز مسعد الدٌن نصر السٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600420

سعٌد بور5339626السٌد محمد محمود مجدى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339627عجٌبه على العربى السٌد محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339628طه ابو هللا عبد شحاته السٌد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339629المجٌد عبد كمال مصطفى ٌاسركمال
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339630الطرابٌلى احمد سعد محمد احمد ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سعٌد بور5339631حسنٌن محمد فاروق اٌمن ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339641محمد حواس النادى المهدى ابراهٌم

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339642حسن محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339643منٌعم محمد احمد اشرؾ احمد

راسب600الومٌتالسعٌد بور5339644سالم ٌوسؾ ٌوسؾ على احمد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339645حجاج خلٌل ابراهٌم محمد احمد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339646سرحان حسن محمود حسن طارق

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339647عمر محمد احمد مجدى الرحمن عبد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339648مبروك محمد العلٌم عبد عمرعلى

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339649رٌحان ابراهٌم عباس ابراهٌم محمد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339650محمد مجاهد جمعه محمد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339651محمد بخٌت محمد عاطؾ محمد

ثانً دور600الومٌتالسعٌد بور5339652شتٌوى عباس محمد محمد مصطفى

مقبولناجح600373السٌارات صٌانةسعٌد بور5339661الجمل اسماعٌل السٌد فوزى السٌد احمد

مقبولناجح600369السٌارات صٌانةسعٌد بور5339662محمد حسنٌن محمد حسنٌن احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةسعٌد بور5339663عرابى ابوزٌد ابوزٌد جابر عابر احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةسعٌد بور5339664عمر احمد عباس محمد احمد

مقبولناجح600355السٌارات صٌانةسعٌد بور5339665المنعم عبد الحمٌد عبد سعد هشام احمد

مقبولناجح600376السٌارات صٌانةسعٌد بور5339666عٌاد شحاته السٌد ٌاسر السٌد

ثانً دور600السٌارات صٌانةسعٌد بور5339667متولى احمد المتولى محمد



ثانً دور600السٌارات صٌانةسعٌد بور5339668مصطفى حسن محمد جمال محمد

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةسعٌد بور5339669حسٌن احمد السٌد مجدى محمد

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةسعٌد بور5339670المهدى محمد الدٌن نصر محمد

سعٌد بور5339681فرج ابراهٌم محمد على احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سعٌد بور5339682رجب الرحمن عبد المتولى حامد زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سعٌد بور5339683فرج نجٌب فرج صموئٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سعٌد بور5339684رضوان احمد السٌد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

سعٌد بور5339685احمد خلٌل العربى السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سعٌد بور5339686الدهرى محمد مسعد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سعٌد بور5339687محمود محمد محمود احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

سعٌد بور5339688موسى سرجٌوس شوقى مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

سعٌد بور5339691محمود محمد الفضٌل عبد السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

سعٌد بور5339692الكتاتنى مصطفى مصطفى السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

سعٌد بور5339693حسٌن احمد السٌد مجدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600477

سعٌد بور5339694محمد احمد شحاته مجدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600484

سعٌد بور5339695الزاهى محمد صابر حسٌن حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد حسن محمد العربى الرحمن عبد

الكرٌم
سعٌد بور5339696

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600483

سعٌد بور5339697المالك عبد هللا عطا انور عادل كٌرلس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600482

سعٌد بور5339698بصله احمد عبده ؼرٌب مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

سعٌد بور5339699االلفى رجب محمد محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457

جٌدناجح600447صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339711حموده هالل طه اشرؾ احمد

جداً جٌدناجح600453صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339712الخٌر ابو محمود محمد احمد

جداً جٌدناجح600487صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339713العاطى عبد السالم عبد احمد امٌر اسالم

جداً جٌدناجح600484صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339714عرنوس الدٌدمونى محمد على عالء

جداً جٌدناجح600498صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339715عماره على محمد هللا عبد على

جٌدناجح600422صناعٌة الكترونٌاتسعٌد بور5339716مراد تؽٌان احمد احمد محمود

سعٌد بور5339721الصٌاد عوض محمد السٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

سعٌد بور5339722محمد العزٌز عبد الفتاح عبد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451



سعٌد بور5339723منسى ابراهٌم ابراهٌم محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

سعٌد بور5339724حسن محمد جابر محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600433

سعٌد بور5339725حماده احمد محمود احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600407

سعٌد بور5339726طعٌمه السٌد ماهر ناصر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600433

سعٌد بور5339727حسٌن العال ابو محمد عادل اسامه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600415

سعٌد بور5339728عرنوس الدٌدمونى محمد على جمال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

سعٌد بور5339729القطب سالم انور طارق حازم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

سعٌد بور5339730خلٌفه على احمد طارق زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

سعٌد بور5339731احمد مصطفى احمد تٌسٌر سمٌر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

سعٌد بور5339732دكرونى حسن احمد سٌد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

 مبروك العرب شٌخ احمد محمد

الشراعى
سعٌد بور5339733

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

سعٌد بور5339734جابر محمود محمد اشرؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600401

سعٌد بور5339735مراد نعمان محمد اشرؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

سعٌد بور5339736الطٌب احمد عٌد جمال محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

سعٌد بور5339737ؼزال صبرى محمد عبده محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600430

سعٌد بور5339738عٌاد شحاته السٌد عمر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600432

سعٌد بور5339739حسٌن احمد السٌد ابراهٌم مروان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

سعٌد بور5339740هتٌمى معاطى محمد محمد مؤمن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

سعٌد بور5339741عنتر محمد احمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

جٌدناجح600417الجاهزة المالبسسعٌد بور5339751حسن على حسن اسماء

جٌدناجح600418الجاهزة المالبسسعٌد بور5339752السحراوى الفتاح عبد عادل اسماء

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسسعٌد بور5339753السنبارى مسعد السٌد احمد االء

جٌدناجح600410الجاهزة المالبسسعٌد بور5339754ابراهٌم على فؤاد حسٌن االء

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسسعٌد بور5339755محمد كمال محمد ؼرٌب االء

جٌدناجح600436الجاهزة المالبسسعٌد بور5339756الجٌزى شلبى عوض محمد االء

جٌدناجح600420الجاهزة المالبسسعٌد بور5339757داود المرسى المرسٌى محمد امنٌه

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسسعٌد بور5339758براٌه احمد محمد احمد محمد امٌره

جٌدناجح600425الجاهزة المالبسسعٌد بور5339759رماده ابراهٌم عوض ٌوسؾ اٌه



جٌدناجح600407الجاهزة المالبسسعٌد بور5339760ندا السٌد محمد السٌد سمٌر بثٌنه

 على المجٌد عبد عزمى هانى بسنت

دٌاب
جٌدناجح600414الجاهزة المالبسسعٌد بور5339761

جٌدناجح600415الجاهزة المالبسسعٌد بور5339762الهادى عبد محمد السٌد عبده جهاد

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسسعٌد بور5339763محمد الهادى عبد محمد ٌاسر دالٌا

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسسعٌد بور5339764مرجان جاد رجب عادل رودٌنا

جٌدناجح600392الجاهزة المالبسسعٌد بور5339765حسن الموجود عبد ابراهٌم سمٌر روٌدا

جٌدناجح600423الجاهزة المالبسسعٌد بور5339766سوٌلم على محمد محمد محمد روٌدا

جٌدناجح600413الجاهزة المالبسسعٌد بور5339767الموافى احمد احمد ساره

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسسعٌد بور5339768محمود محمد الكرٌم عبد اشرؾ شٌماء

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسسعٌد بور5339769عٌاد على السٌد محسن عفاؾ

جٌدناجح600405الجاهزة المالبسسعٌد بور5339770محمد نجٌب محمد رضا عهد

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسسعٌد بور5339771الكتبى ابراهٌم محمد اشرؾ فاطمة

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسسعٌد بور5339772هللا عبد العاطى عبد الرب جاد فاطمة

جداً جٌدناجح600453الجاهزة المالبسسعٌد بور5339773عٌد البدوى الطنٌب السٌد مرٌم

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسسعٌد بور5339774ادم عمر ادم احمد منار

جٌدناجح600396الجاهزة المالبسسعٌد بور5339775المعاطى ابو ابراهٌم قطب منار

جٌدناجح600402الجاهزة المالبسسعٌد بور5339776السٌد القادر عبد منتصر منار

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسسعٌد بور5339777المؽربى ابراهٌم عوض محمد مٌاده

جٌدناجح600415الجاهزة المالبسسعٌد بور5339778الباقى عبد على فاوى جمال مٌرنا

جٌدناجح600423الجاهزة المالبسسعٌد بور5339779محمد وجٌد اشرؾ نورهان

ثانً دور600الجاهزة المالبسسعٌد بور5339780رضوان احمد محمد محمد هاجر

جٌدناجح600444الجاهزة المالبسسعٌد بور5339781ماضى حسن ؼرٌب طارق هدى

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسسعٌد بور5339782دكرونى احمد سٌد ٌاسمٌن

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسسعٌد بور5339783رمضان منصور نجٌب مجدى ٌاسمٌن

جٌدناجح600425الجاهزة المالبسسعٌد بور5339784جعفر حسن محمد نجٌب محمد ٌاسمٌن

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةالسوٌس5339791على الرحٌم عبد ناصر ابراهٌم

جٌدناجح600445المعادن خراطةالسوٌس5339792احمد رٌاض تؽٌان احمد

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالسوٌس5339793ٌوسؾ حسن محمد حسن احمد



ثانً دور600المعادن خراطةالسوٌس5339794عثمان محمد عثمان محمد احمد

جٌدناجح600439المعادن خراطةالسوٌس5339795احمد محمد احمد شرٌؾ

جٌدناجح600434المعادن خراطةالسوٌس5339796الوهاب عبد محمد اٌهاب هللا عبد

جداً جٌدناجح600460المعادن خراطةالسوٌس5339797شحات العاطى عبد اٌمن فارس

جٌدناجح600437المعادن خراطةالسوٌس5339798محمد احمد ناصر فارس

جٌدناجح600442المعادن خراطةالسوٌس5339799هارون فٌصل مصباح محمد

جٌدناجح600449المعادن خراطةالسوٌس5339800امٌن شعبان اشرؾ محمود

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالسوٌس5339801حفناوى فتحى رضا محمود

جٌدناجح600442المعادن خراطةالسوٌس5339802دكرونى رشٌدى زمقان محمود

 ابو محمد مصطفى سعٌد مصطفى

العنٌن
جٌدناجح600446المعادن خراطةالسوٌس5339803

جٌدناجح600437المعادن خراطةالسوٌس5339804احمد ٌوسؾ جاد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600464لحامالسوٌس5339811دردٌر احمد محمد احمد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600481لحامالسوٌس5339812عوض السٌد جمال احمد

جداً جٌدناجح600472لحامالسوٌس5339813احمد محمد عاطؾ احمد

جداً جٌدناجح600467لحامالسوٌس5339814على احمد محمد عالء احمد

جداً جٌدناجح600467لحامالسوٌس5339815موسى محمد زكرٌا محمد احمد

جداً جٌدناجح600470لحامالسوٌس5339816الاله عبد محمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600470لحامالسوٌس5339817دردٌر احمد محمود احمد

جداً جٌدناجح600463لحامالسوٌس5339818زكى محمد مسعد احمد

جداً جٌدناجح600469لحامالسوٌس5339819حسن سالم  وهدان احمد

جداً جٌدناجح600457لحامالسوٌس5339820احمد الحلٌم عبد محمد ٌسرى احمد

جداً جٌدناجح600462لحامالسوٌس5339821هللا عوض العظٌم عبد نبٌل اسالم

جداً جٌدناجح600458لحامالسوٌس5339822محمد العظٌم عبد السٌد الفتوح ابو السٌد

جداً جٌدناجح600462لحامالسوٌس5339823احمد ؼرٌب محمد السٌد

جٌدناجح600446لحامالسوٌس5339824الدمرانى  امٌر حسن امٌر

جداً جٌدناجح600464لحامالسوٌس5339825جٌد دهاٌبى فكرى القاهر برسوم

جداً جٌدناجح600468لحامالسوٌس5339826زٌدان محمد زٌدان نصر حازم

جداً جٌدناجح600468لحامالسوٌس5339827احمد عشرى السٌد حسن



جداً جٌدناجح600455لحامالسوٌس5339828محمد السٌد ٌاسر حسن

جداً جٌدناجح600478لحامالسوٌس5339829حسن محمد  حمدى محمد حمدى

جٌدناجح600446لحامالسوٌس5339830السٌد سعودى محمد اشرؾ زٌاد

جداً جٌدناجح600477لحامالسوٌس5339831مصطفى حمدان مصطفى زٌاد

جداً جٌدناجح600452لحامالسوٌس5339832العزٌز عبد زٌدان محمود زٌدان

جداً جٌدناجح600458لحامالسوٌس5339833مصطفى فؤاد مصطفى سامى

ثانً دور600لحامالسوٌس5339834محمد سعٌد عصام سعٌد

جٌدناجح600448لحامالسوٌس5339835الدمرانى امٌن احمد طارق

 عبد  عطٌه  بخٌت الرحمن عبد

الراضى
جداً جٌدناجح600451لحامالسوٌس5339836

جداً جٌدناجح600467لحامالسوٌس5339837الحكٌم عبد بدران محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600477لحامالسوٌس5339838السمان احمد محمود الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600483لحامالسوٌس5339839شحات  شحات ٌاسر الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600456لحامالسوٌس5339840عثمان احمد محمد احمد هللا عبد

جٌدناجح600438لحامالسوٌس5339841الهادي عبد الشافى  عبد محمود هللا عبد

 عبد محمود محمد محمود هللا عبد

العزٌز
جٌدناجح600443لحامالسوٌس5339842

جٌدناجح600446لحامالسوٌس5339843الرب جاد المجٌد عبد احمد المجٌد عبد

جداً جٌدناجح600472لحامالسوٌس5339844عمر على احمد على

جداً جٌدناجح600454لحامالسوٌس5339845هللا عبد محمد ٌوسؾ الستار عبد عمر

جٌدناجح600449لحامالسوٌس5339846محمد شحات اشرؾ كرٌم

ثانً دور600لحامالسوٌس5339847على ؼرٌب احمد محمد

جٌدناجح600447لحامالسوٌس5339848محمود محمد اشرؾ محمد

ثانً دور600لحامالسوٌس5339849على احمد الهادى السٌد محمد

جداً جٌدناجح600451لحامالسوٌس5339850محمد احمد سٌد محمد

جٌدناجح600447لحامالسوٌس5339851على العظٌم عبد سٌد محمد

جٌدناجح600448لحامالسوٌس5339852على الرحٌم عبد شعبان محمد

جداً جٌدناجح600462لحامالسوٌس5339853محمد احمد على محمد

جداً جٌدناجح600473لحامالسوٌس5339854السالم عبد  الونٌس عبد محروس محمد

ثانً دور600لحامالسوٌس5339855هللا عطا عطٌه سالمه مدحت محمد



جداً جٌدناجح600465لحامالسوٌس5339856على احمد مصطفى ناصر محمد

جداً جٌدناجح600461لحامالسوٌس5339857شحاته محمود حمٌدو محمود

جداً جٌدناجح600455لحامالسوٌس5339858هندى محمد مرسى خالد محمود

جٌدناجح600449لحامالسوٌس5339859محمد  محمود  النبى عبد محمود

جداً جٌدناجح600461لحامالسوٌس5339860على على على محمود

جٌدناجح600436لحامالسوٌس5339861نصار نصر احمد كمال مجدى محمود

جداً جٌدناجح600467لحامالسوٌس5339862محمد هللا عبد محمود محمد محمود

ثانً دور600لحامالسوٌس5339863محمود جمعه ممدوح محمود

ثانً دور600لحامالسوٌس5339864محمد احمد رمضان الدٌن محى

ثانً دور600لحامالسوٌس5339865خلٌل احمد تٌسٌر احمد مصطفى

جداً جٌدناجح600483لحامالسوٌس5339866الضمرانى محمود بكرى مصطفى

جداً جٌدناجح600463لحامالسوٌس5339867خضٌرى حسٌن جمال مصطفى

ثانً دور600لحامالسوٌس5339868محمد ٌونس حسان مصطفى

جداً جٌدناجح600455لحامالسوٌس5339869اللطٌؾ عبد احمد شعبان مصطفى

 عبد حسنى محمد العزٌز عبد مصطفى

الخالق
جداً جٌدناجح600463لحامالسوٌس5339870

ثانً دور600لحامالسوٌس5339871عباس سلٌم ؼزال مصطفى

جداً جٌدناجح600472لحامالسوٌس5339872عمر السٌد عباس مؤمن

جداً جٌدناجح600469لحامالسوٌس5339873محمد  حسٌن هللا كرم مؤمن

ثانً دور600لحامالسوٌس5339874عثمان طنطاوى انور عنتر هشام

جداً جٌدناجح600475لحامالسوٌس5339875الرحمن عبد دردٌر الرحمن عبد ٌاسر

ثانً دور600لحامالسوٌس5339876احمد ٌوسؾ احمد ٌوسؾ

ثانً دور600لحامالسوٌس5339877اللطٌؾ عبد احمد اللطٌؾ عبد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600468لحامالسوٌس5339878ٌوسؾ حسن ؼرٌب ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600481ورش ماكٌناتالسوٌس5339881احمد السالم عبد اشرؾ احمد

جداً جٌدناجح600459ورش ماكٌناتالسوٌس5339882السٌد سلٌمان عادل احمد

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتالسوٌس5339883حسن كامل فتحى ادم

جٌدناجح600444ورش ماكٌناتالسوٌس5339884مرسى  احمد محمد اسالم

جٌدناجح600442ورش ماكٌناتالسوٌس5339885محمد كامل حموده السٌد



جداً جٌدناجح600450ورش ماكٌناتالسوٌس5339886على حسن نادر حسن

جداً جٌدناجح600460ورش ماكٌناتالسوٌس5339887مرزوق حسٌن خالد حسٌن

جٌدناجح600447ورش ماكٌناتالسوٌس5339888ماضى احمد عٌد حسٌن

جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتالسوٌس5339889محمد الرحٌم عبد محمد الرحٌم عبد

جداً جٌدناجح600464ورش ماكٌناتالسوٌس5339890زكى ودٌع نشات فادى

ثانً دور600ورش ماكٌناتالسوٌس5339891المجٌد عبد الحمٌد عبد احمد محمد

جداً جٌدناجح600454ورش ماكٌناتالسوٌس5339892السٌد الفتاح عبد جمال محمد

جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتالسوٌس5339893رزق فنجرى احمد مصطفى

ثانً دور600ورش ماكٌناتالسوٌس5339894الشاورى احمد هارون مؤمن مصطفى

 السٌد مصطفى محمد الرحمن عبد

عوض
السوٌس5339901

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339902قابٌل حسٌن الحمٌد عبد هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339903ٌوسؾ  العال عبد طارق عصام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339904محمود عوٌس احمد عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339905احمد محمد خالد عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339906الرحٌم عبد محمد الرحٌم عبد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339907احمد عبده حمزه احمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

السوٌس5339908الشافى  عبد مخلص اسامه ٌاسر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339911محمد كامل امبارك احمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339912حسانٌن قاسم جمال احمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339913احمد الحجاج ابو البدوى السٌد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339914احمد سٌد جمال الدٌن عالء

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339915حامد احمد جالل محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339916الرحمن عبد محمد الرحمن عبد محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339917امٌن تمٌم فهد محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالسوٌس5339918محمد على السٌد مؤمن

السوٌس5339921الهادى عبد محمد احمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

السوٌس5339922محمد ابوالمجد حسن ابوبكر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

السوٌس5339923حسن فاروق  حسن احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456



السوٌس5339924احمد صادق سعٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

السوٌس5339925محمد  بٌومى  عونى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600490

السوٌس5339926عارؾ خلؾ حسان بسام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

السوٌس5339927تكال الشحات ابراهٌم مٌالد جوزٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

السوٌس5339928حسن محمد حسن محمد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489

السوٌس5339929رشٌد محمد على محمود محمد خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

السوٌس5339930حسن محمد العلٌم عبد اشرؾ شرٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

السوٌس5339931حسن محمد العلٌم عبد عادل العلٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

السوٌس5339932السالم عبد على محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600501

السوٌس5339933محمد السٌد محمد عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

السوٌس5339934العدب ابو احمد خالد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

السوٌس5339935محمود اسماعٌل سعد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

السوٌس5339936محمد احمد الدٌن سعد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

السوٌس5339937حسن السٌد جابر محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

السوٌس5339938الكرٌم جاد هللا عبد محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

السوٌس5339939مرسى محمد ٌوسؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

السوٌس5339940محمود محمد بكر محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

السوٌس5339941عرفات الحمد ابو طارق محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

السوٌس5339942جابر محمد على محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

السوٌس5339943سعٌد الدٌن نور حامد ممدوح محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

السوٌس5339944دسوقى حسٌن احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

السوٌس5339951سلٌمان حسن احمد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

السوٌس5339952حسٌن المجٌد عبد فخرى سٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

السوٌس5339953محمود السٌد  محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

السوٌس5339954طلبه محمد حسٌن محمود محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

السوٌس5339955محمود احمد محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

السوٌس5339956مصطفى السٌد سمٌر السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600456

السوٌس5339957على محمد المهدى  محمد محمد جمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600515



السوٌس5339958احمد  محمد محمد شرٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

السوٌس5339959توفٌق شعبان السٌد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

السوٌس5339960مصطفى السٌد مصطفى هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

 عبد بكرى محمد مصطفى هللا عبد

المطلب
السوٌس5339961

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600487

السوٌس5339962حسٌن على عادل على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

السوٌس5339963محمد محمود خالد عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600485

السوٌس5339964حسن الدٌن نور عمر فرج
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

السوٌس5339965الؽنى عبد عباس حسنى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

السوٌس5339966على الرحمن عبد خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600518

السوٌس5339967محمد احمد سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

السوٌس5339968سعٌد على سعٌد عصام محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

السوٌس5339969على محمود على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

السوٌس5339970محمد الراضى عبد احمد السٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600483

السوٌس5339971احمد ٌوسؾ محمد مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

السوٌس5339972عوض رشوان منصورامام ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

جداً جٌدناجح600450صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339981خلٌل مجاهد خلٌل السٌد احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339982على السهولى رمضان احمد

جٌدناجح600437صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339983محمد احمد عطٌه احمد

جٌدناجح600423صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339984احمد محمود ؼرٌب احمد

جداً جٌدناجح600456صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339985احمد اللطٌؾ عبد هاشم احمد

جداً جٌدناجح600464صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339986هللا عوض احمد ابراهٌم اٌهاب

جداً جٌدناجح600484صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339987محمدٌن السٌد عادل حسام

جداً جٌدناجح600457صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339988الشرقاوى ابراهٌم حسٌن حسٌن صابر

جداً جٌدناجح600508صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339989ابراهٌم القادر عبد عاطؾ القادر عبد

جداً جٌدناجح600456صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339990عقاب االمام عبد احمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600505صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339991محمد العظٌم عبد السٌد اسالم هللا عبد

جداً جٌدناجح600497صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339992عمر السٌد اسماعٌل كرم

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339993امٌن سعٌد امٌن محمود



جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339994احمد عبداللطٌؾ هاشم مصطفى

جٌدناجح600412صناعٌة الكترونٌاتالسوٌس5339995حامد الفضل ابو محمد معاذ

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةالزقازٌق5340001هندى محمد حسن السٌد حسن ابراهٌم

جداً جٌدناجح600486المعادن خراطةالزقازٌق5340002صالح السٌد القادر عبد جوده احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالزقازٌق5340003الباقى عبد الفتوح ابو محمود احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالزقازٌق5340004الشرقاوى حفنى منصور احمد

جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةالزقازٌق5340005العزٌز عبد منصور احمد اٌهاب

جٌدناجح600442المعادن خراطةالزقازٌق5340006شملول الصادق زكرٌا عالء زكرٌا

 حسن محمد شوقى اٌمن الرحمن عبد

عقٌده
جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةالزقازٌق5340007

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةالزقازٌق5340008الدهشان محمد هللا حرز اشرؾ هللا عبد

جداً جٌدناجح600460المعادن خراطةالزقازٌق5340009ابراهٌم جاد مجدى هللا عبد

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةالزقازٌق5340010العزٌز عبد شحات محمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600473المعادن خراطةالزقازٌق5340011الكرٌم عبد حسن على محمد على

جداً جٌدناجح600470المعادن خراطةالزقازٌق5340012قناوى على اللطٌؾ عبد احمد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالزقازٌق5340013المرزوقى حسٌن اشرؾ محمد

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةالزقازٌق5340014هندى محمد حسن صابر محمد

جٌدناجح600443المعادن خراطةالزقازٌق5340015كٌالنى سعٌد محمد عادل محمد

جٌدناجح600448المعادن خراطةالزقازٌق5340016محمود سلٌم العزٌز عبد عالء محمد

جداً جٌدناجح600486المعادن خراطةالزقازٌق5340017الرفاعى الؽنى عبد الدٌن نور محمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340021سلٌمان شعبان السٌد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340022احمد هللا عبد السٌد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340023الؽندور محمد محمد سعٌد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340024الموجود عبد عوض الموجود عبد اسالم

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340025حسن محمد حسن رضا حسن

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340026هللا عبد محمد حلمى هللا عبد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340027نجم هللا عبد الفتاح عبد السٌد محمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340028عطٌه ؼنٌم عبدالؽنى بالل محمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340029فلٌفل احمد محمد عاطؾ محمد



ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340030السٌد صبحى هشام محمد

ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340031السٌد محمد السٌد مجدى محمود

 عبد الفتوح ابو السٌد محمد مصطفى

الحمٌد
ثانً دور600صاج اعمالالزقازٌق5340032

مفصول600لحامالزقازٌق5340041محمد محمد جمعه احمد

جٌدناجح600433لحامالزقازٌق5340042سالم محمد السٌد جمال السٌد

جٌدناجح600435لحامالزقازٌق5340043محمود محمد السٌد محمود سامى

ثانً دور600لحامالزقازٌق5340044السٌد سعٌد ابراهٌم سعٌد

جٌدناجح600426لحامالزقازٌق5340045حسن محمد احمد سعٌد

جٌدناجح600445لحامالزقازٌق5340046على احمد صالح الفتاح عبد

ثانً دور600لحامالزقازٌق5340047هجرس محمد المنعم عبد لطفى محمد

جٌدناجح600441لحامالزقازٌق5340048رجب محمد مجدى محمد

جٌدناجح600444لحامالزقازٌق5340049خلٌل محمد الحلٌم عبد ٌاسر محمد

مفصول600لحامالزقازٌق5340050محمد كامل محمد محمود

جداً جٌدناجح600455لحامالزقازٌق5340051خلٌل السٌد خلٌل احمد مصطفى

ثانً دور600لحامالزقازٌق5340052ابراهٌم احمد اشرؾ مصطفى

ثانً دور600ورش ماكٌناتالزقازٌق5340061العال عبد السٌد العال عبد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالزقازٌق5340062متولى محمد عثمان وائل احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالزقازٌق5340063محمد السٌد محمد السٌد احمد اسامه

جٌدناجح600433ورش ماكٌناتالزقازٌق5340064محمد الرازق عبد اسماعٌل الرحمن عبد

 سلٌمان سالم الواحد عبد الرحمن عبد

عسل
جٌدناجح600421ورش ماكٌناتالزقازٌق5340065

جٌدناجح600420ورش ماكٌناتالزقازٌق5340066عسل محمد سلٌمان سالم اٌمن هللا عبد

جٌدناجح600426ورش ماكٌناتالزقازٌق5340067البدوى حسن صبرى خٌرى هللا عبد

جٌدناجح600409ورش ماكٌناتالزقازٌق5340068شعٌب ٌحٌى متولى عرفه عمرو

جٌدناجح600404ورش ماكٌناتالزقازٌق5340069حسٌن عٌد عادل عٌد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالزقازٌق5340070عامر محمد محمود احمد محمد

جٌدناجح600432ورش ماكٌناتالزقازٌق5340071السٌد محمد السٌد عماد محمد

جٌدناجح600417ورش ماكٌناتالزقازٌق5340072حسن ؼٌضان  ابراهٌم مصطفى محمد

جٌدناجح600398ورش ماكٌناتالزقازٌق5340073الصادق السٌد ناصر محمد



ثانً دور600ورش ماكٌناتالزقازٌق5340074الحمٌد عبد اللطٌؾ عبد هانى محمد

جٌدناجح600413ورش ماكٌناتالزقازٌق5340075عسكر احمد حسن محمد مصطفى

الزقازٌق5340081دسوقى على ابراهٌم السٌد ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340082عجمى حسٌن محمود ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340083دٌاب على فرج فكرى احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340084محمد محمود سامح اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340085الحمٌد عبد جمال محمد جمال
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340086طالب السٌد فاٌز رجب حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340087الحلٌم عبد على مصطفى حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340088ؼرٌب السٌد طارق الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340089الوهاب عبد علٌوه سعٌد الوهاب عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340090عفٌفى ابراهٌم السٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340091على ٌوسؾ السٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340092حسن ؼالب السٌد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340101طنطاوى مهدى السٌد ابراهٌم

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340102الشامى بٌومى محمد محسن ابراهٌم

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340103الوهاب عبد العزٌز عبد حماده احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340104السٌد مهدى خالد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340105الٌمنى حسن خٌرى احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340106احمد سٌد عٌد محمود عادل احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340107محمد جوده عبدالناصر احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340108محمد حنفى حسن محمد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340109سالم عٌسى محمد هانى احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340110صٌام ابوالفتوح لطفى اسالم

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340111الشٌن السٌد محمد ناصر السٌد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340112حسٌن الشحات محمد حسن حسٌن

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340113حسن على عطٌه احمد سعٌد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340114العٌان بٌومى محمد الهادى سعٌد



ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340115محمود الرحمن عبد حسٌن الرحمن عبد

 ابراهٌم محمد صالح الرحمن عبد

الفواخرى
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340116

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340117السٌد السٌد منصور الرحمن عبد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340118شكرطه الرؤؾ عبد شكر هللا عبد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340119الوهاب عبد اللٌثى عطٌة المعبود عبد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340120ابراهٌم محمد محمد فرج عٌد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340121الجوهرى ابرهٌم ابراهٌم ابراهٌم عٌسى

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340122على على محمد الفتاح عبد عادل فهد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340123زكى الفتوح ابو محمد السٌد محمد

 محمد كٌالنى محمد الكٌالنى محمد

الصؽٌر
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340124

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340125المحروقى حامد علٌوه عاطؾ محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340126الحلٌم عبد فؤاد عبدالخٌر محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340127الجواد عبد على فرج على محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340128محمد سالم جوده محمد محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزقازٌق5340129محمد محمد رمضان محمود

الزقازٌق5340141السعود ابو محمد سعد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

الزقازٌق5340142محمد العزٌز عبد محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

الزقازٌق5340143مرزوق السٌد فتحى السٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

الزقازٌق5340144صابر محمد صالح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

الزقازٌق5340145ابراهٌم احمد صالح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

الزقازٌق5340146العزٌز عبد محمد عدس احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600503

الزقازٌق5340147الحٌانى حسن حسٌن عماد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

الزقازٌق5340148هالل سعد هالل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

الزقازٌق5340149احمد ابراهٌم سمٌر اسامه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

الزقازٌق5340150محمد فتحى اٌمن اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

الزقازٌق5340151موسى السٌد محمد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600461

الزقازٌق5340152خلٌفه محمد سلٌم فاروق محمد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

الزقازٌق5340153اسماعٌل السٌد صفوت حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453



الزقازٌق5340154الجناٌنى حسن محمود حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

الزقازٌق5340155الشافعى سعد سمٌر سعد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340156حموده خلٌل على سلٌمان طارق سلٌمان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

الزقازٌق5340157الحمٌد عبد سلٌمان محمد سلٌمان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600498

الزقازٌق5340158ابراهٌم محمد فتحى الحكٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

الزقازٌق5340159زقزوق عفٌفى عٌسى احمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

الزقازٌق5340160احمد هللا عبد سعٌد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

الزقازٌق5340161محمد عطٌه ابوالفتوح جمٌل عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

الزقازٌق5340162اللطٌؾ عبد على اللطٌؾ عبد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

الزقازٌق5340163النبى عبد رٌاض المنعم عبد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

الزقازٌق5340164عفٌفى محمد مصطفى طارق فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

الزقازٌق5340165السٌد محمد سعد محمود كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

الزقازٌق5340166محمد محمد هانى كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

الزقازٌق5340167حسٌن الحمٌد عبد حسٌن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600418

الزقازٌق5340168محمد محمد رمضان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

الزقازٌق5340169عزالدٌن فاروق محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

الزقازٌق5340170فراج زكى عبدالعظٌم فراج محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600443

الزقازٌق5340171ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

الزقازٌق5340172السواح حسن عٌسى ابراهٌم محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الزقازٌق5340173عسل محمد احمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

الزقازٌق5340174مسلم متولى السٌد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

الزقازٌق5340175المعبود عبد محمود تٌسٌر محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

الزقازٌق5340176الخالق عبد جوده رفاعى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

الزقازٌق5340177محمود ابراهٌم الدٌن عالء محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

الزقازٌق5340181السٌد رشاد محمد محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

الزقازٌق5340182احمد الدٌن سعد محمد محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الزقازٌق5340183اسماعٌل احمد محمد اسماعٌل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الزقازٌق5340184حسٌن الهادى عبد ابراهٌم حمدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



الزقازٌق5340185هللا جاد محمد ودٌع محمد حمدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 حسٌن الحكٌم عبد اللطٌؾ عبد احمد

صٌام
الزقازٌق5340186

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الزقازٌق5340187ابراهٌم علوان زٌن كمال احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

الزقازٌق5340188حسن العزٌز عبد ابوعٌسى محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600448

الزقازٌق5340189هللا عبد الحمٌد عبد مسعد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

الزقازٌق5340190ابوهاشم سمٌر مصطفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

الزقازٌق5340191على جمعه محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الزقازٌق5340192احمد السٌد هانى اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

الزقازٌق5340193ٌوسؾ نبوى السٌد اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

الزقازٌق5340194فهمى اسماعٌل فهمى اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

الزقازٌق5340195سلٌم السٌد محمد السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

الزقازٌق5340196بندق محمد الرحمن عبد محمد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

الزقازٌق5340197ابراهٌم محمد سلٌم احمد سعٌد حمدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340198ادرٌس احمد عباس السٌد رائد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600387

الزقازٌق5340199سالمه حسٌن محمد رمضان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

الزقازٌق5340200على محمد السٌد احمد صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

الزقازٌق5340201احمد صالح اشرؾ الدٌن صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340202ٌوسؾ محمد فتحى سامى طارق
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

الزقازٌق5340203محمود العاطى عبد ممدوح عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600461

 مصطفى محمد اشرؾ الرحمن عبد

سماحه
الزقازٌق5340204

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد اللطٌؾ عبد نبٌل الرحمن عبد

القادر عبد الواحد
الزقازٌق5340205

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600472

الزقازٌق5340206احمد اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600419

 مصطفى طه رضا محمد هللا عبد

طاحون
الزقازٌق5340207

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

الزقازٌق5340208عباس ابراهٌم سعٌد هللا عمرعبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340209ابراهٌم محمد محمد احمد كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

الزقازٌق5340210احمد محمد حسن الجمسى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

الزقازٌق5340211الحمٌد عبد محمد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

الزقازٌق5340212محمد هللا عبد السٌد اٌمن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600371



الزقازٌق5340213حمد حسانٌن محمد حلمى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

الزقازٌق5340214حسن الهادى حسن خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340215ٌاسٌن السٌد احمد رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600481

الزقازٌق5340216محمد السٌد محمد رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340217عطٌه تهامى رفقى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

الزقازٌق5340218محمد خلٌفه الدٌن سعد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600482

الزقازٌق5340219امٌن حسن محمد سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600452

الزقازٌق5340220صالح محمود محمد محمود سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340221رشٌد محمد سالمه فهمى سالمه محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

الزقازٌق5340222ؼانم الهادى ابراهٌم عصام محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340223حسن حمٌده توفٌق على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

الزقازٌق5340224طنطاوى عبده الشحات محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

الزقازٌق5340225سبله احمد محمد احمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

الزقازٌق5340226حفنى محمد نبٌل الحلٌم عبد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340227نوٌش حجاب ابراهٌم مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

الزقازٌق5340228حفنى محمد نبٌل اسامه نبٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الزقازٌق5340229سالم محمد امٌن ٌحٌى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

مقبولناجح600389صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340241الشٌن محمد السٌد محمد السٌد احمد

جداً جٌدناجح600451صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340242الجحاوى احمد على الوهاب عبد احمد

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340243الفتاح عبد صبحى السٌد اسالم

جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340244مرزق محمد محمد محمد سامح

جٌدناجح600448صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340245هللا عبد حسان عاطؾ سعٌد

 احمد المجٌد عبد احمد الرحمن عبد

محمد
جٌدناجح600445صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340246

 احمد الخالق عبد مدحت الرحمن عبد

الخالق عبد
مقبولناجح600383صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340247

جداً جٌدناجح600453صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340248االهوالى محمد اسعد محمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600453صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340249احمد فؤاد محمد هللا عبد

جٌدناجح600446صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340250محمد سلٌمان محمد عفت عماد

جداً جٌدناجح600457صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340251منسى الستار عبد اسامه محمد



جٌدناجح600432صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340252عرفة الحمٌد عبد كمال السٌد محمد

جٌدناجح600445صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340253حسٌن محمد مصطفى حسٌن محمد

جٌدناجح600428صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340254جبر اسماعٌل حسن محمود محمد

جٌدناجح600434صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340255سعد حداد فهمى نجاح محمد

جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌاتالزقازٌق5340256العزٌز عبد محمد اشرؾ نادر

الزقازٌق5340261محمد علوان محمد اشرؾ احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

الزقازٌق5340262احمد عثمان محمود سعٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

الزقازٌق5340263حسن احمد محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

الزقازٌق5340264السٌد على محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

الزقازٌق5340265ٌوسؾ السٌد ماجد السٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الزقازٌق5340266الجوسقى حسن القادر عبد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

 حبشى الرفاعى احمد سعٌد شادى

بندارى
الزقازٌق5340267

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

الزقازٌق5340268مصٌلحى حسن السٌد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

 صابر محمد العزٌز عبد الرحمن عبد

هللا عوض
الزقازٌق5340269

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600424

الزقازٌق5340270على مسلم السٌد على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

الزقازٌق5340271احمد السٌد صالح السٌد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

الزقازٌق5340272احمد محمد حسن كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

الزقازٌق5340273الهادى محمد ابراهٌم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600400

الزقازٌق5340274احمد محمد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

الزقازٌق5340275هللا عبد مصطفى محمد السٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

الزقازٌق5340276محمد محمود خالد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340277عبده سلٌم عبده محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

الزقازٌق5340278الوهاب عبد محمد فتحى عصام محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

الزقازٌق5340279على محمد السٌد محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600414

الزقازٌق5340280ربه عبد ابراهٌم رضا مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

الزقازٌق5340281ؼمرى ابراهٌم محمد ٌسرى مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439

الزقازٌق5340282محمد الفتاح عبد فرحات هشام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600403

 عبد الرحمن عبد المنعم عبد اسراء

السالم
الزقازٌق5340291

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436



الزقازٌق5340292عفٌفى عٌسى الكرٌم عبد محمد اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

الزقازٌق5340293ابراهٌم المنعم عبد عنتر دعاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600427

الزقازٌق5340294الحمٌد عبد مسلم ابو اٌمن رحمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

الزقازٌق5340295محمد السٌد الحمٌد عبد خالد رٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

الزقازٌق5340296هللا جاب على السٌد سعٌد ساره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

الزقازٌق5340297محمود الحمٌد عبد مصطفى مروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الزقازٌق5340298طاهر الفتاح عبد محمد نهلة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

الزقازٌق5340299محمد السٌد السٌد نهى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

الزقازٌق5340300الفتاح عبد محمد السٌد نورهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

الزقازٌق5340301محمد الوهاب عبد المعبود عبد هاٌدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مقبولناجح600383الجاهزة المالبسالزقازٌق5340311محمد رجب محمد سامح

جٌدناجح600432الجاهزة المالبسالزقازٌق5340312بٌومى ٌوسؾ مصطفى ٌوسؾ

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالزقازٌق5340321النبى عبد السٌد ممدوح اشجان

جٌدناجح600432الجاهزة المالبسالزقازٌق5340322مشتى محمد عوض االء

جٌدناجح600419الجاهزة المالبسالزقازٌق5340323العزم ابو السٌد ٌحٌى محمد االء

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالزقازٌق5340324ابراهٌم هللا عبد عادل اشرؾ امٌرة

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالزقازٌق5340325حبٌب واصؾ كرم امٌنة

جٌدناجح600426الجاهزة المالبسالزقازٌق5340326على ٌوسؾ السٌد اٌمان

مقبولناجح600377الجاهزة المالبسالزقازٌق5340327رجب احمد سعٌد اٌمان

جٌدناجح600408الجاهزة المالبسالزقازٌق5340328حسن العزٌز عبد هانى اٌمان

جٌدناجح600434الجاهزة المالبسالزقازٌق5340329حسن هللا عبد احمد حسناء

جٌدناجح600423الجاهزة المالبسالزقازٌق5340330هللا عبد صبٌح هللا حرز سعٌد حسناء

جٌدناجح600411الجاهزة المالبسالزقازٌق5340331عباس المنعم عبد خالد دالٌا

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالزقازٌق5340332حسٌن ربه عبد محمود دالٌا

جٌدناجح600400الجاهزة المالبسالزقازٌق5340333على محمد حسٌن رضا رضوه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالزقازٌق5340334سلٌمان احمد راشد زٌنب

جٌدناجح600397الجاهزة المالبسالزقازٌق5340335ابراهٌم ابراهٌم الهادى عبد زٌنب

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبسالزقازٌق5340336شتٌوى سالم خالد سماح



جٌدناجح600402الجاهزة المالبسالزقازٌق5340337نجٌب محمود محمد شٌرٌن

جٌدناجح600411الجاهزة المالبسالزقازٌق5340338القادر عبد سعد القادر عبد اٌهاب شٌماء

جٌدناجح600418الجاهزة المالبسالزقازٌق5340339احمد منصور عٌسى شٌماء

جٌدناجح600412الجاهزة المالبسالزقازٌق5340340محمد اسماعٌل منتصر عبٌر

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسالزقازٌق5340341محمد محمد محمود ؼادة

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسالزقازٌق5340342ابراهٌم زؼلول ابراهٌم منار

جٌدناجح600418الجاهزة المالبسالزقازٌق5340343عثمان محمد عثمان اٌمن منار

ثانً دور600الجاهزة المالبسالزقازٌق5340344عباس جمعه عادل منار

جٌدناجح600433الجاهزة المالبسالزقازٌق5340345على محمد المنعم عبد على منار

جٌدناجح600400الجاهزة المالبسالزقازٌق5340346عبده حسن عمرو منار

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسالزقازٌق5340347عطٌه محمد ٌحٌى محمد محمد منٌرة

جٌدناجح600401الجاهزة المالبسالزقازٌق5340348ؼرٌب حسن ابراهٌم ندى

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالزقازٌق5340349ابراهٌم احمد اشرؾ نضال

جٌدناجح600410الجاهزة المالبسالزقازٌق5340350عٌسى محمد محمد العال عبد نوال

مقبولناجح600387الجاهزة المالبسالزقازٌق5340351عباس جمعه رضا نورهان

جٌدناجح600434الجاهزة المالبسالزقازٌق5340352سعد حسن فتحى صبحى هاجر

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالزقازٌق5340353مرسى محمود سعٌد ٌاسمٌن

جٌدناجح600444المعادن خراطةطنطا5340361البوصى الدٌن محى مصطفى ابراهٌم

جٌدناجح600426المعادن خراطةطنطا5340362السعدونى فتوح السٌد احمد

جٌدناجح600443المعادن خراطةطنطا5340363مرسى احمد حاتم احمد

جداً جٌدناجح600454المعادن خراطةطنطا5340364هللا عبد محمود احمد العابدٌن زٌن احمد

جٌدناجح600440المعادن خراطةطنطا5340365السٌد احمد حسن الناصر عبد احمد

جٌدناجح600418المعادن خراطةطنطا5340366سعده فهمى جمٌل عصام احمد

جٌدناجح600443المعادن خراطةطنطا5340367مطر الؽنٌمى محمد محمد ادهم

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةطنطا5340368الشرقاوى ربٌع عماد اسالم

جٌدناجح600430المعادن خراطةطنطا5340369خاطر محمد السٌد محمد السٌد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةطنطا5340370محمد الفتوح ابو العال عبد اٌهاب

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةطنطا5340371الشٌن محمود احمد محمد باسم



جٌدناجح600439المعادن خراطةطنطا5340372زلط المقصود عبد محمد  رضا

جداً جٌدناجح600458المعادن خراطةطنطا5340373راضى العظٌم عبد على رشدى سامح

جٌدناجح600449المعادن خراطةطنطا5340374الشٌشٌنى الرازق عبد على السالم عبد

جٌدناجح600414المعادن خراطةطنطا5340375رزق العظٌم عبد محمد العظٌم عبد

جداً جٌدناجح600457المعادن خراطةطنطا5340376مكى محمد صالح عادل فارس

 مصطفى محمد فاروق محمد  فاروق

العزم ابو
جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةطنطا5340377

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةطنطا5340378حنٌش مصطفى محمد السٌد محمد

جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةطنطا5340379شوشه بدوى العابدٌن زٌن محمد

جٌدناجح600441المعادن خراطةطنطا5340380الواحد عبد ربٌع محمد عامر محمد

جداً جٌدناجح600454المعادن خراطةطنطا5340381الجنزورى على محمد على محمد

جٌدناجح600434المعادن خراطةطنطا5340382مزروع محمد على فهمى محمد

مفصول600المعادن خراطةطنطا5340383ٌوسؾ عفٌفى مصطفى محمد

جٌدناجح600445المعادن خراطةطنطا5340384نوار ٌوسؾ السباعى النبى عبد  محمود

جٌدناجح600441المعادن خراطةطنطا5340385مرسى احمد حاتم محمود

جٌدناجح600445المعادن خراطةطنطا5340386قندٌل السعود ابو سمٌر محمود

جداً جٌدناجح600451المعادن خراطةطنطا5340387على مرسى ابراهٌم مهدى مصطفى

جٌدناجح600446المعادن خراطةطنطا5340388سلٌمان الدسوقى ابراهٌم هشام

جٌدناجح600404صاج اعمالطنطا5340391دٌبه ابو حسٌن ابراهٌم مجدى ابراهٌم

جٌدناجح600406صاج اعمالطنطا5340392العطا ابو محمد الؽٌط ابو محمد  احمد

جٌدناجح600410صاج اعمالطنطا5340393العرٌان حسنٌن سامى اٌهاب احمد

 مصطفى المحسن عبد بارح احمد

القاضى
جٌدناجح600412صاج اعمالطنطا5340394

مقبولناجح600387صاج اعمالطنطا5340395سعد مصطفى محمد صابر احمد

ؼائب600صاج اعمالطنطا5340396الشرقاوى احمد عادل احمد

جٌدناجح600404صاج اعمالطنطا5340397على على السٌد على احمد

جٌدناجح600399صاج اعمالطنطا5340398عوض السالم عبد عوض احمد

جٌدناجح600398صاج اعمالطنطا5340399مصطفى عمر طلعت السٌد حازم

جٌدناجح600411صاج اعمالطنطا5340400الٌمانى محمد اٌوب  خالد

جٌدناجح600397صاج اعمالطنطا5340401الهٌتى العابدٌن زٌن ممتاز عاطؾ



جٌدناجح600392صاج اعمالطنطا5340402على محمد فتحى السٌد فتحى

جٌدناجح600410صاج اعمالطنطا5340403الرحٌم عبد منصور محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600415صاج اعمالطنطا5340404الكٌال احمد سٌد السٌد احمد سٌد محمد

جٌدناجح600430صاج اعمالطنطا5340405شوشه على ابراهٌم شوقً محمد

ثانً دور600صاج اعمالطنطا5340406سالم اسماعٌل الؽنى عبد محمد

ثانً دور600صاج اعمالطنطا5340407حسٌن العزٌز عبد على محمد

جٌدناجح600430صاج اعمالطنطا5340408عمار عباس محمد محسن محمد

 زٌن محمود العابدٌن زٌن محمود

العابدٌن
ثانً دور600صاج اعمالطنطا5340409

 عبد الخالق عبد هللا عبد محمد محمود

الهادى
ثانً دور600صاج اعمالطنطا5340410

مقبولناجح600385صاج اعمالطنطا5340411فهمى لمعى سعد منصور

مقبولناجح600385صاج اعمالطنطا5340412جماد على جمال ٌوسؾ

جٌدناجح600421صاج اعمالطنطا5340413احمد عزت محمد شعبان ٌوسؾ

جٌدناجح600431لحامطنطا5340421سلٌمان محمود الفتاح عبد السٌد ابراهٌم

جٌدناجح600407لحامطنطا5340422ناصؾ متولى كمال اشرؾ احمد

جٌدناجح600415لحامطنطا5340423حموده حماد ابراهٌم عاطؾ احمد

جداً جٌدناجح600471لحامطنطا5340424عبدالخالق محمد عبدالخالق احمد

جٌدناجح600424لحامطنطا5340425طلب السٌد محمد احمد

جٌدناجح600434لحامطنطا5340426النوٌهى ابراهٌم ناجى احمد

جٌدناجح600430لحامطنطا5340427ابراهٌم رمضان السٌد محمد اسالم

جٌدناجح600412لحامطنطا5340428سعد سعد محمد الرفاعى

ثانً دور600لحامطنطا5340429محمد محمد السٌد شوقى السٌد

مفصول600لحامطنطا5340430رخا احمد الحمٌد عبد احمد حسن حسام

ثانً دور600لحامطنطا5340431عاشور حمدى السٌد حمدى

ثانً دور600لحامطنطا5340432بدر محمد الرحٌم عبد ٌاسر فارس

جٌدناجح600414لحامطنطا5340433العنانى هللا عبد ابراهٌم محمد

جٌدناجح600412لحامطنطا5340434الشٌشى محمد على جمال محمد

ثانً دور600لحامطنطا5340435على عبدالقادر رضا محمد

جٌدناجح600436لحامطنطا5340436الظاهر عبد ابراهٌم عماد محمد



جٌدناجح600405لحامطنطا5340437السٌد فؤاد محمود محمد

جٌدناجح600392لحامطنطا5340438محمود المرسى مسعد محمد

جٌدناجح600402لحامطنطا5340439العزم ابو محمود احمد محمود

جٌدناجح600418لحامطنطا5340440حسنٌن عسٌرى ٌوسؾ صبحى محمود

جٌدناجح600430لحامطنطا5340441صقر العابدٌن زٌن محمد مصطفى

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتطنطا5340451القطب القطب الرؤوؾ عبد عادل احمد

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتطنطا5340452عامر نادى المؽربى نادى احمد

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتطنطا5340453االمٌن طه هللا عبد محمد نبٌل احمد

جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتطنطا5340454مقلد الٌزٌد ابو السٌد محمد رابح

 عبد العنٌن ابو العتربى شرٌؾ شفٌق

الداٌم
جداً جٌدناجح600450ورش ماكٌناتطنطا5340455

جٌدناجح600401ورش ماكٌناتطنطا5340456نجم ابو احمد طه اسماعٌل طاهر

جداً جٌدناجح600469ورش ماكٌناتطنطا5340457العنانى احمد محمد موسى عمر

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتطنطا5340458الحمٌد عبد محمد صادق صبحى كرٌم

جداً جٌدناجح600451ورش ماكٌناتطنطا5340459سلٌم المصلحى القادر عبد حسن محمد

جداً جٌدناجح600458ورش ماكٌناتطنطا5340460حسٌن ابراهٌم العظٌم عبد محمد

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتطنطا5340461الفقى الخالق عبد محمد وجٌه محمد

جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌناتطنطا5340462حمود سالمه حافظ محمد مسعد

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتطنطا5340463سلٌمان حسن محمد مهند

طنطا5340471الشرٌؾ بسٌونى ابراهٌم انور ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600397

طنطا5340472العجمى ابراهٌم هانى ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340473كشك احمد سعٌد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600396

طنطا5340474العٌسوى فرج محمد صالح احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340475السمان السٌد عاطؾ احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600404

طنطا5340476رحمه ابو محمد عٌد محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600410

طنطا5340477شوشه محمد سعد مسعد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600410

طنطا5340478جبر احمد احمد اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مقبولناجح600385

طنطا5340479مصطفى محمد السٌد محمد بالل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340480الدٌبه العٌسوى ابراهٌم سامى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



طنطا5340481المهدى محمد هللا عبد سعٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340482ٌاسٌن سعد طه سعد طه
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600417

طنطا5340483القرشى حامد عماد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600422

 الهادى عبد الخالق عبد رشدى هللا عبد

الرحٌم عبد
طنطا5340484

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600409

طنطا5340485الطلى علً مصطفى على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600414

 ابو حمدان على محمد مصطفى عمار

هندى
طنطا5340486

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600419

طنطا5340487عٌسى الفولى خالد عمرو
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600408

طنطا5340488عامر محمد عادل محمد عمرو
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340489المبهى متولى عدوى ابراهٌم محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340490عمار احمد ربٌع احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600408

طنطا5340491خطاب مرسى ابراهٌم اسماعٌل محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600405

طنطا5340492البندارى محمد البندارى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600402

طنطا5340493عمرٌه محمود السٌد سعٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600420

طنطا5340494الشٌشٌنى الرازق عبد الحمٌد عبد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600413

طنطا5340495ؼنٌم الجواد عبد محمد ولٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600415

طنطا5340496القرشى محمود ٌحى احمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340497دندش امٌن السٌد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

طنطا5340498عٌسى محمد جمعه عادل محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

طنطا5340499مطاوع ملكى شكرى اٌمن مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600429

طنطا5340500عمرٌه ابراهٌم مصطفى جمال مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421

جٌدناجح600440الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340511عثمان ابراهٌم السٌد محمد ابراهٌم

 محمد زكرٌا محمد اشرؾ احمد

الجزٌرى
جٌدناجح600440الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340512

جٌدناجح600422الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340513مشعل حسٌن الدسوقى اشرؾ

جداً جٌدناجح600454الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340514ٌونس العزٌز عبد انور رمضان انور

جٌدناجح600409الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340515سالمه محمد محمد حسام

جٌدناجح600424الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340516مشعل الدسوقى ابراهٌم احمد حسٌن

جداً جٌدناجح600466الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340517قاسم العظٌم عبد محمد حمدى

 السٌد محمد سعد مجدى العزٌز عبد

البحٌرى
جداً جٌدناجح600473الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340518



جٌدناجح600432الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340519جوهر المحسن عبد السٌد اسامه محمد

مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340520الوحش حافظ السمٌع عبد محمد

جداً جٌدناجح600466الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340521شهده حسن على محمد

جداً جٌدناجح600466الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340522المجٌد عبد صادق محمد محمود

 الرحمن عبد على محمد مصطفى

العٌسوى
جٌدناجح600430الزخرفى الحدٌد أشؽالطنطا5340523

جٌدناجح600434السٌارات صٌانةطنطا5340531على السٌد العاطى عبد احمد ابراهٌم

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةطنطا5340532حسن صبحى محمد حسن ابراهٌم

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةطنطا5340533فتوح العاطى عبد جمال احمد

مقبولناجح600385السٌارات صٌانةطنطا5340534العشرى شلبى حسام احمد

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةطنطا5340535مزروع محمد على على احمد

جٌدناجح600393السٌارات صٌانةطنطا5340536االلفى اسماعٌل احمد مجدى احمد

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةطنطا5340537خضٌر السٌد ولٌد احمد

جٌدناجح600427السٌارات صٌانةطنطا5340538الشٌن محمد مصطفى جمال

جداً جٌدناجح600452السٌارات صٌانةطنطا5340539ربه عبد جمٌل محمد جمٌل

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةطنطا5340540الجمل ابراهٌم هللا عبد عاشور حامد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةطنطا5340541عٌسى محمد نصر حسٌن

جداً جٌدناجح600480السٌارات صٌانةطنطا5340542الكٌالنى محمد حسن السٌد خالد

جٌدناجح600419السٌارات صٌانةطنطا5340543قنصوه محمد العزٌز عبد على خالد

جداً جٌدناجح600488السٌارات صٌانةطنطا5340544عطوان عادل سلٌمان عادل

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةطنطا5340545علم محمد على محمد الرحمن عبد

 عبد الرؤؾ عبد ابراهٌم الرؤؾ عبد

العكش العزٌز
جٌدناجح600414السٌارات صٌانةطنطا5340546

 العزٌز عبد محمد الرٌاشى هللا عبد

ابوزلط
جٌدناجح600406السٌارات صٌانةطنطا5340547

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةطنطا5340548عٌشه ابو على محمد السعٌد محمد

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةطنطا5340549سوٌلم محمد الرحمن عبد السٌد محمد

جٌدناجح600390السٌارات صٌانةطنطا5340550محمود محمد احمد الدٌن بدر محمد

جٌدناجح600422السٌارات صٌانةطنطا5340551سعد الرازق عبد جمال محمد

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةطنطا5340552السطحٌه محمد فتوح جمعة محمد

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةطنطا5340553النجار احمد خالد محمد



جٌدناجح600418السٌارات صٌانةطنطا5340554عالم محمد محمد سامح محمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةطنطا5340555العنانى اللطٌؾ عبد الرؤؾ عبد محمد

جٌدناجح600407السٌارات صٌانةطنطا5340556الجناٌنى مصطفى العزٌز عبد محمد

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةطنطا5340557حمزه احمد احمد عصام محمد

جداً جٌدناجح600460السٌارات صٌانةطنطا5340558الخولى حسن على محمد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةطنطا5340559حسن محمد عطٌه فتحى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةطنطا5340560سالمه احمد محمد محمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةطنطا5340561الدلتونى النبى عبد ٌسرى محمد

 محمد الفتاح عبد الٌزٌد ابو محمود

الزٌات
جٌدناجح600431السٌارات صٌانةطنطا5340562

ثانً دور600السٌارات صٌانةطنطا5340563طعٌمه طه فراج محمد محمود

 عبد ابراهٌم العاطى عبد مصطفى

السعود ابو العظٌم
جٌدناجح600392السٌارات صٌانةطنطا5340564

ثانً دور600السٌارات صٌانةطنطا5340565الشحرى محمد ابراهٌم محمد مصطفى

جٌدناجح600425السٌارات صٌانةطنطا5340566هرٌدى فولى سعٌد هانى

طنطا5340571ابراهٌم محمد ابراهٌم رضا ابراهٌم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600438.00

طنطا5340572على حسن عبدالخالق حسن اسالم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600435.00

طنطا5340573فرج امٌن جابر امٌن
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600440.00

طنطا5340574مصطفى على محمد ابراهٌم بهاء
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600457.00

طنطا5340575المجٌد عبد محمود ابراهٌم حمدى
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600474.00

طنطا5340576العربى سالم على عاطؾ سالم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600475.00

 اسماعٌل الدٌن سٌؾ عادل سٌؾ

الملوانى
طنطا5340577

 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600463.00

طنطا5340578برؼوت مصطفى السٌد الرحمن عبد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600418.00

طنطا5340579احمد محمد محمد فتحى على
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600422.00

  الباسط عبد فاروق مصطفى فاروق

شعبان
طنطا5340580

 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600454.00

طنطا5340581جرجس فاٌز اشرؾ كٌرلس
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600430.00

طنطا5340582هللا عوض ربٌع محمد صبحى محمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600438.00

طنطا5340583العربى هللا عبد محمد صالح محمد
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600469.00

 العزم ابو زكى محمد طارق مصطفى

صقر
طنطا5340584

 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600455.00

طنطا5340585السٌد بٌومى احمد عادل مصطفى
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جٌدناجح600445.00



طنطا5340586ابوزٌد جاد حمادة ندٌم
 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600454.00

 محمد الواحد عبد طارق محمد ٌوسؾ

عمر
طنطا5340587

 معمل فنى مساعد

كٌماوى
جداً جٌدناجح600477.00

طنطا5340591الششتاوى السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

طنطا5340592بحٌرى حماد النبى عبد فكرى ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

طنطا5340593فرحات ابراهٌم محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

طنطا5340594عباده ابراهٌم بسٌونى السٌد  احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

طنطا5340595عٌسى سلٌمان هللا عبد خالد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

طنطا5340596سكٌنه محمد سند احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

طنطا5340597زاٌد السعٌد ماهر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

طنطا5340598الدٌن علم احمد شعبان  محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

طنطا5340599دش محمد اللطٌؾ عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

طنطا5340600القاضى محمد فاروق محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

طنطا5340601ابراهٌم خلٌل السٌد مدحت احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

طنطا5340602مكرم محمد الفتاح عبد هانى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

 الحمٌد عبد اسماعٌل اشرؾ اسامه

السنبوك
طنطا5340603

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

طنطا5340604البسٌونى على صبرى اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

طنطا5340605حسانٌن ابراهٌم عادل اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

طنطا5340606احمد سٌد مصطفى محمد ناصر اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

طنطا5340607خلٌفه محمد المقصود عبد السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

طنطا5340608طرابٌه محمد السٌد فتوح السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600506

طنطا5340609بدٌر هللا عبد محمد السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

طنطا5340610الشاعر احمد الحمٌد عبد محمد رامز
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

طنطا5340611توفٌق ابراهٌم طلعت صالح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

طنطا5340612سلٌمان الطاهر الطاهر محمد طاهر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

طنطا5340613ابوموج محمد على الحلٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

 الحمٌد عبد محمود شبل الرحمن عبد

رضوان
طنطا5340614

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

طنطا5340615بكر العزٌز عبد خالد العزٌز عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

طنطا5340616ابراهٌم العوضى متولى جمٌل عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475



طنطا5340617نعٌم العاطى عبد المنعم عبد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

طنطا5340618سلٌمان الواسع عبد منتصر فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

طنطا5340619هللا عطا الؽنى عبد محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

طنطا5340620ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

طنطا5340621خلٌل الجواد عبد جاد انور محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600461

طنطا5340622حلٌمه ابو محمود خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

طنطا5340623فاٌد ابراهٌم رفعت محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

طنطا5340624العزب بسٌونى محمد سامى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

طنطا5340625سلطان محمد عاطؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

 الستار عبد احمد سٌد الستار عبد محمد

الفقى
طنطا5340626

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

طنطا5340627البنا سعد هللا عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

 على الوهاب عبد الوهاب عبد محمد

ٌوسؾ
طنطا5340628

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

طنطا5340629البٌومى ابراهٌم سعد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

طنطا5340630زٌنه محمد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

طنطا5340631الشرقاوى هللا فتح عٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

طنطا5340632محمد احمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600405

طنطا5340633الرملى رشاد محمد ٌاسر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600412

طنطا5340634ابراهٌم الدسوقى احمد دسوقى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

طنطا5340635الشال العزب السعٌد رضا محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

طنطا5340636البهى مجاهد محمد اللطٌؾ عبد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600436

طنطا5340637شعبان ابراهٌم محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600431

طنطا5340638خمٌس محمد عماد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

طنطا5340639عرفة سعٌد احمد ٌاسر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

طنطا5340651ابراهٌم محمد الشحات ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600370

طنطا5340652ابراهٌم الواحد عبد احمد حمدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

طنطا5340653الؽرباوى محمد العابدٌن زٌن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

طنطا5340654محمد المالك عبد محمد سمٌر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

 الجواد عبد مهدى الجواد عبد احمد

رحٌم
طنطا5340655

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435



طنطا5340656قشطه محمد على محمد على احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

طنطا5340657خلؾ رشٌد ماهر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

طنطا5340658بر محمد ابراهٌم محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

طنطا5340659نصٌر عاطؾ محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600400

طنطا5340660مرسى محمد لبٌب الناصر عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

طنطا5340661حسن عبده حسن ممدوح حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

طنطا5340662عٌسى السٌد الحمٌد عبد طه خلٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

طنطا5340663بٌومى الدٌن صالح بٌومى سٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600392

 سلٌمان الرازق عبد محمد الرازق عبد

حسٌن
طنطا5340664

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

 عٌسوى سلٌمان رٌاض الرحمن عبد

ناصؾ
طنطا5340665

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

 الحسٌنى محمد محمد الرحمن عبد

ابراهٌم
طنطا5340666

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

 الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد

الشٌخ
طنطا5340667

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

طنطا5340668اللبان المعطى عبد فتحى نعمان فتحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600385

طنطا5340669المالك عبد حنا نادى كٌرلس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

طنطا5340670القصار محمد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

طنطا5340671الؽنى عبد محمود محمد اسامه محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

 حسن حسن محمد جمال محمد

الطنطاوى
طنطا5340672

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

طنطا5340673سعٌفه ابو عطٌه حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600491

طنطا5340674احمد سٌد جاد احمد سٌد خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

طنطا5340675الحلٌسى محمد خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

طنطا5340676عارفٌن العزٌز عبد ابراهٌم رزق محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

طنطا5340677الخان سلٌمان ابراهٌم سلٌمان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

طنطا5340678الشعراوى انٌس سلٌمان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

طنطا5340679ٌونس ابراهٌم على شعبان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600473

طنطا5340680العراقى سعٌد محمد صبحى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600419

طنطا5340681شاهٌن ابراهٌم محمد فتحى طارق محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

طنطا5340682بحٌرى شعراوى محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

طنطا5340683عٌسى محمد نصر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433



طنطا5340684قنصوه عطٌه جمال محمدعطٌه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

 ابو عمٌره على جمال ابراهٌم مصطفى

جبل
طنطا5340685

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

 العزٌز عبد ابراهٌم احمد مصطفى

المعزاوى
طنطا5340686

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

طنطا5340687الجمل جوده توفٌق حسام مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

طنطا5340688مصطفى السٌد رجب مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

طنطا5340689عزب محمد مصطفى ممدوح مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

طنطا5340690حجازى محمد خالد هانى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600393

طنطا5340691عباس جاد الخالق عبد جوهر ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

طنطا5340701ؼنٌم بسٌونى مرجان بسٌونى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

طنطا5340702مصطفى العال عبد محمود محمد حاتم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

طنطا5340703البهواشى العلٌم عبد السٌد حامد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

طنطا5340704اٌوب زٌد ابو الحمٌد عبد ٌاسر طارق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

طنطا5340705الشافعى احمد محمد طه  الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

طنطا5340706محفوظ على سعد خالد هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

طنطا5340707حسٌن الستار عبد ناصر  كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

طنطا5340708الروٌنى الرحمن عبد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

طنطا5340709على محمد ذاكى السٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

طنطا5340710حسن محمود سلٌمان ربٌع محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

طنطا5340711فادوم محمد السٌد احمد احمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

طنطا5340712الدوله قمر نصر محمد ٌحٌى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

طنطا5340721رضوان محمد عرفه اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

طنطا5340722خضر مرعى ٌحى الزناتى امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

طنطا5340723الرفاعى احمد الؽنى عبد على اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

طنطا5340724جاد حسنى محمد اسامه حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

طنطا5340725مٌرى ابو محمد رشاد السٌد ساندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

طنطا5340726السٌد المجٌد عبد فهمى احمد شروق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

طنطا5340727جبل ابو عمٌره فرحان سلٌمان مروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

طنطا5340728جبل ابو عمٌره على جمال ابراهٌم مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480



طنطا5340729خلٌفه السٌد خلٌفه حامد مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

طنطا5340730الدٌن محى نصر محمود مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

طنطا5340731نصار ابراهٌم صابر السٌد منار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

طنطا5340732شلبى حسن فرج مسعد منه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

طنطا5340733الهاوى السٌد الفتاح عبد سعٌد ندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

طنطا5340734مٌدان محمد الحلٌم عبد ندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

طنطا5340735الستار عبد فؤاد اسامه هدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

طنطا5340736عبده شاهٌن على مجدى هدٌر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

طنطا5340737طعٌمه الصباحى هللا عبد المهدى وفاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340741المتولى العزٌز عبد فوزى ابراهٌم

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340742المهدى السٌد الرؤوؾ عبد احمد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340743شعبان المرسى محمد اٌمن احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340744المندوه محمد محمد اسالم

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340745نصر عكاشه الشناوى محمد الشناوى

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340746السالم عبد السعود ابو نزٌه رضا

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340747هللا عبد الكرٌم عبد المنعم عبد صالح

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340748شادى شادى الطنطاوى محمد صالح

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340749ابراهبم الحمٌد عبد اسالم الحمٌد عبد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340750سلٌمان على السٌد محمود عوض

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340751سلٌمه ابو محمد الفتاح عبد اٌمن كرٌم

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340752السٌد السٌد لطفى احمد محمد

 حسٌن محمد محمود السٌد صالح محمد

الطاره
ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340753

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340754سلٌمان محمود عادل محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340755اسماعٌل الحمٌد عبد الحمٌد عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340756هللا عبد حسٌن هللا عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340757المهدى رمضان السٌد المنعم عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340758عنتر نصر جالل محمد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340759الوسٌه ابراهٌم حسن رضا محمود



ثانً دور600المعادن خراطةالمنصورة5340760ربٌع على السٌد محمد عصام ٌوسؾ

أمتٌازناجح600531صاج اعمالالمنصورة5340771الزقناوى رمضان ابراهٌم ابراهٌم احمد

ثانً دور600صاج اعمالالمنصورة5340772الوهاب عبد احمد ابراهٌم احمد

جٌدناجح600442صاج اعمالالمنصورة5340773احمد المنسى شعبان عاطؾ احمد

جٌدناجح600448صاج اعمالالمنصورة5340774المنسى ابراهٌم احمد السٌد ماهر احمد

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالالمنصورة5340775جمعه العظٌم عبد االزمازى السٌد

جداً جٌدناجح600475صاج اعمالالمنصورة5340776محمود عبده الرفاعى السٌد

جٌدناجح600431صاج اعمالالمنصورة5340777االسود حامد على محمد رؤوؾ

جٌدناجح600393صاج اعمالالمنصورة5340778موسى عبده  ابراهٌم ابراهٌم سامح

جٌدناجح600430صاج اعمالالمنصورة5340779حسن منصور السٌد عصام هللا عبد

ثانً دور600صاج اعمالالمنصورة5340780السٌد التابعى احمد محمد

ثانً دور600صاج اعمالالمنصورة5340781امٌن محمد الحى عبد محمد ناصر

جٌدناجح600412صاج اعمالالمنصورة5340782مطر محمود المتولى العال عبد هشام

ثانً دور600صاج اعمالالمنصورة5340783كامل محمد ٌسرى احمد ٌاسر

ثانً دور600لحامالمنصورة5340791محمد المنسى محمد انٌس احمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340792حمزة مصطفى محمود ربٌع احمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340793خاطر المرسى المرسى محمد احمد

مفصول600لحامالمنصورة5340794ابراهٌم جابر معوض احمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340795الؽنى عبد المرؼنى الحكٌم عبد جمال

ثانً دور600لحامالمنصورة5340796المزٌن احمد عاٌىء حسن حسام

ثانً دور600لحامالمنصورة5340797همام الحلٌم عبد قطب شعبان رفٌع

 العوضى مصطفى جمال صالح

مصطفى
ثانً دور600لحامالمنصورة5340798

ثانً دور600لحامالمنصورة5340799على الدٌن تاج نبٌل محمد فٌصل

ثانً دور600لحامالمنصورة5340800العٌوطى محمد طه جمال محمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340801محمد على متولى راضى محمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340802المرسى هللا عبد محمد المنعم عبد محمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340803على المرسى مجاهد وحٌد محمد

ثانً دور600لحامالمنصورة5340804عبٌد حسن احمد محمد حجى محمود



ثانً دور600لحامالمنصورة5340805علٌوه عوض حامد مصباح محمود

ثانً دور600لحامالمنصورة5340806مسعود المرسى القادر عبد عتره وائل

ثانً دور600لحامالمنصورة5340807المرسى مجاهد ولٌد وحٌد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340811ابراهٌم المرسى ٌسرى ابراهٌم

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340812النبى عبد محمود محمد اسعد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340813المنسى صابر محمد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340814امٌن محمود احمد محمود احمد

  هللا عبد الؽرٌب شعبان محمد جمال

حسانٌن
ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340815

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340816الطوخى هللا عبد العزٌز عبد عبدهلل

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340817محمد حسن مجدى كرٌم

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340818ٌاسٌن احمد محمد صالح محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنصورة5340819عبده المعطى عبد خالد ناصر

المنصورة5340831ابراهٌم السٌد زكى خالد ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 ابو الفتاح عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم

العال
المنصورة5340832

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340833البهى شٌبه رجب احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340834ندا الفتاح عبد السعٌد سعد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340835شال ابو ؼازى السٌد صالح احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340836محمود محمد محمد ولٌد اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340837العدوى الؽرٌب جوده محسن حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340838عٌد سالمه محمد ٌسرى حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340839سعده عوض هللا عبد محمد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340840السٌد ٌونس على ٌاسر عزمى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340841السٌد على على محمد على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340842مصطفى محمد فتحى محمد على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

 احمد السٌد صبحى جمعه فتحى

الجوهرى
المنصورة5340843

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340844قنصر عبده الخالق عبد ابراهٌم كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340845احمد الشربٌنى حسٌن اٌمن كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340846الطوٌل سند ابراهٌم ابراهٌم محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



المنصورة5340847دروٌش الخالق عبد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340848صالح البسطوٌسى السٌد رضا محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340849حسنٌن مصطفى محمد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340850ذره نبٌل معوض نبٌل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340851العوضى حسن اشرؾ نور
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

المنصورة5340852محمد المنسى محمد انٌس هانى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340861هللا عبد رمضان شحاته وائل اسامه

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340862الوٌشى احمد وفٌق احمد اسالم

 الحمٌد عبد زكى مسعد زكى السٌد

الشحات
ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340863

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340864فرحات ٌوسؾ حمزه فرحات حمزه

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340865محمد السٌد جالل خالد

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340866منصور فرج احمد هللا عبد

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340867السٌد احمد محمد احمد محمد

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340868جمعه على السٌد جمعه محمد

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340869دٌاب ابراهٌم ابراهٌم حسن محمد

ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340870السعٌد ابراهٌم مطاوع محمد

 الخالق عبد احمد الخالق عبد مصطفى

احمد
ثانً دور600معادن سباكةالمنصورة5340871

راسب600معادن سباكةالمنصورة5340872المجٌد عبد احمد فتحى فتوح ٌحى

جٌدناجح600415الومٌتالالمنصورة5340881السنوسى محمد اسامه احمد

جٌدناجح600420الومٌتالالمنصورة5340882الشحات الحى عبد عصفور احمد

جٌدناجح600438الومٌتالالمنصورة5340883نوح محمد التهامى محمد احمد

جٌدناجح600408الومٌتالالمنصورة5340884ؼازى احمد السٌد وسٌم احمد

جٌدناجح600417الومٌتالالمنصورة5340885مصطفى فرؼلى كامل طارق اسالم

جٌدناجح600446الومٌتالالمنصورة5340886اسماعٌل صالح محمد مجدى اسالم

جٌدناجح600435الومٌتالالمنصورة5340887اسماعٌل العال عبد شوقى محمد السٌد

جٌدناجح600437الومٌتالالمنصورة5340888ابراهٌم زكى ابراهٌم اسامه انطونٌوس

جٌدناجح600422الومٌتالالمنصورة5340889حراز احمد محمد شادى

ثانً دور600الومٌتالالمنصورة5340890راشد السٌد محمد شهاب



ثانً دور600الومٌتالالمنصورة5340891اسماعٌل صالح محمد محمد الحمٌد عبد

جٌدناجح600442الومٌتالالمنصورة5340892ؼازى احمد عطٌه محمد عطٌه

جٌدناجح600444الومٌتالالمنصورة5340893الواحد البازعبد فتحى الباز فتحى

جٌدناجح600401الومٌتالالمنصورة5340894النجار احمد السعٌد فوزى عادل فوزى

جداً جٌدناجح600456الومٌتالالمنصورة5340895الؽول محمد سعد ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجح600451الومٌتالالمنصورة5340896هللا عبد على ابراهٌم السٌد محمد

جٌدناجح600445الومٌتالالمنصورة5340897امبابى ابراهٌم محمد السٌد محمد

 عبد السٌد العزٌز عبد حماده محمد

العزٌز
جٌدناجح600445الومٌتالالمنصورة5340898

جٌدناجح600420الومٌتالالمنصورة5340899البؽدادى الحافظ عبد محمد حمدى محمد

 ٌوسؾ الدسوقى ابراهٌم خالد محمد

الحنفى
جٌدناجح600434الومٌتالالمنصورة5340900

جداً جٌدناجح600452الومٌتالالمنصورة5340901عشره الحجازى المتولى رضا محمد

 الحلٌم عبد الحمٌد عبد مصباح محمد

عسٌلى
جٌدناجح600442الومٌتالالمنصورة5340902

جٌدناجح600439الومٌتالالمنصورة5340903المتولى ربٌع محمد المتولى محمود

جٌدناجح600414الومٌتالالمنصورة5340904احمد الرحٌم عبد صبحى محمد محمود

جٌدناجح600408الومٌتالالمنصورة5340905فلفل على محمود وٌده محمود

ثانً دور600الومٌتالالمنصورة5340906حجازى عرفات السٌد ٌاسر محمود

ثانً دور600الومٌتالالمنصورة5340907ٌوسؾ مصلحى سداد ممدوح

 ابراهٌم الدسوق المعبود عبد مؤمن

الشرقاوى
جٌدناجح600434الومٌتالالمنصورة5340908

جٌدناجح600442الومٌتالالمنصورة5340909سرحان احمد السٌد السٌد نادر

جٌدناجح600437الومٌتالالمنصورة5340910حراز احمد محمد هادى

جداً جٌدناجح600454الومٌتالالمنصورة5340911عبده ابراهٌم السعٌد فتحى هشام

جٌدناجح600438الومٌتالالمنصورة5340912حماد الرسول عبد المتولى ولٌد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340921السٌد المنعم عبد محمد حماده ابراهٌم

جٌدناجح600418الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340922رمضان السٌد رمضان ابراهٌم

جٌدناجح600428الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340923محمد الرحمن عبد احمد جمال احمد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340924العزب سلٌمان محمد طارق احمد

مقبولناجح600372الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340925حسن الحمٌد عبد ٌاسر شادى

مقبولناجح600389الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340926حسونه احمد فتحى عادل شوقى



 متولى المتولى اشرؾ الرحمن عبد

عابوره
مقبولناجح600384الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340927

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340928السٌد العزٌز عبد الدسوقى الرحمن عبد

جٌدناجح600407الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340929شلباٌه احمد محمد محمد رشاد هللا عبد

جٌدناجح600409الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340930حسنٌن عبده محمود نجاح عبده

جٌدناجح600425الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340931ملعب محمد على عزت عمرو

جٌدناجح600413الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340932البهلول ابراهٌم فتحى محمد فتحى

جٌدناجح600393الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340933ابراهٌم محمود العلٌم عبد ابراهٌم محمد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340934العزٌز عبد عٌد اٌمن محمد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340935محمد الباز محمد رضا محمد

مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340936جاد السٌد كمال ابراهٌم الدٌن نور

مقبولناجح600367الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340937البربرى القطب محمد سعد ولٌد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340938رخا النبى عبد المنعم عبد محمد ولٌد

ثانً دور600الزخرفى الحدٌد أشؽالالمنصورة5340939فرج عوض ٌوسؾ احمد ٌوسؾ

المنصورة5340951الوفا ابو على محمد حسن ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

المنصورة5340952حجازى على عبده محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

المنصورة5340953السٌد احمد رزق احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

المنصورة5340954بوصه احمد ممدوح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المنصورة5340955البؽدادى محمد احمد وائل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

المنصورة5340956العزٌز عبد محمد نبٌل وائل اسامه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

المنصورة5340957النجٌرى ٌوسؾ السعٌد جالل السعٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

المنصورة5340958احمد العزٌز عبد محمد السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

المنصورة5340959الحى عبد حسٌن ادهم حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

المنصورة5340960على هللا عبد الفتاح عبد رامى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

المنصورة5340961عنتر السٌد سامى سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

المنصورة5340962على صالح محمود فتحى صبرى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

المنصورة5340963محمد السعٌد الحلٌم عبد عاطؾ طارق
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600400

المنصورة5340964الباقى عبد على ماٌز الباقى عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600427

 الصبور عبد احمد سٌد الصبور عبد

سلٌمان احمد سٌد
المنصورة5340965

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446



المنصورة5340966شبانه محمود محمد جمال عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600376

المنصورة5340967الصدٌق كامل كامل عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

 الحمٌد عبد شوشه ابو محمد عمرو

شوشه
المنصورة5340968

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

المنصورة5340969السٌد العظٌم عبد ٌاسر فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

المنصورة5340970عباده السٌد محمد عٌد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المنصورة5340971رجب العدل كمال محمد كمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600443

المنصورة5340972طرباى السٌد محمود نبٌل مجدى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

المنصورة5340973اسماعٌل البٌومى حسان اشرؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

 العوضى السالم عبد العوضى محمد

الشربٌنى
المنصورة5340974

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

المنصورة5340975محمود البارى عبد انٌس محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

المنصورة5340976جمعه العلٌم عبد سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

المنصورة5340977النجار المقصود عبد محمد سمٌر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

المنصورة5340978احمد محمود الحكٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600405

المنصورة5340979محمد العابدٌن زٌن الحلٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

المنصورة5340980مصطفى فؤاد عزٌز عرٌان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

المنصورة5340981حسن صدٌق هللا عبد محمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

المنصورة5340982حسن المؽاورى فؤاد محمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600404

المنصورة5340983ذره نبٌل معوض محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600406

المنصورة5340984الخزرجى عباس على على محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600414

المنصورة5340985محمد مصطفى امجد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

المنصورة5340991الجمٌل العزب رضوان احمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنصورة5340992رمٌح ابراهٌم محمد محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

المنصورة5340993الشاعر ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

المنصورة5340994شتا السعٌدحامد السعٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

المنصورة5340995جمعه حبٌب الكرٌم عبد السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

المنصورة5340996حماده احمد محمد حامد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600483

المنصورة5340997ابراهٌم على ابراهٌم حسام احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنصورة5340998السعٌد حافظ هللا حسب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468



المنصورة5340999رزق رمضان احمد عاطؾ احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

المنصورة5341000شندى عثمان محمد على احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

المنصورة5341001زٌد السعٌد رمضان محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

المنصورة5341002عٌد عمر الباز محمد السٌد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600489

المنصورة5341003فارس محمد السٌد محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600485

المنصورة5341004نور الوهاب عبد هللا عبد معتز اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

المنصورة5341005على السٌد طلعت اسامه اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنصورة5341006مصطفى محمد السٌد محمد السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

المنصورة5341007ؼنٌم فهمً ؼنٌم تامر بسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

المنصورة5341008محمد على الستارالسٌد عبد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

المنصورة5341009الشوبكً امٌن صالح وائل صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457

 الرحمن عبد عبده صالح الرحمن عبد

العشري
المنصورة5341010

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

 السالم عبد الحمٌد عبد السالم عبد

عٌانه عوض
المنصورة5341011

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

المنصورة5341012سالمه السالم عبد سالمه هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

المنصورة5341013حرٌب على هالل محمدهالل هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنصورة5341014المتولى العٌسوى السٌد المنعم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

المنصورة5341015حرمى هللا عبد على عٌد على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

المنصورة5341016محمد مدكور محمد العال عمرعبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

المنصورة5341017الصٌاد ابراهٌم السٌد محمود ماهر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

المنصورة5341018خفاجى محمود محمد احمد مجدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

المنصورة5341019عبٌد السٌد السعٌد ابراهٌم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

المنصورة5341020على السٌد هللا عبد اشرؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

المنصورة5341021محمد احمد العال ابو عاطؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

 الفتاح عبد محمد الفتاح عبد محمد

حجازى
المنصورة5341022

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

المنصورة5341023ربٌع على السٌد هللا عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

المنصورة5341024محمد دروٌش صبرى محمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

المنصورة5341025حسن حسن احمد مسعد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

المنصورة5341026اسماعٌل محمود اسماعٌل محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412



المنصورة5341027نواره الواحد عبد السٌد رٌحان محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

المنصورة5341028منصور محمد محمد سمٌر محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

المنصورة5341029زهر كامل محمود صالح محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600461

المنصورة5341030صالح نصر مسلم ابو محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

المنصورة5341031رزق الطنطاوى هانى مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

المنصورة5341032مطاوع السٌد حامد السٌد ناجى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

المنصورة5341033هللا عبد لطفى نبٌه وائل نبٌه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنصورة5341034الدؼٌدى موسى محمد سمٌر نور
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

المنصورة5341035احمد محمد محروس عادل ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

المنصورة5341041بهرات جبر ابراهٌم ابراهٌم احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

المنصورة5341042العزٌز عبد ٌوسؾ اٌمن احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

المنصورة5341043عبٌد ابراهٌم ذكى منٌر محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

 عبد الرحمن عبد نصحى محمود احمد

الجٌد
المنصورة5341044

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

المنصورة5341045الصباحى محمد هللا عبد محمود اسامه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

المنصورة5341046على حسن محمد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

المنصورة5341047محمود محمد احمد خالد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

المنصورة5341048الصٌاد الؽفار عبد السٌد محمد شرٌؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

المنصورة5341049عثمان محمد عثمان محمد عبدالعزٌز
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

 محمد الهندى اللطٌؾ عبد مازن

العمراوى
المنصورة5341050

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

المنصورة5341051جلجل محمد احمد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

المنصورة5341052زٌاده صدٌق احمد الصدٌق محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

المنصورة5341053الششتاوى محمد جمعه اٌمن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

المنصورة5341054شرٌؾ احمد شوقى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

المنصورة5341055عبده محمد الرحمن عبد رضا محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600495

المنصورة5341061احمد المنسى احمد محمد امٌره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600495

المنصورة5341062موسى احمد السٌد السٌد سهٌر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

المنصورة5341063محمد الحسن ابو عادل عبٌر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

المنصورة5341064النجار سلٌمان محمد على مروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521



 عبد محمد العزٌز عبد العزٌز عبد نجاة

العزٌز
المنصورة5341065

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

المنصورة5341066سعٌد بدر عبده محمد احمد هاجر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

مفصول600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341071السنهورى احمد احمد ابراهٌم

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341072فرج الفتاح عبد سالمه الفتاح عبد احمد

مقبولناجح600377للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341073رزق محمد  رزق ابراهٌم محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341074الخمٌسى رمضان حسبو العربى محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341075جمعه محمد جمعه محمد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341076العزٌز عبد هللا عبد العزٌز عبد محمود

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341077صادق فهٌم مالك محمود

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتالمنصورة5341078الفراش الواحد عبد ٌوسؾ ناجى ٌوسؾ

جٌدناجح600401اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341081حربى عطٌه شعبان صالح خالد

 العزٌز عبد هللا عبد اشرؾ هللا عبد

بدران
مقبولناجح600380اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341082

جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341083الساعى على على حسٌن عالء

جٌدناجح600418اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341084السٌد عوض هللا عبد هللا عمرعبد

جٌدناجح600412اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341085على جمعه محمود محمود عمرو

جٌدناجح600403اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341086عٌد عطٌه احمد ثروت فادى

جٌدناجح600398اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341087راشد احمد احمد محمد

جٌدناجح600407اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341088محمود ابراهٌم محمد البسٌونى محمد

مقبولناجح600387اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341089المتولى محمد العلٌم عبد محروس محمد

جٌدناجح600409اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341090عنون على محمد محمود محمد

جٌدناجح600414اوفست وطبع تحضٌرالمنصورة5341091محمد طه محمد ناصر نادر

مفصول600الجاهزة المالبسالمنصورة5341101هالل السٌد شحاته رضا اسراء

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسالمنصورة5341102كشك عٌسى االمام موحى اسراء

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالمنصورة5341103العرب العال عبد محمد العال عبد اسماء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341104نصار الحمٌد عبد فتحى محمد الهام

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341105محمود خفاجه مجدى امانى

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسالمنصورة5341106هللا عبد عبده حموده خالد امٌره

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالمنصورة5341107صابر شاهٌن محمد شاهٌن امٌره



ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341108احمد السٌد اسماعٌل ناصر امٌره

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341109المقصود عبد السعٌد مجدى امٌنه

جٌدناجح600420الجاهزة المالبسالمنصورة5341110عٌش دٌاب على محمد اٌمن حسناء

جٌدناجح600449الجاهزة المالبسالمنصورة5341111الضبع حسانٌن محمد هللا عبد دٌنا

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341112عبده السٌد الصبرى الحمٌد عبد رحاب

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341113حسٌن على محمود محمد سلوى

جٌدناجح600415الجاهزة المالبسالمنصورة5341114ٌاسٌن عبده عبده احمد شٌماء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341115محمد احمد ٌونس عبٌر

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341116النمر السٌد محمد السٌد فاطمه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341117محمد محمود محمود لطفى قبول

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341118عوٌضه محمود محمد احمد مى

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341119عوض ٌوسؾ مصطفى نجوى

 على المرسى المرسى هللا عبد نورهان

خاطر
ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341120

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسالمنصورة5341121سلطان موسى احمد مصطفى نٌره

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالمنصورة5341122حسن محمد ابراهٌم هالل هاله

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341123العزب محمد احمد احمد هانم

ثانً دور600الجاهزة المالبسالمنصورة5341124الشرقاوى محمد محمد كرم ٌاسمٌن

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341131الكوهى الؽرٌب محمد رجب ابراهٌم

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341132سالم هوارى السٌد اسامه السٌد

 ابراهٌم سلٌمان محمد هللا عبد رامى

شردوح
جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341133

جٌدناجح600446المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341134العجرودى العزٌز عبد العٌسوى عزت

جداً جٌدناجح600479المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341135الجمل احمد حسن محمد

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341136محمد الحاج احمد السٌد رضا محمد

جداً جٌدناجح600475المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341137العوٌطى محمد صالح محمد

جٌدناجح600438المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341138نصار احمد سٌد هللا عبد السٌد نادر

 المجٌد عبد جوٌده رمضان هادى

الخراشى
جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341139

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالزٌات كفر مجمع5341140النجا ابو على عزٌز خالد ٌوسؾ

جٌدناجح600417صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341151هللا حسب العظٌم عبد اٌمن احمد



جٌدناجح600428صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341152الشرقاوى احمد سٌد رمضان احمد

جٌدناجح600427صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341153طاٌل السٌد مجدى احمد

جٌدناجح600426صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341154هللا حسب محمود السٌد اسامه

جٌدناجح600435صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341155هللا عوض مبروك عطٌه اسالم

ثانً دور600صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341156موافى محمد حافظ على حافظ

ثانً دور600صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341157النجار حسٌن العاطى عبد حسٌن

مقبولناجح600367صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341158ابراهٌم موسى ابراهٌم  فؤاد

ثانً دور600صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341159العنٌن ابو عفٌفً رضا محمد

ثانً دور600صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341160هللا حسب محمود العزٌز عبد محمد

جٌدناجح600415صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341161عنٌن احمد محمود جمال محمود

 بسٌونى حسٌن احمد محمد محمود

محلٌس
ثانً دور600صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341162

جٌدناجح600390صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341163على سعد فتوح محمد مهند

جٌدناجح600408صاج اعمالالزٌات كفر مجمع5341164الشٌشٌنى الجواد عبد كرم ٌاسر

جٌدناجح600439لحامالزٌات كفر مجمع5341171الحداد مٌهوب فؤاد ابراهٌم

جٌدناجح600446لحامالزٌات كفر مجمع5341172ابراهٌم عرفة ابراهٌم احمد

جٌدناجح600445لحامالزٌات كفر مجمع5341173حمٌده المولى عبد حمٌده احمد

جٌدناجح600448لحامالزٌات كفر مجمع5341174الهٌتى محمود صبحى محمود احمد

 ضٌؾ ابو السٌد محمد محمود احمد

الفٌومى
جداً جٌدناجح600469لحامالزٌات كفر مجمع5341175

جٌدناجح600422لحامالزٌات كفر مجمع5341176دوٌدار  محمود صافى ٌسرى احمد

جٌدناجح600448لحامالزٌات كفر مجمع5341177الشورى احمد الفتاح عبد محمد انس

جٌدناجح600446لحامالزٌات كفر مجمع5341178شهبه ابو  محمد محمود محمد ربٌع

جداً جٌدناجح600456لحامالزٌات كفر مجمع5341179العوٌطً ابراهٌم السٌد عاشور

جداً جٌدناجح600450لحامالزٌات كفر مجمع5341180تمراز العزٌز عبد حسنى العزٌز عبد

جداً جٌدناجح600458لحامالزٌات كفر مجمع5341181رزق ٌحى سعٌد محمد

جٌدناجح600448لحامالزٌات كفر مجمع5341182حشٌش القادر عبد مرسى صبحى محمد

جٌدناجح600436لحامالزٌات كفر مجمع5341183محمد فهٌم خمٌس صالح محمد

جداً جٌدناجح600458لحامالزٌات كفر مجمع5341184الدبه الفتاح عبد التواب عبد محمد

جداً جٌدناجح600502لحامالزٌات كفر مجمع5341185دوٌدار محمد العزٌز عبد محمد



جداً جٌدناجح600455لحامالزٌات كفر مجمع5341186الشرٌؾ على محمد على محمد

جٌدناجح600444لحامالزٌات كفر مجمع5341187عبٌه ابو مصطفى محمد مصطفى محمد

 ابو ابراهٌم ابراهٌم محمد محمود

مطاوع رواش
جٌدناجح600435لحامالزٌات كفر مجمع5341188

  الرؤؾ عبد الجواد عبد مسعد نادر

طاٌل
جٌدناجح600445لحامالزٌات كفر مجمع5341189

جداً جٌدناجحCNC600475 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341201المتولى على محمد محمد السٌد

جداً جٌدناجحCNC600463 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341202الدسوقى الكٌالنى شرٌؾ الكٌالنى

جداً جٌدناجحCNC600474 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341203عٌسى السٌد الحمٌد عبد كمال حسام

جداً جٌدناجحCNC600482 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341204شفٌق حسن احمد رضا

جٌدناجحCNC600448 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341205عز احمد سٌد بسٌونى احمد سٌد سعٌد

جداً جٌدناجحCNC600460 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341206الجبالى المنعم عبد ربٌع محمد

جداً جٌدناجحCNC600462 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341207حسن الرؤؾ عبد محمد عادل محمد

جٌدناجحCNC600445 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341208العبد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد محمد

جٌدناجحCNC600443 الفراٌز تشؽٌلالزٌات كفر مجمع5341209مقرب الرؤؾ عبد ماهر محمود

الزٌات كفر مجمع5341221الجنجٌهى حمدى منتصر امٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

الزٌات كفر مجمع5341222القهوجى السٌد محمد المجٌد عبد حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600457

الزٌات كفر مجمع5341223خلٌل كامل محمد كرم حمدى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600455

الزٌات كفر مجمع5341224المزٌن الصمد عبد بدوى الصمد عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600441

 السٌد محمد فرج رمضان المؤمن عبد

الفحات
الزٌات كفر مجمع5341225

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

الزٌات كفر مجمع5341226احمد ابو القادر عبد الرحمن عبد على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

الزٌات كفر مجمع5341227منٌسى محمد طلعت زكرٌا محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

 احمد سٌد الشافً عبد سامً محمد

شاهٌن
الزٌات كفر مجمع5341228

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600459

الزٌات كفر مجمع5341229عبده عطٌه فاٌز شعبان محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

الزٌات كفر مجمع5341230محمود احمد طلعت محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600460

الزٌات كفر مجمع5341231دوٌدار محمود محمد جمال محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600446

الزٌات كفر مجمع5341232العتر محمد العزٌز عبد سمٌر محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

الزٌات كفر مجمع5341233محمود ربه عبد محمود محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600476

الزٌات كفر مجمع5341234المزٌن عبدالؽنى محمد وحٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600464

مقبولناجح600372الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341241السنباطى ابراهٌم السالم عبد ابراهٌم



جٌدناجح600440الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341242طقه العظٌم عبد محمد صبحى احمد

جٌدناجح600426الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341243نوفل قطب لبٌب قطب احمد

مقبولناجح600383الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341244الشٌخ محمد هاشم احمد اسالم

جداً جٌدناجح600471الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341245عماره محمد محٌى محمد حازم

جداً جٌدناجح600474الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341246عوٌضه رسالن المنعم عبد محمد حسٌن

جٌدناجح600398الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341247العبد الصاوى عاطؾ رجب

مفصول600الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341248صبٌحه محمد الؽنى عبد خالد عطٌه

جٌدناجح600444الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341249شقلٌط على احمد محمد عالء

جٌدناجح600436الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341250قنصوة  محمد الفتاح عبد ابراهٌم عمرو

مقبولناجح600369الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341251عبده القادر عبد خالد محمد

 الصاوي محمد المنعم عبد محمد

رمضان
جٌدناجح600439الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341252

جٌدناجح600448الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341253عمار المعطى عبد احمد هاللى محمد

جٌدناجح600428الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341254البربرى ابراهٌم محمود محمد محمود

جٌدناجح600425الومٌتالالزٌات كفر مجمع5341255هجرس سلٌمان احمد محمود مصطفى

 المنعم عبد احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم

مقلد
جٌدناجح600428مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341261

جٌدناجح600434مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341262زاٌد سعد على احمد

جٌدناجح600432مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341263حمزه محمد القادر عبد بسٌونى  اسالم

 ابو الهادى عبد ابراهٌم جمعه اسالم

شنٌؾ
جداً جٌدناجح600453مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341264

جداً جٌدناجح600469مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341265زٌدان محمد على حسن

جداً جٌدناجح600454مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341266ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم محمد سٌد

جٌدناجح600429مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341267شحاته احمد محمد هللا عبد

جٌدناجح600420مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341268العربى لملوم حمٌده الهادى عبد

جٌدناجح600448مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341269موسى عبدالفتاح حسن عالء

جٌدناجح600423مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341270عثمان احمد محمد عمر

جداً جٌدناجح600460مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341271عامر هللا عبد نبٌل عٌد

 الصاوى الؽنى عبد الحمٌد عبد كرٌم

ضباش
جٌدناجح600433مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341272

جٌدناجح600409مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341273عثمان محمد جمال محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341274ناصؾ السٌد الجواد عبد محمد



جٌدناجح600449مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341275الؽول حسٌن قطب محمد محمود

جٌدناجح600432مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341276العوٌطى الدٌن محى ابراهٌم الدٌن محى

جداً جٌدناجح600457مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341277برده  محمد رمضان مصطفى

جٌدناجح600423مٌكانٌكٌة صٌانةالزٌات كفر مجمع5341278بركات ابراهٌم محمد محمد ٌوسؾ

الزٌات كفر مجمع5341281ؼز احمد سٌد شتا ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

الزٌات كفر مجمع5341282حسن الرازق عبد العال عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

الزٌات كفر مجمع5341283حطب احمد محمود ممدوح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

الزٌات كفر مجمع5341284دومه سلٌمان السالم عبد سامى اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600403

الزٌات كفر مجمع5341285دبور القطب احمد القطب الحسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

الزٌات كفر مجمع5341286شعرٌه هللا عبد السالم عبد عٌد جمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

الزٌات كفر مجمع5341287القراقصى الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

 العزٌزعبد عبد جمال الرحمن عبد

صالح الرازق
الزٌات كفر مجمع5341288

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

 العزٌزمحمد عبد محمد العزٌز عبد

جلبى
الزٌات كفر مجمع5341289

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الزٌات كفر مجمع5341290الشامى محمد وهبة عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

الزٌات كفر مجمع5341291الصعٌدى الؽنى عبد فتحى عمار
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

الزٌات كفر مجمع5341292شعرٌة هللا عبد العاطى عبد جمعه عنتر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

الزٌات كفر مجمع5341293مهدى عٌد امٌن عٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

الزٌات كفر مجمع5341294مراد على حلمى فاروق فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

الزٌات كفر مجمع5341295العاطى عبد السٌد انور محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

الزٌات كفر مجمع5341296الؽزالى طه جمال محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

الزٌات كفر مجمع5341297سلٌم ناجً محمد خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486

الزٌات كفر مجمع5341298الحى عبد محمد محمد سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

الزٌات كفر مجمع5341299رضوان السالم عبد سعٌد صبرى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

الزٌات كفر مجمع5341300السٌد محمود مصطفى عصام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600493

الزٌات كفر مجمع5341301احمد سٌد على مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

 ابو محمود رمضان محمود

النصرعتمان
الزٌات كفر مجمع5341302

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

 السالم عبد احمد اسماعٌل طه محمود

عطٌه
الزٌات كفر مجمع5341303

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600499

الزٌات كفر مجمع5341304عباس احمد فؤاد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489



الزٌات كفر مجمع5341305الفضل ابو الصاوى احمد احمد نور
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

الزٌات كفر مجمع5341306الفقى عوض اسماعٌل فتحى ٌحى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

 الجواد عبد صبحى راضى ٌوسؾ

بٌومى
الزٌات كفر مجمع5341307

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

الزٌات كفر مجمع5341311حبٌب ابو محمد ابراهٌم رضا ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

الزٌات كفر مجمع5341312العزم ابو الحمٌد عبد سمٌر ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600463

الزٌات كفر مجمع5341313جوده محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

الزٌات كفر مجمع5341314عاٌد العٌسوى محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

الزٌات كفر مجمع5341315سلطان رمضان محمد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

الزٌات كفر مجمع5341316الشٌخ محمد فتحى احمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

الزٌات كفر مجمع5341317واصل البارى عبد هللا عبد شلبى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الزٌات كفر مجمع5341318سفاٌه محمد  صالح صالح احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

الزٌات كفر مجمع5341319الفقى السٌد احمد المنعم عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

 الهادى عبد سعد الهادى عبد احمد

النجار
الزٌات كفر مجمع5341320

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الزٌات كفر مجمع5341321رزق على الجواد عبد محمد عالء احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600456

الزٌات كفر مجمع5341322ؼمرى محمد رجب فرحات احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

الزٌات كفر مجمع5341323جوده امٌن العزٌز عبد كامل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

الزٌات كفر مجمع5341324بلح الفتوح ابو محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

الزٌات كفر مجمع5341325حله الحمٌد عبد مصطفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600463

الزٌات كفر مجمع5341326قنصوه فتوح حمادة نجاح احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

الزٌات كفر مجمع5341327حماد رسمى سعٌد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

الزٌات كفر مجمع5341328حمٌد مصطفى ابراهٌم السالم عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600452

الزٌات كفر مجمع5341329زلط ابراهٌم احمد محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

الزٌات كفر مجمع5341330السلسلى احمد سعٌد احمد اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

الزٌات كفر مجمع5341331نصر محمد النصر ابو جمال انس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

الزٌات كفر مجمع5341332البرل حافظ اسماعٌل احمد باسم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

الزٌات كفر مجمع5341333رمضان حسن حسن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

الزٌات كفر مجمع5341334زٌدان محمد على حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

الزٌات كفر مجمع5341335على السٌد على محمد خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457



الزٌات كفر مجمع5341336الشناوى محمد عادل رامى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

الزٌات كفر مجمع5341337حالوه ابو رضا محمد رضا
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

 ابو موسى الموجود عبد محمود سعٌد

عٌطه
الزٌات كفر مجمع5341338

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

الزٌات كفر مجمع5341339رحاب محمد سلٌمان عادل سلٌمان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

الزٌات كفر مجمع5341340خروب سعد محمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600483

 رمضان العزٌز عبد شعبان العزٌز عبد

بسٌونى
الزٌات كفر مجمع5341341

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

الزٌات كفر مجمع5341342طرٌه ابو العزٌز عبد عامر العزٌز عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476

الزٌات كفر مجمع5341343الحبال الاله عبد عالء الاله عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

الزٌات كفر مجمع5341344عٌسى الهادى عبد ابراهٌم الهادى عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

الزٌات كفر مجمع5341345المرشدى السٌد نصر عزام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

الزٌات كفر مجمع5341346سعد ابو عٌسً الفتاح عبد ابراهٌم عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

الزٌات كفر مجمع5341347البربرى الؽفار عبد اسامه عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600471

الزٌات كفر مجمع5341348مسامٌر محمد السالم عبد محمد عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

الزٌات كفر مجمع5341349النجار محمود محمد الحلٌم عبد عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

 اللطٌؾ عبد محمد المجٌد عبد عمر

الفقى
الزٌات كفر مجمع5341350

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

الزٌات كفر مجمع5341351فوده محمد حامد مصطفى عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

الزٌات كفر مجمع5341352عماره عماره حسٌن صالح فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600463

الزٌات كفر مجمع5341353المدبولى السٌد ابراهٌم مصباح فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

الزٌات كفر مجمع5341354باشا العزٌز عبد فتحى العزٌز عبد فتحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

الزٌات كفر مجمع5341355العفٌفى المجٌد عبد امٌر كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

الزٌات كفر مجمع5341356العفٌفى هللا فتح على السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

الزٌات كفر مجمع5341357العبد الؽفار عبد محمد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

الزٌات كفر مجمع5341358حمد القطب الٌزٌد ابو بسٌونى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

الزٌات كفر مجمع5341359خلٌبه ابو الصاوى الصاوى رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

الزٌات كفر مجمع5341360قندٌل الؽنى عبد محمد رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

 الرفاعى الحمٌد عبد رفعت محمد

القمارى
الزٌات كفر مجمع5341361

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الزٌات كفر مجمع5341362سعد ابو الفتاح عبد محمود سعد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

الزٌات كفر مجمع5341363شحاته رجب سمٌر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600477



الزٌات كفر مجمع5341364كشك محمد صبحً محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600461

الزٌات كفر مجمع5341365كٌله ابو محمود رضوان صبرى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

الزٌات كفر مجمع5341366البحٌرى الفتاح عبد عٌد عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600471

 عبد محمد الحمٌد عبد عاطؾ محمد

اللطٌؾ
الزٌات كفر مجمع5341367

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600479

 المجٌد عبد محمد الهادى عبد محمد

خلٌفه
الزٌات كفر مجمع5341368

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

الزٌات كفر مجمع5341369اسماعٌل سعد عزت محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

الزٌات كفر مجمع5341370ؼنٌم عفٌفى على محمد على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الزٌات كفر مجمع5341371العربى مسعود سعد فاٌز محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

الزٌات كفر مجمع5341372عقاب محمد ابراهٌم محروس محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

الزٌات كفر مجمع5341373خطاب محمد محمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

الزٌات كفر مجمع5341374سلٌمان محمد السٌد محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

الزٌات كفر مجمع5341375زلط احمد عطٌه احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

الزٌات كفر مجمع5341376هللا جاد احمد محمود اشرؾ محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

 خلٌل المجٌد عبد محمود اشرؾ محمود

االشمونى
الزٌات كفر مجمع5341377

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

الزٌات كفر مجمع5341378الفقى المعطى عبد محمود سمٌر محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

الزٌات كفر مجمع5341379بلٌح على مصطفى صالح مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

الزٌات كفر مجمع5341380شامه المحمدى محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

الزٌات كفر مجمع5341381الكردى مصطفى نٌازى مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الزٌات كفر مجمع5341382ؼباشى احمد زٌن ممدوح ولٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

الزٌات كفر مجمع5341383العادلى على ٌسرى هانى ٌسرى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600461

الزٌات كفر مجمع5341384الفحات السٌد شعبان ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

الزٌات كفر مجمع5341385المحالوى السٌد محمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

الزٌات كفر مجمع5341391بدوى الرحمن عبد سالمه احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600477

الزٌات كفر مجمع5341392قندٌل مبروك محمد عدس احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600429

الزٌات كفر مجمع5341393الرهوان محمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600431

الزٌات كفر مجمع5341394مصطفى احمد مسعود حسن اسالم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600477

الزٌات كفر مجمع5341395الجالى القوى عبد صالح عصام اسالم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600482

الزٌات كفر مجمع5341396مكى احمد السٌد احمد السٌد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600447



الزٌات كفر مجمع5341397السلسلى محمد حسٌن صالح حسٌن
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600479

الزٌات كفر مجمع5341398فرج احمد زكى محمد زكى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600457

الزٌات كفر مجمع5341399هللا عبد عباس هللا جاب عباس شعبان
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600507

الزٌات كفر مجمع5341400منصور اللطٌؾ عبد محجوب ضٌاء
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600490

الزٌات كفر مجمع5341401جاد هللا عبد السالم عبد عادل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600481

الزٌات كفر مجمع5341402عطٌه هللا عبد حسن هللا عبد كرٌم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600468

الزٌات كفر مجمع5341403البنا احمد محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الزٌات كفر مجمع5341404ابراهٌم محمود احمد رجب محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600474

الزٌات كفر مجمع5341405المكر شبل محمد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600448

الزٌات كفر مجمع5341406دره  حافظ محمود انور محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600472

الزٌات كفر مجمع5341407ابراهٌم العظٌم عبد السٌد حمدى محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
أمتٌازناجح600516

الزٌات كفر مجمع5341408موسى محمد محمود صبرى مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
أمتٌازناجح600511

 الحصافى محمد محروس مصطفى

بدوى احمد
الزٌات كفر مجمع5341409

 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
أمتٌازناجح600513

الزٌات كفر مجمع5341410بدوى محمد قطب عصام مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600489

الزٌات كفر مجمع5341411نصار  محمد احمد سعد هشام
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
أمتٌازناجح600520

جٌدناجح600442صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341421بدٌر ابراهٌم جمال ابراهٌم

جداً جٌدناجح600463صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341422هتهوت ابراهٌم حمدى محمود ابراهٌم

جٌدناجح600444صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341423عماره رضوان محمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600470صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341424شلبى الرسول عبد شبل محمود احمد

جداً جٌدناجح600455صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341425ال عبد الؽنى عبد صبحى رمضان اسامه

جداً جٌدناجح600485صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341426السقا محمد سلٌمان هشام الحسٌنى

جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341427اللبٌدى رجب العظٌم عبد حسن

جٌدناجح600435صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341428الصاوى  محمد صالح محمود صالح

جٌدناجح600403صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341429فاٌد الحمٌد عبد هاشم الحمٌد عبد

 العزٌز عبد الباقى عبد العزٌز عبد عمر

اسماعٌل
جداً جٌدناجح600479صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341430

جداً جٌدناجح600467صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341431الشاذلى الؽفار عبد الرازق عبد كرٌم

جٌدناجح600444صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341432عٌسى ابو الؽفور عبد احمد محمد

جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341433الخربتاوى العزٌز عبد حامد محمد



جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341434زٌان محمود رضا محمد

جٌدناجح600436صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341435الجندى ابراهٌم على محمد

جٌدناجح600428صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341436موسى محمد على محمد

جداً جٌدناجح600450صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341437حله احمد مصطفى ابراهٌم محمود

جداً جٌدناجح600457صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341438عنٌن احمد السٌد العزٌز عبد محمود

جٌدناجح600435صناعٌة الكترونٌاتالزٌات كفر مجمع5341439العاطى عبد محمود محمد محمود

الزٌات كفر مجمع5341451جاد عٌد العاطى عبد اكرامى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

الزٌات كفر مجمع5341452ٌونس محمد امٌن الدسوقى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600413

الزٌات كفر مجمع5341453الهوارى حسٌن احمد الهوارى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

 الخٌر ابو الصاوى رمضان احمد

البرلسى
الزٌات كفر مجمع5341454

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

الزٌات كفر مجمع5341455حالوه ابو رضا محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الزٌات كفر مجمع5341456السٌد المنعم عبد شعبان محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

الزٌات كفر مجمع5341457عوؾ المجٌد عبد محمد ٌوسؾ حازم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600425

الزٌات كفر مجمع5341458حمودة الصمد عبد حامد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

الزٌات كفر مجمع5341459العال عبد الفتاح عبد نبٌل حمدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

الزٌات كفر مجمع5341460عٌد احمد حمدى سامح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

 الخالق عبد الدٌن صالح خالد صالح

القهوجى
الزٌات كفر مجمع5341461

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

الزٌات كفر مجمع5341462قندٌل الرحمن عبد انور الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

 الجواد عبد عزت عالء الرحمن عبد

السبكى
الزٌات كفر مجمع5341463

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الزٌات كفر مجمع5341464ماضى السٌد محمد عمرو
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

الزٌات كفر مجمع5341465ناصر احمد فتوح هشام فتوح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

الزٌات كفر مجمع5341466الشلبى بسٌونى محمد ٌاسر فؤاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر مجمع5341467محمد درباله محمد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

الزٌات كفر مجمع5341468العزٌز عبد العاطى عبد ابراهٌم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الزٌات كفر مجمع5341469سالم احمد الجلٌل عبد جمعه محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

الزٌات كفر مجمع5341470عبدالسالم محمد جمعه محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

الزٌات كفر مجمع5341471الصباغ احمد احمد الحلٌم عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر مجمع5341472البربرى على محمد ٌوسؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439



الزٌات كفر مجمع5341473السماحى حامد ربٌع محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

  ٌوسؾ ابراهٌم مصطفى محمود

الخراشى
الزٌات كفر مجمع5341474

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

 عبد محمد جمعه شعبان محمد مروان

العال
الزٌات كفر مجمع5341475

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

مفصول600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341481موسى طمان فضل الشافى عبد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341482رجب حسن الؽفور عبد حسن

ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341483الوفا ابو ابراهٌم الوفا ابو شكرى

ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341484حسن الشٌخ علٌوه سلٌم صالح

 الوهاب عبد السٌد عاطؾ الحكٌم عبد

رٌه ابو
ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341485

مفصول600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341486جعبوبه محمود محمد على

راسب600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341487الوهاب عبد القادر عبد ابراهٌم محمد

 ابراهٌم معوض انصارى محمد

الصعٌدى
ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341488

ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341489مرسى العال عبد حلمى خٌرى محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالشٌخ كفر5341490الشهاوى حامد على محمود

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341501العلٌمى السٌد محمد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341502مرعى محمد بسٌونى ابراهٌم حسن

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341503داود الؽنى عبد محمود هللا عبد

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341504سالم مروان رٌاض عبدالمنعم

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341505محمد عٌد على الحمٌد عبد على

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341506الشاملى فوزى فهمى فوزى

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341507نصر الؽنى عبد احمد ٌحى كرٌم

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341508مرسى الهادى عبد سماره محمد

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341509طلحه ممدوح ٌاسر محمد

ثانً دور600صاج اعمالالشٌخ كفر5341510مرسى النافع عبد حمادة مؤمن

ثانً دور600لحامالشٌخ كفر5341521سلمان محمد الشناوى احمد

راسب600لحامالشٌخ كفر5341522على سالمه محمد محمد اسماعٌل

ثانً دور600لحامالشٌخ كفر5341523عمران محمدى محمد السٌد

ثانً دور600لحامالشٌخ كفر5341524داود على محمد خالد الرحمن عبد

 حسانٌن حسن الدٌن عالء محمد

الشٌشٌنى
مقبولناجح600364لحامالشٌخ كفر5341525



مقبولناجح600370لحامالشٌخ كفر5341526حلٌمه سالم محمد رشاد محمود

ثانً دور600لحامالشٌخ كفر5341527ؼنٌم عبده محمود ناصر محمود

راسب600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341531دروٌش محمد العزٌز عبد صبحى احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341532العطفى المؽاورى عاطؾ احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341533المٌدانى ابراهٌم جالل محمد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341534البنا اسماعٌل هللا عبد اسماعٌل حماده

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341535البسٌونى جوده سمٌر طارق

 شلبى الحمٌد عبد الحمٌد عبد عمرو

منصور
ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341536

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341537فضل احمد العزب رمضان عٌد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341538حمد رمضان موسى محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالشٌخ كفر5341539مٌره ٌوسؾ عبدالحمٌد ٌوسؾ محمد

الشٌخ كفر5341551الؽنٌمى عمر ابراهٌم احمد ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341552شعٌشع ابو السٌد اسماعٌل السٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341553مرعى محمد بسٌونى ابراهٌم حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341554طه محمد متولى محمد سامى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600390

الشٌخ كفر5341555مٌره على سمٌر سمٌر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341556الدسوقى محمد رشاد نبٌل السالم عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341557احمد سٌد فتحى رمضان فتحى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341558فاٌد محمد خالد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341559عطٌة محمد رجائى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341560الفتاح عبد المحسن عبد الفتاح عبد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341561الشافعى حجازى السٌد عماد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341562مطاوع احمد كامل محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341563ٌوسؾ ابراهٌم جبر خالد نادر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341571السرو الرحمن عبد جابر احمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341572البسٌونى عزت محمد احمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341573الرحمن عبد السعداوى على خالد

ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341574سلٌمان مصطفى سامى فتوح



ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341575عامر خطاب شعبان مصباح محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةالشٌخ كفر5341576هجم ابو الصاوى تركى مروان

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341581بلتاجى الؽنى عبد ابراهٌم احمد

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341582شعٌشع ابو السٌد بدٌر احمد

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341583الشاذلى محمد احمد محمد احمد

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341584خلٌل عبده ابراهٌم اسامه

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341585نار ابو احمد احمد بلٌػ

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341586الؽنى عبد احمد محمد حمدى حسام

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341587الخولى حسن اشرؾ حسن

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341588زٌدان السٌد السعٌد رضا سامى

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341589ٌوسؾ القادر عبد سلٌمان بهجات سلمان

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341590موسى محمد الفتاح عبد نبٌل هللا عبد

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341591سلٌمان زٌد ابو محمد جمال كرٌم

ثانً دور600الومٌتالالشٌخ كفر5341592قرقر الششتاوى زكرٌا محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341601متولى عبدالكرٌم حامد ابراهٌم

جٌدناجح600391مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341602موسى محمد الدسوقى ٌاسر ابراهٌم

مفصول600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341603محمود احمد السعٌد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341604على المقصود عبد الحمٌد عبد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341605الحنش رزق محمد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341606معوض محمود واصؾ احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341607محمد احمد سٌد ٌسرى السٌد

راسب600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341608السٌد فرج السٌد فرج حسام

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341609الشهاوى رزق الرءوؾ عبد صالح

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341610ٌونس صابر اٌمن محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341611شحاته سعد رضا محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341612على ابراهٌم الناصر عبد محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341613الزؼل محمود مسعد محمود

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالشٌخ كفر5341614سالمه اسماعٌل اشرؾ ٌحٌى



مقبولناجح600365السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341621احمد ابراهٌم رضا ابراهٌم

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341622الكتامى الحسٌب عبد محمد اسامه احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341623الرفاعى رجب الباسط عبد احمد

 ٌوسؾ  الباسط عبد العزٌز عبد احمد

القلٌنى
جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341624

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341625سلطان محمد المجٌد عبد محمود اسامه

ثانً دور600السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341626المحالوى السعٌد عادل السعٌد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341627محمد عباس حمدى محمد حمدى

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341628خلٌل مصطفى محمد مصطفى ربٌع

جٌدناجح600425السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341629الال عبد متولى احمد متولى على

جٌدناجح600417السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341630عثمان سعد احمد الوكٌل عبد محمد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةالشٌخ كفر5341631طالب ابو زكرٌا زكرٌا ٌحٌى

الشٌخ كفر5341641العلٌم عبد ابراهٌم احمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600492

الشٌخ كفر5341642الشبراوى ماهر احمد عماد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

الشٌخ كفر5341643الحنونى سلٌمان ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

الشٌخ كفر5341644جندى ابو محمد ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

الشٌخ كفر5341645ابراهٌم عرفه نبٌل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

الشٌخ كفر5341646الفتاح عبد فهمى مجدى السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

 ابراهٌم القادر عبد خلٌفه القادر عبد

الدسوقى
الشٌخ كفر5341647

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

الشٌخ كفر5341648القاضى على حسن رضا على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

الشٌخ كفر5341649خضٌر ٌوسؾ السعٌد هالل محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

الشٌخ كفر5341650خلٌفه محمد الشحات خلٌفه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

الشٌخ كفر5341651نجم احمد محمد عماد معاذ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478

الشٌخ كفر5341661السٌد الدسوقى السعٌد اسامه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341662صبره ابراهٌم صبره حلمى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341663السٌد طه حسٌن دروٌش احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

 عبد شعبان الفتاح عبد طارق احمد

الفتاح
الشٌخ كفر5341664

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341665عامر هللا سعد منصور عامر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341666الشاذلى البسٌونى محمد عرفه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



الشٌخ كفر5341667موسى محمود رشاد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341668الشرمبابلى محمود طه نبٌل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341669رمضان شعبان محمد اسامه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341670الحرامى احمد عنتر حماده اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341671ابراهٌم العزٌز عبد حسٌن الدٌن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

 الهادى عبد شعبان محسن الدٌن حسام

النجار
الشٌخ كفر5341672

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341673الطنطاوى على رمضان محمد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341674الدقله حسٌن محمد حسٌن خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341675رٌه ابو محمد المحسن عبد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341676رجب العلٌم عبد الحمٌد عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

 بسٌونى الدٌن جمال بسٌونى محمد

النجار
الشٌخ كفر5341677

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341678خضر محمود كمال على محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341679شلبى القادر عبد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341686زٌنة محمد السٌد سمٌر سمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

 الهادى عبد مصطفى محمد مى

مصطفى
الشٌخ كفر5341687

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600376

الشٌخ كفر5341691النوٌشى محمد احمد اشرؾ احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341692الخواجه احمد الستار عبد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

الشٌخ كفر5341693امام الشحات محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600406

الشٌخ كفر5341694جاد سلٌمان محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600425

الشٌخ كفر5341695العدوى على المنعم عبد محمود احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600396

الشٌخ كفر5341696خلٌفه على احمد سٌد محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341697سلٌمان القطب السعٌد محمد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

النافع ابو
الشٌخ كفر5341698

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الشٌخ كفر5341699منصور العزٌز عبد سٌد محمد عمار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600408

الشٌخ كفر5341700سعد ٌوسؾ سعد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

الشٌخ كفر5341701شحاته على على محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341706بذر السٌد ازهارعلى

 عبد عبدالحمٌد البارى عبد عادل اسراء

البارى
جٌدناجح600413الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341707



جٌدناجح600432الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341708عامر حمزة اسماعٌل اسماء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341709الجواد عبد احمد محمد زكى امٌنه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341710رضوان اللطٌؾ عبد طلعت صفاء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341711مهنا سٌؾ ٌاسر عزة

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341712المنسى الحمٌد عبد محمد حسٌنى علٌاء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341713سلٌم احمد الراضى عبد محمد هاجر

ثانً دور600الجاهزة المالبسالشٌخ كفر5341714صبره ابراهٌم صبره سعد والء

جداً جٌدناجح600493المعادن خراطةدمٌاط معادن5341721محارم محمد احمد احمد

جداً جٌدناجح600498المعادن خراطةدمٌاط معادن5341722الكتبى عزت العربى السٌد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةدمٌاط معادن5341723ربه عبد هللا على اٌهاب احمد

جٌدناجح600436المعادن خراطةدمٌاط معادن5341724الجرٌتلى خلٌل احمد محمد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةدمٌاط معادن5341725شوالى حسٌن ناصر احمد

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةدمٌاط معادن5341726شنشن حسن هشام احمد

 ابراهٌم محمد شوقى شوقى اسامه

القواس
جٌدناجح600432المعادن خراطةدمٌاط معادن5341727

جٌدناجح600446المعادن خراطةدمٌاط معادن5341728الدٌب حسن سمٌر حسن

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةدمٌاط معادن5341729المنٌاوى احمد عبده حسن

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةدمٌاط معادن5341730باش البسٌونى محمد محمد خالد

جٌدناجح600428المعادن خراطةدمٌاط معادن5341731الطنطاوى على احمد محمد زكرٌا

جٌدناجح600403المعادن خراطةدمٌاط معادن5341732الهندى محمد اسماعٌل الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةدمٌاط معادن5341733نصر محمد السٌد الرحمن عبد

 العزٌز عبد ابراهٌم هٌثم الرحمن عبد

خلٌفة
جداً جٌدناجح600474المعادن خراطةدمٌاط معادن5341734

جٌدناجح600444المعادن خراطةدمٌاط معادن5341735اٌوب الحمٌد عبد زعفان على

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةدمٌاط معادن5341736شوارب ابو محمود عصام عمرو

جداً جٌدناجح600473المعادن خراطةدمٌاط معادن5341737العنٌن ابو كامل سامى كامل

جداً جٌدناجح600486المعادن خراطةدمٌاط معادن5341738الدسوقى حسن على المتولى محمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةدمٌاط معادن5341739االتربى السٌد جمال محمد

جداً جٌدناجح600467المعادن خراطةدمٌاط معادن5341740القفاص محمد احمد نادر محمد

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةدمٌاط معادن5341741شطا محمد ٌحٌى محمد



جداً جٌدناجح600465المعادن خراطةدمٌاط معادن5341742صمٌده حلمى محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600484المعادن خراطةدمٌاط معادن5341743عٌسى رضوان السٌد نادر

جٌدناجح600443المعادن خراطةدمٌاط معادن5341744عوٌله احمد نبٌل ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالدمٌاط معادن5341751تومه ابراهٌم الحلٌم عبد احمد

جداً جٌدناجح600472صاج اعمالدمٌاط معادن5341752النبى عبد الرحمن عبد كمال احمد

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالدمٌاط معادن5341753سمره ابو التابعى حسنٌن محمد اٌاد

جداً جٌدناجح600461صاج اعمالدمٌاط معادن5341754الطواهى احمد احمد جمال

جداً جٌدناجح600475صاج اعمالدمٌاط معادن5341755زعتر عبده حامد حامد زٌاد

جداً جٌدناجح600472صاج اعمالدمٌاط معادن5341756احمد محمد الاله عبد عمر

جداً جٌدناجح600470صاج اعمالدمٌاط معادن5341757منادٌلو ابراهٌم عبده محمد كرٌم

راسب600لحامدمٌاط معادن5341761جوهر على محمد اشرؾ احمد

راسب600لحامدمٌاط معادن5341762رجب محمد صابر احمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341763احمد العزٌز عبد طارق احمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341764جمعه ابو المعنم عبد محمد اسالم

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341765عٌسى التابعى اشرؾ اكرم

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341766شمٌس السٌد مسعد رامى حازم

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341767الشامى مصطفى مصطفى زٌاد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341768الدٌن عز محمد احمد محمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341769هجرس حسن احمد السٌد محمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341770زؼلول محمد سعد محمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341771الدٌك عوض على محمد

ثانً دور600لحامدمٌاط معادن5341772جوهر احمد سامى نبٌل

جٌدناجح600416لحامدمٌاط معادن5341773طافح على محمد محمود الدٌن نور

جداً جٌدناجح600492ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341781شحاته احمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600487ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341782الدٌك صادق محمد احمد

جداً جٌدناجح600473ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341783بدوى الشربٌنى وهدان احمد

جداً جٌدناجح600478ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341784نقشاره على على سٌد اسر

جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341785محمد المنعم عبد خالد اسالم



جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341786حامد كمال الحلٌم عبد اسالم

جداً جٌدناجح600478ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341787الؽباشى خلٌل عٌد رضا اٌمن

جداً جٌدناجح600472ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341788قوره ابو حامد عصام باسم

جداً جٌدناجح600482ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341789فشور مصطفى محمد حازم

جداً جٌدناجح600487ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341790خروبة احمد حسن حسام

جداً جٌدناجح600465ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341791جوهر مختار محمد طارق

جداً جٌدناجح600485ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341792فٌاله شعبان البدرى عالء

جداً جٌدناجح600497ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341793حسن ابو على على الدٌن عالء

جداً جٌدناجح600480ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341794الطلخاوى الكرٌم عبد محمد كرٌم

جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341795المنوفى رزق السٌد السٌد محمد

جداً جٌدناجح600492ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341796الشامى الحسانٌن السعٌد السعٌد محمود

جداً جٌدناجح600494ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341797حسان محمود كمال محمود

جداً جٌدناجح600484ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341798شنشن ٌوسؾ السعٌد ٌوسؾ محمود

جداً جٌدناجح600477ورش ماكٌناتدمٌاط معادن5341799العزبى احمد عوض حسام ٌوسؾ

دمٌاط معادن5341811ابراهٌم احمد الرازق عبد وائل ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

دمٌاط معادن5341812الشرباصى ابراهٌم العزٌز عبد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600547

دمٌاط معادن5341813الموافى سلٌمان راضى ابو محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

دمٌاط معادن5341814الخشاب خلٌل هانى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

دمٌاط معادن5341815كمال السٌد محمد سامح اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600548

دمٌاط معادن5341816شعبان احمد محمد محمود بالل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600533

دمٌاط معادن5341817حسٌن ابو محمود كامل سعد طارق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600539

دمٌاط معادن5341818مقلد مصطفى محمود طه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600537

دمٌاط معادن5341819كٌوان محمد رضا الدٌن عماد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

دمٌاط معادن5341820ؼزل محمد السٌد محمد عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

دمٌاط معادن5341821الموافى سلٌمان راضى ابو محمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

دمٌاط معادن5341822ابراهٌم احمد الرازق عبد وائل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

دمٌاط معادن5341823درباله ابو محمد ٌاسر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600536

دمٌاط معادن5341824العباسى رضا احمد محمد نور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600546



دمٌاط معادن5341831الفداوى على شعبان نبٌل اروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600548

دمٌاط معادن5341832الفار صدٌق السٌد اروى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600561

دمٌاط معادن5341833الشامى على محمود على اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600562

دمٌاط معادن5341834الفٌل محمد مسعد الرحمن عبد االء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600544

دمٌاط معادن5341835معٌوى مسعد على احمد اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

دمٌاط معادن5341836الرازق عبد امٌن محمد امٌن اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

 ابو السٌد بدٌر المنشاوى عوض رحمه

زٌد
دمٌاط معادن5341837

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

دمٌاط معادن5341838المؽربى صالح اسماعٌل سمٌة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600545

دمٌاط معادن5341839رزق الرشٌد عبد اشرؾ شٌماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600549

دمٌاط معادن5341840كركر سعد المعاطى ابو مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600548

دمٌاط معادن5341841درباله ابو حسن حسن مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600541

دمٌاط معادن5341842مخارٌطه مصطفى زكرٌا منار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600539

 عبد محمد الواحد عبد وحٌد نورهان

الواحد
دمٌاط معادن5341843

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600550

دمٌاط معادن5341844ملوه السٌد محمد حمدان هاٌدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

أمتٌازناجح600541عامة نجارةدمٌاط معادن5341851الفار على حسن احمد

 عٌد الحمٌد عبد الباسط عبد احمد

البسٌونى
أمتٌازناجح600515عامة نجارةدمٌاط معادن5341852

أمتٌازناجح600519عامة نجارةدمٌاط معادن5341853الخضرى على محمد احمد

أمتٌازناجح600530عامة نجارةدمٌاط معادن5341854سمره ابو محمود محمد احمد

أمتٌازناجح600515عامة نجارةدمٌاط معادن5341855الشرقاوى محمد محمود اسالم

جداً جٌدناجح600499عامة نجارةدمٌاط معادن5341856الحنفى اسماعٌل طه السعٌد بشٌر

أمتٌازناجح600528عامة نجارةدمٌاط معادن5341857على السعٌد احمد بالل

أمتٌازناجح600525عامة نجارةدمٌاط معادن5341858صبح احمد محمد بالل

أمتٌازناجح600521عامة نجارةدمٌاط معادن5341859احمد سٌد محمد مجدى حسام

أمتٌازناجح600521عامة نجارةدمٌاط معادن5341860سالم الفتاح عبد السعٌد خالد

أمتٌازناجح600531عامة نجارةدمٌاط معادن5341861الدٌب مصطفى احمد محمد محمد خالد

جداً جٌدناجح600468عامة نجارةدمٌاط معادن5341862االسمر حسن سعد زٌاد

جداً جٌدناجح600509عامة نجارةدمٌاط معادن5341863الحصى حسن سعد سعٌد

جداً جٌدناجح600502عامة نجارةدمٌاط معادن5341864الحماٌل ابو حسن اٌهاب شاهر



 الجلٌل عبد محمود محمد الجلٌل عبد

الطلخاوى
أمتٌازناجح600527عامة نجارةدمٌاط معادن5341865

جداً جٌدناجح600507عامة نجارةدمٌاط معادن5341866الدعدع حسن على احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600475عامة نجارةدمٌاط معادن5341867عاشور مصطفى مسعد الرحمن عبد

أمتٌازناجح600522عامة نجارةدمٌاط معادن5341868الؽراز محمد اٌمن محمد

أمتٌازناجح600521عامة نجارةدمٌاط معادن5341869الماحى حامد رضا محمد

أمتٌازناجح600521عامة نجارةدمٌاط معادن5341870ابراهٌم امٌن سمٌر محمد

جداً جٌدناجح600465عامة نجارةدمٌاط معادن5341871جلهوم محمد على محمد

أمتٌازناجح600516عامة نجارةدمٌاط معادن5341872السعدنى محمد احمد محمد محمد

جداً جٌدناجح600486عامة نجارةدمٌاط معادن5341873الرازق عبد محمود حلمى وائل محمود

أمتٌازناجح600532عامة نجارةدمٌاط معادن5341874عوض السٌد محمد محمد ولٌد

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341881الشوبقاتى محمد محمد اسراء

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341882قندٌل مسعد رجب محمد اسماء

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341883عٌسى زكرٌا نظٌر محمد االء

جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341884فرحات عطٌة عطٌه اٌمان

أمتٌازناجح600512الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341885قندٌل زكرٌا احمد اٌه

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341886اسماعٌل ابو الدسوقى الحسٌنى اٌه

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341887قمر ابو عبده مختار جمال اٌه

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341888الخضرى ابراهٌم مجدى جنه

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341889فوده حسٌن عبده محمد جنه

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341890زعتر عبده احمد دعاء

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341891محمد احمد اشرؾ دنٌا

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341892البحرى محمود محمود اشرؾ دنٌا

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341893الخولى السٌد ابراهٌم سامح دنٌا

جداً جٌدناجح600501الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341894هللا عبد زؼلول احمد عصام دٌنا

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341895ابراهٌم امام مصطفى دٌنا

أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341896الؽزناوى عٌد احمد محمد رحمه

جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341897عراقى السٌد محمد رضوى

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341898الحنفى حامد ممدوح روان



أمتٌازناجح600512الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341899بروه محمد محمد ساره

جداً جٌدناجح600492الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341900جعفر المتولى محمد صباح

جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341901مرعى محمد محمد مروه

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341902الخالٌلى حسن اشرؾ مرٌم

جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341903ؼراب احمد جابر منار

جداً جٌدناجح600493الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341904عطعوط سعد محمد منه

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341905قمر ابو حسٌن مصطفى عادل موده

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341906الطلخاوى محمد محسن مٌرنا

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341907الحلو محمد اشرؾ نرمٌن

 عبد محمد كامل مصطفى هللا نعمة

الؽنى عبد الرازق
جٌدناجح600449الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341908

ثانً دور600الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341909شعٌب على عادل نورهان

جداً جٌدناجح600483الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341910قفص رجب خلٌل هدى

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341911الدهشان محمد كمال حسن همس

 خالد الوهاب عبد عصام ٌاسمٌن

الؽباشى
جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسدمٌاط معادن5341912

المتمٌز المحلة5341921رزق هللا عوض عادل ابانوب
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341922الشناوى مصطفى السعٌد احمد
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341923العربى هللا نصر سالم حسن زٌاد
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341924العلٌم عبد كمال احمد طارق
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
مفصول600

المتمٌز المحلة5341925الششتاوى السٌد محمد محمد طلعت
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341926محمد ابراهٌم بكر حماده كرٌم
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341927محمد مصطفى كمال رضا كمال
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341928الشافى عبد محمد اسامه محمد
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341929مندور ابو حسانٌن رضا محمد
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341930الفرارجى محمدى مصطفى محمود
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

 ابو الششتاوى محمد محسن مصطفى

الؽٌط
المتمٌز المحلة5341931

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341932ندا عزٌز ندا سامى مٌنا
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341933الصاوى احمد مختار احمد الدٌن نور
 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341941صالح ابراهٌم بدٌر حسن ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600



المتمٌز المحلة5341942ابراهٌم الستار عبد على خالد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600396

المتمٌز المحلة5341943بكار محمد عصام شوقى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600391

 محمدالمعداوى ابراهٌم الرحمن عبد

البسطوٌسى
المتمٌز المحلة5341944

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341945هللا سبح محمد السٌد احمد هللا عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341946بدوى محمد عبدالمنعم محمد عالء
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600444

 عبد ٌوسؾ الرازق عبد عمرمحمد

الرازق
المتمٌز المحلة5341947

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
مقبولناجح600366

المتمٌز المحلة5341948بدٌرعلى المنسى حسن كرٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341949الجندى على على على محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341950حرب ابراهٌم فتحى احمد مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341951صالح رمضان احمد نبٌل مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600398

المتمٌز المحلة5341952سلٌمان نصٌؾ ٌسرى عاطؾ مٌنا
 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341961خضر ابراهٌم خالد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341962الرحٌمى ابراهٌم ابراهٌم محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

المتمٌز المحلة5341963حلٌمه ابراهٌم مصطفى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

المتمٌز المحلة5341964هٌكل رمضان العزٌز عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341965محمود محمد لطفى الهادى عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

المتمٌز المحلة5341966هللا عبد مبروك فرٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341967على الفتاح عبد سالم محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600383

المتمٌز المحلة5341968سالمه اللطٌؾ عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341969فرج بدٌر الرجال عز محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341970النوسانى احمد على نصر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

المتمٌز المحلة5341971الرشٌدى محمد متولى هشام احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341972محمد مصطفى محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341973بركات المرسى النبى عبد مجدى اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

المتمٌز المحلة5341974زٌد ابو السعٌد احمد حاتم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

المتمٌز المحلة5341975سعٌد احمد فؤاد سعٌد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

المتمٌز المحلة5341976زعٌر شعبان ابراهٌم  محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600481

المتمٌز المحلة5341977فهمى ابراهٌم احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454



المتمٌز المحلة5341978الدٌن نور محمد سالم السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

المتمٌز المحلة5341979شادى ابو العزٌز عبد حاتم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5341980حسن ابراهٌم حسن خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

المتمٌز المحلة5341981المنوفى عطٌه محمد هللا عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 ابراهٌم مصطفى ابراهٌم مصطفى

الدهنه
المتمٌز المحلة5341982

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

 الششتاوى العظٌم عبد خالد مصطفى

حسٌن
المتمٌز المحلة5341983

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

 العاطى عبد رمضان محمد مصطفى

الؽندور
المتمٌز المحلة5341984

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

المتمٌز المحلة5341985حموده حموده ابراهٌم ناجى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

المتمٌز المحلة5341986موسى الوهاب عبد ٌاسر ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

جداً جٌدناجح600490صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341991ابراهٌم اللطٌؾ عبد حمدى احمد

جٌدناجح600425صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341992حسن مصطفى محمد احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341993جمعه ابراهٌم محمد السٌد اسالم

جداً جٌدناجح600471صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341994ربه عبد الجلٌل عبد محسن اٌمن

جداً جٌدناجح600487صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341995عطٌه ؼالى عماد جون

جداً جٌدناجح600460صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341996العزٌز عبد حامد محمود  حازم

جداً جٌدناجح600462صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341997الدٌن فخر العظٌم عبد جمال العظٌم عبد

جداً جٌدناجح600461صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341998حرب ابراهٌم فتحى هشام هللا عبد

جداً جٌدناجح600454صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5341999بدوى سلطان وهٌب احمد على

جداً جٌدناجح600463صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342000العشماوى السٌد فتحً محمد فتحً

مقبولناجح600380صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342001الشرنوبى محمد كٌالنى سامح كٌالنى

جداً جٌدناجح600463صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342002احمدى احمد احمد محمد

جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342003فضه ابراهٌم محمد طه حازم محمد

جداً جٌدناجح600453صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342004عمر ابو اسماعٌل احمد سمٌر محمد

جداً جٌدناجح600453صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342005الدٌن فتح وهبه عاطؾ محمد

جٌدناجح600399صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342006الننى حسن ابراهٌم محمود

جٌدناجح600399صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342007حسن ابو السعٌد رمضان محمود

جداً جٌدناجح600466صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342008محمود محمد محمد الحلٌم عبد محمود

جٌدناجح600433صناعٌة الكترونٌاتالمتمٌز المحلة5342009الحلو سمٌح محمد نصر ٌوسؾ



المتمٌز المحلة5342021الزراق احمد محمد رجب ابراهٌم
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600393

المتمٌز المحلة5342022عماره السٌد احمد حامد احمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
مقبولناجح600354

المتمٌز المحلة5342023البلقٌنى محمد ربٌع احمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342024خفاجى منصور على شرٌؾ احمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
مقبولناجح600381

المتمٌز المحلة5342025صقر محمود محمد عادل احمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342026محمد الدسوقى السٌد عالء احمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342027سلٌمان محمود الوهاب عبد محمد بسام
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600399

المتمٌز المحلة5342028البندراوى المحمدى احمد جمال
 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342029الماظ ابراهٌم حسن رشاد حسن
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600392

المتمٌز المحلة5342030حسن محمد شفٌق السعٌد خالد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600413

المتمٌز المحلة5342031حالله عطا محمد جوده خالد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600417

المتمٌز المحلة5342032الحنفى السالم عبد حسن راشد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600404

المتمٌز المحلة5342033صٌام المنعم محمدعبد سامح رائؾ
 النسٌج صناعة

والترٌكو
مفصول600

المتمٌز المحلة5342034اسماعٌل لطفى محمد سامح
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600392

المتمٌز المحلة5342035الصٌاد حسن حسٌن حسن الرحمن عبد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600411

 عاطؾ الدٌن عالء الشكور عبد

عطٌه عبدالشكور
المتمٌز المحلة5342036

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600429

المتمٌز المحلة5342037سعده ابو ابراهٌم الدسوقى الدسوقى على
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600407

المتمٌز المحلة5342038عطا محمد جالل ابراهٌم محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600416

المتمٌز المحلة5342039شوشه ابراهٌم محمد احمد محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600418

المتمٌز المحلة5342040النحاس احمد ٌوسؾ احمد محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
مقبولناجح600379

المتمٌز المحلة5342041عبده محمد المنعم عبد السعٌد محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600429

المتمٌز المحلة5342042احمد محمد الدسوقى السٌد محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600447

المتمٌز المحلة5342043ٌوسؾ السٌد محمد سامى محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600450

 محمد الرحمن عبد الرحمن عبد محمد

الجمل
المتمٌز المحلة5342044

 النسٌج صناعة

والترٌكو
مقبولناجح600381

 العزٌز عبد سوسو العزٌز عبد محمد

الجندى
المتمٌز المحلة5342045

 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342046شكٌل محمود احمد السٌد محمود محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600420

المتمٌز المحلة5342047رجب محمد النبى عبد محمود محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600404

المتمٌز المحلة5342048زٌد ابو محمد العظٌم عبد ٌسرى محمد
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600448



المتمٌز المحلة5342049البلتاجى على حسن سعٌد محمود
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600413

 المقصود عبد جمال محمد محمود

عبدالجواد
المتمٌز المحلة5342050

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600420

المتمٌز المحلة5342051الحلو حسن الرحمن عبد حسن مصطفى
 النسٌج صناعة

والترٌكو
مفصول600

المتمٌز المحلة5342052المتولى المتولى عزت محمد مصطفى
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600423

المتمٌز المحلة5342053الشماخى محمدعمر محمد مصطفى
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600417

 حلمى الواحد عبد محمود مصطفى

توفٌق
المتمٌز المحلة5342054

 النسٌج صناعة

والترٌكو
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342055صباح المصلحى هللا عبد هشام
 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600437

المتمٌز المحلة5342061المرسى ابراهٌم محمد سامى احمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342062محمد احمد حسن محمد احمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600454

المتمٌز المحلة5342063شوالى ابو الششتاوى محمد محمد احمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342064جاد السٌد مصطفى محمد احمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342065ابوحبٌب ربه عبد محمود احمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342066الخولى اسماعٌل المجٌد عبد اسماعٌل
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600441

المتمٌز المحلة5342067النبراوى عطٌه عصام اشرؾ
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
راسب600

المتمٌز المحلة5342068حسن محمد فرحات اشرؾ
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342069سوٌدان مصطفى السٌد مصطفى السٌد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342070الكاشورى السٌد المرسى بشارعادل
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600450

المتمٌز المحلة5342071شتا الدسوقى مصطفى محمد حسٌن
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600424

 السعٌد عبدالحى السعٌد عبدالحى

الشرقاوى
المتمٌز المحلة5342072

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342073رزق العظٌم عبد ابراهٌم على كرٌم
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342074االصبح احمد حسن احمد محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342075سالم السٌد محمد السٌد محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600

المتمٌز المحلة5342076الدرس محمد الحمٌد عبد زٌن محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600442

المتمٌز المحلة5342077بركات احمد محمد سامى محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600433

 عبدالحمٌد السعٌد عبدالحمٌد محمد

عجٌنه
المتمٌز المحلة5342078

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600462

المتمٌز المحلة5342079الرجبى الحى عبد سعد مجدى محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600442

المتمٌز المحلة5342080ابوطبل حسٌن المنعم عبد مسعد محمد
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جٌدناجح600414

المتمٌز المحلة5342081رمضان فرحات محمد امٌن محمود
 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
ثانً دور600



جٌدناجح600410الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342091التطاوى محمد احمد اسراء

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342092سالم السٌد محمد السٌد اسراء

جداً جٌدناجح600478الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342093المملوك محمد محمد اسراء

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342094الدٌن حسام على بدٌر مسعد اسراء

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342095العزب ابراهٌم عزت رضا امل

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342096الهادى عبد احمد عٌد ابراهٌم امٌره

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342097على الجواد عبد السٌد السٌد امٌره

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342098بسٌونى ابراهٌم مدحت امٌره

جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342099سوٌلم احمد شاكر عماد اٌه

جداً جٌدناجح600479الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342100البربرى محمد احمد محمد اٌه

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342101بسٌونى ابراهٌم مدحت اٌه

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342102على الجواد عبد محمد البرعى بسمه

جٌدناجح600449الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342103القورى محمد ابراهٌم ابراهٌم بسنت

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342104مرزوق الرحٌم عبد احمد محمد حٌاه

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342105عطا محمد جالل محمد دعاء

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342106الخولى السعٌد هللا عبد مسعد رحاب

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342107البسٌونى السٌد زكرٌا رٌم

جٌدناجح600432الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342108البدوى السٌد على سحر

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342109السعودى ابراهٌم سعد محمد سحر

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342110المصرى محمود المجد ابو محمد سلوى

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342111فرحات عطا عطا عطا سمر

جٌدناجح600429الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342112عوض حسٌن محمد سمر

جٌدناجح600442الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342113امهرو رمضان السعٌد شٌماء

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342114بكر الدسوقى رجب محمد علٌه

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342115الطنطاوى المنعم عبد الفتاح عبد فاطمه

جٌدناجح600436الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342116السبكى ابراهٌم صبحى اشرؾ فرٌده

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342117حرب الجواد عبد محمد ابراهٌم كامٌلٌا

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342118السٌد ؼازى السٌد السٌد لٌلى



ثانً دور600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342119جرجس حبٌب منٌر كمال  مادونا

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342120الجمٌزى محمد محمد السٌد مرٌم

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342121السٌد العزٌز عبد شندى اٌمن مرٌم

 الؽنى عبد احمد سٌد شعبان مرٌم

الشوحه
جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342122

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342123حلبه محمد السعٌد المنعم عبد مرٌم

جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342124شهده ابو محمد محمد ممدوح مرٌم

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342125الرحمن عبد محمود على حسن هلل منه

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342126هللا حب رشدى عزت مٌاده

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342127الشرملسى محمد اسماعٌل محمود نجالء

جداً جٌدناجح600453الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342128ربٌع محمد احمد عطٌه ندا

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342129االرنوطى مصطفى حسن اشرؾ ندى

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342130الصٌاد محمد رضا ندى

جٌدناجح600447الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342131بدوى ابراهٌم محمدالزؼبى طلعت نزهه

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342132احمد عبدالرحٌم راشد احمد نورا

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342133قرقر على فارس نورا

جٌدناجح600444الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342134فتٌح الؽرٌب السٌد نورهان

مفصول600الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342135حسٌن صالح صالح حسٌن هاجر

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342136مشالى محمد بدٌر صالح هاجر

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342137فتٌح اسماعٌل عثمان محمد هاجر

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342138همٌله امٌن عرفه محمد هاجر

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342139العنٌن ابو سالم شرٌؾ هبه

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342140محمود محمد محمد عبدالحلٌم هند

جٌدناجح600433الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342141الدسوقى احمد ابوالعز محمد هند

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342142الشبكشى شعبان مسعد محمد هند

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342143عاصى عمرو محمد والء

جٌدناجح600429الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342144عماره محمد احمد خالد ٌاسمٌن

 ؼازى رمضان ؼازى ٌاسمٌن

الششتاوى
جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342145

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالمتمٌز المحلة5342146سالم على صالح محمد ٌاسمٌن



جٌدناجح600428السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342151محمد الدٌن عزٌز حسن ابراهٌم

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342152محمد العساسى عطٌه محمد ابراهٌم

جٌدناجح600448السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342153العشرى احمد محمد ابراهٌم احمد

جٌدناجح600419السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342154عاشور محمود محمد اشرؾ احمد

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342155الشوار محمد السٌد احمد

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342156المكاوى محمود احمد حسانٌن احمد

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342157رٌه ابو محمد احمد حسن احمد

جٌدناجح600404السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342158موسى احمد سامى احمد

جٌدناجح600425السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342159العباسى شٌبه محمد سامى احمد

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342160نوفل محمد على الوهاب عبد احمد

 العزٌز عبد السالم عبد عصام احمد

الدٌب
جٌدناجح600433السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342161

 الفتوح ابو صالح محمد على احمد

الشرقاوى
جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342162

جٌدناجح600414السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342163الشرٌؾ العال عبد محمد احمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342164الدٌب الحكم عبد محمد هادى احمد

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342165المهدى محمد السٌد ٌاسر احمد

جٌدناجح600396السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342166محفوظ الؽنى عبد صبرى اسالم

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342167عماره المطلب عبد على فتحى اسالم

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342168درة النصر ابو محمود اسالم

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342169فوده المجٌد عبد كمال محمد اٌمن

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342170الفرماوى المجٌد عبد محمد اٌهاب

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342171المتناوى جمال ابراهٌم جمال

 المعطى عبد محمود صالح حازم

الطوٌل
جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342172

 محمد المحسن عبد مصطفى حسام

الشرقاوى
مفصول600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342173

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342174حسن مصطفى حسن محمود حسن

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342175فٌاض على حسٌن الهادى حسٌن

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342176خلٌل زكى محمد زكى خالد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342177الباجورى سالم صالح سالم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342178صٌام فتوح شعبان صبرى شعبان



ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342179المخزنجى محمد شعبان فرٌد شعبان

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342180النعمانى على محمد فرج طارق

مقبولناجح600385السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342181البحٌرى  اسماعٌل محمد سعٌد عادل

مفصول600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342182قطب محمد الؽنى عبد عاشور عادل

 الخالق عبد الرازق عبد الخالق عبد

شحاته ابراهٌم
ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342183

جٌدناجح600393السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342184دروٌش رٌاض حسنى عبدهللا

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342185مندور حسٌن على الشحات على

مقبولناجح600382السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342186الدرس على حسن محمد على

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342187شنب ابو محمد محمد السٌد عماد

مقبولناجح600389السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342188كرم الجواد عبد نجٌب محمد عمرو

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342189القسطاوى صالح على فارس

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342190حمودة حسن توفٌق منجود فؤاد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342191سدراك ادوار كمال ادوار كمال

 الهادى عبد عمر ابراهٌم محمد

المصرى
جٌدناجح600412السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342192

جٌدناجح600417السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342193البهوتى احمد احمد محمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342194الشوار محمد السٌد محمد

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342195احمد عدس نبوى السٌد محمد

جٌدناجح600439السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342196رمضان على محمد خالد محمد

جٌدناجح600417السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342197الجبالى عٌد سامى محمد

جٌدناجح600396السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342198محمد مشحوت فتحى سامى محمد

جٌدناجح600404السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342199الشرقاوى حسنٌن محمد سعٌد محمد

مقبولناجح600380السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342200محمد الرازق عبد طارق محمد

جٌدناجح600403السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342201حنفى محمد عادل محمد

جٌدناجح600400السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342202ربٌع مصطفى المنعم عبد محمد

جٌدناجح600407السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342203جبر السٌد فرج مفرح محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342204عٌسى اسماعٌل ابراهٌم محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342205صالح احمد صالح سعٌد محمود

 الرؤؾ عبد محمود الرؤؾ عبد محمود

القراقصى
جٌدناجح600411السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342206



 اللطٌؾ عبد محمد النبى عبد محمود

جمعه
مفصول600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342207

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342208سرور ابراهٌم محمد هللا عطا محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342209القزاز فرج محمد محمود

 المجٌد عبد احمد الدٌن محى محمود

الخالق عبد
مفصول600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342210

 عبد محمود مصطفى احمد سٌد مروان

المعبود
ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342211

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342212الجوهرى حسن انور رجب مصطفى

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342213هالل رمضان عادل مصطفى

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342214على الصاوى الحمٌد عبد جالل نادر

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342215زاٌد ٌوسؾ السٌد محمد هشام

ثانً دور600السٌارات صٌانةالزٌات كفر سٌارات5342216الطوٌل احمد البارى عبد احمد ولٌد

 الحمٌد عبد ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم

على
الزٌات كفر سٌارات5342221

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342222السنطى محمود الرحٌم عبد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

 عطٌه الدٌن جمال شوقى الرحمن عبد

الدٌن شمس
الزٌات كفر سٌارات5342223

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

 ابو الرازق عبد عزت الرحمن عبد

حشٌش
الزٌات كفر سٌارات5342224

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

 عبده القادر عبد محمد القادر عبد

ابراهٌم
الزٌات كفر سٌارات5342225

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

الزٌات كفر سٌارات5342226الؽرباوى محمد احمد هللا عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342227داود احمد المنعم عبد محمد المنعم عبد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342228شوشه ابو محمد ربٌع عمرو
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342229الشوبرى محمد سعٌد احمد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600469

الزٌات كفر سٌارات5342230عثمان سٌد عثمان احمد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342231على حسٌن محمد اشرؾ محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342232ؼزال حسنٌن مصطفى خلٌل محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342233زٌدان محمد سمٌر محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342234طاحون فتحى محمد فتحى محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

الزٌات كفر سٌارات5342235ؼنٌم الجٌد عبد محمد محمود محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مقبولناجح600371

الزٌات كفر سٌارات5342236زٌدان زكرٌا ٌحى محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342237هجرس محمود بكر ابو محمد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600452

الزٌات كفر سٌارات5342238سوٌد ابراهٌم احمد الفتاح عبد مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600



الزٌات كفر سٌارات5342241على ابراهٌم فتوح ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342242الشاذلى عطٌه فتحى خٌرى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342243االشول سلٌمان محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342244الٌزٌد ابو جالل عالء جالل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342245عبده حسن المجٌد عبد اشرؾ عالء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342246رمضان ابراهٌم سعٌد محمد عالء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342247على احمد طه جعفر كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342248االدشٌهى الحمٌد عبد اسماعٌل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342249خطاب السٌد محمد عادل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342250هللا ضٌؾ محروس على محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342251تهامى رفاعى ابراهٌم محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342252الحداد حمر ابو عدس محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الزٌات كفر سٌارات5342253الجناٌنى ابراهٌم على محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

5342261فرح محمد امٌن صابر ابراهٌم ابراهٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

5342262بعٌت السٌد محمود سمٌر زٌد ابو
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

5342263شلبى احمد الشحات خالد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

5342264محمد ابراهٌم الدٌن عز اٌمن اسامه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600512

5342265ٌوسؾ رزق الدسوقى مدحت اسامه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

5342266الحمٌد عبد محمد كامل اسالم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600492

5342267بدران ابراهٌم ابراهٌم حسبو اشرؾ
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

 االبارى عبد السعٌد محمد محمد اكرم

العطا ابو
5342268

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600522

5342269بحبح احمد محمد محسن السٌد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

5342270الشرقاوى فوزى محمد حسن امٌر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

5342271كٌوان مسعد رضا حاتم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

5342272داود العدوى احمد السٌد محمد حسام
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600504

5342273النجار حمدى رمضان خالد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600516

5342274الحادق التابعى محمد حامد زٌاد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

5342275زاٌد ابو وهبه على محمود زٌاد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478



5342276هللا جاب فكرى ثروت سامح
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

5342277حجاج طة عوض السٌد الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

5342278السٌد ابراهٌم السٌد على الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

5342279رومٌه محمد محمد الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600494

5342280مصطفى العزٌز عبد فاضل العزٌز عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

5342281البرعى السٌد ربٌع سادات هللا عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

5342282البسٌونى حافظ كامل عمر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

5342283الشبراوى نعمان احمد نعمان عمر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600419

5342284القصبٌى شعٌشع ابو ؼازى على ؼازى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

5342285هللا ابوعبد احمد مسعد ناجح فارس
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

 محمد رفعت محمد طارق كرٌم

الطناحى
5342286

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

5342287ٌاسٌن السٌد حامد محمود كرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

5342288عتمان الباز محمد محمد ماجد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

5342289هللا عبد احمد احمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

5342290الدٌك محمد السعٌد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600517

5342291السوٌدى حلمى حماده محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

5342292خلٌل محمد خالد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

 محمود المعطى عبد المعطى عبد محمد

بصله خاطر
5342293

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

5342294العباسى ابراهٌم محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

5342295الموجى حسن سمٌر محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

5342296العشماوى كامل على محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600449

5342297عتمه ابو كمال محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

5342298العال عبد احمد على ناجح محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

5342299ٌوسؾ رزق الدسوقى اسامه محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

5342300صٌام عبده حسن رضا محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

5342301البلٌسى عوض زكرٌا عوض محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600395

5342302حموده وهٌب السٌد محمد محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

5342303الشرباصى السٌد رضا محمود محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439



 عبد السعٌد المنعم عبد محمد مصطفى

الرازق
5342304

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

5342305عقٌل ابراهٌم نسٌم محمد نسٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478

5342306النواح عطٌه محمد ٌوسؾ
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486

5342311صبح رجب احمد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342312خلٌفه ابراهٌم بركات احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342313الرفاعى ٌوسؾ شرٌؾ احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

5342314جمعه محمد طارق احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

5342315القاضى حامد محمد عٌد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342316داود عثمان ماٌز احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342317الؽفار عبد احمد محمد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342318عٌد المنعم عبد محمد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

5342319البسٌونى محمد محمد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342320الصحفى محمود محمد احمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342321حمام كامل ٌاسر ادهم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342322عٌسى ابو نصر اشرؾ اشرؾ
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

5342323اسماعٌل المحسن عبد عاصم الحسن
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5342324الجٌار حسن احمد سامح امٌر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

5342325مخارٌطه محمد محمود امٌر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342326جامع محمد محمد اٌهاب
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

5342327مؤمن عبده محمد باسل
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

5342328ضالم عطٌه محمد باسم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342329محمد ابو الهادى عبد على محسن بدر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342330سعد احمد بالل بالل
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342331المرٌح حسن احمد حازم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342332حسان حلمى رضا حسام
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342333ؼراب محمد شكرى خالد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342334الكفراوى محمد محمد زٌاد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

5342335سلٌم ابراهٌم ابراهٌم وهٌب ساهر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



5342336الشرقاوى اسماعٌل محمد طارق
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

5342337حبٌشى طة احمد طة
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342338محمد القادر عبد صالح الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

5342339العز ابو احمد محمد الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439

5342340عوض محمد احمد محمود الرحمن عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

5342341هللا فضل عبده رجب اٌمن هللا عبد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600484

5342342صلى على محمد على
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342343شقرٌه لطفى محمد ناجى محمد عماد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

5342344البربٌر كمال ولٌد عمرو
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342345حبٌب ولٌم ثروت فادى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600484

 ابراهٌم احمد محمد الهوارى فارس

الهوارى
5342346

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431

5342347ؼازى الحى عبد نبٌه فتحى فتحى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342348رزه ابو دروٌش احمد كرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

5342349الشعراوى الفتاح عبد خمٌس كرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

5342350عفت العزٌز عبد ماهر كرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

5342351البسٌونى الحمٌد عبد عصام مالك
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

5342352عٌسى ابو نصر ابراهٌم محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

5342353الراعى محمد فاضل حاتم محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

5342354عٌسى احمد حسن محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

5342355المنٌاوى كامل حسنى محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

5342356ندا طه الداودى عبده محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342357وزه رمضان على محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342358درة محمد مجدى محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342359ؼانم المحسن عبد محمد محسن محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342360الدهب ابو خلٌل محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342361الؽرباوى رافت محمد محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

5342362الشوٌحى محمد جالل محمود محمد
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

 البارى عبد البارى عبد هانى محمد

عرام
5342363

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



5342364السقا الرحمن جبرعبد جابركامل محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

5342365البرعى فهٌم عطا عزت محمود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

5342366العزب احمد مختار فتحى مختار
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600435

5342367هللا عبد حنا عزٌز اٌمن مٌنا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

5342368السبع العراقى فوزى محمد هشام
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600545

5342369صالح مسعد ناصر وسٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342381الهادى عبد ابراهٌم محمد ابتسام
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5342382صٌام احمد اكرام اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

5342383شاكر ادرٌس حامد اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5342384زٌان على مسعد رٌاض اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

5342385النشوقاتى ابراهٌم ماجد اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5342386ابوملوه احمد حامد محمد اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

5342387ابوطرٌه محمد محمد اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

5342388القناوى المعصراوى حسن اسماء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

5342389الزاهد رمضان عاطؾ اسماء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600538

5342390شولح خلٌل شعبان االء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

5342391قناوى هللا عبد ناصر امٌره
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5342392الرازق عبد عوض محمد اٌه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

5342393خلؾ احمد ٌوسؾ معتز اٌه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600536

5342394الدنون احمد منٌر وصفى بسمله
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342395الملٌجى الحمٌد عبد احمد حسن جانا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5342396الحطاب مسعد الدٌن صالح خلود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

5342397اللطٌؾ عبد محمد محمد خلود
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600516

5342398البراوى على حسن دعاء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342399المخٌصى فوزى طلعت محمد دعاء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

5342400الفتوح ابو حسن السٌد دنٌا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

5342401السٌد محمد عبده شعبان دنٌا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

5342402الموجى بكرى سعد مجدى دنٌا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



5342403العزٌز عبد سٌد اٌمن رحمه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5342404سالم عٌد محمد رحمه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

 عبد مسعد زؼلول سعد عصام رضوى

العال
5342405

 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342406عٌد ابو على محمد رنا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

5342407الشوبكى احمد شرٌؾ روان
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342408عبده ابو محروس ولٌد روناء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5342409الشربٌنى الؽنى عبد الحكٌم عبد رٌهام
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

5342410المهدى محمد السٌد ساره
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

5342411العٌسوى محمد فرٌد سماح
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5342412محمد سعٌد صالح محسن سهٌر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342413فرج العزٌز عبد عفت احمد سهٌله
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342414السرى المقصود عبد اسامه سهٌله
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600553

5342415الصواؾ السٌد ٌحٌى صفا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

5342416ٌاسٌن محمود اٌهاب صفاء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600540

5342417مقلد حسن عبده عال
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

5342418سالم على اشرؾ ؼاده
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342419الفتاح عبد محمد محمد فاطمه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

5342420الشاذلى هللا عبد بدٌر فرح
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342421الدرٌنى عبدالعزٌز طارق ماجده
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

5342422اسكندر نصٌؾ ابراهٌم مرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342423المندى طاهر اشرؾ هللا منه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

5342424النجا ابو كامل هشام هللا منه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342425الهوارى حسن حسن منى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600546

5342426رخا محمد زكرٌا مجدى مٌرنا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

5342427منصور رمضان ابراهٌم ندى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600541

5342428الكٌالنى حسنٌن السادات ندى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342429خلٌل على السٌد ندى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

5342430الدنون مسعد زكرٌا محمد ندى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479



5342431االلفى عبده ناجى ندى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342432عباس محمد محمد هانى نرمٌن
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342433السمبسكانى مصطفى عبده نوران
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5342434الشربٌنى نعٌم محمد محمد هاجر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600495

5342435حبٌشى صالح الشاذلى هدوه
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

5342441رزق العٌاشى مسعد ٌاسر اسراء
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبس

5342442الجحر محمد خالد دنٌا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600490الجاهزة المالبس

5342443عامر الؽفار عبد مصطفى هللا عبد رنا
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبس

5342444الخمٌسى التابعى وائل روان
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبس

5342445شطا مسعد شرٌؾ شرٌن
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جٌدناجح600437الجاهزة المالبس

5342446المر محمود طه مرٌم
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبس

5342447جوهر سالم نصر عماد نهى
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبس

5342448بصل جمعه محسن هدٌر
 األوربى المصنع

الرئٌسى الفرع
جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبس

5342451الشهاوى محمد محمد احمد اسالم
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

5342452شكبات اللطٌؾ عبد فاروق خالد اسالم
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

5342453زاٌد الؽفار عبد محسن اسالم
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

5342454ابراهٌم احمد محمد عامر السعٌد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342455ابراهٌم على الهٌثم امٌر
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342456حموده ابراهٌم ابراهٌم محمد اٌمن
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342457محمد ابراهٌم كامل محمد اٌهاب
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600427

5342458عشعشع حسنٌن حسن حسنٌن حسن
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342459موسى على محب ماهر حسن
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342460الرٌس فهمى مصطفى خالد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342461المرشدى ابراهٌم محمود محب على
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342462العظمه الجاوٌش محمد عمار
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342463ورده محمد ربٌع محسن
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342464الشافعى محمد احمد محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5342465العزاق رشاد حامد اشرؾ محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600432



5342466البسطوٌسى زكى اشرؾ محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

5342467االنور محمد الشافى عبد تمام محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

5342468العبد احمد محمد فتحى محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342469المؤمن عبد احمد سمٌر وائل محمد
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342470حافظ محمد محمود محمد محمود
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

5342471اسماعٌل محمد حماده اٌمن مصطفى
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342472هدهد محمد احمد مصطفى ٌوسؾ
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

5342481عوض البحٌرى شلبى السٌد خلود
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

5342482الحنفى محمد صالح محمد دٌنا
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342483محمد ابراهٌم القادر عبد احمد زٌنب
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342484بصل محمود محمد محمد ساره
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

5342485بدران سعد محمد صالح مرٌم
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

5342486الكرداوى على الدسوقى مجدى مٌرنا
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342487سالم االمام مصطفى نعمه
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342488ٌونس ابو الشافعى محسن هاجر
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342489الشاذلى محمد محمود عالء هاٌدى
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600529

5342490مرعى عباس بهٌج محمد همس
 األوربى المصنع

الجدٌدة دمٌاط فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

مفصول600الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342501عوده الهادى عبد محمد السٌد احمد

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342502نوفل ابراهٌم محمدى رضا احمد

 محمد العظٌم عبد ابراهٌم العظٌم عبد

الشافى عبد
جٌدناجح600399الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342503

جٌدناجح600395الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342506الشناوى محمد اسامه اسراء

 على الرحمن عبد اشرؾ اسراء

الخواجه
جٌدناجح600417الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342507

جٌدناجح600408الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342508حجازى ابو محمد حسن رمزى اسراء

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342509شحاته ابراهٌم شحاته رمضان اسراء

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342510داود السمٌع عبد ابراهٌم عادل اسراء

جٌدناجح600420الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342511الزعبالوى على سعد النبى عبد اسراء

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342512الؽٌط ابو محمد محمد اسراء

جٌدناجح600426الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342513دروٌش المنعم عبد مصطفى اسراء



 القادر عبد الفتاح عبد اشرؾ امانى

محمد
جٌدناجح600444الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342514

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342515العزٌز عبد العابدٌن زٌن مناع امٌنه

جٌدناجح600401الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342516الحلٌم عبد محمود احمد السٌد اٌمان

جٌدناجح600399الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342517فرج الٌمانى السٌد اٌه

جٌدناجح600408الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342518الصفطى السٌد حسٌن هللا عبد دالٌا

جٌدناجح600405الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342519مصطفى على السعود ابو رمضان دنٌا

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342520شاهٌن ابراهٌم مسعد محمد دنٌا

جٌدناجح600425الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342521ربٌعى عمر رشاد محمد ابراهٌم رحمه

جٌدناجح600426الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342522الشربٌنى احمد محمد شعبان روان

مفصول600الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342523جلٌظه الحمٌد عبد ابراهٌم شعبان سماح

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342524الشوربجى الرفاعى محمد سماح

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342525على ابو محمد عادل محمد سماح

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342526حسنٌن عرفه جالل شفٌق سهٌر

جٌدناجح600433الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342527الموجى محمود محمود ناصر شرٌن

جٌدناجح600428الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342528الهادى عبد كامل كامل على عفاؾ

جداً جٌدناجح600493الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342529الطمبارى احمد محمد احمد فاطمه

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342530شاهٌن الحى عبد صالح محمود فاطمه

جٌدناجح600432الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342531الملٌجى محمد المحمدى رضا مرٌم

جٌدناجح600407الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342532شعالن الحمٌد عبد على عامر منار

 ابو الدسوقى ابراهٌم رضا هللا منه

رحاب
جٌدناجح600419الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342533

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342534خضر محمد كمال احمد ندا

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342535فرحات محمد العال عبد ماهر ندى

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342536مدكور مصطفى توفٌق محمد ندى

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342537الؽٌط ابو خلٌل متولى محمد ندى

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342538رٌه ابو امٌن رجب امٌن نسمه

 الجواد عبد محمد مسعد نورهان

السماحى
جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342539

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342540عباس الدٌن صالح الدسوقى هاجر

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342541ٌحٌى حسن على حاتم هدٌر



جٌدناجح600409الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342542شلبى الحافظ عبد محمد هدٌر

 ابراهٌم البسطوٌسى محمد وسام

الشورى
جٌدناجح600429الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342543

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسالصٌاد ترٌكو5342544النقٌطى السٌد عبد ابراهٌم خالد ٌاسمٌن

5342551بحٌرى محمد احمد احمد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

5342552ربه عبد محمود ابراهٌم اسامه احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

5342553االتربى احمد الؽرٌب حسن احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

5342554الكتبى محمد الحمٌد عبد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

 عبد البصٌر عبد الرازق عبد احمد

المنعم
5342555

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5342556الؽرباوى كمال على احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600545

5342557الحالج ابراهٌم المرسى محمد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342558على الؽالى سعٌد محمد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

5342559الصٌوحى صابر محمد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342560هللا عبد السعٌد كمال محمد احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5342561البواب احمد هانى احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

5342562الحسانٌن الرؤؾ عبد احمد ٌاسر احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

 اللطٌؾ عبد هارون ٌحٌى احمد

الجوجرى
5342563

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

5342564المنٌر عبده رمضان عادل ادهم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5342565جمعه محمد وهٌب مسعد اسامه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

5342566الشهاوى على عماد اسالم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

5342567بركات السٌد الخضر السٌد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

5342568الجزار فتحى الجلٌل عبد السٌد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5342569النواصرى النادى النادى عاصم النادى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342570خٌرالدٌن السالم عبد محمد امجد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

5342571ربه عبد محمود ابراهٌم اسامه اٌهاب
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

5342572الشافعى محمد زكرٌا اٌهاب
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

5342573زؼدان  الفتاح عبد عباس باسل
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600489

5342574الحسٌنى محمد محمد تامرطارق
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342575جعفر رمضان محمد حسان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517



5342576حفٌله احمد عوض ابراهٌم حسن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342577خلٌل حسن عالء حسن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600529

5342578الجدٌدى محمد ابراهٌم محمد حسن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

5342579طرابٌه احمد الناصر عبد حسٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342580الوصٌفى السٌد حسٌن طارق خالد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5342581حسن راؼب عماد خالد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

5342582عٌد محمد كامل خالد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

5342583الراعى على محمود محمد خالد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5342584عٌسى الحمٌد عبد اسماعٌل رزق رزق
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5342585السوٌسى السٌد محمود رضا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

5342586رجب ابو ابراهٌم مسعد خالد زاهر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

5342587قوره محمد شرٌؾ زٌاد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

5342588اللتقانى فتحى ماهر زٌاد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342589ؼنٌم محمد فكرى طه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

 عبد البارى عبد محمد البارى عبد

البارى
5342590

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5342591الشحات الفتاح عبد حسن الرحمن عبد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

 السٌد سلٌمان سلٌمان الرحمن عبد

سلٌمان
5342592

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

5342593سالمه ابو عبده طارق الرحمن عبد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

5342594الشامى اسماعٌل حامد محمد هللا عبد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

5342595الحداوى زهٌر محمد هللا عبد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

5342596عثمان ابراهٌم عثمان محمود هللا عبد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

5342597الخمٌسى الهادى عبد محمد عبده
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600435

5342598نعمان محمود حسام الدٌن عز
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

5342599حطبٌه ابراهٌم محمد ابراهٌم عزٌز
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

5342600النجا ابو القادر عبد محمد عمار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600508

5342601الحدٌدى مسعد محمد عمار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342602عجٌز محمد محمد السعٌد عمرو
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

5342603صابرالحفناوى عاطؾ عمرو
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498



5342604الشهاوى الرحمن عبد هانى عمرو
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5342605زاٌد ابو رمضان عماد فارس
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

5342606العزم ابو رضا محمد فارس
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

5342607الزند السالم عبد اشرؾ كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

5342608الرداد احمد خالد كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

5342609الجنٌدى سمٌر طارق كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342610محمد ابو السٌد فتحى كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5342611السعود ابو محمد فتحى كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342612العنانى السٌد محمد هانى كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

5342613الدٌن عز ٌوسؾ اسامه مازن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5342614العساس الكاشؾ عوض ابراهٌم محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

5342615المرسى احمد احمد احمد محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342616الوفا ابو محمد جابر احمد محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

5342617الحواوشى توفٌق محمد اسماعٌل محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

5342618عدوه الحسٌنى حامد رمضان محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

5342619كامل محمد محمد عادل محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

5342620عالم الشافى عبد عارؾ محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

5342621دره محمد حلمى عبده محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

5342622ٌوسؾ محمد عبده ٌحى عبده محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

5342623حطٌبه هللا عبد ٌوسؾ عبده محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5342624هدٌهد احمد حسن عزٌز محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

5342625العنٌن ابو احمد محمد محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

5342626الحجرى حامد محمد محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

5342627حرز منصور محمد محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

5342628الكفافى زٌد ابو محمد محمود محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

5342629الزالقى منٌر منٌر محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5342630ابراهٌم الشٌخ عرابى احمد ناجى محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

5342631السلسٌلى عبده عبده نعٌم محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509



5342632نجم ابو الفتاح عبد حامد احمد محمود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

 ابو المعاطى ابو مصطفى السٌد محمود

المعاطى
5342633

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

5342634شرٌؾ احمد محمد عادل محمود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5342635موسى التواب عبد السٌد محمد محمود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

5342636الحدٌدى سلٌمان احمد ٌسرى محمود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342637احمد عطٌه احمد نبٌل معتصم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342638البٌسى ٌوسؾ شعبان ٌوسؾ
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342639الجمل الرحمن عبد ماهر ٌوسؾ
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

5342640فرحات عبده محمد ٌوسؾ
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5342651الخضرى السٌد عثمان اسراء
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

5342652قاسم ٌوسؾ على اسماء
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

5342653رضوان الشربٌنى محمد محمد امل
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

5342654القناوى محمود محمود اٌمان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

5342655العتبانى محمد محمود وائل اٌمان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

5342656البنان سعد بالل اٌه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

5342657الجنٌدى فوزى محمد اٌه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

5342658الخمبسى طلبه احمد خلود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

5342659خالد الجراٌحى حسن على خلود
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

5342660النواصره اسماعٌل محمد اسماعٌل دنٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

5342661العزونى محمد حسن حسن دنٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

5342662طنطاوى السٌد طنطاوى دنٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

5342663رداد عرفه عبده دنٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

5342664شاهٌن كمال محمد دنٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

5342665قطب رجب عترٌس ناصر دٌنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5342666بصار محمد رفعت مجدى رانٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

5342667مراد المرسى مصطفى هشام رانٌا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

5342668االلفى محمد مسعد رمضان رحمه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342669عوضٌن محمد مختار رحمه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481



5342670شبانه محمدحسن محمد رنٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

5342671البردٌسى على سٌد حسنى روان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

5342672طه محمد طارق روان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342673شلتوت رضا محمد ماهر روان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

5342674العزاق ناجى محمد هشام روان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600545

5342675سكرٌه محمد احمد عوض روضة
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

 محمد الهادى عبد السعٌد روهٌده

الزؼبى
5342676

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600538

5342677العلمى عثمان حسنى روٌدا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

5342678على ابو طاهر رضا زهراء
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

5342679العال عبد الفتاح عبد سٌد سالى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5342680سمره ابو محمد السٌد سلوى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

5342681المسلمانى محمود احمد سمر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342682كسبر مصطفى التابعى صالح سمر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

5342683علوه حسٌن رجب سهٌله
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

5342684النجا ابو سعد محمد شروق
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

5342685التوارجً رضا رضا عزة
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499

5342686عطٌه عبده فاضل محمد فاطمه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342687البحرى فوزى محمد فاطمه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

5342688الفار ابراهٌم على فوزى كنوز
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

5342689الخضرى احمد اشرؾ مرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

5342690باشا ٌوسؾ اشرؾ االسالم منار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

5342691صبح محمد السعٌد منار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600550

5342692العربانى القادر عبد حسن هللا  منة
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5342693دهٌم المقصود عبد محمد هللا منة
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

5342694محفوظ عبده عٌد ٌعقوب ناٌل هللا منه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5342695نصر محمد عبده مها
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

5342696الخنٌنى نعمان الدسوقى مى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600540

5342697ؼراب الرحمن عبد الرحمن عبد مٌار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521



5342698زراع محسن احمد مٌرنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

5342699السوٌسى مرزوق سمٌر مٌرنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

5342700ٌونس المتولً عبده مٌرنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342701الداى سعد محمد مٌرنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

5342702جاد احمد ابراهٌم ٌسرى نجاه
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

5342703السلكاوى محمد محمود محمد نجالء
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

5342704االكرت حسٌن حمدان السٌد ندا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

5342705هللا عبد احمد مجدى نداء
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

5342706السوٌسى ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ندى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

5342707محمد النبى عبد السٌد ندى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

5342708مجاهد ابو التابعى السٌد نرمٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

5342709عراقى حجاج صالح نورا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600507

5342710العربانى السٌد انور نوران
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

5342711الؽطاس فتحى محمد فتحى نورهان
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

 مصطفى محمد محمد محمد نورهان

العزبى
5342712

 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

5342713اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد نٌره
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342714البلٌسى احمد فرٌد فاٌز نٌره
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5342715ملوه السٌد حسن احمد هاجر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

5342716العانوس  حافظ حافظ هاجر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

5342717عٌسى حامد حامد هاجر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600489

5342718هالل احمد مسعد هاجر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

5342719الصٌاد محمد حلمى احمد عادل ٌاسمٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5342720هللا عبد على محمد ٌاسمٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

5342721عامر محمد طارق ٌاسمٌنا
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342731الموافى نعٌم حسن احمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600486عامة نجارة

5342732شوشه محفوظ محفوظ حسٌن
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600489عامة نجارة

5342733العتمه فتحى اسامه على
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600455عامة نجارة

5342734الكندوز التابعى محمد محمد على
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600478عامة نجارة



5342735فرحات راشد محمد عمار
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600469عامة نجارة

5342736زٌو شحاته صدٌق عمر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600476عامة نجارة

5342737المال الخالق عبد فتحى السٌد فتحى
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600467عامة نجارة

5342738المؽربى محمد ممدوح كرٌم
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600487عامة نجارة

5342739الزهٌرى محمد فتحى ماهرماهر
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600480عامة نجارة

5342740العجمى عبده محمد جمال  محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600472عامة نجارة

5342741الؽٌطانى ابراهٌم خلٌل ابراهٌم محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600463عامة نجارة

5342742مسعد زؼلول سالم محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600482عامة نجارة

5342743الباز محمد مختار محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600469عامة نجارة

5342744موسى محمد هشام محمد
 للحاسبات المصرىة

دمٌاط
جداً جٌدناجح600481عامة نجارة

5342751القزاز مجاهد اسامه احمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431

5342752سالمه شوقى محمد سامى احمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

5342753الداودى المتولى المتولى محمد احمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

 عوض الرحمن عبد وجٌه احمد

العٌوطى
5342754

 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

5342755االلفى احمد منصور ماجد خالد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342756خفاجى السٌد محمد محمد زٌاد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

5342757نواره صالح محمد على الرحمن عبد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

5342758خفاجى محمد فاٌز محمد الرحمن عبد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600540

5342759محٌضى محمد على الرحمن عبد على
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

5342760شره احمد سٌد احمد الوهاب عمرعبد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

5342761برهام المعاطى ابو هشام عوض
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5342762صٌام السٌد هللا عال ٌاسر كرٌم
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600484

5342763الداودى العال عبد هللا عال محمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

5342764ٌوسؾ الباز عوض محمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

5342765شرٌشر عبده عبده محمود محمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

5342766الفار فكرى هانى محمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

5342767خبٌصه احمد داود جمال محمود
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600543

5342768مراد نعمان صابر صبرى محمود
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460



5342769خضر محمود محمود عثمان محمود
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342770الدٌن بدر محمود محمد محمد محمود
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

5342771رزق عبده الفتاح عبد محمد هشام
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5342772عسل السباعى على محمد هشام
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

5342781اللبان الشوربجى محمد االء
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342782البستانى الحسانٌن الحسانٌن اٌه
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

 المرسى محمد الرازق عبد خلود

محٌضى
5342783

 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5342784سلٌم ٌوسؾ ٌوسؾ وائل خلود
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

5342785خضر محمود محمود عثمان دعاء
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600538

5342786عثمان كامل انٌس دٌنا
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5342787بازٌد االمام محمد رحمه
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5342788صفا احمد جابر مصطفى رضا
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

5342789زٌاده ابو ابراهٌم احمد سارة
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5342790الداودى الوهاب عبد مسعد صبرى سمر
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600504

 الكرٌم عبد محمد اللطٌؾ عبد سهٌلة

السؤالً
5342791

 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

5342792شمخ احمد احمد صالح شٌزا
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

5342793السؤالى الستار عبد الستار عبد شٌماء
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5342794سالمه اسماعٌل على السٌد فاطمة
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

5342795المنجى فكرى ٌونس  مرٌم
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

5342796البرمبالى ٌوسؾ ٌوسؾ زكرٌا ندى
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

 ابو محمد الحمٌد عبد ممدوح ندى

الرجال
5342797

 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5342798بركات على ابراهٌم جمعه هاجر
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

5342799الؽندور احمد مجدى هاجر
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

5342800حموده الرحمن عبد هدٌرعبده
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

5342801الحق عبد الداودى على سمٌر ٌارا
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5342802حموده الحمٌد عبد سعد سامى ٌاسمٌن
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

5342803الحق عبد الداودى على سمٌر ٌاسمٌن
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

5342811حموده محمد ذكى احمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600493عامة نجارة



5342812الشبولى الدسوقى السمٌع عبد فارس
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600487عامة نجارة

5342813الدٌن بدر الرحمن عبد محمود فاٌز
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600476عامة نجارة

5342814الشعبانى الوصٌفى السٌد كامل
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600475عامة نجارة

5342815شرٌشر على ٌاسر مجدى
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600489عامة نجارة

 محمد الستار عبد الستار عبد محمد

السؤالى
5342816

 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600474عامة نجارة

5342817الزٌنى محمد الهجرسى فرٌد محمد
 للحاسبات المصرىة

الروضة فرع
جداً جٌدناجح600474عامة نجارة

الشٌخ كفر بٌال5342821رٌا ابو ابراهٌم االمام ابراهٌم صالح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الشٌخ كفر بٌال5342822موسى السٌد المنشاوى محمد هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600432

الشٌخ كفر بٌال5342823ربه عبد الشربٌنى احمد رضا محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الشٌخ كفر بٌال5342826اسماعٌل الحمٌد عبد عزت والء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600435

 ؼازى المقصود عبد محمدى ابراهٌم

المكاوى
ثانً دور600لحامطلخا سماد5342831

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342832سعٌد فراج فراج ناصر ابراهٌم

مقبولناجح600376لحامطلخا سماد5342833عامر عثمان الهادى عبد ابراهٌم احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342834نور العزٌز عبد اللطٌؾ عبد السٌد احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342835زٌد ابو ٌاسٌن السٌد احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342836مصطفى محمود سعٌد احمد

مقبولناجح600363لحامطلخا سماد5342837محمد الدسوقى القادر عبد شعبان احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342838الؽنى عبد مسعد محمد احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342839محمد فهمى السٌد ٌاسر احمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342840رزق البٌومى فتحى ٌاسر حسام

مقبولناجح600385لحامطلخا سماد5342841عطٌه محمد رزق محمد حسٌن

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342842الجوهرى صالح احمد جمعه خالد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342843همل المتولى العاطى عبد محمد رضا

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342844اسماعٌل حامد صالح سعد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342845ابراهٌم ابراهٌم محمد امٌن محمد سعد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342846بدر ابراهٌم الشحات ابراهٌم سلطان

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342847رضوان نعٌم مسعد شرٌؾ

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342848الحمٌد عبد الرؤؾ عبد اسماعٌل صبحى



ثانً دور600لحامطلخا سماد5342849العتبانى عبده الحافظ عبد صبحى

 محمد صبرى السالم عبد صبرى

الدرٌنى
ثانً دور600لحامطلخا سماد5342850

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342851البندارى السالم عبد المنعم عبد عاطؾ

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342852السٌد جابر عوض السٌد عالء

مقبولناجح600349لحامطلخا سماد5342853عبده احمد الهادى عبد حمزه كرم

مقبولناجح600358لحامطلخا سماد5342854البٌومى فتحى البٌومى محمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342855احمد المتولى هللا عبد الدٌسطى محمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342856حالوه رزق فتحى السٌد محمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342857البؽدادى الؽنى عبد محمد طلعت محمد

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342858الخالق عبد محمد الخالق عبد محمد

 القادر عبد الهادى عبد كمال محمد

نصار
ثانً دور600لحامطلخا سماد5342859

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342860عبده السٌد الهادى عبد احمد محمود

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342861فرحات عطٌه مصطفى صالح مصطفى

ثانً دور600لحامطلخا سماد5342862عباس محمد عباس هشام

جٌدناجح600411المعادن خراطةقنا معادن5342871محمد محمود محمد اسالم

جٌدناجح600433المعادن خراطةقنا معادن5342872حسن مصطفى على حسن

جٌدناجح600425المعادن خراطةقنا معادن5342873حسن مصطفى على حسٌن

جٌدناجح600426المعادن خراطةقنا معادن5342874احمد صالح الرحٌم عبد سٌد

جٌدناجح600421المعادن خراطةقنا معادن5342875على سٌد محمد سٌد

جٌدناجح600439المعادن خراطةقنا معادن5342876محمد محمد اسماعٌل محمد

جٌدناجح600416المعادن خراطةقنا معادن5342877الجلٌل عبد على حسن محمد

جٌدناجح600403المعادن خراطةقنا معادن5342878الباسط عبد شعبان خالد محمد

جٌدناجح600413المعادن خراطةقنا معادن5342879عطٌه السٌد الرحٌم عبد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةقنا معادن5342880اسماعٌل محمد الراضى عبد محمود

مقبولناجح600388المعادن خراطةقنا معادن5342881محمود على محمد محمود

جٌدناجح600406المعادن خراطةقنا معادن5342882احمد محمد جابر مصطفى

جٌدناجح600409المعادن خراطةقنا معادن5342883حسن سٌد محمد مصطفى

جٌدناجح600435لحامقنا معادن5342891احمد محمود حمدى احمد



جداً جٌدناجح600462لحامقنا معادن5342892على احمد الحمٌد عبد اسالم

ثانً دور600لحامقنا معادن5342893ٌوسؾ رشاد ٌوسؾ اٌهاب

جداً جٌدناجح600459لحامقنا معادن5342894راشد حسٌن محمد حسام

جٌدناجح600434لحامقنا معادن5342895رافع محمود حسٌن جبرٌل حسٌن

جداً جٌدناجح600462لحامقنا معادن5342896احمد محمد عمر خالد

جداً جٌدناجح600470لحامقنا معادن5342897الخالق عبد عالم منتصر زاٌد

جداً جٌدناجح600467لحامقنا معادن5342898محمد الظاهر عبد فكرى الحمٌد عبد

جداً جٌدناجح600472لحامقنا معادن5342899محمد ٌوسؾ محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600459لحامقنا معادن5342900على مصطفى احمد هللا عبد

جٌدناجح600437لحامقنا معادن5342901محمد دسوقى سٌد محمد

جداً جٌدناجح600456لحامقنا معادن5342902محمود السٌد مبارك محمد

راسب600لحامقنا معادن5342903سلٌمان علٌو جمال محمود

جٌدناجح600443لحامقنا معادن5342904احمد على خلؾ محمود

جداً جٌدناجح600468لحامقنا معادن5342905حسٌن السٌد محمود مصطفى

جٌدناجح600442لحامقنا معادن5342906احمد حسن محمد منتصر

جٌدناجح600429ورش ماكٌناتقنا معادن5342911حمدان على عامر احمد

جداً جٌدناجح600451ورش ماكٌناتقنا معادن5342912على محمد النبى عبد احمد

جٌدناجح600416ورش ماكٌناتقنا معادن5342913احمد متولى صالح حسٌن اسالم

جٌدناجح600418ورش ماكٌناتقنا معادن5342914عٌسى محمد نور حسن

مقبولناجح600380ورش ماكٌناتقنا معادن5342915السمان احمد شحات رائد

جداً جٌدناجح600467ورش ماكٌناتقنا معادن5342916الشاذلى سعٌد عصام سعٌد

مقبولناجح600372ورش ماكٌناتقنا معادن5342917صادق الحمٌد عبد محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600462ورش ماكٌناتقنا معادن5342918محمد حفنى محمود على

جٌدناجح600413ورش ماكٌناتقنا معادن5342919محمود محمد على محمد

جداً جٌدناجح600472ورش ماكٌناتقنا معادن5342920العال عبد السٌد مصطفى احمد محمود

جٌدناجح600434ورش ماكٌناتقنا معادن5342921حسن ابراهٌم عزت محمود

جداً جٌدناجح600450ورش ماكٌناتقنا معادن5342922على مبارك احمد مصطفى

جٌدناجح600436ورش ماكٌناتقنا معادن5342923محمد مبارك سٌد محمد مؤمن



جٌدناجح600419ورش ماكٌناتقنا معادن5342924الطاهر محمد ٌحٌى ٌوسؾ

قنا معادن5342931مطاوع خلؾ احمد المعتصم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

قنا معادن5342932سلطان صدٌق عاٌش صدٌق
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600435

جٌدناجح600430الومٌتالقنا معادن5342941مصطفى عبدالوهاب الستار عبد احمد

جداً جٌدناجح600469الومٌتالقنا معادن5342942خطاب شاكر الشافى عبد احمد

جٌدناجح600432الومٌتالقنا معادن5342943عوٌس محمد كمال اسامه

مفصول600الومٌتالقنا معادن5342944احمد حسن سعد حسن

جٌدناجح600424الومٌتالقنا معادن5342945اسماعٌل على الرحٌم عبد حمادة

جٌدناجح600428الومٌتالقنا معادن5342946مصطفى عتٌق الفتاح عبد عامر

جٌدناجح600449الومٌتالقنا معادن5342947سلٌمان محمد الحمد ابو هللا عبد

جداً جٌدناجح600452الومٌتالقنا معادن5342948الرازق عبد على حمدتو عالء

جٌدناجح600425الومٌتالقنا معادن5342949عاشور كامل رمضان كامل

جٌدناجح600437الومٌتالقنا معادن5342950محمود عثمان حسن محسن

جٌدناجح600434الومٌتالقنا معادن5342951اسماعٌل ٌونس اسماعٌل محمد

جداً جٌدناجح600453الومٌتالقنا معادن5342952قلٌعى سلٌم اشرؾ محمد

جٌدناجح600441الومٌتالقنا معادن5342953هلل عطا كمال سلٌم محمد

جٌدناجح600445الومٌتالقنا معادن5342954مصطفى الوهاب عبد عبدالحمٌد محمد

جٌدناجح600394الومٌتالقنا معادن5342955روبٌل شوقى كرم مكارٌوس

جٌدناجح600414الومٌتالقنا معادن5342956ؼزالى زكى الفتاح عبد هشام

جٌدناجح600428السٌارات صٌانةقنا معادن5342961محمود عباس حماده احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342962ابراهٌم حلمى محمد احمد

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةقنا معادن5342963المعٌن عبد عبده حراجى حسن

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342964عبٌد ابراهٌم عبٌد حسن

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342965كاجوج حسٌن مبارك حسنى

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342966بربرى تكرونى ٌوسؾ خالد

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةقنا معادن5342967حسٌن محمد بدرى دٌاب

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةقنا معادن5342968حسٌن محمد مراد الدٌن شهاب

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةقنا معادن5342969مدنى محمد احمد صالح



ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342970بربرى تكرونى ٌوسؾ طارق

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةقنا معادن5342971على محمد الناصر عبد على

جٌدناجح600423السٌارات صٌانةقنا معادن5342972الصادق عبد داود محمد عمرو

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةقنا معادن5342973محمد سعٌد محمد عمرو

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342974الرجال عبد الهادى عبد صابر محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342975سلٌمان امبارك صالح محمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةقنا معادن5342976الفتاح عبد سٌد محمود مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةقنا معادن5342977حسٌن ٌوسؾ مصطفى ٌوسؾ

قنا معادن5342981محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

قنا معادن5342982على حسٌن معروؾ ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600501

قنا معادن5342983دردٌر احمد طاهر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600498

قنا معادن5342984حسن عمران الباسط عبد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600544

قنا معادن5342985فاوى السٌد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600539

قنا معادن5342986اسماعٌل محمد مكى خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600508

قنا معادن5342987احمد توفٌق عبداالمام زكرٌا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600501

قنا معادن5342988حسن كامل رمضان سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

قنا معادن5342989حسٌن محمد منصور طارق
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

قنا معادن5342990ادرٌس كرار خالد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

قنا معادن5342991على محمود ٌاسر الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600506

قنا معادن5342992تمام سعد سمٌر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600492

قنا معادن5342993متولى صالح سٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

قنا معادن5342994ٌوسؾ ثابت شعبان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

قنا معادن5342995مبارك احمد الحكٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

قنا معادن5342996امٌن صابر كرم محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600517

قنا معادن5342997على احمد محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

قنا معادن5342998مصطفى صبرى ابراهٌم مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600493

قنا معادن5342999الرحمن عبد احمد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

قنا معادن5343000اللطٌؾ عبد محمد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478



قنا معادن5343001صبرى فاوى ٌاسر مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

قنا معادن5343011ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600473

قنا معادن5343012احمد اللطٌؾ عبد طه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

قنا معادن5343013ابراهٌم عدلى الخالق عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

قنا معادن5343014السٌد الرحٌم عبد عربى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

قنا معادن5343015محمد دقدوق الدٌن عماد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600469

قنا معادن5343016عكاشه محمد عكاشه جمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

قنا معادن5343017احمد محمود شرٌؾ حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

قنا معادن5343018بساده نعٌم اهدي رومانً
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

قنا معادن5343019الهادى عبد سلٌم سالم  سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600471

قنا معادن5343020احمد امبارك احمد  الدٌن ضٌاء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

قنا معادن5343021محمود عطٌتو محمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

قنا معادن5343022رمضان قاسم رمضان هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

قنا معادن5343023حسن مصطفى حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

قنا معادن5343024شلبى الداٌم عبد سلٌمان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

قنا معادن5343025احمد احمد صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

قنا معادن5343031سٌد الفتاح عبد خالد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

قنا معادن5343032السمٌع عبد سعد عارؾ ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

قنا معادن5343033عوض طاٌع محمد طاٌع
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

قنا معادن5343034ابوزٌد الودود عبد عاطؾ هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

قنا معادن5343035هابٌل هنرى اكرم كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

قنا معادن5343036الٌمٌن ابو طانٌوس عادل كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

قنا معادن5343037سلٌمان عزٌز مجدى كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

قنا معادن5343038احمد سٌد الناصر عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600508

قنا معادن5343039حسن الرحٌم عبد سعد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

قنا معادن5343040حبٌب شحات سعٌد مكارٌوس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

قنا معادن5343041الحلٌم عبد رمضان ربٌع احمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

قنا معادن5343051محمود احمد الدٌن صالح االء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499



قنا معادن5343052محمود مصطفى احمد امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

قنا معادن5343053عرابى قاسم عطٌه اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

قنا معادن5343054القادر عبد محمود الدٌن نصر اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

قنا معادن5343055ابوالحسن شاذلى ابوالحسن زٌنب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

قنا معادن5343056احمد الصؽٌر محمد شٌرٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

قنا معادن5343057على ابراهٌم فتحى ضحى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

قنا معادن5343058احمد سٌد محمد مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

قنا معادن5343059محمد على هللا عبد نعمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسقنا معادن5343071حسن بركات سٌد احالم

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسقنا معادن5343072سلٌم دندراوى مصطفى اسراء

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسقنا معادن5343073سلٌمان احمد على اسماء

جٌدناجح600425الجاهزة المالبسقنا معادن5343074مؽربى دردٌر عباس امٌره

جٌدناجح600443الجاهزة المالبسقنا معادن5343075نصارى الدٌن نصر سٌد اٌه

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسقنا معادن5343076احمد مصطفى احمد بسمه

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسقنا معادن5343077ابراهٌم رشٌدى عماد زٌنب

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسقنا معادن5343078على احمد محمود زٌنب

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسقنا معادن5343079الندٌر عبد المجهود عبد سٌد ساره

مقبولناجح600380الجاهزة المالبسقنا معادن5343080محمد سعٌد محمد سحر

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسقنا معادن5343081الراضى عبد سٌد حسنى سعاد

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسقنا معادن5343082على عباس عادل سماح

جداً جٌدناجح600475الجاهزة المالبسقنا معادن5343083سلٌم دندراوى مصطفى صفاء

جٌدناجح600415الجاهزة المالبسقنا معادن5343084محمد الوفا ابو جمعة الزهراء فاطمه

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسقنا معادن5343085عمر سٌد سعد الزهراء فاطمه

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسقنا معادن5343086محمد احمد محمد مروه

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسقنا معادن5343087محمد الرحٌم عبد شعبان منار

جٌدناجح600434الجاهزة المالبسقنا معادن5343088على محمد عادل منار

مفصول600الجاهزة المالبسقنا معادن5343089حسٌن عوض حسٌن نهى

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبسقنا معادن5343090مصطفى مبارك على هاٌدى



قنا تعدٌن5343101الحسن ابو النصر سٌؾ احمد ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600443

قنا تعدٌن5343102رسالن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600459

قنا تعدٌن5343103محمود محمد ٌوسؾ ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600437

قنا تعدٌن5343104محمود رمضان محمود الحسن ابو
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600426

قنا تعدٌن5343105احمد محمد حسن احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600467

قنا تعدٌن5343106محمود الدٌن سعد حسن احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600470

قنا تعدٌن5343107محمد احمد سعٌد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600451

قنا تعدٌن5343108على احمد عابدٌن احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600461

قنا تعدٌن5343109محمد مصطفى عبده احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600449

قنا تعدٌن5343110احمد محمود عزام احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600468

قنا تعدٌن5343111تهامى الحسن ابو عصمت احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600453

قنا تعدٌن5343112القادر عبد جاد محفوظ احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600420

قنا تعدٌن5343113على احمد محمد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600424

قنا تعدٌن5343114الفضٌل عبد قط محمد اسعد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600455

قنا تعدٌن5343115موسى هللا جاب محسن اسالم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600464

قنا تعدٌن5343116محمد احمد شباط اٌمن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600471

قنا تعدٌن5343117محمد بدوى الداٌم عبد بدوى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600423

قنا تعدٌن5343118على هللا عبد هللا عبد بشار
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600427

قنا تعدٌن5343119احمد ربٌع صابر جمال
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600429

قنا تعدٌن5343120محمد احمد الصبور عبد جمال
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600441

قنا تعدٌن5343121حسن ٌوسؾ جابر حسن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600434

قنا تعدٌن5343122بكرى حمدى خلٌفة حمدى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600452

قنا تعدٌن5343123احمد عطٌتو الحافظ عبد رمضان
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600430

قنا تعدٌن5343124محمد اسماعٌل عكاشه شعبان
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600468

قنا تعدٌن5343125محمود صؽٌر حامد صؽٌر
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600462

قنا تعدٌن5343126مصطفى محمد عبده الرحمن عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600449

قنا تعدٌن5343127احمد مجاهد محمود الرحمن عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600430

قنا تعدٌن5343128السٌد الؽنى عبد نادى الؽنى عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600475



قنا تعدٌن5343129زٌدان رمضان محمد هللا عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600459

قنا تعدٌن5343130محمد عبٌد طلعت عبٌد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600467

قنا تعدٌن5343131الحمد ابو حفنى جمال على
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600451

قنا تعدٌن5343132مقلد زٌد ابو طارق على
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600460

قنا تعدٌن5343133على مصطفى محمود على
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600460

قنا تعدٌن5343134شاكر محمد احمد عمر
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600469

قنا تعدٌن5343135موسى خضرى محمد عمر
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600453

قنا تعدٌن5343136محمد عمر نصر عمر
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600407

قنا تعدٌن5343137عٌد شحاته فرج فادى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600482

قنا تعدٌن5343138سٌد محمد الستار عبد كرم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600465

قنا تعدٌن5343139الرحٌم عبد عامر الحكٌم عبد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600462

قنا تعدٌن5343140محمد على الراضى عبد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600476

قنا تعدٌن5343141احمد ربٌع عبده محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600457

قنا تعدٌن5343142هللا عبد  هاشم على محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600467

قنا تعدٌن5343143حماد الحمٌد عبد عزت محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600492

قنا تعدٌن5343144على حفنى على محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600475

قنا تعدٌن5343145صالح الكرٌم عبد محمد محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600424

قنا تعدٌن5343146مصطفى محمد منصور محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600488

قنا تعدٌن5343147بدوى صادق جمال مختار
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600490

قنا تعدٌن5343148محمود رمضان المدثر مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600436

قنا تعدٌن5343149ٌونس احمد محمد مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600475

قنا تعدٌن5343150سٌد سعٌد اشرؾ باهلل معتز
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600464

قنا تعدٌن5343151احمد فٌصل على ولٌد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600459

قنا تعدٌن5343152حسن ٌوسؾ على ولٌد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جٌدناجح600436

قنا تعدٌن5343153موسى هللا جاب منصور ٌوسؾ
 معدات وصٌانة تشؽٌل

المتحركة التعدٌن
جداً جٌدناجح600479

قنا تعدٌن5343161احمد ٌوسؾ اشرؾ ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600402

قنا تعدٌن5343162على هللا عبد حسن ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600405

قنا تعدٌن5343163محمود حسٌن سٌد ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600406



قنا تعدٌن5343164مصطفى خضرى محمد ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600444

قنا تعدٌن5343165حامد فراج حامد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600443

قنا تعدٌن5343166العرب عز فولى سٌد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جداً جٌدناجح600458

 عبد الفضٌل عبد سعد الرحمن عبد

التواب
قنا تعدٌن5343167

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600428

قنا تعدٌن5343168احمد عدلى عمرعباس
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600415

قنا تعدٌن5343169حسن سته ابو سٌد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600435

قنا تعدٌن5343170نوح نصارى الموجود عبد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جداً جٌدناجح600450

قنا تعدٌن5343171عالم الحفٌظ عبد قرشى محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جداً جٌدناجح600467

قنا تعدٌن5343172ابراهٌم سعٌد ناجى محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600446

قنا تعدٌن5343173حسن محمود الحجاج ابو محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600438

قنا تعدٌن5343174حسان عباس بربرى ولٌد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الثابتة التعدٌن
جٌدناجح600429

قنا تعدٌن5343181محمود قمصان على ابراهٌم
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600426

قنا تعدٌن5343182الضٌؾ احمد حسن احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600451

قنا تعدٌن5343183مصطفى المقصود عبد طه احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600437

قنا تعدٌن5343184عوض الاله عبد عنتر احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600422

قنا تعدٌن5343185محمد ابراهٌم محمد احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600418

قنا تعدٌن5343186محمد مصطفى محمد احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600441

قنا تعدٌن5343187محمد سلٌمان مصطفى احمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600452

قنا تعدٌن5343188حسٌن عبده بكرى اسامة
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600436

قنا تعدٌن5343189محمد احمد حسن  اسالم
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600483

قنا تعدٌن5343190محمود طه محمد اسالم
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600431

قنا تعدٌن5343191الستاراحمد عبد حسن حسام
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600405

قنا تعدٌن5343192حسن محمد الداٌم عبد حسن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600460

قنا تعدٌن5343193الرحٌم عبد حسن فتحى حسن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600405

قنا تعدٌن5343194على عطٌه محمد حسن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600425

قنا تعدٌن5343195محمود هللا عبد ٌوسؾ حسن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600418

قنا تعدٌن5343196الوفا ابو سودانى حمدى حسٌن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600464

قنا تعدٌن5343197عمر حجاجى ٌاسر حسٌن
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600440



قنا تعدٌن5343198محمود عثمان حسن خالد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600434

قنا تعدٌن5343199خمٌس عبده كحول خالد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
ثانً دور600

قنا تعدٌن5343200محمد احمد محمد خالد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600398

قنا تعدٌن5343201شلٌل هللا عبد محمود خالد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600425

قنا تعدٌن5343202خلٌل محمد احمد خلٌل
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600456

قنا تعدٌن5343203سلٌم احمد سعٌد سلٌم
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600410

قنا تعدٌن5343204محمود حسان اشرؾ شرٌؾ
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600443

قنا تعدٌن5343205ٌوسؾ محمد احمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600431

قنا تعدٌن5343206محمد احمد على الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600414

قنا تعدٌن5343207هاللى الحمٌد عبد على الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600431

قنا تعدٌن5343208الضٌؾ احمد حسٌن هللا عبد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600431

قنا تعدٌن5343209رمضان سٌد الدٌن صالح هللا عبد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600438

قنا تعدٌن5343210محمد ٌوسؾ محمد عمرو
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600442

قنا تعدٌن5343211محمد على حسن ؼانم
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600460

قنا تعدٌن5343212ٌوسؾ متولى السٌد محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600422

قنا تعدٌن5343213خلٌفه رزق النجار محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600391

قنا تعدٌن5343214هللا جاد محمد امٌر محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600458

قنا تعدٌن5343215حسٌن احمد سعٌد محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600452

قنا تعدٌن5343216احمد فكرى ناصر محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600425

قنا تعدٌن5343217فرج  احمد هدهد محمد
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
ثانً دور600

قنا تعدٌن5343218على الصبور عبد حمدى محمود
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600430

قنا تعدٌن5343219هللا عبد السمٌع عبد محمد محمود
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600448

قنا تعدٌن5343220النبى عبد مصرى امبارك مصرى
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600450

قنا تعدٌن5343221مالك محمد  مالك مصطفى
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جداً جٌدناجح600470

قنا تعدٌن5343222محمد مصطفى محمد مصطفى
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600449

قنا تعدٌن5343223سٌد هللا فرج خالد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600430

قنا تعدٌن5343224حفنى احمد محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽل

الدٌزل محركات
جٌدناجح600408

قنا تعدٌن5343231موسى احمد حمدى احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
ثانً دور600



قنا تعدٌن5343232ٌوسؾ ضاحى عبٌد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600480

قنا تعدٌن5343233على الحسن ابو نصر احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600470

قنا تعدٌن5343234احمد الوهاب عبد صالح حسٌن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600469

قنا تعدٌن5343235توفٌق مرسى محسن حمادة
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600492

قنا تعدٌن5343236رفاعى كامل حمدى الرحمن عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600459

قنا تعدٌن5343237حمٌد جاد عبٌد هللا عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جٌدناجح600447

قنا تعدٌن5343238سلٌمان محمد على سٌد على
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جٌدناجح600434

قنا تعدٌن5343239هالل الوهاب عبد جابر محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
ثانً دور600

قنا تعدٌن5343240محمد الفتاح عبد حسن محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600457

قنا تعدٌن5343241عٌسى محمد سٌد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600503

قنا تعدٌن5343242حسٌن مصطفى سٌد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600471

قنا تعدٌن5343243دردٌر احمد الحمٌد عبد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600451

قنا تعدٌن5343244شحات محمد عبٌد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جٌدناجح600445

قنا تعدٌن5343245احمد بحارى نصر محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600482

قنا تعدٌن5343246ٌوسؾ ضاحى الراضى عبد محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600478

 عبد محمود الموجود عبد محمود

الموجود
قنا تعدٌن5343247

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
مفصول600

قنا تعدٌن5343248اسماعٌل احمد فرج محمود
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جٌدناجح600416

قنا تعدٌن5343249توفٌق مرسى حسٌن مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600482

قنا تعدٌن5343250احمد صقر الجابر عبد مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

الخام تجهٌز
جداً جٌدناجح600475

جداً جٌدناجح600472عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343261العزٌز عبد صادق سعٌد  ابراهٌم

جداً جٌدناجح600488عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343262على الحجاج ابو طارق  الحجاج ابو

جداً جٌدناجح600494عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343263الرحمن عبد ضٌؾ ابو عادل ابوضٌؾ

جداً جٌدناجح600460عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343264الجٌد عبد حلمى الحسن ابو احمد

جداً جٌدناجح600481عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343265محمد سٌد بدرى احمد

جداً جٌدناجح600508عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343266سٌد احمد جابر احمد

جداً جٌدناجح600473عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343267اسماعٌل احمد حسن احمد

جداً جٌدناجح600456عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343268شافعى الظاهر عبد سٌد احمد

جداً جٌدناجح600496عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343269سلٌم احمد عاطؾ احمد



جداً جٌدناجح600488عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343270حسن مبارك عطٌه احمد

أمتٌازناجح600529عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343271اسماعٌل على فاوى احمد

جداً جٌدناجح600459عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343272الرحٌم عبد احمد منتصر احمد

جداً جٌدناجح600471عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343273احمد الراضى عبد هللا عبد اسامة

أمتٌازناجح600514عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343274على محمد اٌمن اسالم

جداً جٌدناجح600482عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343275احمد على سٌد بشار

جداً جٌدناجح600471عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343276خلٌل المجد ابو ناصر بهاء

جداً جٌدناجح600475عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343277احمد حسن احمد حسٌن

جداً جٌدناجح600494عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343278عطا حسٌن عاطؾ حسٌن

جداً جٌدناجح600501عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343279محمود عبدربه محمود حسٌن

جداً جٌدناجح600480عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343280على محمد حمدى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600481عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343281مبارك بشٌر الهادى عبد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600455عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343282هاشم احمد محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600483عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343283بكٌر برعى محمود الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600480عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343284محمود محمد الكرٌم عبد

جداً جٌدناجح600481عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343285على احمد محمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600487عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343286الؽنى عبد سٌد محمد هللا عبد

أمتٌازناجح600517عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343287حسٌن عاشور احمد الهادى عبد

جداً جٌدناجح600450عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343288اللطٌؾ عبد محمد عصام عالء

جداً جٌدناجح600470عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343289توفٌق على شرٌؾ على

جداً جٌدناجح600475عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343290محمود حفنى حماده عمرو

جداً جٌدناجح600486عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343291امبارك زٌد ابو دٌاب عمرو

جداً جٌدناجح600458عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343292محمد احمد حماده كرم

أمتٌازناجح600521عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343293مصطفى على الناصر عبد كرٌم

جداً جٌدناجح600452عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343294مرسى الستار عبد ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجح600501عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343295محمد على احمد محمد

أمتٌازناجح600515عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343296الصادق محمد اشرؾ محمد

جداً جٌدناجح600496عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343297الحسن ابو سعٌد بدرى محمد



جداً جٌدناجح600508عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343298محمود محمد بسٌونى محمد

جداً جٌدناجح600453عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343299احمد عبودى جمال محمد

جداً جٌدناجح600493عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343300عثمان كامل حسٌن محمد

جداً جٌدناجح600501عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343301محمود سلٌمان حمدى محمد

جداً جٌدناجح600474عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343302موسى هللا خلؾ سعد محمد

جٌدناجح600445عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343303مصطفى  الفتاح عبد عادل محمد

جداً جٌدناجح600478عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343304حسٌن فتحى عادل محمد

جٌدناجح600447عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343305محمد احمد الرحٌم عبد محمد

جداً جٌدناجح600508عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343306سلٌم ضاحى عزت محمد

جداً جٌدناجح600460عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343307سعدالدٌن حسن مبارك محمد

جداً جٌدناجح600487عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343308محمد احمد محمود محمد

جداً جٌدناجح600479عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343309على فرؼلى ناصر محمد

أمتٌازناجح600525عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343310محمد عبده الدٌن نصر محمد

جداً جٌدناجح600459عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343311محمود محمد نصر محمد

جداً جٌدناجح600492عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343312تمام السالم عبد عامر محمود

جداً جٌدناجح600468عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343313ٌوسؾ ضاحى الراضى عبد محمود

جٌدناجح600443عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343314مصطفى الظاهر عبد مصطفى محمود

جداً جٌدناجح600469عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343315اسماعٌل سالم القاسم ابو مصطفى

جٌدناجح600425عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343316مصطفى العابدٌن زٌن احمد مصطفى

جداً جٌدناجح600496عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343317محمد محمود جمعه مصطفى

جداً جٌدناجح600472عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343318هاشم احمد طارق مصطفى

جداً جٌدناجح600460عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343319اسماعٌل انس ؼرٌب مصطفى

جداً جٌدناجح600492عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343320احمد صابر محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600488عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343321المجٌد عبد محمد حسن ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600502عٌنات واخذ ابار حفرقنا تعدٌن5343322احمد مصطفى العزٌز عبد ٌوسؾ

جٌدناجح600407المعادن خراطةامبو كوم5343331كرٌم صالح بدرى احمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةامبو كوم5343332حامد احمد ربٌع احمد

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةامبو كوم5343333الستار عبد محمد صالح احمد



جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةامبو كوم5343334على محمد هللا عبد على حاتم

جداً جٌدناجح600457المعادن خراطةامبو كوم5343335محمد محمود مصطفى شاذلى

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةامبو كوم5343336الكرٌم عبد ابراهٌم الرازق عبد عطا

جداً جٌدناجح600464المعادن خراطةامبو كوم5343337احمد شعبان الحسن ابو محمد

جٌدناجح600449المعادن خراطةامبو كوم5343338محمد الظاهر عبد الرازق عبد محمد

جداً جٌدناجح600479المعادن خراطةامبو كوم5343339محمود محمد محمود محمد

جداً جٌدناجح600467المعادن خراطةامبو كوم5343340محمود حسن احمد محمود

جٌدناجح600447المعادن خراطةامبو كوم5343341محمود على محمد جمال محمود

جٌدناجح600438المعادن خراطةامبو كوم5343342سٌد طاهر الشاذلى مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةامبو كوم5343343هللا عبد احمد عٌسى مصطفى

 الحمٌد عبد الرازق عبد الحسن ابو

محمد
جداً جٌدناجح600457صاج اعمالامبو كوم5343351

ثانً دور600صاج اعمالامبو كوم5343352اللطٌؾ عبد العال عبد محمد احمد

ثانً دور600صاج اعمالامبو كوم5343353على موسى الفتاح عبد اشرؾ

جداً جٌدناجح600456صاج اعمالامبو كوم5343354حسن احمد ٌوسؾ جاهٌن

ثانً دور600صاج اعمالامبو كوم5343355احمد مصطفى عبده حامد

ثانً دور600صاج اعمالامبو كوم5343356نوبى الحمٌد عبد جابر الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600455صاج اعمالامبو كوم5343357بسطاوى احمد حسن عمر

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالامبو كوم5343358بهٌج ابراهٌم الطٌب محمد

جداً جٌدناجح600464صاج اعمالامبو كوم5343359على محمد على محمد

جٌدناجح600420صاج اعمالامبو كوم5343360االمٌن دٌاب ٌحى محمد

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالامبو كوم5343361حسنٌن محمد عوض مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالامبو كوم5343362محمود الستار عبد محمد ٌاسر

جداً جٌدناجح600475لحامامبو كوم5343371حسبو ربٌع سٌد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600463لحامامبو كوم5343372ربه عبد محمد على ابراهٌم

جٌدناجح600446لحامامبو كوم5343373المنعم عبد على امٌن احمد

جداً جٌدناجح600452لحامامبو كوم5343374ناجى حسن سالم احمد

جداً جٌدناجح600452لحامامبو كوم5343375مصطفى مهدى الفتاح عبد احمد

جداً جٌدناجح600451لحامامبو كوم5343376سعٌد محمد السٌد احمد على احمد



جداً جٌدناجح600450لحامامبو كوم5343377محمود حامد سلٌمان حسام

ثانً دور600لحامامبو كوم5343378حسن فراج محمد حسن

جٌدناجح600432لحامامبو كوم5343379المولى عبد العظٌم عبد حمدي حسٌن

جٌدناجح600449لحامامبو كوم5343380ربه عبد حسٌن عادل حسٌن

جداً جٌدناجح600459لحامامبو كوم5343381حسٌن الرحمن عبد احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600450لحامامبو كوم5343382محمد على حسن عثمان

جٌدناجح600438لحامامبو كوم5343383المنعم عبد على محمود على

ثانً دور600لحامامبو كوم5343384محمدٌن مبارك هللا عبد محمود

جداً جٌدناجح600451لحامامبو كوم5343385سالمه هاشم محمد هاشم

جداً جٌدناجح600458ورش ماكٌناتامبو كوم5343391محمود محمد احمد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600463ورش ماكٌناتامبو كوم5343392حسن الشافً عبد حسٌن احمد

جٌدناجح600415ورش ماكٌناتامبو كوم5343393احمد عٌد محمد المطلب عبد احمد

جٌدناجح600443ورش ماكٌناتامبو كوم5343394ضوى سلٌمان فتحى احمد

جٌدناجح600446ورش ماكٌناتامبو كوم5343395عوض مصطفى محمد حامد

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتامبو كوم5343396احمد على حسن حسام

جداً جٌدناجح600453ورش ماكٌناتامبو كوم5343397حامد ٌسٌن على العابدٌن زٌن

ثانً دور600ورش ماكٌناتامبو كوم5343398احمد موسى احمد شاذلى

جٌدناجح600441ورش ماكٌناتامبو كوم5343399العال عبد صالح محمد حسن محمد

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتامبو كوم5343400العظٌم عبد احمد حمدي محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتامبو كوم5343401العظٌم عبد توفٌق المجد ابو محمود

جٌدناجح600437ورش ماكٌناتامبو كوم5343402محمد ابراهٌم مصطفى مدنى

جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌناتامبو كوم5343403ابراهٌم الجابر عبد صابر مصطفى

امبو كوم5343411احمد عطٌتو محمد ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

امبو كوم5343412عثمان محمد زٌد ابو محمود ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600458

امبو كوم5343413ٌسن ابراهٌم على احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600428

امبو كوم5343414موسى ابراهٌم محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600417

امبو كوم5343415الحمٌد عبد حسن حسٌن حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600446

امبو كوم5343416مكى محمد جمال الفتاح عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600429



امبو كوم5343417محمد عمر عادل عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

امبو كوم5343418على هللا حسب محمد قاسم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600423

امبو كوم5343419ابراهٌم احمد مصطفى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600449

امبو كوم5343420على محمد سلٌمان محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

امبو كوم5343421محمد احمد على محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600435

امبو كوم5343422حفنى محمود محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600419

امبو كوم5343423الحلٌم عبد امٌن محمد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600442

امبو كوم5343431ابراهٌم محمود مصطفى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600493

امبو كوم5343432احمد محمد بدرى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600497

امبو كوم5343433محمد احمد جمعه احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600498

امبو كوم5343434احمد الفتاح عبد حسن اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600480

امبو كوم5343435عثمان احمد عثمان اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

امبو كوم5343436هللا عطا امٌن عزٌز بوال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600482

امبو كوم5343437اسماعٌل ابراهٌم  احمد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600501

امبو كوم5343438ابراهٌم حامد صالح حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600484

امبو كوم5343439الطٌب عربى احمد حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

امبو كوم5343440سلٌمان  احمد محمود خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600489

امبو كوم5343441محمد حسٌن محمد خٌرى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600496

امبو كوم5343442عثمان على راؼب رمضان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600493

امبو كوم5343443ابراهٌم سعد ابراهٌم سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600481

امبو كوم5343444احمد ادرٌس محمد شاذلى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600512

امبو كوم5343445محمد حامد ٌسن صابر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600511

امبو كوم5343446احمد حسٌن منصور طه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600488

امبو كوم5343447ٌوسؾ سعد عاطؾ عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600510

امبو كوم5343448المعطى عبد عباس موسى عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

امبو كوم5343449سعٌد احمد سعٌد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600509

امبو كوم5343450سنارى محمد هللا عبد السالم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600495

امبو كوم5343451مدنى محمد الفتاح عبد ناصر السالم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600501



امبو كوم5343452محمود احمد الباسط عبد الدٌن عز
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600513

امبو كوم5343453احمد على مصطفى على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600516

امبو كوم5343454محمد سعد عبده فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600521

امبو كوم5343455محمد الفتاح عبد فراج كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600509

امبو كوم5343456ٌس احمد جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600487

امبو كوم5343457بشٌر محمد محمد سٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

امبو كوم5343458عمر محمد العظٌم عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600486

امبو كوم5343459على موسى القادر عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

امبو كوم5343460عثمان سٌد فتحى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

امبو كوم5343461نصر حسن فضل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600478

امبو كوم5343462فرح محمد ابراهٌم محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

امبو كوم5343463المجٌد عبد محمود عوض محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476

امبو كوم5343464احمد محمود فراج محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

امبو كوم5343465احمد مصطفى ناصر مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600480

امبو كوم5343466جرجس الشهٌد عبد جمٌل نور
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600502

جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةاسوان5343471هللا عبد صالح مصطفى احمد

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةاسوان5343472محمد احمد محمد اٌمن

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343473سلٌمان محمد حسن حسام

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343474رمضان محمد اٌمن حسن

جداً جٌدناجح600457المعادن خراطةاسوان5343475احمد على عادل حسن

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343476احمد حامد احمد الرحمن عبد

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343477دردٌر محمد احمد هللا عبد

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343478عباس عبده احمد عبده

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343479ناصر عبده الدٌن جمال عبده

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343480احمد نوبى احمد محمد

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةاسوان5343481جابر الوفا ابو حربى محمد

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343482عمار الرحٌم عبد على محمد

ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343483الرحٌم عبد مصطفى حسن مصطفى



ثانً دور600المعادن خراطةاسوان5343484خلٌفه احمد رضا ٌوسؾ

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343491سلٌمان نوبى جمعه احمد

جٌدناجح600441صاج اعمالاسوان5343492احمد الهادى عبد محمد اسالم

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343493ٌعقوب عطا راضى دٌفٌد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343494حسٌن نوبى سٌد طه

راسب600صاج اعمالاسوان5343495عثمان محمد السمٌع عبد طه

جٌدناجح600447صاج اعمالاسوان5343496محمد المتعال عبد عاشور الراضى عبد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343497عبادى مصطفى احمد محمد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343498عمران سلٌم الكرٌم عبد محمد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343499هاشم عباس محمود محمد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343500على حسن ناصر محمد

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343501احمد محمد عدلى محمود

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343502قبٌصى بخٌت محمد مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالاسوان5343503على كامل اشرؾ ٌاسر

جٌدناجح600437لحاماسوان5343511طه محمود محمد اشرؾ

جداً جٌدناجح600459لحاماسوان5343512كنجور مرتضى محمد جمال

جداً جٌدناجح600463لحاماسوان5343513منزلى شعبان محمد شعبان

جداً جٌدناجح600457لحاماسوان5343514على محمود فراج الرحٌم عبد

جداً جٌدناجح600463لحاماسوان5343515واصؾ صبره نبٌل فارس

ثانً دور600لحاماسوان5343516اللطٌؾ عبد محمود هرٌدى كرم

جداً جٌدناجح600476لحاماسوان5343517محمد صبرى عادل كرٌم

جداً جٌدناجح600469لحاماسوان5343518عمر محمد البسٌونى محمد

جداً جٌدناجح600467لحاماسوان5343519على محمد خالد محمد

ثانً دور600لحاماسوان5343520الفى السٌد عبد الحمٌد عبد محمد

ثانً دور600لحاماسوان5343521سٌد نادى احمد محمود

جداً جٌدناجح600462لحاماسوان5343522احمد محمد رجب محمود

جداً جٌدناجح600462لحاماسوان5343523محمد احمد محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتاسوان5343531ابراهٌم محمد الوفا ابو احمد



جداً جٌدناجح600481ورش ماكٌناتاسوان5343532محمد احمد سلطان احمد

جداً جٌدناجح600470ورش ماكٌناتاسوان5343533خلٌل محمد مجاهد احمد

جداً جٌدناجح600489ورش ماكٌناتاسوان5343534بدوى محمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600470ورش ماكٌناتاسوان5343535احمد على محمد اسالم

جداً جٌدناجح600484ورش ماكٌناتاسوان5343536كٌالنى  سلٌم حسن حلمى

جداً جٌدناجح600476ورش ماكٌناتاسوان5343537ابراهٌم خلٌل جمال خلٌل

جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتاسوان5343538واصؾ صبره سمٌرعٌاد

جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتاسوان5343539خلٌل على صابرفراج

جداً جٌدناجح600467ورش ماكٌناتاسوان5343540مجلع عبادى عادل عبادى

جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتاسوان5343541هللا عبد محمد دسوقى كرٌم

ثانً دور600ورش ماكٌناتاسوان5343542محمد حسن محمد ٌوسؾ

اسوان5343551ابراهٌم محمد حسن احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600423

اسوان5343552رمضان محمد عادل احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

اسوان5343553اسماعٌل على عمران احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

اسوان5343554محمد شحاته عنتر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

اسوان5343555سٌد على اشرؾ اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600473

اسوان5343556محمود مصطفى سمعى اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

اسوان5343557الرحٌم عبد صالح مصطفى حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600436

اسوان5343558الرحٌم عبد على سٌد حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

اسوان5343559مسعود مٌالد اشرؾ دٌفٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600457

اسوان5343560الحلٌم عبد احمد محمد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

اسوان5343561الرحٌم عبد سٌد جمعه عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600440

اسوان5343562االمٌن على رضوان محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600442

اسوان5343563ابراهٌم العزٌز عبد نجار محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600477

اسوان5343564ابراهٌم نوبى بؽدادى مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600431

جٌدناجح600449الومٌتالاسوان5343571حفنى سٌد الهادى عبد احمد

جداً جٌدناجح600451الومٌتالاسوان5343572محمود عابد محمود احمد

جداً جٌدناجح600451الومٌتالاسوان5343573حسانٌن الودود عبد نادى احمد



جٌدناجح600443الومٌتالاسوان5343574خلٌل محمد ٌوسؾ احمد

جٌدناجح600435الومٌتالاسوان5343575بحر حسن الدٌن صالح حسن

جٌدناجح600446الومٌتالاسوان5343576توفٌق فهمى الوهاب عبد رفعت

جٌدناجح600449الومٌتالاسوان5343577عبٌد احمد محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600431الومٌتالاسوان5343578اللطٌؾ عبد على حسٌن هللا عبد

جٌدناجح600447الومٌتالاسوان5343579محمد حسن الفتاح عبد عمرو

جٌدناجح600438الومٌتالاسوان5343580احمد عٌد شاذلى عٌد

جٌدناجح600420الومٌتالاسوان5343581احمد محمد رجب محمود

جداً جٌدناجح600463الومٌتالاسوان5343582الوفا ابو الهادى عبد فتحى مصطفى

 عبد ابوالحسن الوهاب عبد ابراهٌم

المعطى
جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانةاسوان5343591

جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانةاسوان5343592نور محمد رزق احمد

جداً جٌدناجح600450السٌارات صٌانةاسوان5343593الرحمن عبد الشكور عبد عصام احمد

جداً جٌدناجح600498السٌارات صٌانةاسوان5343594رزٌقى السمٌع عبد محمود احمد

جداً جٌدناجح600494السٌارات صٌانةاسوان5343595محمد سٌد ٌسرى احمد

جداً جٌدناجح600468السٌارات صٌانةاسوان5343596مقبول طاهر خمٌس طه

جداً جٌدناجح600495السٌارات صٌانةاسوان5343597بخٌت ابراهٌم عمران احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600480السٌارات صٌانةاسوان5343598طه محمد حامد عمرو

جداً جٌدناجح600490السٌارات صٌانةاسوان5343599احمد مصطفى ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجح600479السٌارات صٌانةاسوان5343600الصافى فاٌز اشرؾ محمد

جداً جٌدناجح600473السٌارات صٌانةاسوان5343601محمد على جمال محمد

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةاسوان5343602احمد على حسن محمد

جداً جٌدناجح600451السٌارات صٌانةاسوان5343603صالح محمد خضرى عادل محمد

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةاسوان5343604دمرداش احمد ٌوسؾ محمد

جداً جٌدناجح600492السٌارات صٌانةاسوان5343605سعٌد فهٌم شعبان محمود

جداً جٌدناجح600489السٌارات صٌانةاسوان5343606احمد محمد كامل مصطفى

جداً جٌدناجح600461السٌارات صٌانةاسوان5343607على محمد عرفان هشام

اسوان5343611مهدى امٌن جابر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600449

اسوان5343612اسماعٌل جاد الحمٌد عبد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438



اسوان5343613امٌن مصطفى رمضان اشرؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

اسوان5343614نوبى حسٌن محمد طه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600449

اسوان5343615سالم الراضى عبد حمدان الراضى عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

اسوان5343616سلٌمان خرٌشى محمد عرفه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

اسوان5343617حسن محمد حمدى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

اسوان5343618الؽفار عبد فكرى الؽفار عبد مختار
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600418

اسوان5343619عمر محمد عمر مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

اسوان5343620فهٌم حسن فوزى مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

اسوان5343621قناوى احمد محمود مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

اسوان5343622نوبى حسٌن جمال  منصور
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

اسوان5343631حسٌن المرٌد عبد السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476

اسوان5343632عثمان محمد بسطاوى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

اسوان5343633حسان هللا عبد حسان احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

اسوان5343634احمد سعٌد حسن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

اسوان5343635احمد الصؽٌر مامون احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457

اسوان5343636العال عبد محمد امٌن الواحد عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

اسوان5343637احمد الحجاج ابو محمود عمار
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

اسوان5343638ابراهٌم حمدان احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

اسوان5343639هللا عبد محمد جمعه محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600463

اسوان5343640على الفتاح عبد حربى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

اسوان5343641محمد عمر ربٌع محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600451

اسوان5343642ٌسن طه رجب محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

اسوان5343643محمد حامد صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

اسوان5343644محمد جمعه عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

اسوان5343645محمد حماد حسن هاشم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

اسوان5343646ٌوسؾ وهٌب احمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

اسوان5343647حسٌن محمد عادل ٌونس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

اسوان5343651موسى حسن جٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500



اسوان5343652عثمان محمود فتحى محمد اشرؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

اسوان5343653على اللطٌؾ عبد محمد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

اسوان5343654ٌسن محمود العظٌم عبد حسٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

اسوان5343655على احمد اصولى سٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600508

اسوان5343656عطٌه على سٌد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

اسوان5343657محمود احمد محمود هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

اسوان5343658محمود محمد الستار عبد فارس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

اسوان5343659محمود مصطفى حسن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

اسوان5343660حامد العزٌز عبد سٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

اسوان5343661الرحٌم عبد عامر عادل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

اسوان5343662علوان فخرى الناصر عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

اسوان5343663على محمود محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600508

اسوان5343664طه بشٌر محمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

اسوان5343665الؽنى عبد على محمود مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600507

اسوان5343671محمود عوض احمد سٌد اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

اسوان5343672عبادى محمود الودود عبد اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

اسوان5343673العزٌز عبد الهادى عبد صبرى امٌره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

اسوان5343674زكى محمد هانى اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512

اسوان5343675امٌن محمد راضى اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512

اسوان5343676الصادق حسٌن محمد حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

اسوان5343677خلٌل الدٌن عز جمعه رضوى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

اسوان5343678محمد الرازق عبد رجب روٌده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

اسوان5343679هللا عبد الهادى عبد الدٌن محى زٌنب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

اسوان5343680سلٌمان على عاطؾ سماح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

اسوان5343681حامد ابراهٌم الرازق عبد ضحى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

اسوان5343682محمد شاذلى محمد ضحى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

اسوان5343683محمد العظٌم عبد خالد عال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600516

اسوان5343684نوبى فكرى هللا جبر ؼاده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499



اسوان5343685احمد محمود محمد فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

اسوان5343686محمد سلٌم جمال مروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

اسوان5343687احمد صالح منصور مٌاده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600544

اسوان5343688الباقى عبد الطواب طه نورهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

اسوان5343689احمد محمد عرفه هاٌدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5343701المحسن عبد رشاد طارق ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600384المعادن خراطة

5343702ٌوسؾ الموجود عبد ٌوسؾ ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600432المعادن خراطة

5343703سلٌمان المجٌد عبد عادل احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600394المعادن خراطة

5343704العال عبد محمد احمد محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600394المعادن خراطة

5343705توفٌق سٌد محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة

5343706النعٌم عبد قطب محمد بهاء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
راسب600المعادن خراطة

5343707متولى محمد شاكر الدٌن حسام زٌاد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة

5343708ابراهٌم السٌد حلمى اسامه سعٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600410المعادن خراطة

5343709ابراهٌم رجب اسامه الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة

5343710حسنٌن محمد سعٌد هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600384المعادن خراطة

5343711العزٌز عبد نصر شحاته هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600المعادن خراطة

5343712حماد  العزٌز عبد ٌوسؾ هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة

5343713عالم محمد محمود عالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600428المعادن خراطة

5343714محمد سٌد النبى عمرعبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600412المعادن خراطة

5343715احمد هللا عبد محمد كرٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة

5343716السٌد احمد سعد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600434المعادن خراطة

5343717الرحمن عبد الكرٌم عبد عاطؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600388المعادن خراطة

5343718مصطفى محمد هشام محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600438المعادن خراطة

5343719الكرٌم جاد على جمعه محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600404المعادن خراطة

5343720على محمد الخالق عبد صابر مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600393المعادن خراطة

5343721ابراهٌم احمد بكر ناصر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600385المعادن خراطة

5343722الباسط عبد سٌد احمد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600المعادن خراطة

5343723صالح محمد عصام ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600المعادن خراطة



5343731محمد طلعت محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجحCNC600440 المخارط تشؽٌل

5343732كامل محمد هالل حماده
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌل

5343733حسٌن حافظ محمد احمد زٌاد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600466 المخارط تشؽٌل

5343734عثمان الرحٌم عبد محمد طه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌل

 احمد رمضان على الرحمن عبد

اسماعٌل
5343735

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌل

5343736احمد سٌد عبده محمد عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌل

5343737حسنٌن محمد شرٌؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600455 المخارط تشؽٌل

5343738مرسى امام صالح محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600459 المخارط تشؽٌل

5343739البٌلى احمد جاد احمد الدٌن نور
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجحCNC600417 المخارط تشؽٌل

5343751هللا فرج رجب الرحمن عبد ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600464صاج اعمال

5343752محمد سلٌمان سعٌد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600446صاج اعمال

5343753محمد الفتاح عبد شوقى احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صاج اعمال

5343754حسٌن رفاعى محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600449صاج اعمال

5343755العظٌم عبد فاروق محمود احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صاج اعمال

5343756عسقالنى احمد محمد ٌوسؾ ادهم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صاج اعمال

5343757الجٌد عبد محمد احمد اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600438صاج اعمال

5343758سعٌد الدٌن صالح حسن اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600صاج اعمال

 عبد المجٌد عبد المقصود عبد اسالم

عجمى المقصود
5343759

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600457صاج اعمال

5343760الرسول عبد صدٌق صالح الحسٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600422صاج اعمال

5343761حسن بدوى سعٌد بدوى سعٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600469صاج اعمال

5343762مراد سالمه خالد شهاب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600419صاج اعمال

5343763محمد حسن ابراهٌم الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600453صاج اعمال

5343764جمعه حسن مدحت الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600453صاج اعمال

5343765محمد ٌمنى صابر هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600427صاج اعمال

5343766احمد حماد رمضان حماد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600431صاج اعمال

5343767السٌد علٌش جمال عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600451صاج اعمال

5343768طمٌش خلٌؾ فوزى محمود فوزى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600412صاج اعمال

5343769حسن محمد محمد ادهم محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600438صاج اعمال



5343770معداوى قناوى احمد حسن محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600445صاج اعمال

5343771الصانع عبد عرفات صابر محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600460صاج اعمال

5343772ابراهٌم محمد عامر محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
راسب600صاج اعمال

5343773حسن صابر كمال محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600461صاج اعمال

5343774حسن على حسن محمود محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600459صاج اعمال

5343775سٌد شحاته سٌد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440صاج اعمال

5343781حسن محمد اسامه احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600423لحام

5343782الصبور عبد احمد جمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600لحام

5343783هالل محمد فاروق احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600لحام

5343784عطوه محمد وائل احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600411لحام

5343785شلبى المجٌد عبد ابراهٌم كرم حازم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600422لحام

5343786محمود محمد احمد حسام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600438لحام

 عبد الرحمن عبد صابر الرحمن عبد

النبى
5343787

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600407لحام

5343788النعٌم عبد جالل ضاحى هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600431لحام

5343789فتحى محمد وائل فتحى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600381لحام

5343790سٌد مصطفى الظاهر عبد صالح فرٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600لحام

5343791الباقى عبد محمود حماده كرٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600394لحام

5343792ابراهٌم موسى الفتاح عبد ابراهٌم محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600395لحام

5343793منصور على عطا حسانٌن محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600405لحام

5343794ٌحى محمود الكرٌم عبد خالد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600471لحام

5343795احمد سٌد حمزه سٌد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600414لحام

5343796سٌؾ العال عبد الحمٌد عبد صالح محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600394لحام

 المجٌد عبد عواد المجٌد عبد محمد

محمد
5343797

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600420لحام

5343798محمود احمد حسٌن على محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600389لحام

5343799سٌد مٌهوب محمد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600407لحام

5343800الزؼبى حسن العزٌز عبد منٌر محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600401لحام

5343801حسن محمد العظٌم عبد محسن محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600427لحام

5343802على مصطفى على مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600432لحام



5343803الرازق عبد فوزى محمد الدٌن نور
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
راسب600لحام

5343804سلٌم خلٌفه سلٌم هشام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600439لحام

5343811مصطفى طه ٌحٌى طه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600ورش ماكٌنات

5343812صادق جالل الرحٌم عبد عمرهشام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600ورش ماكٌنات

5343813احمد عطٌه شحاته عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600391ورش ماكٌنات

5343814محمد الفتاح عبد رفعت فتحى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600370ورش ماكٌنات

5343815على بسٌونى على فتحى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600380ورش ماكٌنات

5343816على اسماعٌل على كرم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600393ورش ماكٌنات

5343817محمد الحلٌم عبد حسن محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600397ورش ماكٌنات

 عبد محمد صبرى محمد صالح محمد

هللا
5343818

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600363ورش ماكٌنات

5343819الحمٌد عبد محمد عالء محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600363ورش ماكٌنات

5343820اسماعٌل كامل محمد نبٌل محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مقبولناجح600384ورش ماكٌنات

5343821السٌد حافظ محمد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600424ورش ماكٌنات

5343831شحاته كامل صبحى بٌشوى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600462 الفراٌز تشؽٌل

5343832عطٌه محمود احمد سامح
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600483 الفراٌز تشؽٌل

5343833على حسن سٌد حسن سٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600478 الفراٌز تشؽٌل

5343834على خلٌفه خلؾ خالد هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصولCNC600 الفراٌز تشؽٌل

5343835ذكى سعد مختار على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجحCNC600426 الفراٌز تشؽٌل

5343836المؽربى ابراهٌم خلٌل حامد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600496 الفراٌز تشؽٌل

5343837طه على محمد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600466 الفراٌز تشؽٌل

5343838احمد العزٌز عبد فراج محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجحCNC600449 الفراٌز تشؽٌل

5343839حمد مسلم مجدى مسلم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجحCNC600456 الفراٌز تشؽٌل

5343851سوٌلم فهمى اشرؾ احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343852احمد العزٌز عبد جمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343853ابراهٌم على عثمان ناجح احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

5343854على حامد خالد حامد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

5343855حسن عبده حسن سعٌد حسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343856حسٌن الحمٌد عبد نافع حسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



5343857حسن الحمٌد عبد مجدى حسٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343858محمود محمد عجمى سامى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343859سمعان ملك نعٌم سعدان شادى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343860المقصود عبد ادرٌس جمعه الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343861ٌسٌن على فكرى الوهاب عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

5343862محمد احمد رافت عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343863على هللا عبد عاشور احمد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343864محمد الحكٌم عبد احمد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343865صالح سٌد صالح محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

5343866حسن محمد المؤمن عبد على محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343867العزٌز عبد الستار عبد وحٌد مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343868الحمٌد عبد محمد اشرؾ ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343869الؽنى عبد محمد صابر ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 عبد المقصود عبد العظٌم عبد ٌوسؾ

العظٌم
5343870

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5343881على قرنى جمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600441الومٌتال

5343882هالل صادق السٌد كمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600الومٌتال

5343883محمد حسن الباقى عبد حماده
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600458الومٌتال

5343884حسٌن حمزه محمد خالد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440الومٌتال

5343885احمد احمد ابراهٌم طارق
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600419الومٌتال

5343886سالم زكى ناصر الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600415الومٌتال

5343887عوٌس النبى عبد ٌاسر عصام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600424الومٌتال

5343888احمد رجب محمد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600437الومٌتال

5343889محمد فتحى محمد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600460الومٌتال

5343890حسٌن احمد فاروق احمد فاروق
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600459الومٌتال

5343891عباس محمود مجدى كرم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600474الومٌتال

5343892رجب ٌسرى عمرو كرٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600499الومٌتال

5343893الصادق عبد كمال سٌد كمال
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440الومٌتال

5343894كسر محمد العال ابو ابراهٌم محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600468الومٌتال



5343895محمود محمود  اشرؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440الومٌتال

5343896احمد عٌسى خالد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600423الومٌتال

5343897المحسن عبد دسوقى النبى عبد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600415الومٌتال

5343898سٌد على مجدى محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600418الومٌتال

5343899ابراهٌم على محمد محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600464الومٌتال

5343900على الرازق عبد سٌد مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600430الومٌتال

5343901على ٌوسؾ عادل مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600408الومٌتال

5343902سرٌع ابو ابراهٌم محمد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440الومٌتال

5343911جندى لطفى عادل ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343912الفتاح عبد احمد محمد ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343913حمد احمد سٌد رمضان اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343914الرسول عبد صدٌق صالح الحسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343915حسن احمد حسن حسام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343916نصر على حسنى رافت
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343917اللطٌؾ عبد محمد اسامه طارق
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

 عبد الحكٌم عبد محمود الحكٌم عبد

الستار
5343918

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600422مٌكانٌكٌة صٌانة

5343919محمد طه محمد الرازق عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343920االمٌر محمد سٌد الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343921السٌد ابراهٌم اشرؾ عالء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343922طلب احمد عطا عالء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343923محمود اسماعٌل حسن على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343924محمد الدٌن على ٌوسؾ على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343925عٌسى محمد عمرنصر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343926زٌد ابو بٌومى سمٌر محمد عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343927سلٌمان النبى عبد خالد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600404مٌكانٌكٌة صٌانة

 عبد النعٌم عبد جالل ضاحى محمد

الواحد
5343928

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600423مٌكانٌكٌة صٌانة

5343929محمد على الناصر عبد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600440مٌكانٌكٌة صٌانة

5343930دروٌش جمعه على محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة



5343931عوٌس حامد فؤاد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343932محمد الوهاب عبد مجدى محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343933توفٌق محمود حنفى محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343934اسماعٌل هللا عبد اسماعٌل نبٌل
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانة

5343935سلٌم سالم حسن زٌنهم هشام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600411مٌكانٌكٌة صٌانة

5343941ثابت فوزى حلمى ابانوب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

5343942ابراهٌم الفتاح عبد محمد ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

5343943عطٌه شحاته جمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

5343944حسن احمد محمد خٌرى احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

5343945محمد المؤمن عبد الناصر عبد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

5343946خضراوى شوقى كمال احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

5343947الحمٌد عبد السعود ابو نصر احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600510

5343948ؼزال محمود عالء اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

5343949محمد اسماعٌل فٌصل اسماعٌل
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

5343950احمد ابراهٌم حازم الحسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

5343951هللا فتح الفتح ابو رافت باسم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

5343952ناشد راؼب نصر باسم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

5343953هللا عطا التواب عبد مجاهد حسام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

5343954سعٌد  حسانٌن على عباس حسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

5343955زكى حسن محمد حسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

5343956ابراهٌم محمد ابراهٌم سٌد خالد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

5343957احمد سعٌد احمد سعٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600385

 احمد الجواد عبد هالل الحكٌم عبد

خراشى
5343958

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600349

5343959مصطفى محمد عٌد سٌد الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600389

5343960محمد هللا سعد الدرس كرم الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

 محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد

على
5343961

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

5343962هللا عطا ٌوسؾ محمد الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

5343963العزٌز عبد الرحمن عبد محمود هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600390



5343964احمد ابراهٌم خالد كرٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

5343965فراج محمد صابر محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

5343966الرشٌد عبد السٌد الؽفور عبد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

5343967على خلؾ على محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

5343968ٌوسؾ حسٌن محمد احمد محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

5343969الوهاب عبد الرحمن عبد على محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

5343970هللا عبد محمد سٌد مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

5343971وٌصا فوزى وٌصا ناجح
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

5343972سعداوى بدر محمد ولٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

5343973العاطى عبد ابراهٌم خالد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

5343974الحمٌد عبد العال عبد محمد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

5343975ادرٌس على مرؼنى ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

5343976السعدنى حسانٌن حسن نجاح ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

5343981على عبده سٌد اسماء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

5343982فرج سلٌم اشرؾ مٌار
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600377

5343991المجٌد عبد ابراهٌم اٌهاب ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600468صناعٌة الكترونٌات

5343992نصر الرحمن عبد حسن احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600413صناعٌة الكترونٌات

 عبد سعد المعطى عبد ناصر احمد

اللطٌؾ
5343993

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600صناعٌة الكترونٌات

5343994سالمه كامل كمال عنتر بٌشوى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5343995عوٌس محمد رجب الؽفار عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600418صناعٌة الكترونٌات

5343996العظٌم عبد محمد حسٌن على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600441صناعٌة الكترونٌات

5343997جوٌلى على صالح على محمد على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600468صناعٌة الكترونٌات

5343998رجب محمد محمود على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600455صناعٌة الكترونٌات

5343999احمد الحمٌد عبد محمود عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344000العزٌز عبد احمد اشرؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600458صناعٌة الكترونٌات

5344001العال عبد محمد رفاعى فرٌد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600497صناعٌة الكترونٌات

5344002بدر محمد صالح محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600408صناعٌة الكترونٌات

5344003على محمد الحمٌد عبد محمد محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600507صناعٌة الكترونٌات



5344004محمد عمر ٌوسؾ محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600417صناعٌة الكترونٌات

5344005جاد العزم ابو ربٌع اٌمن مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600479صناعٌة الكترونٌات

5344006ابراهٌم جعفر ناصر ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600489صناعٌة الكترونٌات

5344011مشاضى العزٌز عبد عزت اسماء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344012مبروك احمد الحلٌم عبد محمد امٌره
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
أمتٌازناجح600535صناعٌة الكترونٌات

5344013مصطفى هاشم ناجى امٌره
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
مفصول600صناعٌة الكترونٌات

5344014كامل التواب عبد عصام امٌنه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344015الشٌمى احمد الواحد عبد ولٌد اٌه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344016اسماعٌل سعٌد طارق بسنت
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344017عوٌس سٌد حسن وائل بسنت
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600481صناعٌة الكترونٌات

5344018مرسى التواب عبد سٌد رحاب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344019عٌد محمد هانى رحاب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344020محمد على حماده محمد رحمه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600457صناعٌة الكترونٌات

5344021الصاوى مبروك تامر رضوى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
أمتٌازناجح600542صناعٌة الكترونٌات

5344022سٌد سعد مساعد رٌهام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600499صناعٌة الكترونٌات

5344023العال عبد عبده جمال عبٌر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600461صناعٌة الكترونٌات

5344024الؽنى عبد الشافى عبد محمد سعٌد ندى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600448صناعٌة الكترونٌات

5344025دسوقى حسٌن دسوقى نورهان
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
أمتٌازناجح600511صناعٌة الكترونٌات

5344026ٌونس جالل عماد هدى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600459صناعٌة الكترونٌات

5344027عوده محمد عوده هدى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5344031ؼرٌب الؽنى عبد ابراهٌم احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600486

5344032مرزوق ؼٌطى سمٌر احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600506

5344033حسٌن احمد محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
أمتٌازناجح600516

5344034دروٌش احمد محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600483

5344035على بدر انور اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600471

5344036السٌد محمد شعبان زٌاد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600505

5344037سٌد محمد سٌد محمد سٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600501

5344038حسن سامى سعودى الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جٌدناجح600438



5344039محمود الوزٌرى محمود الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
أمتٌازناجح600537

5344040حسٌن فاروق سٌد على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
أمتٌازناجح600511

5344041السهٌلى عطٌه عطٌه السعٌد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600460

5344042المهدى عطٌه الرؤؾ عبد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600466

5344043عٌد محمد سٌد عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600494

5344044ابراهٌم محمود محمد محسن عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600490

5344045حسن بكر ابو هللا عبد كمال محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600481

5344046سلٌم كامل محمد محمود محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
أمتٌازناجح600526

5344047هاشم ابو احمد ولٌد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
أمتٌازناجح600520

5344048حامد سٌد شرٌؾ ٌاسر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600498

5344049النحاس خلٌل فرج قدرى ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المكتبٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600476

5344061البكرى ابراهٌم محمد ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600493آلى تحكم

5344062محمود طه الحق جاد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600482آلى تحكم

5344063امٌن محمد راؼب احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600441آلى تحكم

5344064محمد رفاعى محمد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600469آلى تحكم

5344065ابراهٌم سالم سٌد اسامه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600444آلى تحكم

5344066الحافظ عبد الرسول عبد شعبان اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600485آلى تحكم

5344067عثمان مصطفى سٌد محمود اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600410آلى تحكم

5344068دسوقى الدٌب رجب حسٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600478آلى تحكم

5344069الحلو محمد حسن محمد زٌاد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600439آلى تحكم

5344070سٌد صابر صابرعٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600491آلى تحكم

5344071عفٌفى محمد جمال الرحمن عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600470آلى تحكم

5344072احمد محمد حمدان هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600483آلى تحكم

5344073حالبه خلؾ مصطفى الدٌن عز
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600483آلى تحكم

5344074اللطٌؾ عبد ضٌؾ ابو رشاد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600475آلى تحكم

5344075الشٌن حسٌن سٌد حسٌن طارق محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600460آلى تحكم

5344076شوشه محمد احمد على محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600459آلى تحكم

5344077اسماعٌل محمد ناجى محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600479آلى تحكم



 عبد مصطفى المنعم عبد ناصر محمد

السالم
5344078

 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600411آلى تحكم

5344079جفالن محمود احمد محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600449آلى تحكم

5344080معوض الدٌن نور زكرٌا الدٌن نور
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600487آلى تحكم

5344091محمد عزوز مراد احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600466

5344092الدكمى محمد محمد الدٌن بدر اسالم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600474

5344093ٌوسؾ عبده محمد حسام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600411

5344094مجاهد احمد هللا عبد حسن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600488

5344095محمود حسن محمد حسٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600401

5344096محمد محمد احمد زكرٌا
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600426

5344097على الستار عبد ولٌد سالمه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600417

5344098عثمان متولى محمد عادل سٌد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600452

5344099احمد شعبان احمد شهاب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600397

5344100فواز فراج فواز على
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600423

5344101جوهر فؤاد ناصر فؤاد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600461

5344102محمد سرٌع ابو احمد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600409

5344103هللا عبد على محمود سعٌد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600408

5344104الؽفار عبد اصمعى محمود محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600450

5344105محمد جاد محمود محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600428

5344106كامل حسن هانى محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

5344107حسٌن بدٌنى الفتاح عبد عٌد محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

5344108على فرؼلى فوزى رمضان موسى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600470

5344109حامد الحمٌد عبد احمد مؤمن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600464

5344121الدٌن صالح محمود طارق اسرار
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600415

5344122حسٌن محمد شرٌؾ امنٌه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600424

5344123احمد ابراهٌم عبده اٌمان
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600459

5344124حسٌن حسن احمد اٌمن اٌه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600462

5344125العزٌز عبد سلطان فكرى تقى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600414

5344126احمد شلبى خالد حبٌبه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600412



5344127محمد الحمٌد عبد المقصود عبد حبٌبه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600443

5344128عوض احمد الؽنى عبد رافت دالٌا
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600431

5344129التواب عبد محمد عرفه رحمه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600430

5344130محمد صالح محمد رؼده
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600465

5344131اللطٌؾ عبد محمد عادل زٌنب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600472

5344132حسٌن حمزه محمد ساره
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600419

5344133ابراهٌم ربٌع ٌحٌى سها
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600458

5344134الفتاح عبد حسنى مدحت فاطمه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600520

5344135مصطفى ابراهٌم مصطفى فاطمه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600491

5344136ابراهٌم هللا عبد احمد مرٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600447

5344137اللطٌؾ عبد قبٌصى زكرٌا منى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600426

5344138صالح حسٌن على البدر نجالء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600432

5344139الرحمن عبد صدٌق فتحى نجالء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600464

5344140محمود الحمد ابو صالح ندى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600414

5344141سعد على محمد نورهان
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600544

5344142منصور محمد محمود ٌاسمٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600465

5344151اسماعٌل شحاته ابراهٌم احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

5344152الواحد عبد احمد فوزى احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600556

5344153اللطٌؾ عبد العزٌز عبد حامد حسام
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600547

5344154سلٌمان العظٌم عبد احمد سٌؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

5344155محمد سلٌمان خالد عمر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5344156امام احمد فتحى اشرؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600489

5344157الرحمن عبد موسى حامد محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

5344158زكى رفاعى حسن محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600544

5344159خلٌفه محمد عمر ٌوسؾ محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

5344160ابراهٌم المنعم عبد سٌد مروان
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

5344161محمود الوزٌرى احمد مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

5344162على هاشم اشرؾ مصطفى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512



5344163ابراهٌم اسماعٌل محمد خالد مهند
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

5344164الرحٌم عبد على مجدى ٌاسر
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

5344171على رزق الدٌن عز اسماء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

5344172الحمٌد عبد على العزٌز عبد امٌرة
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

5344173ابراهٌم سٌد رجب سامى اٌه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600544

5344174حسٌن كامل االمٌر حبٌبه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

5344175على الؽٌط ابو على محمد حبٌبه
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

5344176ابراهٌم شهاب رضا دنٌا
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600537

5344177محمود فتحى وائل سلمى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600554

5344178حسٌن جمعه سٌد شٌماء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

5344179الحسن ابو محمد سٌد شٌماء
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

5344180عطٌه رمضان عطٌه صفٌة
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

5344181الباسط عبد صالح الباسط عبد ندى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

5344182محمد العال ابو سٌد عصام نورهان
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5344183عمر بكر النبى عبد هدى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5344184سٌد رجب هدٌرعلى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

5344191ؼبلاير الملك عبد ابراهٌم ابانوب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600458.00الجلود دباؼة

5344192العزب ابراهٌم محمد ابراهٌم
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600448.00الجلود دباؼة

5344193سرحان محمد محمود احمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600455.00الجلود دباؼة

5344194سعٌد محمد الجواد عبد محمد بالل
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600435.00الجلود دباؼة

5344195حسن مهران ٌونس رجب
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600400.00الجلود دباؼة

5344196عثمان ابراهٌم ممدوح الكرٌم عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600476.00الجلود دباؼة

5344197حامد محمد حامد هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600473.00الجلود دباؼة

5344198على احمد سٌد ٌاسر هللا عبد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600429.00الجلود دباؼة

5344199الفتاح عبد فتحى احمد عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600471.00الجلود دباؼة

5344200ابراهٌم طه محمد عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600413.00الجلود دباؼة

5344201الفرح ابو عوٌس ٌاسٌن مصطفى عمرو
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600431.00الجلود دباؼة

5344202اسماعٌل كامل محمود كامل
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600417.00الجلود دباؼة



5344203محمد كمال محمد كمال
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جٌدناجح600447.00الجلود دباؼة

5344204سنهابى الفتاح عبد صالح محمد
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600484.00الجلود دباؼة

5344205احمد محمد اسماعٌل محمود
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600500.00الجلود دباؼة

5344206اللطٌؾ عبد محمد عالء هانى
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600485.00الجلود دباؼة

5344207خالد الباقى عبد اشرؾ ٌاسٌن
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600489.00الجلود دباؼة

5344208محمد عطٌه ابراهٌم العزٌز عبد ٌوسؾ
 الدقٌقة األالت

بالقاهرة
جداً جٌدناجح600450.00الجلود دباؼة

ثانً دور600المعادن خراطةحلوان زهراء5344211محمد احمد ابراهٌم احمد

جٌدناجح600407المعادن خراطةحلوان زهراء5344212الحسن ابو محمد الداٌم عبد جمال احمد

جٌدناجح600416المعادن خراطةحلوان زهراء5344213الهادى عبد محمد بٌومى اسامه

جٌدناجح600421المعادن خراطةحلوان زهراء5344214حسن رخا رمضان اسالم

ثانً دور600المعادن خراطةحلوان زهراء5344215حسن كمال حسن حسام

جٌدناجح600403المعادن خراطةحلوان زهراء5344216سالمه مٌهوب سعٌد حمدى

ثانً دور600المعادن خراطةحلوان زهراء5344217مصطفى خالد مصطفى خالد

جٌدناجح600397المعادن خراطةحلوان زهراء5344218على محمد ابراهٌم رمضان

جٌدناجح600411المعادن خراطةحلوان زهراء5344219حسن الرحٌم عبد محمد احمد سلطان

مقبولناجح600380المعادن خراطةحلوان زهراء5344220محمد صالح حسان صالح

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةحلوان زهراء5344221الرازق عبد سلٌمان عادل الرحمن عبد

جٌدناجح600439المعادن خراطةحلوان زهراء5344222العفٌفى الستار عبد عفٌفى الرحمن عبد

جٌدناجح600420المعادن خراطةحلوان زهراء5344223رضوان محمود الدٌن عالء الرحمن عبد

جٌدناجح600427المعادن خراطةحلوان زهراء5344224العزٌز عبد كمال وحٌد عمرو

جٌدناجح600437المعادن خراطةحلوان زهراء5344225عزام حافظ تٌسٌر كرٌم

مفصول600المعادن خراطةحلوان زهراء5344226ابوعٌشه حسٌن سٌد محمد

ثانً دور600المعادن خراطةحلوان زهراء5344227على الحلٌم عبد الرازق عبد محمد

جٌدناجح600403المعادن خراطةحلوان زهراء5344228عثمان محمد محمود محمد

جٌدناجح600393المعادن خراطةحلوان زهراء5344229حسٌن ماهر هانى محمد

جٌدناجح600431المعادن خراطةحلوان زهراء5344230رمضان الفتاح عبد سامى محمود

جٌدناجح600434المعادن خراطةحلوان زهراء5344231محمود صابر محمود ٌوسؾ

جٌدناجح600437صاج اعمالحلوان زهراء5344241عجمى مجاهد احمد سٌد احمد



جداً جٌدناجح600454صاج اعمالحلوان زهراء5344242عطٌه الؽٌط ابو محمد احمد

جداً جٌدناجح600456صاج اعمالحلوان زهراء5344243حسن شعبان حمدان ادهم

جٌدناجح600448صاج اعمالحلوان زهراء5344244محمد شحاته عاطؾ اسالم

جداً جٌدناجح600469صاج اعمالحلوان زهراء5344245شاكر ابراهٌم صابر جرجس

جٌدناجح600431صاج اعمالحلوان زهراء5344246مصٌلحى سٌد محمد سٌد

جٌدناجح600425صاج اعمالحلوان زهراء5344247ابراهٌم القادر عبد فرماوى الرحمن عبد

جٌدناجح600444صاج اعمالحلوان زهراء5344248حسٌن رمضان ابراهٌم كرم

جٌدناجح600390صاج اعمالحلوان زهراء5344249الباسط عبد حسنى هللا عبد محمد

جٌدناجح600403صاج اعمالحلوان زهراء5344250محمد عٌد احمد محمود

ثانً دور600صاج اعمالحلوان زهراء5344251ٌوسؾ سعد سعٌد محمود

جٌدناجح600417صاج اعمالحلوان زهراء5344252ابراهٌم عرابى احمد مروان

جٌدناجح600447صاج اعمالحلوان زهراء5344253احمد مصطفى محمد مصطفى

 محمد العظٌم عبد محمود مصطفى

نصار
جداً جٌدناجح600461صاج اعمالحلوان زهراء5344254

جداً جٌدناجح600452صاج اعمالحلوان زهراء5344255نافع حسٌن محمد ولٌد

ثانً دور600لحامحلوان زهراء5344261حسن عواض رضا احمد

جٌدناجح600418لحامحلوان زهراء5344262محمد اسماعٌل محمد اسالم

جٌدناجح600437لحامحلوان زهراء5344263حسٌن الكرٌم عبد محمد اسالم

جٌدناجح600428لحامحلوان زهراء5344264مصطفى المنعم عبد محمد اسالم

مفصول600لحامحلوان زهراء5344265ٌوسؾ على محمود وائل اسالم

جٌدناجح600390لحامحلوان زهراء5344266جبر رمضان محمد انس

مقبولناجح600380لحامحلوان زهراء5344267قرنى على محمود بسام

جٌدناجح600433لحامحلوان زهراء5344268شلقانى محمود حسٌن حسن

مقبولناجح600387لحامحلوان زهراء5344269الفتاح عبد ذكرٌا سالمه ذكرٌا

جٌدناجح600394لحامحلوان زهراء5344270حسٌن الوفا ابو عدلى الرحمن عبد

مقبولناجح600377لحامحلوان زهراء5344271فخرى احمد جالل على

جٌدناجح600434لحامحلوان زهراء5344272سلٌمان محمود احمد محمد

جٌدناجح600445لحامحلوان زهراء5344273حماد محمد انور انور محمد

جٌدناجح600394لحامحلوان زهراء5344274العظٌم عبد حامد رفعت محمد



مقبولناجح600379لحامحلوان زهراء5344275الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد

جٌدناجح600431لحامحلوان زهراء5344276عفٌفى محمد محمد التواب عبد مصطفى

ثانً دور600لحامحلوان زهراء5344277جورجى صادق صبحى ٌوسؾ

جٌدناجح600413لحامحلوان زهراء5344278زكى اسماعٌل العزٌز عبد ٌوسؾ

ثانً دور600لحامحلوان زهراء5344279سعٌد حسن محمد ٌوسؾ

ثانً دور600لحامحلوان زهراء5344280روبى محمد العظٌم عبد محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344291خلٌل حسن حاكم احمد

مفصول600ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344292على الحمٌد عبد المعبود عبد احمد

مفصول600ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344293على محمد حمد اسالم

مقبولناجح600374ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344294اسماعٌل على اسماعٌل احمد اسماعٌل

جٌدناجح600390ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344295حلمى سٌد سامى الفتاح عبد اٌهاب

جٌدناجح600390ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344296منقرٌوس حكٌم لمعى وجٌه جرجس

مقبولناجح600353ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344297عٌسى الحمٌد عبد محمد احمد خالد

جٌدناجح600390ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344298الخزامى مصطفى عاطؾ خالد

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344299محمد محمد عادل سعٌد

جٌدناجح600443ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344300شارد سعد محمد سعٌد

جٌدناجح600390ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344301سالم شافعى محمد سٌد

جٌدناجح600437ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344302مهاود لمعى عوض شرٌؾ

مقبولناجح600366ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344303عابد محمد محمد محمود عادل

جٌدناجح600421ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344304مرعى الدسوقى ماهر هللا عبد

جٌدناجح600398ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344305السٌسى محمود فاروق سعٌد كرٌم

جٌدناجح600416ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344306السمٌع عبد رجب احمد محمد

جداً جٌدناجح600455ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344307فرحات اللطٌؾ عبد شعبان محمد

جٌدناجح600433ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344308العزٌز عبد محمد العزٌز عبد محمد

جٌدناجح600419ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344309فرج محمد محمود محمد محمود

جٌدناجح600407ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344310حسن جابر محمد مختار

جٌدناجح600404ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344311محمود اللطٌؾ عبد جابر مصطفى

جٌدناجح600438ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344312احمد محمد ناصر مصطفى



مفصول600ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344313القوى عبد دسوقى حمدى وائل

جٌدناجح600404ورش ماكٌناتحلوان زهراء5344314حنا جندى حّنا عٌد ٌونان

حلوان زهراء5344321حسٌن محمد خالد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344322صابر مقلد صابر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344323حسن اللطٌؾ عبد صالح احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344324على هللا عبد محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

حلوان زهراء5344325احمد فتحى محمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344326القمصان ابو السالم عبد محمود احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344327العظٌم عبد عثمان العظٌم عبد اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344328الجمل على محمود جمال بالل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344329محمد سالمان احمد حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344330المجٌد عبد سعودى شوقى حمزة
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344331محمد المنعم عبد حسام سٌؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344332الحمٌد عبد احمد محمد احمد طه
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344333احمد الرحمن عبد سعٌد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344334عوٌس جابر رجب هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344335خلٌفه محمد شعبان هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

حلوان زهراء5344336على النادى محمد كرم عزت
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344337بدٌر مصطفى الشحات رزق عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344338عمر محمد محمد بكر كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

 عبد درنكى حموده اسماعٌل محمد

الحافظ
حلوان زهراء5344339

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344340منصور منصور حامد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344341ابراهٌم ابراهٌم الرحمن عبد ربٌع محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344342الدمرداش محمد سٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344343حسن اللطٌؾ عبد صالح محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344344احمد ٌوسؾ محمود محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344345محمد مجاهد على طلعت محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344346الوفا ابو الكرٌم عبد ابوالوفا مختار
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



حلوان زهراء5344347محمد المعطى عبد الرازق عبد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344348ابراهٌم حربى عبدالخالق مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344349حسٌن سلٌمان المهدى عبد محمد مهدى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344350حامد حسنٌن الؽفار عبد عبدالحكٌم نور
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344361بكر محمود بكر ابو احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

حلوان زهراء5344362احمد صاوى حسن احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

حلوان زهراء5344363مرسى صابر محمد خالد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600371

حلوان زهراء5344364عوٌد سٌد عادل عادل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344365حموده هللا عبد سعٌد هانى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

حلوان زهراء5344366هللا عبد حجازى محمد ادهم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600513

حلوان زهراء5344367ترٌاق محروس سعد بٌتر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

حلوان زهراء5344368ابراهٌم صابر فتحى حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

حلوان زهراء5344369سلٌمان حسٌن كامل على خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600410

حلوان زهراء5344370ابراهٌم على رمضان سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

ٌّاد بخٌت سعٌد سٌؾ حلوان زهراء5344371ع
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

حلوان زهراء5344372قمصان محمد احمد صالح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600388

حلوان زهراء5344373البٌومى على احمد على ضٌاء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600522

حلوان زهراء5344374محمد ثابت محمود اٌمن طلعت
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

حلوان زهراء5344375الباسط عبد على احمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

حلوان زهراء5344376همام الطٌب ابو كامل الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

حلوان زهراء5344377سلٌم كمال ابراهٌم كمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

حلوان زهراء5344378سكندس مكٌن نصحى كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600391

حلوان زهراء5344379الجمل الحمٌد عبد محمد اشرؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

حلوان زهراء5344380اسماعٌل السعٌد حازم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

حلوان زهراء5344381فرحان مهنى حسام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

حلوان زهراء5344382مسلم ابو المجٌد عبد سٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

حلوان زهراء5344383توفٌق احمد شعبان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600427

حلوان زهراء5344384ؼالى محمود محمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447



حلوان زهراء5344385بكر محمود ابوبكر محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

حلوان زهراء5344386الفتاح عبد محمود احمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

حلوان زهراء5344387احمد محمود اسامه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

حلوان زهراء5344388موسى رشوان موسى اٌهاب موسى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600461

حلوان زهراء5344389مطاوع خٌرى مجدى ناصر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

حلوان زهراء5344390جمعه سٌد رضا ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

حلوان زهراء5344401حسن ربٌع حسنى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600402

حلوان زهراء5344402الرحمن عبد محمد محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

حلوان زهراء5344403احمد العاطى عبد احمد السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

حلوان زهراء5344404حسن محمد محمد بهجت احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

حلوان زهراء5344405هللا عبد محمد احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

حلوان زهراء5344406فٌصل الكرٌم عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

حلوان زهراء5344407سلٌمان على محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344408مرسى مسعود احمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

حلوان زهراء5344409حسن محمد بهاء اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

حلوان زهراء5344410كامل مصطفى فاروق محمد الفاروق
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان زهراء5344411توفٌق رشوان خالد سامى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

 ابو الدٌن صالح احمد الدٌن سٌؾ

الحسن
حلوان زهراء5344412

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

حلوان زهراء5344413سالم عطٌه عٌد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

حلوان زهراء5344414محمد زناتى جمال على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

حلوان زهراء5344415حسن الحمٌد عبد سٌد فاروق
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

حلوان زهراء5344416زكى ناصرمعوض ماجد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

حلوان زهراء5344417سٌفٌن ولٌم نبٌل ماٌر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600407

حلوان زهراء5344418عمر احمد على جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600394

حلوان زهراء5344419بكر الراضى عبد عزت محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

حلوان زهراء5344420عطٌه محمد عطٌه محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

حلوان زهراء5344421دروٌش محمد ناصر محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600379

حلوان زهراء5344422حامد الحلٌم عبد الباسط عبد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416



حلوان زهراء5344423سٌد هللا فضل محمود مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

حلوان زهراء5344424الٌزٌد ابو فوزى حسن مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600381

حلوان زهراء5344425العال عبد رضا محمد نور
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

حلوان زهراء5344431مصطفى محمد ماهر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

حلوان زهراء5344432محمود ٌوسؾ طلعت اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

حلوان زهراء5344433الؽنى عبد احمد فتحى اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

حلوان زهراء5344434سالمه سعداوى منٌر هانى بشنونة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

حلوان زهراء5344435طه حمزه خالد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

حلوان زهراء5344436احمد صالح محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

حلوان زهراء5344437على الفتاح عبد احمد الفتاح عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

حلوان زهراء5344438طه الرحمن عبد اسماعٌل هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600412

حلوان زهراء5344439عٌسى محمد على مدحت على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

حلوان زهراء5344440احمد المجد ابو احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

حلوان زهراء5344441الحمٌد عبد فهمى ٌسرى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

حلوان زهراء5344442سلٌمان مصطفى محمود ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344451فرج حسن محمد احمد احمد

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344452محمد حامد محمد احمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344453المنعم عبد الحمٌد عبد احمد الحسٌنى

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344454فرجانى زكرٌا ٌحٌى زكرٌا

مفصول600الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344455احمد ضٌؾ ابو سٌد محمود

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344461مشرؾ الؽفار عبد ناصر ابتسام

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344462على سٌد جمال اسراء

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344463محمد الوهاب عبد حمدى اسماء

جداً جٌدناجح600490الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344464اقالدٌوس حبٌب جاد عٌد امانى

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344465سٌد محمود قاسم امنٌه

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344466اسماعٌل محمد محمد سمٌر اٌه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344467العال ابو محمد النبى عبد محمد اٌه

جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344468الصمد عبد فتحى ناصر اٌه



جداً جٌدناجح600475الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344469وهبه ٌوسؾ ٌوسؾ ترٌزا

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344470جمعه سٌد محمد جهاد

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344471حافظ ٌونس محمد خلود

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344472اللطٌؾ عبد محمد جمال ساره

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344473الطنطاوى محمد عٌسى ساره

جداً جٌدناجح600477الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344474محمد اللطٌؾ عبد على سماح

أمتٌازناجح600511الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344475اسماعٌل محمد حسن عٌسى سهام

جٌدناجح600449الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344476الحداد على حجازى محمد سهٌر

جداً جٌدناجح600495الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344477سلٌم محمود محمد عاٌده

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344478السمٌع عبد الحكٌم عبد احمد ؼاده

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344479الشٌمى محمد على فاطمه

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344480ٌوسؾ قدرى حسٌن اٌمن محاسن

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344481هللا سعد ابراهٌم ولٌد مرٌم

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344482اللطٌؾ عبد فتحى حمدى منار

جٌدناجح600441الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344483مرسى بكر مرسى منار

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344484على الرحمن عبد ناصر منال

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344485الهادى عبد صبٌح سمٌر هللا منه

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344486حسان السٌد حسن مى

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344487داود االسٌد المنعم عبد عصام نجالء

جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344488محمود كمال مصطفى ندى

مفصول600الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344489القادر عبد على سٌد نعمه

جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344490العال عبد محمد حسٌن هاجر

جداً جٌدناجح600478الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344491الؽنى عبد شوقى فرٌد هدى

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسحلوان زهراء5344492المنعم عبد ٌونس محمد وفاء

5344501محمد اسماعٌل دسوقى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344502محمود المنعم عبد مجدى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344503على الرحٌم عبد على اسالم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344504جرجس نصٌر صابر بوال
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة



5344505هللا عبد النبى عبد رمضان جالل
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344506محمد جمعه رجب جمعه
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344507سعٌد احمد سٌد جمعه
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344508رزق سرٌع ابو سمٌر حسن
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344509بدوى الرحٌم عبد حسن حسنى
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344510هللا عبد سلٌمان مصطفى سلٌمان
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344511مبروك الدٌن نور السٌد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344512حسٌن شعبان حسٌن محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344513بخٌت على محمد على محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600المعادن خراطة

5344521محمد السٌد فوزى السٌد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344522الدسوقى ابراهٌم طارق احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344523قرنى هللا عبد فتحى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344524الرفاعى السٌد عطا السٌد ثروت
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344525سالم سلٌم حسن كرم حسن
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344526هللا عبد حسٌن على حسٌن
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344527محمد العزٌز عبد مصطفى خالد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344528ابراهٌم السٌد الناصر عبد رضا
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344529سالم الفتاح عبد محمد سالم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344530سلٌم سٌد محمد سٌد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344531هندى الرؤوؾ عبد ماهر شنوده
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344532اسماعٌل امٌن سعد شهاب
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344533احمد سٌد الفتاح عبد عٌد شهاب
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344534العزٌز عبد عمر العزٌز عبد طارق
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344535الرحمن عبد محمد خالد الرحمن عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344536قاسم شحاته سٌد عاطؾ الرحمن عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344537نجاح  محمد حسن محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344538محمد الحى عبد محمد زٌنهم محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344539الجوهرى فاروق هشام محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال



5344540محمد احمد عربى محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344541احمد جاد ٌحى محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
راسب600صاج اعمال

5344542القادر عبد حامد ٌوسؾ محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344543فهٌم ابراهٌم سالمه مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344544محمود سٌد محمود مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

 احمد حسٌن الحجاج ابو محمد ٌاسٌن

سٌد
5344545

 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344546احمد نبوى محمد حسام ٌوسؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344547الحافظ عبد محمود عٌد ٌوسؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600صاج اعمال

5344551ثابت مكارى ماهر ابانوب
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600429لحام

5344552حسن محمد خالد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600407لحام

5344553محمد محمد مصطفى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600433لحام

5344554الشٌخ طه السٌد السٌد حسام
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600436لحام

5344555بركات سعٌد صابر سعٌد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600421لحام

5344556الرحمن عبد محمد سعٌد الرحمن عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600448لحام

 عبد الرحمن عبد مصطفى الرحمن عبد

الشكور
5344557

 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600لحام

 عبد محمد احمد وجٌه الرحمن عبد

الستار
5344558

 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600413لحام

5344559محمد هللا عبد عٌد هللا عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
مفصول600لحام

5344560سلٌم شافعى عمرجمعه
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600426لحام

5344561مرجان شعبان ربه عبد فهد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600425لحام

5344562العزٌز عبد محمد اشرؾ محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600لحام

5344563رجب السٌد ربٌع محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600لحام

5344564على محمد رضا محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600443لحام

5344565الستار عبد محمود سٌد عاطؾ محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600408لحام

5344566العزٌز عبد بدرى ضاحى محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600440لحام

5344567صدٌق حلمى محمد محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
مفصول600لحام

5344568صالح مصطفى محمد مصطفى محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600لحام

5344569الحافظ عبد هللا عبد محمود مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600456لحام

5344570المجٌد عبد هاشم محمد هاشم
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600440لحام



5344571احمد محمد محمود ٌوسؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600لحام

5344581حسن ثابت جمال احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344582العزٌز عبد النعٌم عبد عزت احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
مفصول600ورش ماكٌنات

5344583هللا عبد فكرى محمد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344584محمد محمود فتحى اسالم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344585حسن الاله عبد محمد اسالم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344586حسٌن سالمه محمد سالمه
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

 عبد شعبان الفتاح عبد الرحمن عبد

الفتاح
5344587

 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344588نصار صالح محمد هللا عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600449ورش ماكٌنات

5344589سٌد محمد العال ابو عالء
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344590الحسٌب عبد كرٌشة ابو سٌد على
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344591محمد كرٌم صابر على
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344592احمد محمد محمود سالمه عمرو
 وادى سٌارات

حوؾ
مفصول600ورش ماكٌنات

5344593جماز ابو محمود سعد ٌوسؾ كرٌم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344594رفاعى حسن سٌد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344595حمدان محمد على سٌد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344596محمد محمد شعبان محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600ورش ماكٌنات

5344597العال عبد محمود هللا عبد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600419ورش ماكٌنات

5344598حمدى مصطفى سماحه وائل مروان
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600436ورش ماكٌنات

5344599السٌد محمود على ٌسرى مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600422ورش ماكٌنات

5344611شفٌق كراس مسعود ابانوب
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600411

5344612محمود محمد سعٌد ابراهٌم
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600448

5344613ابراهٌم شافعى محمد سرٌع ابو احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344614امام ٌسرى امام احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344615حسان باشا تؽٌان احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344616حسٌن جاد مرسى جابر احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344617سٌد الحمٌد عبد جمعه احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

 المرسى شرٌؾ عطٌة سامى احمد

الحناوى
5344618

 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600435



5344619محمود احمد سٌد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600397

5344620محمد حسن ناجى محمد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600428

5344621الرحمن عبد مرعى محمود احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

5344622جاد مصٌلحى محمود احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344623دروٌش ٌحٌى وجٌة احمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600477

5344624مصطفى سٌد محمد اسامه
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344625ابراهٌم على ابراهٌم هللا عبد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

5344626ؼزالة فتحى محمد الواحد عبد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600427

5344627الضٌؾ محمد محمد عالء
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600429

5344628سالم ٌوسؾ اشرؾ على
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344629ٌونس منصور خالد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344630احمد حسن رجب محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

5344631عوض جابر سعٌد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

5344632امٌن عطٌة صالح محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600451

5344633نصر محمد الحكم عبد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600440

5344634بدٌع خلؾ محسن محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

5344635احمد العظٌم عبد محمود محمد
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344636ٌوسؾ حسن قرنى رمضان محمود
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344637ابراهٌم محمود محمد محمود
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

5344638نزالوى  الباسط عبد رجب مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

5344639هللا عبد على عصام هشام
 وادى سٌارات

حوؾ

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5344651جرجس سعد جرجس ابانوب
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600431الومٌتال

5344652ٌوسؾ على سالم ابراهٌم احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344653زٌد ابو احمد ابوزٌد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344654امان محمد معتمد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600429الومٌتال

5344655حسٌن محمد حسٌن جمال اسامه
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344656على امام الحاج سامى اسالم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344657على الدٌن تاج محمد حازم خالد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال



5344658ناصر سٌد احمد الرحمن عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344659على محمود رمضان الرحمن عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344660على محمد على رضا عماد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344661مبروك محمد طارق كرٌم
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600449الومٌتال

5344662محمد على الدٌن كمال محمد الدٌن كمال
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600475الومٌتال

5344663الباقى عبد سٌد جمال محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344664متولى محمد عصام محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344665جامع حسانٌن طه محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600445الومٌتال

5344666السٌد كامل محمد محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600الومٌتال

5344667على محمد السٌد مجدى مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600415الومٌتال

5344668حسٌن ٌوسؾ احمد ٌوسؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600430الومٌتال

5344671هللا حسب ابراهٌم حمدى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600436السٌارات صٌانة

5344672دروٌش محمد مرزوق خالد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600452السٌارات صٌانة

5344673الرسول عبد حسٌن سامى احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600490السٌارات صٌانة

5344674احمد زؼلول سٌد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600442السٌارات صٌانة

5344675الشقرا الواحد عبد احمد عادل احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600475السٌارات صٌانة

5344676عثمان حسٌن محمد عادل احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600446السٌارات صٌانة

5344677النوٌهى حسانٌن رمضان محمد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600432السٌارات صٌانة

5344678المطلب عبد هللا عبد محمد احمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600428السٌارات صٌانة

5344679ؼانم احمد خالد اسالم
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600436السٌارات صٌانة

5344680محمد اسماعٌل صبرى اسماعٌل
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5344681صالح دروٌش اٌمن اشرؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600444السٌارات صٌانة

5344682توفٌق بدوى احمد بدوى
 وادى سٌارات

حوؾ
أمتٌازناجح600511السٌارات صٌانة

5344683حامد حسن ابراهٌم حسن حسام
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5344684مخلوؾ فؤاد احمد حسٌن
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600503السٌارات صٌانة

5344685الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد زكرٌا
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600431السٌارات صٌانة

5344686محمد سعٌد حامد سعٌد
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5344687القادر عبد شعبان هللا عبد شعبان
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600487السٌارات صٌانة



5344688احمد ؼرٌب احمد هللا عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانة

5344689جعفر ابو محمد هللا عبد محمد هللا عبد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600504السٌارات صٌانة

5344690هللا عبد السٌد الكرٌم عبد عمرو
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5344691فاروق احمد سٌد فاروق
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600419السٌارات صٌانة

5344692فضل سعد سٌد كرٌم
 وادى سٌارات

حوؾ
راسب600السٌارات صٌانة

5344693مصطفى محمد ناصر كرٌم
 وادى سٌارات

حوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5344694ابراهٌم احمد الؽنى عبد احمد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600460السٌارات صٌانة

5344695محمد سلمان على احمد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600478السٌارات صٌانة

5344696فرج حسن محمد احمد محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانة

5344697محمد حسان باشا تؽٌان محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600491السٌارات صٌانة

5344698قمصان محمد حسن محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانة

5344699على الداٌم عبد سمٌر محمد
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600449السٌارات صٌانة

5344700الؽنى عبد قرنى هللا جاب محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600492السٌارات صٌانة

5344701البحٌرى على محمود زكرٌا محمود
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600499السٌارات صٌانة

5344702محمد فتحى خالد مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600450السٌارات صٌانة

5344703اللٌثى محمد على محمد مصطفى
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600413السٌارات صٌانة

5344704حسٌن سٌد رجب الدٌن نور
 وادى سٌارات

حوؾ
جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانة

5344705ٌاسٌن محمد الرؤوؾ عبد ٌاسٌن
 وادى سٌارات

حوؾ
جٌدناجح600433السٌارات صٌانة

5344706سرٌع ابو سٌد محمد ٌوسؾ
 وادى سٌارات

حوؾ
أمتٌازناجح600530السٌارات صٌانة

جداً جٌدناجح600473المعادن خراطةاألسمنت طرة5344721جبر ابراهٌم اٌمن ابراهٌم

جداً جٌدناجح600499المعادن خراطةاألسمنت طرة5344722محمد اسماعٌل حمدى احمد

جداً جٌدناجح600474المعادن خراطةاألسمنت طرة5344723محمد ذكى رافع احمد

جداً جٌدناجح600492المعادن خراطةاألسمنت طرة5344724محمد محمدى طه احمد

جٌدناجح600427المعادن خراطةاألسمنت طرة5344725ابراهٌم جابر سٌد جابر

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةاألسمنت طرة5344726احمد حسٌن عادل حسٌن

جداً جٌدناجح600481المعادن خراطةاألسمنت طرة5344727عٌسى محمود على عصام خالد

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةاألسمنت طرة5344728رمضان العاطى عبد صالح نعٌم صالح

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةاألسمنت طرة5344729احمد اسماعٌل سعد رجب طه



جداً جٌدناجح600489المعادن خراطةاألسمنت طرة5344730احمد سٌد احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600490المعادن خراطةاألسمنت طرة5344731اسماعٌل احمد السٌد ٌحٌى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600467المعادن خراطةاألسمنت طرة5344732الرفاعى حسٌن ابراهٌم هللا عبد

 عبد الوهاب عبد وائل الوهاب عبد

الؽفار
جداً جٌدناجح600468المعادن خراطةاألسمنت طرة5344733

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةاألسمنت طرة5344734ابوالسعود محمد عمر على

جداً جٌدناجح600477المعادن خراطةاألسمنت طرة5344735الباقى عبد طه احمد عمرو

جٌدناجح600419المعادن خراطةاألسمنت طرة5344736محمد سلٌمان سٌد كرٌم

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةاألسمنت طرة5344737اسحاق حبٌب ٌسرى كٌرلس

جٌدناجح600449المعادن خراطةاألسمنت طرة5344738حمزه عبده الحمد ابو محمد

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةاألسمنت طرة5344739ربه عبد محمد جمعه محمد

جداً جٌدناجح600472المعادن خراطةاألسمنت طرة5344740عثمان عدلى حمدى محمد

جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةاألسمنت طرة5344741ٌوسؾ سٌد الفتاح عبد زٌنهم محمد

جداً جٌدناجح600468المعادن خراطةاألسمنت طرة5344742اسماعٌل الموجود عبد سامى محمد

جداً جٌدناجح600494المعادن خراطةاألسمنت طرة5344743قندٌل محمد احمد محمود محمد

جداً جٌدناجح600478المعادن خراطةاألسمنت طرة5344744النبى عبد هللا عبد حسن محمود

جداً جٌدناجح600485المعادن خراطةاألسمنت طرة5344745سالم محمد على الرحٌم عبد محمود

جٌدناجح600424المعادن خراطةاألسمنت طرة5344746ابراهٌم جاد عزت محمود

مفصول600المعادن خراطةاألسمنت طرة5344747فراج سلٌمان ولٌد محمود

جداً جٌدناجح600498المعادن خراطةاألسمنت طرة5344748عٌد سٌد ربٌع مصطفى

جداً جٌدناجح600464المعادن خراطةاألسمنت طرة5344749الرسول عبد على مٌهوب مصطفى

جٌدناجح600445المعادن خراطةاألسمنت طرة5344750الرفاعى على محمد اشرؾ ناصر

جداً جٌدناجح600459لحاماألسمنت طرة5344761الدسوقى الؽنى عبد الدسوقى ابراهٌم

جداً جٌدناجح600488لحاماألسمنت طرة5344762السمٌع عبد عبود ابراهٌم احمد

جٌدناجح600419لحاماألسمنت طرة5344763الطحان محمد اٌمن احمد

مفصول600لحاماألسمنت طرة5344764على قطب سعد بدر احمد

جداً جٌدناجح600467لحاماألسمنت طرة5344765محمد محمد سعدون عصام احمد

جٌدناجح600434لحاماألسمنت طرة5344766حسنٌن محمد حسن محمد احمد

جٌدناجح600390لحاماألسمنت طرة5344767السالم عبد سٌد محمد احمد



جداً جٌدناجح600453لحاماألسمنت طرة5344768عباده رمضان محمود احمد

جداً جٌدناجح600460لحاماألسمنت طرة5344769السٌد فوزى محمود احمد

ؼائب600لحاماألسمنت طرة5344770الفتاح عبد محمد احمد اسالم

جداً جٌدناجح600452لحاماألسمنت طرة5344771عٌد سلٌمان الفتاح عبد اٌمن

جٌدناجح600435لحاماألسمنت طرة5344772الرحٌم عبد احمد فتحى حسن

جداً جٌدناجح600450لحاماألسمنت طرة5344773سالمه على ٌاسر سٌؾ

جداً جٌدناجح600456لحاماألسمنت طرة5344774محمد مدبولى محمد الرحمن عبد

مفصول600لحاماألسمنت طرة5344775السٌد احمد عمرعادل

جٌدناجح600404لحاماألسمنت طرة5344776العزٌز عبد ابراهٌم العزٌز عمرعبد

جداً جٌدناجح600459لحاماألسمنت طرة5344777موسى جاد محمود عمرو

جٌدناجح600428لحاماألسمنت طرة5344778سوٌلم هللا عبد السٌد محمد

ثانً دور600لحاماألسمنت طرة5344779محمد محمود رجب محمد

جٌدناجح600429لحاماألسمنت طرة5344780الحمٌد عبد رمضان رفعت محمد

مقبولناجح600384لحاماألسمنت طرة5344781زللو على سالم سعٌد محمد

جٌدناجح600428لحاماألسمنت طرة5344782عمر ؼالب صبرى محمد

جٌدناجح600442لحاماألسمنت طرة5344783الؽنى عبد محمود اٌهاب محمود

جٌدناجح600434لحاماألسمنت طرة5344784امٌن البدرى السٌد مصطفى

جداً جٌدناجح600474لحاماألسمنت طرة5344785منصور محمد محمد منصور مؤمن

جداً جٌدناجح600482لحاماألسمنت طرة5344786حسن وجٌه هشام وجٌه

أمتٌازناجح600519ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344791عٌد حسانٌن سعد احمد

جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344792سالم احمد نصرالدٌن احمد

جداً جٌدناجح600455ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344793المقصود عبد الرافع عبد صالح اسالم

جٌدناجح600418ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344794محمود العال عبد عالء بالل

جداً جٌدناجح600497ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344795دسوقى الدٌب رجب حسن

جداً جٌدناجح600465ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344796احمد حسٌن عادل حسن

جداً جٌدناجح600468ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344797طه متولى السالم عبد حسٌن

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344798حموده عٌد محمد حمدى

جٌدناجح600430ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344799جراد السٌد الرازق عبد محمد شوقى



جداً جٌدناجح600475ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344800الداٌم عبد فرج احمد الرحمن عبد

جٌدناجح600417ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344801شكٌو الرازق عبد محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600441ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344802بدران احمد عارؾ صالح عمار

جداً جٌدناجح600467ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344803محٌسن العزٌز عبد احمد محمد

جٌدناجح600422ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344804المقصود عبد محمد فاروق احمد محمد

جٌدناجح600438ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344805احمد خٌر محمد اٌمن محمد

جٌدناجح600437ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344806السٌد زكى حمدى محمد

جٌدناجح600430ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344807النظٌر عبد الجواد عبد رجب محمد

جٌدناجح600448ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344808العال عبد السٌد عبٌد عبدالحكٌم محمد

جداً جٌدناجح600463ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344809القادر عبد محمد على محمد

جٌدناجح600445ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344810الفٌشاوى محمد الؽفار عبد محمد محمد

جٌدناجح600424ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344811احمد جمعه محمود محمد

جٌدناجح600441ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344812السٌد محمد بطل محمود

جٌدناجح600445ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344813سلٌمان ظرٌؾ على محمود

جٌدناجح600397ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344814محمود رمضان الدٌن كمال محمود

جٌدناجح600436ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344815الدٌن نور على الحمٌد عبد محمد مروان

جٌدناجح600413ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344816مصطفى زٌد ابو ٌاسر مسلم

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتاألسمنت طرة5344817بدوى عمار عبده مصطفى

جٌدناجح600416الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344821مقار كامل مورٌس ابانوب

جداً جٌدناجح600474الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344822جمعه السٌد محمد احمد

جٌدناجح600438الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344823محٌسن العزٌز محمدعبد احمد

جٌدناجح600441الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344824عوده فرج هللا عبد بالل

جداً جٌدناجح600451الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344825شحاته عٌسى حامد شحاته حامد

مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344826حمٌد حامد سٌد حسام

 عبد كمال ابو هللا عبد عصام حمدى

المقصود
جداً جٌدناجح600451الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344827

جٌدناجح600438الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344828المعاطى ابو محمد محمد رافت

جداً جٌدناجح600478الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344829هللا فتح على حسٌن عاطؾ رضا

 الحمٌد عبد حسٌن مجدى الرحمن عبد

على
جداً جٌدناجح600452الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344830



جٌدناجح600449الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344831محمد انور محمود الرحمن عبد

جٌدناجح600439الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344832رشوان العال عبد عادل على

جٌدناجح600443الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344833حامد فاروق على فاروق

مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344834حسٌن محمود صبرى كرٌم

جٌدناجح600439الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344835المصلى ابراهٌم العٌد ابو جمال محمد

جداً جٌدناجح600473الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344836عطوى محمد رزق محمد

جداً جٌدناجح600480الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344837بدوى محمد بدوى سٌد محمد

 الفتاح عبد العزٌز عبد صالح محمد

فضالى
مفصول600الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344838

جٌدناجح600419الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344839احمد سٌد عصام محمد

جٌدناجح600436الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344840الحمٌد عبد حامد الحمٌد عبد محمود

جٌدناجح600447الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344841محمد  الحافظ عبد عزت محمود

جٌدناجح600426الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344842احمد حسن محمد محمود

جداً جٌدناجح600468الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344843الوهاب عبد عبده سامى مصطفى

جداً جٌدناجح600481الزخرفى الحدٌد أشؽالاألسمنت طرة5344844الفتاح عبد مصطفى محمود هشام

األسمنت طرة5344851محمد السٌد سعٌد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344852اللطٌؾ عبد حلمى محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

األسمنت طرة5344853الحمٌد عبد المنعم عبد سٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344854ربٌع على مصطفى سٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344855الظاهر عبد احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344856حسن زكى حمدى محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344857قندٌل محمد احمد محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

األسمنت طرة5344858على السٌد على اسامه ادهم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344859هللا عبد الراضى عبد الناصر عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344860عازر جوده نصرى بٌشوى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344861حجازى السٌد العظٌم عبد السٌد جمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344862عٌسى احمد الباسط عبد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344863محمد حسن محمد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344864الدسوقى احمد حسٌن شعبان حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



األسمنت طرة5344865حسٌن حسنىٌن الفتاح عبد حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344866سلٌمان سعد محمد سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600488

األسمنت طرة5344867الرحمن عبد محمود حربى سمٌر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344868الحمٌد عبد الحلٌم عبد محمد الحلٌم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344869حسٌن مصطفى احمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

األسمنت طرة5344870سٌد سرٌع ابو محمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600439

األسمنت طرة5344871احمد مصطفى محمد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344872الفتاح عبد حسن محمد عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344873احمد محمد احمد على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344874سلٌمان حسن حسن حسن على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

األسمنت طرة5344875مصطفى حسن السٌد اٌهاب عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344876اللطٌؾ عبد سلٌمان خالد عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344877على محمد حسن محمد عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344878على الحمٌد عبد ناصر عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344879محمود بدر عمرعامر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344880العال عبد على احمد عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344881ابراهٌم محمود ابراهٌم احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

األسمنت طرة5344882محمد هللا عبد محمد اٌهاب محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344883حسن محمد حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344884على محمود حسنى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344885محمد شعبان رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344886محمد كمال عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344887احمد محمد محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344888حسنٌن محمد عبده محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344889السالم عبد حامد عماد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344890زٌد حلمى فرؼلى محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد مرسى الرؤوؾ عبد محمد محمود

الرحمن
األسمنت طرة5344891

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344892محمد سٌد محمد مسعد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



األسمنت طرة5344893العظٌم عبد عنتر اشرؾ مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

 الرحٌم عبد الدٌن حسام مصطفى

ابراهٌم
األسمنت طرة5344894

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600394

األسمنت طرة5344895حسن المطلب عبد رجب مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344896عطٌه خلٌل محمد عادل مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344897محمد محمد اشرؾ مهاب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

األسمنت طرة5344898الدمرداش محمد نوح جمال نوح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600474

األسمنت طرة5344899محمود احمد محمد صالح ولٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

جٌدناجح600395عامة برادةلألسمنت القومٌة5344911سٌد محمود محمد احمد

جٌدناجح600437عامة برادةلألسمنت القومٌة5344912نصر سالمه رجب بدر

 عبد الرسول عبد الؽنى عبد شهاب

الؽنى
جٌدناجح600427عامة برادةلألسمنت القومٌة5344913

جٌدناجح600412عامة برادةلألسمنت القومٌة5344914حسٌن محمد حسٌن الرحمن عبد

جٌدناجح600429عامة برادةلألسمنت القومٌة5344915الرزاق عبد العال عبد سٌد العال عبد

جٌدناجح600409عامة برادةلألسمنت القومٌة5344916على سالمه شوقى كرٌم

جٌدناجح600425عامة برادةلألسمنت القومٌة5344917احمد العزٌز عبد احمد محمد

جٌدناجح600424عامة برادةلألسمنت القومٌة5344918عٌسى عثمان عٌسى احمد محمد

جٌدناجح600418عامة برادةلألسمنت القومٌة5344919محمد السٌد احمد السٌد محمد

جٌدناجح600422عامة برادةلألسمنت القومٌة5344920حسانٌن سالمه سالم محمد

جٌدناجح600426عامة برادةلألسمنت القومٌة5344921سلٌم هلٌل سلٌم محمد

جٌدناجح600429عامة برادةلألسمنت القومٌة5344922محمد محمود عصام محمد

جداً جٌدناجح600465عامة برادةلألسمنت القومٌة5344923دٌب حلمى جمعه عٌد محمد

جٌدناجح600424عامة برادةلألسمنت القومٌة5344924ابراهٌم هالل فرٌد محمد

جٌدناجح600405عامة برادةلألسمنت القومٌة5344925الصمد عبد خمٌس محمد محمود

جٌدناجح600407عامة برادةلألسمنت القومٌة5344926احمد سٌد الحمٌد عبد شعبان ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600461صاج اعماللألسمنت القومٌة5344931حجازى محمد الفضٌل عبد بكر ابراهٌم

ثانً دور600صاج اعماللألسمنت القومٌة5344932عثمان على ابراهٌم ماهر ابراهٌم

جٌدناجح600440صاج اعماللألسمنت القومٌة5344933احمد جاد اٌمن احمد

جداً جٌدناجح600484صاج اعماللألسمنت القومٌة5344934عتمان حسٌن محمد النبى عبد حمدى

جٌدناجح600443صاج اعماللألسمنت القومٌة5344935احمد سٌد محمود محمد دروٌش



جٌدناجح600401صاج اعماللألسمنت القومٌة5344936منصور سرٌع ابو خالد رمضان

جٌدناجح600437صاج اعماللألسمنت القومٌة5344937احمد سعد حسن سعد

جٌدناجح600443صاج اعماللألسمنت القومٌة5344938الصمد عبد عدلى محمود الرحمن عبد

جٌدناجح600449صاج اعماللألسمنت القومٌة5344939احمد العزٌز عبد احمد العزٌز عبد

جداً جٌدناجح600456صاج اعماللألسمنت القومٌة5344940على فاروق اٌهاب محمد

جٌدناجح600438صاج اعماللألسمنت القومٌة5344941الرحمن عبد محمد خالد محمد

جداً جٌدناجح600456صاج اعماللألسمنت القومٌة5344942شحات جمعه شعبان محمد

جداً جٌدناجح600468صاج اعماللألسمنت القومٌة5344943ابراهٌم الحكٌم عبد عادل محمد

جداً جٌدناجح600470صاج اعماللألسمنت القومٌة5344944الهادى عبد جنٌدى الناصر عبد محمد

جداً جٌدناجح600472صاج اعماللألسمنت القومٌة5344945الرازق عبد محمد قاسم محمد

جداً جٌدناجح600460صاج اعماللألسمنت القومٌة5344946الباقى عبد فتحى احمد محمود

جداً جٌدناجح600483صاج اعماللألسمنت القومٌة5344947محمد هللا سعد خالد محمود

مقبولناجح600386صاج اعماللألسمنت القومٌة5344948سلٌم حسٌن محمد محمود

جٌدناجح600435صاج اعماللألسمنت القومٌة5344949حامد صالح عابد مصطفى

جٌدناجح600445صاج اعماللألسمنت القومٌة5344950عبده على احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600429لحاملألسمنت القومٌة5344961محمود ابراهٌم رضا ابراهٌم

جٌدناجح600440لحاملألسمنت القومٌة5344962محمود محمد هللا فرج ابراهٌم

جداً جٌدناجح600469لحاملألسمنت القومٌة5344963البحٌرى عوض احمد اسامه احمد

جٌدناجح600427لحاملألسمنت القومٌة5344964الحلٌم عبد نبٌه اسامه احمد

جٌدناجح600418لحاملألسمنت القومٌة5344965طالب ابو سعد رضا احمد

جٌدناجح600427لحاملألسمنت القومٌة5344966محمود فضل سٌد احمد

جداً جٌدناجح600451لحاملألسمنت القومٌة5344967الجمال محمود احمد محمد احمد

جٌدناجح600426لحاملألسمنت القومٌة5344968التربانً محمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600455لحاملألسمنت القومٌة5344969فرج محمود محمد احمد

جٌدناجح600429لحاملألسمنت القومٌة5344970اسماعٌل الخالق عبد مرزوق رمضان

جٌدناجح600428لحاملألسمنت القومٌة5344971محمد اخضر حسٌن زٌاد

جٌدناجح600449لحاملألسمنت القومٌة5344972محمد فرج سٌد سالمه

جٌدناجح600424لحاملألسمنت القومٌة5344973رملً على طارق على



جٌدناجح600447لحاملألسمنت القومٌة5344974العزٌز عبد امٌن العزٌز عمرعبد

جداً جٌدناجح600467لحاملألسمنت القومٌة5344975صاوى محمود محمد اشرؾ محمد

جٌدناجح600438لحاملألسمنت القومٌة5344976محمود الفتاح عبد سعٌد محمد

جداً جٌدناجح600462لحاملألسمنت القومٌة5344977صبٌح محمد حسٌن ٌاسر محمد

جداً جٌدناجح600482لحاملألسمنت القومٌة5344978السٌد السٌد ٌسرى محمد

جٌدناجح600440لحاملألسمنت القومٌة5344979عاشور النبى عبد هشام محمود

جداً جٌدناجح600458لحاملألسمنت القومٌة5344980محمود ابراهٌم محمود مصطفى

جٌدناجح600403السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344991جبرٌل الهادى عبد جبرٌل احمد

جٌدناجح600415السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344992السباعى حسٌن جمال احمد

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344993عبده خلٌل جمال احمد

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344994سعد احمد عٌد احمد

مقبولناجح600371السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344995السٌد القادر عبد مجدى احمد

مقبولناجح600376السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344996الؽفار عبد حسنٌن محسن احمد

جٌدناجح600425السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344997عباس امام الدٌن حسام امام

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344998هللا جاب صابر ابراهٌم حسن

مقبولناجح600389السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5344999محمد احمد محمد خالد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345000محمد عٌد ابراهٌم زٌاد

جٌدناجح600430السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345001سالم الدٌن محب محمد سالم

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345002بدار محمد هللا عبد عادل سعٌد

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345003عبده السٌد محمد الدٌن سٌؾ

مقبولناجح600369السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345004الحلٌم عبد فتحى حسن ضٌاء

مقبولناجح600376السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345005العلىم عبد محمد سامى الرحمن عبد

 عبد الهادى عبد محسن الرحمن عبد

القادر
جٌدناجح600440السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345006

جٌدناجح600393السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345007سٌد الظاهر عبد رمضان الظاهر عبد

جٌدناجح600402السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345008حسن شعبان عماد عمرو

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345009حافظ نبٌل الدٌن عماد فارس

جٌدناجح600427السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345010عمر العال عبد احمد محمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345011احمد محمد حجاج محمد



جٌدناجح600437السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345012محمود شعبان راجح محمد

جٌدناجح600448السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345013حسن معبد رمضان محمد

جٌدناجح600423السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345014محمد رمضان عاطؾ محمد

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345015على السعود ابو العزٌز عبد محمد

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345016هرٌدى ابراهٌم عمر محمد

جٌدناجح600407السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345017الجعٌصى بكر محمد عٌد محمد

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345018الحكٌم عبد هلٌل فرٌد محمد

 ابو حسٌن الخالق عبد محمود محمد

العال
جٌدناجح600436السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345019

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345020ابراهٌم ذكً مصطفى محمد

جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345021الحمٌد عبد سمٌر ٌاسر محمد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345022على السٌد محمود سٌد محمود

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345023التواب عبد محمد التواب عبد محمود

جٌدناجح600396السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345024ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم مصطفى

جٌدناجح600391السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345025على محمود على مصطفى

جداً جٌدناجح600459السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345026احمد زكرٌا احمد ٌحٌى

مقبولناجح600374السٌارات صٌانةلألسمنت القومٌة5345027بٌومى الخالق عبد عٌسى ٌوسؾ

لألسمنت القومٌة5345031عثمان فرؼلى حلمى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

لألسمنت القومٌة5345032الحمٌد عبد هللا عبد سٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

لألسمنت القومٌة5345033المعطى عبد العزٌز عبد عصام احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

لألسمنت القومٌة5345034محمود محمد محسن احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600492

لألسمنت القومٌة5345035العاطى عبد رضا محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

لألسمنت القومٌة5345036رملى على محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600493

لألسمنت القومٌة5345037احمد سرٌع ابو نادى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

لألسمنت القومٌة5345038محمد احمد سٌد محمد اٌمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

لألسمنت القومٌة5345039رٌاض العزٌز عبد طارق زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600490

لألسمنت القومٌة5345040المحسن عبد صابر ٌاسر شهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600503

لألسمنت القومٌة5345041سالمه عابدٌن محمد عابدٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

لألسمنت القومٌة5345042محمد محمود حنفى مجدى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486



لألسمنت القومٌة5345043رفاعى الرحمن عبد محمود الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

لألسمنت القومٌة5345044سالم ربٌع رضا هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

لألسمنت القومٌة5345045جنٌدى اللطٌؾ عبد محمد عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

لألسمنت القومٌة5345046عٌسى السٌد محمد احمد محمد عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

لألسمنت القومٌة5345047هللا عبد محمد احمد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

لألسمنت القومٌة5345048الفداوى محمد الفتاح عبد محمود فتحى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

لألسمنت القومٌة5345049ابراهٌم الرحمن عبد ابراهٌم احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
راسب600

لألسمنت القومٌة5345050حمدى احمد حسن احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

لألسمنت القومٌة5345051ابراهٌم محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

لألسمنت القومٌة5345052خلٌل على الخالق عبد حامد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

لألسمنت القومٌة5345053شفٌق الستار عبد حسن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

لألسمنت القومٌة5345054المولى عبد الفتاح عبد رمضان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

لألسمنت القومٌة5345055اسماعٌل خلٌل محمد عادل محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

لألسمنت القومٌة5345056حسن زٌنهم الناصر عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

لألسمنت القومٌة5345057على فتحى محمد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

لألسمنت القومٌة5345058حسٌن محمد كامل محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

لألسمنت القومٌة5345059حسن الحمٌد عبد محمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

لألسمنت القومٌة5345060احمد محمد ناصر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

لألسمنت القومٌة5345061محمد شرقاوى هارون محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

لألسمنت القومٌة5345062الحافظ عبد السالم عبد اشرؾ محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

لألسمنت القومٌة5345063محمد العلٌم عبد رجب محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

لألسمنت القومٌة5345064عبده جاد محمد طارق محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

لألسمنت القومٌة5345065وردانى حنفى رمضان هشام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600490

لألسمنت القومٌة5345066حسٌن محمد محمود هشام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

لألسمنت القومٌة5345067ضٌؾ ابو العال عبد محمد ولٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

لألسمنت القومٌة5345068الفتاح عبد على مسعد ٌاسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

لألسمنت القومٌة5345069راوى ماجد راوى ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

لألسمنت القومٌة5345070ٌوسؾ عباس محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467



لألسمنت القومٌة5345081امام على ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

لألسمنت القومٌة5345082سعٌد انور حربى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600485

لألسمنت القومٌة5345083احمد ابوبكر احمد حسٌن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

لألسمنت القومٌة5345084حمزه العال عبد حماده احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

لألسمنت القومٌة5345085هللا عبد على احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600475

لألسمنت القومٌة5345086المؽازى برهام محمد ادهم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

لألسمنت القومٌة5345087محمد الؽنى عبد محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600478

لألسمنت القومٌة5345088جاد محمد سٌد صابر اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600508

لألسمنت القومٌة5345089على السٌد العزٌز عبد باسم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600501

لألسمنت القومٌة5345090محمود ثابت اسماعٌل ثابت
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600477

 محمد الدٌن صالح محمد جمال حسن

سالمان
لألسمنت القومٌة5345091

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

لألسمنت القومٌة5345092محمد سلطان اسامه سلطان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600483

لألسمنت القومٌة5345093ربه عبد محمد ممدوح سٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

لألسمنت القومٌة5345094ابراهٌم احمد ابراهٌم الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476

لألسمنت القومٌة5345095محمد على بدران الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600509

لألسمنت القومٌة5345096ٌحى السٌد عاطؾ الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

 عبد العاطً عبد محمد العاطى عبد

الحمٌد
لألسمنت القومٌة5345097

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600506

لألسمنت القومٌة5345098الفتاح عبد على سٌد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

لألسمنت القومٌة5345099كامل حسٌن لطفى عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

لألسمنت القومٌة5345100سٌؾ الفتاح عبد جالل كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

لألسمنت القومٌة5345101الفتاح عبد محمد متولى كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

لألسمنت القومٌة5345102نصار مرسى محمد ماجد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

لألسمنت القومٌة5345103احمد سٌد ابراهٌم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600475

لألسمنت القومٌة5345104ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600470

لألسمنت القومٌة5345105احمد التواب عبد جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

لألسمنت القومٌة5345106عثمان كمال حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

لألسمنت القومٌة5345107مصطفى حسن رمضان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600495

لألسمنت القومٌة5345108محمد سٌد ناجً محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600473



لألسمنت القومٌة5345109حمزه احمد سٌد احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

لألسمنت القومٌة5345110حسٌن محمد حسٌن محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600487

لألسمنت القومٌة5345111محمد خرٌان سعٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

 عبد مصطفى التواب عبد محمود

فرج التواب
لألسمنت القومٌة5345112

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

لألسمنت القومٌة5345113على حسٌن سرٌع ابو اشرؾ مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600486

لألسمنت القومٌة5345114على الكرٌم عبد محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600462

لألسمنت القومٌة5345115جنٌدى القادر عبد على هشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600499

لألسمنت القومٌة5345116محمد ٌوسؾ طارق ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

لألسمنت القومٌة5345121احمد ابراهٌم ٌسرى ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

لألسمنت القومٌة5345122حسٌن سٌد شعبان احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

لألسمنت القومٌة5345123الؽفار عبد حسنٌن محسن اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

لألسمنت القومٌة5345124ابراهٌم بحٌرى ابراهٌم بحٌرى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

لألسمنت القومٌة5345125محمود عثمان محمد جمال حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

لألسمنت القومٌة5345126احمد اسماعٌل احمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

 ابو احمد العظٌم عبد محمد الرحمن عبد

النور
لألسمنت القومٌة5345127

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

لألسمنت القومٌة5345128بدار محمد هللا عبد احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

لألسمنت القومٌة5345129حسنٌن العزٌز عبد الدٌن عماد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

لألسمنت القومٌة5345130التواب عبد قرنى محمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

لألسمنت القومٌة5345131عباس هالل احمد هالل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

جٌدناجح600448عامة برادةحلوان مجمع5345141احمد صالح محمد ابراهٌم

جٌدناجح600433عامة برادةحلوان مجمع5345142احمد العظٌم عبد جمال احمد

جٌدناجح600431عامة برادةحلوان مجمع5345143الدردٌر حسان الحمٌد عبد احمد

مقبولناجح600382عامة برادةحلوان مجمع5345144حامد رشاد محمد احمد

ثانً دور600عامة برادةحلوان مجمع5345145محمد جابر محمد مصطفى احمد

ثانً دور600عامة برادةحلوان مجمع5345146كامل احمد ولٌد احمد

جٌدناجح600405عامة برادةحلوان مجمع5345147امٌن نبٌل محمد ولٌد احمد

جٌدناجح600396عامة برادةحلوان مجمع5345148فٌصل حسٌن عادل اٌمن

 الؽنى عبد الباسط عبد محسن حسام

حسٌن
جٌدناجح600398عامة برادةحلوان مجمع5345149



جٌدناجح600430عامة برادةحلوان مجمع5345150محمد سالمه  سعد اشرؾ خالد

جٌدناجح600421عامة برادةحلوان مجمع5345151عوٌس ابراهٌم سالم محمد سامح

جٌدناجح600421عامة برادةحلوان مجمع5345152زٌد ابو مراد حسنى الرحمن عبد

جٌدناجح600447عامة برادةحلوان مجمع5345153حسٌن على عمر هللا عبد

جٌدناجح600406عامة برادةحلوان مجمع5345154ابراهٌم هللا عوض سوٌلم عالء

جٌدناجح600420عامة برادةحلوان مجمع5345155صادق مجد كمال نبٌل عالء

جٌدناجح600417عامة برادةحلوان مجمع5345156عمار عمار الدٌن نور رفاعى محمد

جٌدناجح600394عامة برادةحلوان مجمع5345157محمد ملٌجى صبحى محمد

جٌدناجح600447عامة برادةحلوان مجمع5345158السٌد كمال عصام محمد

جٌدناجح600422عامة برادةحلوان مجمع5345159المعبود عبد شرٌؾ ٌاسر محمد

جٌدناجح600430عامة برادةحلوان مجمع5345160خلٌفه فرحان خلٌفه محمود

جٌدناجح600426عامة برادةحلوان مجمع5345161محمد مختار سمٌر مختار

جٌدناجح600405عامة برادةحلوان مجمع5345162سنوسى عمر محمد مصطفى

جٌدناجح600421عامة برادةحلوان مجمع5345163ٌوسؾ بكٌر محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600424عامة برادةحلوان مجمع5345164حسانٌن محمد مسعد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600478المعادن خراطةحلوان مجمع5345171هللا عوض ؼطاس عادل ابانوب

جداً جٌدناجح600475المعادن خراطةحلوان مجمع5345172سعٌد الفتاح عبد سعٌد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600485المعادن خراطةحلوان مجمع5345173الفتاح عبد امٌن سامى احمد

جداً جٌدناجح600478المعادن خراطةحلوان مجمع5345174عبده عبده محمد احمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةحلوان مجمع5345175اسماعٌل محمود سعدونى محمود احمد

جداً جٌدناجح600474المعادن خراطةحلوان مجمع5345176ابرهٌم مرسى خضرى مصطفى احمد

جداً جٌدناجح600480المعادن خراطةحلوان مجمع5345177النبى عبد محمد صدقى محمد اسالم

جداً جٌدناجح600481المعادن خراطةحلوان مجمع5345178قاسم عباس ٌاسر اسالم

جداً جٌدناجح600467المعادن خراطةحلوان مجمع5345179محمود خلٌل سعٌد اشرؾ

جداً جٌدناجح600454المعادن خراطةحلوان مجمع5345180سعداوى صادق محمد اشرؾ

جداً جٌدناجح600485المعادن خراطةحلوان مجمع5345181السٌد محمد اشرؾ امٌر

جداً جٌدناجح600472المعادن خراطةحلوان مجمع5345182المنعم عبد رضا حازم رضا

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةحلوان مجمع5345183احمد سٌد علٌان احمد الرحمن عبد



جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةحلوان مجمع5345184الموجود عبد محمد هللا عبد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600484المعادن خراطةحلوان مجمع5345185قرنى محمد قرنى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600472المعادن خراطةحلوان مجمع5345186عباد العابدٌن زٌن طارق عكاشه

جداً جٌدناجح600499المعادن خراطةحلوان مجمع5345187حسن على اشرؾ على

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةحلوان مجمع5345188احمد سالم على سٌد على

جٌدناجح600438المعادن خراطةحلوان مجمع5345189على القادر عبد الرحمن عبد على

جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةحلوان مجمع5345190قطب موسى محمد عمرو

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةحلوان مجمع5345191رجب العزٌز عبد زكرٌا محمد

جداً جٌدناجح600460المعادن خراطةحلوان مجمع5345192عطٌه الحمٌد عبد عٌد صابر محمد

جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةحلوان مجمع5345193فهمى محمد عمرو محمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةحلوان مجمع5345194العربى محمد محمد فتحى محمد

جداً جٌدناجح600479المعادن خراطةحلوان مجمع5345195على ماضى نصر محمد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةحلوان مجمع5345196مصطفى محمد صادق محمد محمود

جٌدناجح600434المعادن خراطةحلوان مجمع5345197عوٌس محمود سالمه رمضان مصطفى

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةحلوان مجمع5345198ابراهٌم عٌد ناصر هشام

جٌدناجح600436صاج اعمالحلوان مجمع5345201بالل احمد فتحى محمد ابراهٌم

جٌدناجح600442صاج اعمالحلوان مجمع5345202على هللا عبد الؽفار عبد احمد

جٌدناجح600407صاج اعمالحلوان مجمع5345203مرسى على محمد احمد

جٌدناجح600432صاج اعمالحلوان مجمع5345204العقبى قرنى السٌد نافع احمد

جٌدناجح600431صاج اعمالحلوان مجمع5345205حمزه احمد خالد اسامه

مفصول600صاج اعمالحلوان مجمع5345206محمد احمد سٌد محمد اسامه

جداً جٌدناجح600454صاج اعمالحلوان مجمع5345207على توفٌق شعبان اسالم

جٌدناجح600428صاج اعمالحلوان مجمع5345208احمد خالد طارق الحسٌنى

جٌدناجح600437صاج اعمالحلوان مجمع5345209ؼرٌب خطاب احمد حسن

جداً جٌدناجح600455صاج اعمالحلوان مجمع5345210محمد حسن سعد حسن

جداً جٌدناجح600450صاج اعمالحلوان مجمع5345211الباقى عبد حسٌن النبى عبد الرحمن عبد

جٌدناجح600414صاج اعمالحلوان مجمع5345212على الؽفار عبد هشام الرحمن عبد

جٌدناجح600441صاج اعمالحلوان مجمع5345213الفتاح عبد مرعى محمد هللا عبد



جٌدناجح600433صاج اعمالحلوان مجمع5345214سٌوفى محمد على عبده

جٌدناجح600443صاج اعمالحلوان مجمع5345215منسى صمٌده محمد عزمً عماد

جٌدناجح600442صاج اعمالحلوان مجمع5345216السمٌع عبد صالح مجدى عمرو

جٌدناجح600441صاج اعمالحلوان مجمع5345217امبابى سعد فرج على فرج

جٌدناجح600439صاج اعمالحلوان مجمع5345218صالح زٌادى هانى كرٌم

جٌدناجح600446صاج اعمالحلوان مجمع5345219السٌد الصباحى سمٌر محمد

جٌدناجح600436صاج اعمالحلوان مجمع5345220عمار عمار شعبان محمد

جٌدناجح600418صاج اعمالحلوان مجمع5345221الفضٌل عبد شاكر عربى محمد

 برعى الرازق عبد صابر محمـود

حموده
جٌدناجح600427صاج اعمالحلوان مجمع5345222

جٌدناجح600445صاج اعمالحلوان مجمع5345223عمران داود سلٌمان محمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600483لحامحلوان مجمع5345231عزٌز اسحاق طارق ابانوب

جداً جٌدناجح600459لحامحلوان مجمع5345232محمد محمد جمال احمد

ثانً دور600لحامحلوان مجمع5345233مراد قناوى رضا احمد

جداً جٌدناجح600477لحامحلوان مجمع5345234محمود حسن الرازق عبد احمد

جداً جٌدناجح600467لحامحلوان مجمع5345235حامد احمد نزٌه احمد

جداً جٌدناجح600474لحامحلوان مجمع5345236موسى سالمه ٌاسٌن احمد

جداً جٌدناجح600468لحامحلوان مجمع5345237سلٌمان محمد محمد اسامه

جداً جٌدناجح600479لحامحلوان مجمع5345238عٌسى محمد نصر رجب اسالم

ثانً دور600لحامحلوان مجمع5345239ٌوسؾ عدلى سعٌد حسٌن

مفصول600لحامحلوان مجمع5345240السالم عبد حسٌن محمد حسٌن

جداً جٌدناجح600467لحامحلوان مجمع5345241سلٌمان على على احمد سامح

جداً جٌدناجح600467لحامحلوان مجمع5345242محمد شحاته محـمد شحاته

جٌدناجح600447لحامحلوان مجمع5345243دٌب شعبان عادل شعبان

جداً جٌدناجح600484لحامحلوان مجمع5345244عٌد حسن عابدٌن طلعت طالل

جداً جٌدناجح600471لحامحلوان مجمع5345245محمد احمد محمود الرحمن عبد

ثانً دور600لحامحلوان مجمع5345246محمد المحسن عبد جمعه هللا عبد

جداً جٌدناجح600481لحامحلوان مجمع5345247محمود عوض محمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600484لحامحلوان مجمع5345248محمود فوزى محمد هللا عبد



جداً جٌدناجح600478لحامحلوان مجمع5345249احمد محمود احمد محمود هللا عبد

جداً جٌدناجح600477لحامحلوان مجمع5345250على المنعم عبد الهادى عبد على

جداً جٌدناجح600471لحامحلوان مجمع5345251التواب عبد محمد عمرمكرم

جداً جٌدناجح600486لحامحلوان مجمع5345252على حسن عصام كرٌم

جداً جٌدناجح600472لحامحلوان مجمع5345253العال عبد محمد اشرؾ محمد

جداً جٌدناجح600457لحامحلوان مجمع5345254سٌد محمد حسن محمد

جداً جٌدناجح600460لحامحلوان مجمع5345255محمد مصطفى سٌد محمد

جداً جٌدناجح600454لحامحلوان مجمع5345256المعطى عبد ابراهٌم صبري محمد

جداً جٌدناجح600459لحامحلوان مجمع5345257الحلٌم عبد احمد الحلٌم عبد محمد

جداً جٌدناجح600459لحامحلوان مجمع5345258هللا عبد الكرٌم عبد ماجد محمد

جداً جٌدناجح600458لحامحلوان مجمع5345259فرج جمعه محمد محمود محمد

جداً جٌدناجح600485لحامحلوان مجمع5345260محمدعٌاد هاشم محمود محمد

جداً جٌدناجح600468لحامحلوان مجمع5345261الحمٌد عبد محمد اشرؾ محمود

جداً جٌدناجح600463لحامحلوان مجمع5345262حامد على سالم على محمود

جداً جٌدناجح600454لحامحلوان مجمع5345263محمد مصطفى منصور مصطفى

جداً جٌدناجح600480لحامحلوان مجمع5345264اسماعٌل عفٌفى خٌرى ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600461ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345271الزراق حسن فاضل حسن احمد

جداً جٌدناجح600459ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345272الؽنى عبد عوض رجب احمد

جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345273بدوى الرسول عبد سعد احمد

جٌدناجح600429ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345274محمد هللا جاب محمد شدٌد احمد

جداً جٌدناجح600452ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345275مصطفى حلمى حمدى عٌاد احمد

جٌدناجح600441ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345276خفاجى احمد محمد محمد احمد

جٌدناجح600447ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345277العزٌز عبد احمد مسعود احمد

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345278امٌن سعٌد هارون احمد

جٌدناجح600440ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345279صالح على سعد حسن حسام

جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345280حسن احمد التواب عبد حسن

جداً جٌدناجح600453ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345281ملٌجى محمد حسن ناصر خالد

جداً جٌدناجح600464ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345282محمود الكرٌم عبد احمد رمضان



جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345283العزٌز عبد محمود سعٌد عادل سعٌد

جٌدناجح600444ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345284المقصود عبد محمد عادل ضٌاء

جداً جٌدناجح600469ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345285جمعه محمد اشرؾ هللا عبد

جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345286حسٌن احمد خلٌفه هللا عبد

جٌدناجح600447ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345287محمد على حمدى على

جداً جٌدناجح600486ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345288الشرٌؾ محمد محمد طه عمر

جداً جٌدناجح600464ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345289فرؼلى محمد فرؼلى محمد

جداً جٌدناجح600460ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345290عكاشه السعود ابو الكرٌم عبد محمود

جداً جٌدناجح600460ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345291على عثمان محمد محمود

جداً جٌدناجح600472ورش ماكٌناتحلوان مجمع5345292الفتاح عبد طه حسن مصطفى

جٌدناجح600433معادن سباكةحلوان مجمع5345301امام الرازق عبد رافت احمد

جٌدناجح600447معادن سباكةحلوان مجمع5345302كامل الرسول عبد طارق احمد

جٌدناجح600445معادن سباكةحلوان مجمع5345303محمد الباسط عبد محمد ادهم

جٌدناجح600446معادن سباكةحلوان مجمع5345304مكاوي حسنى شرٌؾ اسامه

جٌدناجح600443معادن سباكةحلوان مجمع5345305المنعم عبد منشاوى احمد اسالم

جداً جٌدناجح600482معادن سباكةحلوان مجمع5345306العلٌم عبد ماضى عادل اٌمن

جٌدناجح600446معادن سباكةحلوان مجمع5345307محمد امام احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600484معادن سباكةحلوان مجمع5345308احمد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم عبد

جداً جٌدناجح600481معادن سباكةحلوان مجمع5345309طلب الباسط عبد محمد عمر

جداً جٌدناجح600481معادن سباكةحلوان مجمع5345310جبر محمود محمد عمرو

جداً جٌدناجح600470معادن سباكةحلوان مجمع5345311عوٌس ابراهٌم جمال محمد

جداً جٌدناجح600474معادن سباكةحلوان مجمع5345312الموجود عبد احمد رضا محمد

جداً جٌدناجح600470معادن سباكةحلوان مجمع5345313التواب عبد الونٌس عبد رمضان محمد

جٌدناجح600448معادن سباكةحلوان مجمع5345314داود على محمد محمد سٌد محمد

جداً جٌدناجح600455معادن سباكةحلوان مجمع5345315سعٌد الؽنى عبد صالح محمد

جداً جٌدناجح600464معادن سباكةحلوان مجمع5345316حسن العزٌز عبد محمود محمد

جداً جٌدناجح600477معادن سباكةحلوان مجمع5345317الؽنى عبد سعد اٌمن مصطفى

جداً جٌدناجح600457معادن سباكةحلوان مجمع5345318السٌد حمد عشماوى مصطفى



جداً جٌدناجح600494معادن سباكةحلوان مجمع5345319منصور صالح منصور ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600459اسطمبات برادةحلوان مجمع5345331دبور على محمود ابراهٌم دبور ابراهٌم

جٌدناجح600430اسطمبات برادةحلوان مجمع5345332عباس سرٌع ابو العزاٌم ابو احمد

جٌدناجح600443اسطمبات برادةحلوان مجمع5345333توفٌق كامل حسن احمد

جٌدناجح600413اسطمبات برادةحلوان مجمع5345334الاله عبد الرحمن عبد شحاته احمد

جٌدناجح600422اسطمبات برادةحلوان مجمع5345335ٌسن محمد عالء احمد

جٌدناجح600415اسطمبات برادةحلوان مجمع5345336طه فاروق ابراهٌم اسالم

جٌدناجح600420اسطمبات برادةحلوان مجمع5345337متولى محمد جالل اٌهاب

جٌدناجح600418اسطمبات برادةحلوان مجمع5345338حسٌن على حسن حسام

ثانً دور600اسطمبات برادةحلوان مجمع5345339احمد حسٌن عصام حسٌن

جداً جٌدناجح600452اسطمبات برادةحلوان مجمع5345340محمود جابر عٌد حسٌن

جداً جٌدناجح600494اسطمبات برادةحلوان مجمع5345341نادى سٌد فتحى سٌد

جٌدناجح600449اسطمبات برادةحلوان مجمع5345342السمٌع عبد عواد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600اسطمبات برادةحلوان مجمع5345343محمد العزٌز عبد مجدى العزٌز عبد

جداً جٌدناجح600452اسطمبات برادةحلوان مجمع5345344محمد محمد صبرى هللا عبد

جٌدناجح600447اسطمبات برادةحلوان مجمع5345345اسعد موسى الطاهر محمد على هللا عبد

جٌدناجح600432اسطمبات برادةحلوان مجمع5345346صدٌق عبده محمد هللا عبد

جٌدناجح600426اسطمبات برادةحلوان مجمع5345347البنا الؽنى عبد على خالد على

جٌدناجح600441اسطمبات برادةحلوان مجمع5345348عكاشه فرج رمضان على

جٌدناجح600415اسطمبات برادةحلوان مجمع5345349النبى عبد حسٌن على مصطفى على

جٌدناجح600417اسطمبات برادةحلوان مجمع5345350المطلب عبد الصاوى احمد محمد

جٌدناجح600426اسطمبات برادةحلوان مجمع5345351حنفى جمعه احمد محمد

ثانً دور600اسطمبات برادةحلوان مجمع5345352الروبى ابراهٌم السٌد جمال محمد

جٌدناجح600432اسطمبات برادةحلوان مجمع5345353سلٌم محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600413اسطمبات برادةحلوان مجمع5345354امام عطٌه سٌد محمد

جٌدناجح600445اسطمبات برادةحلوان مجمع5345355جمعه متولى متولى عاطؾ محمد

جٌدناجح600426اسطمبات برادةحلوان مجمع5345356محمد المنعم عبد على محمد

جٌدناجح600429اسطمبات برادةحلوان مجمع5345357فتوح رضا مصطفى محمد



جداً جٌدناجح600456اسطمبات برادةحلوان مجمع5345358مرزوق جالل محمد محمود

جٌدناجح600434اسطمبات برادةحلوان مجمع5345359باهى فتحى محمد محمود

مقبولناجح600388اسطمبات برادةحلوان مجمع5345360المجٌد عبد محمد الوهاب عبد مصطفى

جداً جٌدناجح600473اسطمبات برادةحلوان مجمع5345361هاشم محمد مجدى مصطفى

جداً جٌدناجح600455اسطمبات برادةحلوان مجمع5345362سالمه زاٌد هللا عوض ٌوسؾ

حلوان مجمع5345371الرحمن عبد احمد سعد محمد ابراهٌم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600405

حلوان مجمع5345372خطاب محمد ابراهٌم احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600440

حلوان مجمع5345373على محمد حسن احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600417

حلوان مجمع5345374سوٌلم سالم احمد سٌد احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600416

حلوان مجمع5345375محمد احمد العزٌز عبد احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600422

حلوان مجمع5345376عفٌفى محمود عفٌفى احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600442

حلوان مجمع5345377هللا عبد مدبولى المصطفى محمد احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600399

حلوان مجمع5345378امام منصور محمد احمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600435

حلوان مجمع5345379هللا عبد توفٌق هللا عبد اسامه
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600430

حلوان مجمع5345380محمد ابراهٌم محمد اسالم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600437

حلوان مجمع5345381هللا عبد شعٌب محمود اسالم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600434

حلوان مجمع5345382الحمٌد عبد صابر منصور اٌمن
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600419

حلوان مجمع5345383شعراوى سٌد حنفى محمد اٌهاب
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600455

حلوان مجمع5345384مراد ابراهٌم احمد باسم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600432

حلوان مجمع5345385محمد جمعه محمود جمعه
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600449

حلوان مجمع5345386المجٌد عبد الخالق عبد جمال حسٌن
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600420

حلوان مجمع5345387ابادٌر دانٌال منتصر دانٌال
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600443

حلوان مجمع5345388عبده ابراهٌم متى بطرس رٌمون
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600459

حلوان مجمع5345389حامد هالل اشرؾ زٌاد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600437

حلوان مجمع5345390محمد رمضان مجدى طارق
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600422

حلوان مجمع5345391الطٌب راٌؾ ٌاسر طارق
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
ثانً دور600

 المؽاورى محمد عادل الرحمن عبد

قطب
حلوان مجمع5345392

 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600461

 على اللطٌؾ عبد ناصر اللطٌؾ عبد

هٌكل
حلوان مجمع5345393

 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600432



حلوان مجمع5345394هللا عبد الظاهر عبد محمد هللا عبد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600405

حلوان مجمع5345395الوهاب عبد حسان محمد عالء
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600455

حلوان مجمع5345396ابراهٌم حسن نادى كرٌم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600428

حلوان مجمع5345397مراد فهٌم ٌونس كرٌم
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600420

حلوان مجمع5345398احمد ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600450

حلوان مجمع5345399المعبود عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600444

حلوان مجمع5345400جوده جمعه احمد محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600442

حلوان مجمع5345401بدوى هللا عبد حسٌن محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600441

حلوان مجمع5345402محمد على سٌد محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600408

حلوان مجمع5345403توفٌق رمضان طارق محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600434

حلوان مجمع5345404قرنى الفتاح عبد على محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600445

حلوان مجمع5345405العزٌز عبد محمد على محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600441

حلوان مجمع5345406حسن شعبان عماد محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600422

حلوان مجمع5345407الفضٌل عبد ثابت ناصر محمد
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600444

حلوان مجمع5345408سالم هللا ضٌؾ سالم محمود
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600435

حلوان مجمع5345409محمد شعبان مدكور محمود
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600418

حلوان مجمع5345410بٌومى مبروك محسن مصطفى
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600439

حلوان مجمع5345411محمود قاسم محمود مصطفى
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جداً جٌدناجح600460

حلوان مجمع5345412زهرى احمد حسنى هشام
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600434

حلوان مجمع5345413سالمه فصٌح عماد ٌحى
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600441

حلوان مجمع5345414الخٌر ابو سٌد فوزى محمد ٌوسؾ
 معمل فنى مساعد

ومٌتالورجى مٌكانٌكى
جٌدناجح600408

حلوان مجمع5345421هللا عبد ابراهٌم جمال احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

حلوان مجمع5345422محمد امام حماده احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

حلوان مجمع5345423فاٌد على صبحى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

حلوان مجمع5345424احمد الحمٌد عبد مجدى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

حلوان مجمع5345425كامل شعبان محجوب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

حلوان مجمع5345426قطب سعٌد مصطفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

حلوان مجمع5345427سلطان قوشتً مصطفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426



حلوان مجمع5345428محمود على محمود هشام احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

حلوان مجمع5345429سعٌد الهم العزٌز عبد ادهم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

حلوان مجمع5345430الفتاح عبد اللطٌؾ عبد ٌاسر اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

حلوان مجمع5345431نوار سالمه هانى بسنتً
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

حلوان مجمع5345432ابراهٌم بولس معروؾ بولس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

حلوان مجمع5345433العال عبد حسن حسن سعٌد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

حلوان مجمع5345434عكاشه محمود حسن شكري حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

حلوان مجمع5345435الرحمن عبد محمد عكاشه محمد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

حلوان مجمع5345436التواب عبد محمد محمد خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

حلوان مجمع5345437محمد التواب عبد اشرؾ ربٌع
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

حلوان مجمع5345438محمد سعٌد سامح سعٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

حلوان مجمع5345439هللا عبد حسن فتحى سعٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

حلوان مجمع5345440المجٌد عبد سلٌمان ابراهٌم سلٌمان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

حلوان مجمع5345441محمد العال عبد سٌد ولٌد سٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

حلوان مجمع5345442الفتاح عبد حفنً النبى عبد شرٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

حلوان مجمع5345443محمد شعبان خالد صبري
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

 عبد الظاهر عبد الظاهر عبد عادل

محمد الظاهر
حلوان مجمع5345444

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

حلوان مجمع5345445الحلٌم عبد اسماعٌل العلٌم عبد عامر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

حلوان مجمع5345446ابراهٌم على احمد خالد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

حلوان مجمع5345447موسى هللا عبد جمعه الستار عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

 عبد الظاهر عبد الظاهر عبد هللا عبد

محمد الظاهر
حلوان مجمع5345448

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

حلوان مجمع5345449قطب ابراهٌم محمد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

 هندى المنعم عبد محمد الوهاب عبد

على
حلوان مجمع5345450

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

حلوان مجمع5345451فرهود محمد عطٌه نصر عطٌه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

حلوان مجمع5345452الحلٌم عبد ٌونس مكرم على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

حلوان مجمع5345453عكاشه الداٌم عبد سامى عماد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

حلوان مجمع5345454على على صبري عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

حلوان مجمع5345455المولى عبد فهٌم محمد عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405



حلوان مجمع5345456هللا عوض فكري عادل فادي
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

حلوان مجمع5345457امٌن عوٌس محمود كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

حلوان مجمع5345458الؽنى عبد القادر عبد رجب محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

حلوان مجمع5345459كامل المنعم عبد رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

حلوان مجمع5345460قرنى احمد سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

حلوان مجمع5345461ابراهٌم مختار صابر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

حلوان مجمع5345462ابراهٌم عٌد مهران صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

حلوان مجمع5345463العشماوي صبح منٌر طارق محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان مجمع5345464على حسٌن عاطؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان مجمع5345465الال عبد سٌد هللا عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

حلوان مجمع5345466مصطفى حسن محمد عالء محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

حلوان مجمع5345467فرج حفنً احمد محسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان مجمع5345468اللطٌؾ عبد جابر محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

حلوان مجمع5345469الضبع محمد الحمٌد عبد  ممدوح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

حلوان مجمع5345470عرفه الحكٌم عبد نافع محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

حلوان مجمع5345471سٌد ابراهٌم رجب ابراهٌم محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

حلوان مجمع5345472الحمبلى الجواد عبد جمال محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

حلوان مجمع5345473محمد محمود خالد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

حلوان مجمع5345474عبٌد طه سالمه ربٌع محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

حلوان مجمع5345475محمود كامل شعبان ربٌع محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

حلوان مجمع5345476العاطى المجٌدعبد عبد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

حلوان مجمع5345477حسن المنعم عبد الواحد عبد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600402

حلوان مجمع5345478ابراهٌم الرازق عبد اٌمن هادي
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

حلوان مجمع5345479الؽنى عبد الفتاح عبد محمد وضاح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

حلوان مجمع5345480سعٌد  كامل سعٌد ٌاسر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600407

حلوان مجمع5345481عوض محمود احمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600393

جٌدناجح600403عامة نجارةحلوان مجمع5345491طالب ابو محمد سعد احمد

جٌدناجح600424عامة نجارةحلوان مجمع5345492عطوه ابراهٌم عطوه احمد



جٌدناجح600421عامة نجارةحلوان مجمع5345493سلٌمان الحمٌد عبد حامد ربٌع اسامه

جٌدناجح600404عامة نجارةحلوان مجمع5345494المحسن عبد الؽفار عبد حسن اسالم

جٌدناجح600412عامة نجارةحلوان مجمع5345495علٌش عرفه الرحمن عبد اسالم

جٌدناجح600400عامة نجارةحلوان مجمع5345496حسن سرٌع ابو ٌاسر جالل

جٌدناجح600411عامة نجارةحلوان مجمع5345497محمد محمود الدٌن نور حسام

جٌدناجح600408عامة نجارةحلوان مجمع5345498محمد مبروك التواب رضاعبد

جٌدناجح600423عامة نجارةحلوان مجمع5345499هللا حسب شحاته محمود سامح

جٌدناجح600405عامة نجارةحلوان مجمع5345500مراد سعٌد ناصر سعٌد

جٌدناجح600420عامة نجارةحلوان مجمع5345501عمر محمد محمد رجب سٌد

جٌدناجح600417عامة نجارةحلوان مجمع5345502حسن سٌد عوض سٌد

مفصول600عامة نجارةحلوان مجمع5345503شحاته شحاته زؼلول طارق

جداً جٌدناجح600454عامة نجارةحلوان مجمع5345504شفٌق فؤاد اشرؾ عادل

جداً جٌدناجح600457عامة نجارةحلوان مجمع5345505محمد حمدى مجدى عباده

 عبد الحكٌم عبد احمد الرحمن عبد

الواحد
جٌدناجح600423عامة نجارةحلوان مجمع5345506

جٌدناجح600429عامة نجارةحلوان مجمع5345507مصطفى محمد بكر الكرٌم عبد

جٌدناجح600422عامة نجارةحلوان مجمع5345508ملٌجى التواب عبد الرحمن عبد هللا عبد

جٌدناجح600436عامة نجارةحلوان مجمع5345509المعبود عبد هللا عبد محمد عبده

جٌدناجح600402عامة نجارةحلوان مجمع5345510هللا عوض منصور محمد مجدى كرٌم

مقبولناجح600385عامة نجارةحلوان مجمع5345511عطٌه هللا رزق موسى مجدى

جٌدناجح600405عامة نجارةحلوان مجمع5345512الؽفار عبد شدٌد اشرؾ محمد

جٌدناجح600405عامة نجارةحلوان مجمع5345513بسٌونى محمد صبري محمد

جٌدناجح600428عامة نجارةحلوان مجمع5345514العزٌز عبد فضل العزٌز عبد محمد

جٌدناجح600410عامة نجارةحلوان مجمع5345515اللطٌؾ عبد مبروك اللطٌؾ عبد محمد

جٌدناجح600421عامة نجارةحلوان مجمع5345516محمد حافظ فاروق محمد

مفصول600عامة نجارةحلوان مجمع5345517ناصر الصادق عبد مندى محمد

جٌدناجح600404عامة نجارةحلوان مجمع5345518العال عبد محمد اشرؾ محمود

جٌدناجح600408عامة نجارةحلوان مجمع5345519احمد فرماوى سمٌر محمود

جٌدناجح600411عامة نجارةحلوان مجمع5345520محمد سٌد البدوى احمد هشام



جٌدناجح600398عامة نجارةحلوان مجمع5345521السعود ابو العال عبد ماهر هشام

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345531حسن حكمت محمد حسنى ابراهٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345532الرحمن عبد الرازق عبد السٌد احمد

جٌدناجح600415صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345533احمد سعد حسام احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345534السٌد سالمه رشاد سالمه احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345535المعتمد عبد محمد محمد احمد

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345536الباسط عبد اسماعٌل مجدى  اسماعٌل

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345537سرور الكرٌم عبد احمد كسبان حسٌن

 الحمٌد عبد الؽنى عبد محمد حمدى

محمد
راسب600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345538

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345539مرزوق التهامى محمد على سمٌر

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345540هاللى عثمان عواض محمد شهاب

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345541رضوان محمد فتحى محمد الرحمن عبد

 محمد المنعم عبد محمود الرحمن عبد

زٌدان
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345542

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345543محمد حسن احمد مصطفى الفتاح عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345544خلٌفه شعبان سمٌر عمرو

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345545عٌد سلٌمان احمد مجدى عمرو

 الخٌر ابو محمد صبحى اشرؾ فارس

السعدنى
جٌدناجح600392صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345546

جٌدناجح600425صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345547محمد حافظ السٌد حافظ فارس

جٌدناجح600433صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345548كٌالنى على رمضان كرٌم

جٌدناجح600415صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345549سالم كٌالنى عٌد على محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345550فاٌد احمد حمدى محمود محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345551النبى عبد محمد محمود محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345552ابراهٌم احمد الدسوقى رضا محمود

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345553هللا خلؾ محمد محمود محمد محمود

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345554شاهٌن الكرٌم عبد سعٌد سمٌر مروان

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345555حسٌن راؼب حسٌن راؼب مصطفى

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345556المرادنى احمد محمد سعٌد مصطفى

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345557متولى العال عبد الوهاب عبد ولٌد معتز



جٌدناجح600427صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345558شلبى كٌالنى على احمد منتصر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345559الرازق عبد فاروق الرازق عبد وجدى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345560على احمد السالم عبد حسن ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600509صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345571على محمد المنعم عبد محمد اسراء

أمتٌازناجح600512صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345572مبروك طلب احمد اشرؾ امٌره

أمتٌازناجح600516صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345573هللا عطا شنوده هللا جاد امٌن حنان

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345574شعٌب محمد محمد عصام دالٌا

جداً جٌدناجح600451صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345575عوض محمود محمود السعٌد دٌنا

أمتٌازناجح600516صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345576العزم ابو السٌد السٌد مصطفى ساره

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345577حسن العزٌز عبد حسن محمود سامٌه

جداً جٌدناجح600502صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345578اسماعٌل فتحى خالد سعاد

أمتٌازناجح600539صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345579احمد محمد حمزه سمٌر مرٌم

جداً جٌدناجح600500صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345580عطا عطٌه ربٌع الدٌن عصام مرٌم

جداً جٌدناجح600490صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345581محمد السٌد احمد محمود مرٌم

جداً جٌدناجح600497صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345582القاسى السٌد على السٌد هاجر

جٌدناجح600446صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345583هالل خٌرى محمد هاجر

أمتٌازناجح600523صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345584زٌد ابو المولى عبد عبده على هند

جداً جٌدناجح600475صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345585خلٌل كامل ذكى الرحمن عبد ٌاسمٌن

جٌدناجح600438صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345586بشر المجٌد عبد راؼب محمد ٌاسمٌن

جداً جٌدناجح600466صناعٌة الكترونٌاتالدقٌقة األالت5345587احمد سٌد محمد اٌمن ٌسرا

جٌدناجح600405آلى تحكمالدقٌقة األالت5345591الشناوى الؽنى عبد احمد حسن احمد

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345592احمد ابراهٌم صابر خالد احمد

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345593احمد امٌن احمد رضا احمد

مقبولناجح600348آلى تحكمالدقٌقة األالت5345594اللطٌؾ عبد صابر محمد فرج احمد

جٌدناجح600414آلى تحكمالدقٌقة األالت5345595سالم محمد المتعال عبد حسن اسالم

جداً جٌدناجح600471آلى تحكمالدقٌقة األالت5345596محمود السٌد حسن الكرٌم عبد حسن

مفصول600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345597خلٌل موسى نظٌر سٌفٌن

 احمد محمد احمد سعٌد الرحمن عبد

زٌان
جٌدناجح600432آلى تحكمالدقٌقة األالت5345598



ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345599مرعى احمد رجب مجدى الرحمن عبد

 عٌسى ابراهٌم مرسى الرحمن عبد

بخٌت
جٌدناجح600404آلى تحكمالدقٌقة األالت5345600

 عبد اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد

الرحٌم
ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345601

جٌدناجح600409آلى تحكمالدقٌقة األالت5345602القطب فتحى طلعت فتحى

جٌدناجح600402آلى تحكمالدقٌقة األالت5345603ابراهٌم السٌد احمد سٌد سمٌر كرٌم

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345604هللا جاد سنبل هللا فتح احمد محمد

مقبولناجح600353آلى تحكمالدقٌقة األالت5345605السالم عبد ٌوسؾ اشرؾ محمد

مقبولناجح600376آلى تحكمالدقٌقة األالت5345606العزٌز عبد محمد محمود خالد محمد

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345607احمد امٌن احمد رضا محمد

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345608الؽفار عبد محمد سعٌد محمد

جداً جٌدناجح600459آلى تحكمالدقٌقة األالت5345609حسٌن احمد الؽنى عبد محمد

جٌدناجح600412آلى تحكمالدقٌقة األالت5345610احمد حلمى عبده محمد

 احمد  الباسط عبد فوزى محمد

المنشلٌتى
جٌدناجح600398آلى تحكمالدقٌقة األالت5345611

 عبد السٌد مبروك صبرى محمود

الهادى
جٌدناجح600397آلى تحكمالدقٌقة األالت5345612

 جورجى كمال مجدى مرقورٌوس

واصؾ
جٌدناجح600433آلى تحكمالدقٌقة األالت5345613

مقبولناجح600369آلى تحكمالدقٌقة األالت5345614الباسط عبد قبارى حسن مصطفى

جٌدناجح600411آلى تحكمالدقٌقة األالت5345615سلمٌان محمود محمد خلٌل مصطفى

 عبد محمد امٌن السٌد محمد مصطفى

النبى
جٌدناجح600415آلى تحكمالدقٌقة األالت5345616

مقبولناجح600386آلى تحكمالدقٌقة األالت5345617حسٌن العزب عبده احمد نادر

جٌدناجح600415آلى تحكمالدقٌقة األالت5345618محمد بهنسى محمدعلى نادر

مقبولناجح600356آلى تحكمالدقٌقة األالت5345619بهنسى محمد سعد محمد الدٌن نور

مقبولناجح600357آلى تحكمالدقٌقة األالت5345620ؼنٌم خمٌس سعٌد وحٌد ولٌد

جٌدناجح600409آلى تحكمالدقٌقة األالت5345621زاٌد احمد خلٌفه طارق ٌحى

جٌدناجح600407آلى تحكمالدقٌقة األالت5345622سلٌم السٌد مرشدى محمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600490آلى تحكمالدقٌقة األالت5345631عثمان محمد الحسن ابو عباس احسان

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345632المجٌد عبد محمود محمد السٌد االء

جداً جٌدناجح600454آلى تحكمالدقٌقة األالت5345633القادر عبد خٌرى القادر عبد  امنٌة

 الرحمن عبد الرحمن عبد عصام  امنٌة

احمد
جداً جٌدناجح600460آلى تحكمالدقٌقة األالت5345634



جداً جٌدناجح600456آلى تحكمالدقٌقة األالت5345635ابوزٌد محمد ابوزٌد شعبان امٌره

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345636محمد فتحى طارق انجى

جٌدناجح600436آلى تحكمالدقٌقة األالت5345637العبد السالم عبد ٌوسؾ رمضان اٌمان

جداً جٌدناجح600482آلى تحكمالدقٌقة األالت5345638بسٌسى حمٌده شحاته محمد اٌمان

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345639على جمعه صبحى احمد سمٌه

ثانً دور600آلى تحكمالدقٌقة األالت5345640خمار محمد محمد رجب ؼادة

جٌدناجح600418آلى تحكمالدقٌقة األالت5345641احمد خلٌل حسٌن شعبان لمٌاء

 محمد احمد بسٌونى  االٌمان منار

العسكرى
جٌدناجح600441آلى تحكمالدقٌقة األالت5345642

جٌدناجح600445آلى تحكمالدقٌقة األالت5345643محمد فهٌم القادر عبد هانى هاجر

جداً جٌدناجح600472آلى تحكمالدقٌقة األالت5345644الجلٌل عبد منٌر محمد هاٌدى

جٌدناجح600406آلى تحكمالدقٌقة األالت5345645السٌد محمد احمد جمال ٌارا

جٌدناجح600446آلى تحكمالدقٌقة األالت5345646العنٌن ابو احمد السٌد اشرؾ ٌاسمٌن

الدقٌقة األالت5345651البنا هاشم محمود هاشم احمد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345652ابراهٌم محمد العزٌز عبد محمد اشرؾ
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

 عبد الحلٌم عبد محمد رجب باسم

الوهاب
الدقٌقة األالت5345653

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
مفصول600

الدقٌقة األالت5345654محمد رمضان احمد طارق باسم
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600531

الدقٌقة األالت5345655بدر حسن محمود الدٌن كمال  زٌاد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600421

الدقٌقة األالت5345656محمود ابراهٌم محمود عصام سامى
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600444

الدقٌقة األالت5345657رمضان على سعٌد على سعٌد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600415

 محمد ابراهٌم خٌرى الرازق عبد

الجداوى
الدقٌقة األالت5345658

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345659المزرقانى احمد على عٌد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
مفصول600

الدقٌقة األالت5345660النشار عبده محمد مصطفى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600461

الدقٌقة األالت5345661بهنسى محمد مصطفى هللا عبد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345662محمد على شرٌؾ على
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345663المرسى البدٌع عبد شعبان عمر
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345664اسماعٌل محمدٌن ابراهٌم محمد عمرو
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600449

الدقٌقة األالت5345665السٌد الحمٌد عبد محمد كمال
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

 الحمٌد عبد محمد رمضان محمد

الصعٌدى
الدقٌقة األالت5345666

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
مقبولناجح600380



 عبد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد محمد

القادر
الدقٌقة األالت5345667

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600429

 عبد اسماعٌل العظٌم عبد عنتر محمد

اللطٌؾ
الدقٌقة األالت5345668

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600495

الدقٌقة األالت5345669اسماعٌل نجم محمد ٌاسر محمد
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600507

الدقٌقة األالت5345670احمد محمدٌن احمد سعٌد محمود
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345671رواش الؽفار عبد رزق السٌد مروان
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

الدقٌقة األالت5345672ٌس عكاشه الساٌح احمد مهند
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
ثانً دور600

 الؽنى عبد  الحمٌد عبد رجب اسماء

حسٌن
الدقٌقة األالت5345681

 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600505

الدقٌقة األالت5345682ؼانم ؼنٌم السٌد محمد احمد الشٌماء
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600443

الدقٌقة األالت5345683لبٌب جرجس انور انجى
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600399

الدقٌقة األالت5345684هللا عبد محمد حمدان ابراهٌم اٌمان
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600534

الدقٌقة األالت5345685عطا هللا عطا راؼب ممدوح دمٌانة
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600508

الدقٌقة األالت5345686الفخرانى امٌن السالم عبد شرٌؾ دنٌا
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600439

الدقٌقة األالت5345687سالم سلٌمان محمد وائل سلمى
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جٌدناجح600430

الدقٌقة األالت5345688ابراهٌم محمد دسوقى محمد علٌاء
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600520

الدقٌقة األالت5345689روتان محمود العزٌز عبد حمدى مرٌم
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600506

الدقٌقة األالت5345690احمد محمد الظاهر عبد سٌد هاله
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600529

الدقٌقة األالت5345691فرؼلى حسٌن بخٌت محمد هبه
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600495

الدقٌقة األالت5345692مرسى  المعطى عبد ٌاسر هٌام
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
أمتٌازناجح600518

الدقٌقة األالت5345693جالل على محمد ٌاسمٌن
 واصالح صٌانة

 المسموعة األجهزة
جداً جٌدناجح600484

مفصول600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345701دٌاب اللطٌؾ عبد فتحى السٌد احمد

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345702بسٌونى محمد محمد حسن عمر احمد

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345703على احمد قبارى احمد

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345704رضوان على هللا عبد محمد اسالم

جٌدناجح600420المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345705حافظ محمد احمد محروس اشرؾ

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345706اباظه حسنٌن ٌوسؾ ٌسرى عادل

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345707رمضان الؽفور عبد سعٌد الرحمن عبد

جٌدناجح600437المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345708مكى محمد السٌد سمٌر هللا عبد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345709الهادى عبد السٌد اشرؾ عمرو



ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345710الكسبرى خلٌل محمد السٌد محمد

راسب600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345711خلٌفه محمد حسن كمال محمد

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345712محمود محمد احمد مدحت محمد

 عبد مصطفى المحسن عبد محمود

حمد الرؤوؾ
جداً جٌدناجح600468المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345713

جداً جٌدناجح600458المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345714بندق محمد العزٌز عبد عمر محمود

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345715محمود رضوان ابراهٌم مهند

جٌدناجح600442المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345716الباسط عبد عزت الباسط عبد مؤمن

ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345717عٌسى احمد هلول احمد ٌاسر مؤمن

 عبد الؽنى عبد الرازق عبد ٌوسؾ

محمد المعبود
ثانً دور600المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345718

جٌدناجح600438المعادن خراطةفٌكتورٌا معادن5345719حسن سعٌد محمود ٌوسؾ

جٌدناجح600410لحامفٌكتورٌا معادن5345731اسماعٌل ابراهٌم جابر اشرؾ ابراهٌم

جٌدناجح600421لحامفٌكتورٌا معادن5345732ابراهٌم الفتاح عبد احمد العربً احمد

جٌدناجح600435لحامفٌكتورٌا معادن5345733ؼباشى الحمٌد عبد حامد رمضان احمد

جٌدناجح600400لحامفٌكتورٌا معادن5345734القللى عمر عمر سعد احمد

جٌدناجح600391لحامفٌكتورٌا معادن5345735العلوى حسن حسٌن على احمد

جٌدناجح600449لحامفٌكتورٌا معادن5345736الملٌجى سعد الفتاح عبد اسامه

جٌدناجح600413لحامفٌكتورٌا معادن5345737رشوان محمد احمد محمود المسعود

جٌدناجح600422لحامفٌكتورٌا معادن5345738سعد محمود سعد حسن

جٌدناجح600397لحامفٌكتورٌا معادن5345739سٌد حسن محمود طارق حسن

 عبد المجٌد عبد احمد الرحمن عبد

ٌوسؾ المجٌد
جٌدناجح600415لحامفٌكتورٌا معادن5345740

جٌدناجح600445لحامفٌكتورٌا معادن5345741احمد صابر محمد اشرؾ هللا عبد

جداً جٌدناجح600452لحامفٌكتورٌا معادن5345742محمد عالم ربه عبد صابر محمد

جٌدناجح600416لحامفٌكتورٌا معادن5345743على محمود محمد عادل محمد

جٌدناجح600439لحامفٌكتورٌا معادن5345744احمد حجاج جمعه حجاج محمود

جٌدناجح600397لحامفٌكتورٌا معادن5345745بكرمحمد تؽٌان محمد مصطفى

جٌدناجح600421لحامفٌكتورٌا معادن5345746سلٌمان على العال عبد محمد مؤمن

جٌدناجح600410لحامفٌكتورٌا معادن5345747زٌدان السٌد محمد ماجد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600488ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345751عوض هللا عطا شمعون راضى ابانوب



مفصول600ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345752احمد قبٌصى صابر احمد

جداً جٌدناجح600482ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345753شنوده بخٌت شنوده ارسانى

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345754خلٌل جوده فرٌد ابراهٌم انطوان

جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345755عطٌه واقٌم مفٌد ممدوح اٌفانو

جٌدناجح600443ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345756حسن الضوى ابراهٌم محمد رفعت

جداً جٌدناجح600489ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345757هللا رزق رزق فاٌز مجدى سامى

 عبد خلؾ الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد

هللا
جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345758

جداً جٌدناجح600491ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345759ندا على نبوى على الرحمن عبد

 العظٌم عبد فوزى احمد السالم عبد

صدٌق
ثانً دور600ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345760

 محمود الناصر عبد سالم الناصر عبد

الناصر عبد
جداً جٌدناجح600463ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345761

جداً جٌدناجح600473ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345762سلٌمان السٌد فتحى محمود الدٌن عز

جداً جٌدناجح600469ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345763وهٌب على جابر على عمرو

مفصول600ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345764المطلب عبد هاشم خلٌل محمد عمرو

جداً جٌدناجح600457ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345765عبده سعد فوزى سعد فادى

جٌدناجح600428ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345766حسنٌن محمد كمال محمد كمال

جٌدناجح600445ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345767الفتاح عبد بكر محمد اشرؾ محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345768جمعه رمضان سعٌد محمد

جٌدناجح600407ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345769بدوى محمود العال عبد محمود محمد

جداً جٌدناجح600455ورش ماكٌناتفٌكتورٌا معادن5345770توفٌق احمد زكى هشام محمد

جداً جٌدناجح600459الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345781هرٌدى محمد جابر اشرؾ احمد

جداً جٌدناجح600477الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345782مكاوى لبٌب حلمى اٌمن

جٌدناجح600442الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345783بركات محمود السٌد زٌاد

جٌدناجح600428الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345784رشوان احمد فهمى رشوان فهمى

ثانً دور600الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345785مصطفى احمد الدسوقى اشرؾ محمد

جٌدناجح600442الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345786على الرازق عبد رجب محمد

جداً جٌدناجح600450الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345787مطر ابراهٌم بسٌونى رضا محمد

جٌدناجح600447الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345788عٌسى محمود محمد شمندى محمد

جداً جٌدناجح600469الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345789سلٌمان ؼرٌب طلعت محمد



جٌدناجح600434الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345790رفاعى الوهاب عبد هللا عبد عماد محمد

جٌدناجح600434الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345791عمر الجواد عبد عبٌد هنداوى محمد

جٌدناجح600443الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345792ناجى رمضان محمد عطٌه محمود

 محمد مصطفى الحمٌد عبد مصطفى

بٌومى
جٌدناجح600437الومٌتالفٌكتورٌا معادن5345793

فٌكتورٌا معادن5345801الحسٌن ابو على احمد محمد اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

فٌكتورٌا معادن5345802راضى على على محمد  حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600444

فٌكتورٌا معادن5345803السٌد محمود عباس حسنً حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600466

فٌكتورٌا معادن5345804توفٌق ابراهٌم اسحاق رٌمون
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600436

فٌكتورٌا معادن5345805محمد بسٌونى جمال الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345806سٌد عٌسى سٌد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345807عمر محمود عمر الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345808فرج محمد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345809منصور امام محمد بشر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600430

فٌكتورٌا معادن5345810محمد احمد خلٌفه محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421

فٌكتورٌا معادن5345811فضٌله عبده راؼب سمٌر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600399

مفصول600مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345821موسى صادق  موسى محمد احمد

جٌدناجح600419مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345822الوارث عبد محمد ٌحٌى  حسن

 المجٌد عبد الؽنى عبد سٌد الرحمن عبد

احمد
جٌدناجح600401مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345823

 محمود  المعطى عبد السٌد هلل عبدا

السٌد
جداً جٌدناجح600466مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345824

جٌدناجح600413مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345825هللا عبد محمد عٌد محمود عٌد

جٌدناجح600447مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345826النحراوى ابراهٌم قطب طه محمد

مفصول600مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345827احمد حسٌن محمد ناصر محمد

جٌدناجح600424مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345828ٌوسؾ السٌد محمد ٌوسؾ محمد

 ابراهٌم البدٌع عبد ابراهٌم محمود

منصور
جٌدناجح600431مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345829

جداً جٌدناجح600489مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345830محمد سالمه السٌد جابر محمود

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345831مصطفى خلٌل مصطفى محمود

 احمد الصادق عبد المعبود عبد مروان

خلٌل
جداً جٌدناجح600488مٌكانٌكٌة صٌانةفٌكتورٌا معادن5345832

فٌكتورٌا معادن5345841اللٌثى محمد ابراهٌم محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600416



فٌكتورٌا معادن5345842ٌس محمد ٌس محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

فٌكتورٌا معادن5345843متولى احمد فتحى حسٌن  بالل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345844سعد محمد خضر محمود حسنى خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345845ابراهٌم الحمٌد عبد خمٌس سعٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345846ٌوسؾ سعٌد مالك عادل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

فٌكتورٌا معادن5345847موسى محمد محمد احمد اللطٌؾ عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

فٌكتورٌا معادن5345848على عوض عزت محمد عزت
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

فٌكتورٌا معادن5345849على محمد صابر محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

فٌكتورٌا معادن5345850حسن بشٌر محمد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

فٌكتورٌا معادن5345851دوس سعٌد زكى مجدى كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

فٌكتورٌا معادن5345852الزهٌرى ابراهٌم النبى عبد العبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

فٌكتورٌا معادن5345853هللا جاب ناجى مسعود جابر محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا معادن5345854محمد خلٌل محمود على محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

فٌكتورٌا معادن5345855معوض محمود معوض عصام مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

فٌكتورٌا معادن5345856على محمد مصطفى ولٌد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

فٌكتورٌا معادن5345857سامى نزهى لوكاس نزهى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

فٌكتورٌا كهرباء5345861خلٌل عطٌه رٌاض عادل ابانوب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600452

فٌكتورٌا كهرباء5345862ابراهٌم احمد جمال احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

فٌكتورٌا كهرباء5345863مبروك هللا عبد السٌد رمضان احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

فٌكتورٌا كهرباء5345864محمد ابراهٌم عماد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600389

 الحمٌد عبد الحصافى محمد احمد

ؼباشى
فٌكتورٌا كهرباء5345865

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600369

فٌكتورٌا كهرباء5345866الرازق عبد نجٌب توفٌق مٌمى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا كهرباء5345867شبل النبوى محمد سامى اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

فٌكتورٌا كهرباء5345868رحال حسنٌن محمد كمال اسامه بسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600394

فٌكتورٌا كهرباء5345869محمد المنعم عبد محمد حسن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

فٌكتورٌا كهرباء5345870احمد على العال عبد على حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

فٌكتورٌا كهرباء5345871السٌد سلٌمان ادرٌس احمد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

فٌكتورٌا كهرباء5345872طه العرب عز البصٌر عبد اٌمن زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442



فٌكتورٌا كهرباء5345873مرسى رمضان العزٌز عبد خالد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

فٌكتورٌا كهرباء5345874الفتاح عبد احمد عبده كمال زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600448

فٌكتورٌا كهرباء5345875على شعبان فؤاد زٌاداحمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

فٌكتورٌا كهرباء5345876ٌوسؾ محمد محمد ساهر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

فٌكتورٌا كهرباء5345877الحمٌد عبد سعد ابراهٌم سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

 صدٌق محمد الدٌن عالء صدٌق

الطنٌخى
فٌكتورٌا كهرباء5345878

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

 على الرؤوؾ عبد مسعد الرحمن عبد

هللا عبد
فٌكتورٌا كهرباء5345879

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

فٌكتورٌا كهرباء5345880مرسى العزٌز عبد سعٌد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600402

فٌكتورٌا كهرباء5345881بخٌت مسعود فهمى جمال كٌرلس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

فٌكتورٌا كهرباء5345882خلٌل عبده صابر نادى مارٌو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد محمد السٌد اباصٌرى محمد

الرحمن
فٌكتورٌا كهرباء5345883

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

فٌكتورٌا كهرباء5345884محمود محمد احمد احمد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600381

فٌكتورٌا كهرباء5345885حسن الصافى حسن السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

فٌكتورٌا كهرباء5345886الرازق عبد نجٌب توفٌق عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

فٌكتورٌا كهرباء5345887عمر محمد احمد الرؤوؾ عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

 الحمٌد عبد محمد الناصر عبد محمد

ناصر
فٌكتورٌا كهرباء5345888

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

فٌكتورٌا كهرباء5345889الصباغ محمود مرسى ٌاسر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

 عبد الرحمن عبد ابراهٌم محمود

الموجود
فٌكتورٌا كهرباء5345890

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

فٌكتورٌا كهرباء5345891محمد المنسى على كمال محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

فٌكتورٌا كهرباء5345892فرؼلى محمد حامد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

فٌكتورٌا كهرباء5345893محمد العزٌز عبد محمد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

فٌكتورٌا كهرباء5345894على خلٌل احمد الرحمن محمودعبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

فٌكتورٌا كهرباء5345895صٌام شاكر احمد محمد مروان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600478

فٌكتورٌا كهرباء5345896شفٌق القادر عبد شفٌق مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

 عبد الحفٌظ عبد عباس شعبان ٌوسؾ

العال
فٌكتورٌا كهرباء5345897

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

 صالح ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد

العربى
فٌكتورٌا كهرباء5345901

 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مفصول600

فٌكتورٌا كهرباء5345902العكارى مسعود ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600408

فٌكتورٌا كهرباء5345903نصار مصطفى رجب جمعه اسامه
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مقبولناجح600375



فٌكتورٌا كهرباء5345904خمار محمد محمد رجب بدر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مفصول600

 العظٌم عبد الفتاح عبد محمد حسن

سلٌمان
فٌكتورٌا كهرباء5345905

 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600397

فٌكتورٌا كهرباء5345906متولً محمد شعبان سعٌد عادل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600409

 ابو مصطفى مبروك الرحمن عبد

مبروك المكارم
فٌكتورٌا كهرباء5345907

 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600422

فٌكتورٌا كهرباء5345908اٌوب سلٌمان حسٌن هللا عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600463

 عبد الهادى عبد مصطفى الهادى عبد

الخضراوى الحلٌم
فٌكتورٌا كهرباء5345909

 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا كهرباء5345910المنسى محمدعلى على محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600410

فٌكتورٌا كهرباء5345911رجب السٌد حسن هانى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600428

فٌكتورٌا كهرباء5345912الرحمن عبد احمد حسن احمد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600431

فٌكتورٌا كهرباء5345913متولى محمد محمد سعٌد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600407

فٌكتورٌا كهرباء5345914الشاعر بسٌونى محمد الفتاح عبد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مقبولناجح600385

فٌكتورٌا كهرباء5345921حماده حسن ابراهٌم صالح ابراهٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

فٌكتورٌا كهرباء5345922الحوشى على حسن حسن احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

فٌكتورٌا كهرباء5345923الصباغ على المجٌد عبد على احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

فٌكتورٌا كهرباء5345924السٌد عبده حسٌن طه سٌؾ
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600397

فٌكتورٌا كهرباء5345925بناٌه على محمد احمد كمال الدٌن شهاب
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

فٌكتورٌا كهرباء5345926حجازى صدقى حمدى صدقى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600504

فٌكتورٌا كهرباء5345927فؤاد خله فؤاد فادى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

فٌكتورٌا كهرباء5345928محمد حسٌن محمد حسٌن محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

فٌكتورٌا كهرباء5345929حبلص عطٌه السالم عبد رجب محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600557

فٌكتورٌا كهرباء5345930الشٌخ مصطفى رمضان مصطفى محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

فٌكتورٌا كهرباء5345931صالح احمد احمد مصطفى محمود
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

فٌكتورٌا كهرباء5345932محمد العزٌز عبد محمد عادل ٌوسؾ
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

 معوض العال عبد النبى عبد ٌوسؾ

احمد
فٌكتورٌا كهرباء5345933

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600421

 ابراهٌم اسماعٌل حسٌن اسراء

الزعبالوى
فٌكتورٌا كهرباء5345941

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600552

فٌكتورٌا كهرباء5345942على محمد محمد طارق اسراء
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

فٌكتورٌا كهرباء5345943شلبى محمد السٌد سمٌر امانى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600539

فٌكتورٌا كهرباء5345944شرٌؾ محمد محمود امل
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506



فٌكتورٌا كهرباء5345945العبد مصطفى محرم احمد اٌمان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600552

فٌكتورٌا كهرباء5345946محمد على محمود رمضان اٌمان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

فٌكتورٌا كهرباء5345947مهران الرحمن عبد محمد صابر اٌمان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600546

فٌكتورٌا كهرباء5345948السمان محمد محمد ولٌد اٌمان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600533

فٌكتورٌا كهرباء5345949محب رجب طارق رنا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

فٌكتورٌا كهرباء5345950محمد شكرى عادل سلمى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

فٌكتورٌا كهرباء5345951خلٌل ابراهٌم محمد خالد سلمً
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600553

فٌكتورٌا كهرباء5345952الجناٌنى محمد السٌد فاطمه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600556

فٌكتورٌا كهرباء5345953مٌخائٌل ؼالى ٌعقوب مارٌنا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

فٌكتورٌا كهرباء5345954السٌد محمد السٌد محمد مرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

فٌكتورٌا كهرباء5345955جاد كامل ابراهٌم هانى مرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345961محمود طه محمود ابراهٌم اسماء

جداً جٌدناجح600490الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345962هللا عبد فتحى خمٌس محمد اسماء

 عبد عبده مصطفى مصطفى االء

الرازق
أمتٌازناجح600519الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345963

جداً جٌدناجح600475الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345964شعٌشع ابو محمد خمٌس امل

جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345965محمود ابراهٌم حمدى امنٌه

جداً جٌدناجح600501الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345966سلٌمان ابراهٌم سعٌد محمد امنٌه

جداً جٌدناجح600509الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345967ابراهٌم وهبه رجب امٌره

جداً جٌدناجح600497الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345968هللا عبد ابراهٌم عاطؾ امٌره

جداً جٌدناجح600504الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345969جنٌدى الفتاح عبد  السٌد منتصر امٌره

جداً جٌدناجح600498الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345970المجٌد عبد الؽنى عبد حسن امٌمه

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345971سلٌمان ؼرٌب طلعت اٌمان

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345972الوهاب عبد محمد محمد عصام اٌمان

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345973السمالوى احمد هللا عبد ابراهٌم اٌه

جداً جٌدناجح600508الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345974ابراهٌم السٌد حسن اٌه

أمتٌازناجح600525الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345975احمد رضوان الفتاح عبد صالح اٌه

جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345976جاد مصطفى على رضا جهاد

أمتٌازناجح600525الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345977عمر محمد المتولى محمد جهاد



أمتٌازناجح600530الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345978الدوبجى ابراهٌم سعٌد حبٌبه

جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345979احمد الموجود عبد الجواد عبد احمد دنٌا

جداً جٌدناجح600497الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345980هاشم فاروق اشرؾ دنٌا

أمتٌازناجح600529الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345981محمد نور حسن محمد رحمه

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345982موسً الحمٌد عبد فتحى ماجد رشا

أمتٌازناجح600510الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345983محمد ؼنٌم شبل السالم عبد شروق

أمتٌازناجح600529الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345984هالل عباس محمود محمد شروق

أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345985االشمونى فرحات محمد فرحات شٌماء

جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345986على صالح محمد صالح صفا

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345987محمد مصطفى احمد محمد ضحً

مفصول600الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345988عبده شكرى طاهر عبله

 المقصود عبد حسٌن الؽنى عبد فاطمه

هللا عبد
جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345989

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345990العوضى شعبان ممدوح مرٌم

جداً جٌدناجح600481الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345991بلٌدى على رمضان احمد منال

أمتٌازناجح600514الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345992حموده قطب قطب حسنى هللا منه

جداً جٌدناجح600500الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345993ٌحٌى محمد محمود محمد هللا منه

جداً جٌدناجح600498الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345994موسى محمد محمد مصطفى هللا منه

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345995سلطان صالح سلطان عماد ندى

جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345996على ابراهٌم هاشم محمود ندى

أمتٌازناجح600525الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345997محمد الفتاح عبد محمد نرمٌن

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345998حسن انور رجب شعبان نورهان

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5345999قاسم احمد محمد منصور نورهان

أمتٌازناجح600524الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5346000عثمان عطٌه حسن هاجر

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5346001هللا عبد محمد احمد هاجرحسن

أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5346002محمد الفتاح عبد محمد هبه

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبسفٌكتورٌا كهرباء5346003سٌد محمد سٌد جمال ٌاسمٌن

مفصولCNC600 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346011احمد محمد كمال احمد

جداً جٌدناجحCNC600467 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346012منصور محمود صبرى محمود احمد



جداً جٌدناجحCNC600475 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346013فرج خلٌفه احمد سٌد نشات بالل

جداً جٌدناجحCNC600480 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346014هانى محمد محمد محمد حسٌن

جٌدناجحCNC600429 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346015عمار على عثمان محمد زٌاد

جداً جٌدناجحCNC600457 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346016جرجس نسٌم سند سمٌر شهدى

 محمود عبدالعزٌز المنعم عبد هللا عبد

ابراهٌم
جداً جٌدناجحCNC600484 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346017

جداً جٌدناجحCNC600484 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346018المالك عبد كرٌم رمسٌس كٌرلس

ثانً دورCNC600 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346019محمد الدٌن جمال محمد محمد

جداً جٌدناجحCNC600471 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346020شحاته حمٌدو محمود ابراهٌم محمود

جداً جٌدناجحCNC600481 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346021السٌد احمد محمد السٌد محمود

أمتٌازناجحCNC600510 المخارط تشؽٌلالنواتٌة حجر معادن5346022احمد ٌوسؾ على ٌوسؾ محمود

جداً جٌدناجح600451صاج اعمالالنواتٌة حجر معادن5346031احمد ٌوسؾ على جمال احمد

ثانً دور600صاج اعمالالنواتٌة حجر معادن5346032حافظ الحمٌد عبد صبرى حمزه

جٌدناجح600424لحامالنواتٌة حجر معادن5346041الدح الؽنى عبد الؽنى عبد خالد احمد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346042محمد السٌد محروس خالد احمد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346043معوض محمود طارق احمد

جٌدناجح600418لحامالنواتٌة حجر معادن5346044عمر خلٌفه المجد ابو محمد احمد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346045مجاهد الشافى عبد محمد احمد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346046حامد فتحى محمد احمد

جٌدناجح600404لحامالنواتٌة حجر معادن5346047جمعه فاٌز حسن زٌاد

جٌدناجح600410لحامالنواتٌة حجر معادن5346048السٌد صالح مختار زٌاد

 محمد السالم عبد ابراهٌم الرحمن عبد

الصٌره
جٌدناجح600426لحامالنواتٌة حجر معادن5346049

جٌدناجح600435لحامالنواتٌة حجر معادن5346050سالمه مصطفى محمد عماد

جٌدناجح600445لحامالنواتٌة حجر معادن5346051رضوان محمد مرسى سعٌد عمرو

جٌدناجح600444لحامالنواتٌة حجر معادن5346052مبروك حسن سعدون جابر فهد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346053الصٌره محمد السالم عبد ابراهٌم محمد

 ابو محمد احمد ابراهٌم اشرؾ محمد

الحسن
جٌدناجح600445لحامالنواتٌة حجر معادن5346054

جداً جٌدناجح600451لحامالنواتٌة حجر معادن5346055حسانٌن احمد قلٌعى جمال محمد

ثانً دور600لحامالنواتٌة حجر معادن5346056عارؾ حسنى طارق محمد



 ابو الحمٌد عبد الحلٌم عبد عوٌس محمد

النٌل
جٌدناجح600426لحامالنواتٌة حجر معادن5346057

جٌدناجح600445لحامالنواتٌة حجر معادن5346058القطان ابراهٌم السٌد اسامه محمود

جداً جٌدناجح600465لحامالنواتٌة حجر معادن5346059احمد على محمود عمرو محمود

جٌدناجح600435لحامالنواتٌة حجر معادن5346060رزق محمد محمود محمد محمود

 محمد على مصطفى محمد مصطفى

الباسط عبد
جداً جٌدناجح600453لحامالنواتٌة حجر معادن5346061

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346071احمد محمد احمد حاتم احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346072ٌوسؾ سلٌمان ٌوسؾ محمد جمال

جٌدناجح600397ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346073موسى السٌد سعٌد هشام الرحمن عبد

جٌدناجح600415ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346074ابراهٌم حسن محمود احمد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346075محمد حافظ السٌد ادهم محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346076محمد محمد الهادى عبد رمضان محمد

جٌدناجح600427ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346077قناوى على محمد فرج محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346078منصور السٌد محمد ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتالنواتٌة حجر معادن5346079هللا عبد احمد هللا عبد ٌحٌى ٌوسؾ

النواتٌة حجر معادن5346091هللا عبد ابراهٌم احمد محمد ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600420

النواتٌة حجر معادن5346092موسى محمد ساٌح امبابى احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600451

 محمد اللطٌؾ عبد سامح الرحمن عبد

الصؽٌر
النواتٌة حجر معادن5346093

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600431

 محمد الحكٌم عبد صالح الرحمن عبد

حمد
النواتٌة حجر معادن5346094

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

النواتٌة حجر معادن5346095احمد مهتدى مصطفى الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600425

النواتٌة حجر معادن5346096السالم عبد شعبان محمد بدر السالم عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600417

النواتٌة حجر معادن5346097محمد الصادق على هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600438

 المؤمن عبد الجواد عبد محمود هللا عبد

الحداد
النواتٌة حجر معادن5346098

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600428

النواتٌة حجر معادن5346099بنٌامٌن هللا عبد جورج عماد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600440

النواتٌة حجر معادن5346100الوارث عبد عبده خٌرى فارس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مقبولناجح600378

النواتٌة حجر معادن5346101عزٌه ابراهٌم محمود صبحى فوزى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600396

النواتٌة حجر معادن5346102هللا عبد حسن محمد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

النواتٌة حجر معادن5346103احمد سالم محمد السٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600437

النواتٌة حجر معادن5346104الشرقاوى ابراهٌم مرعى مرعى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600488



النواتٌة حجر معادن5346105كرٌم الجلٌل عبد عادل مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

 عطٌه المنعم عبد الرازق عبد احمد

بخٌت
النواتٌة حجر معادن5346111

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

النواتٌة حجر معادن5346112صٌره ابو محمود سعٌد محمود احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

النواتٌة حجر معادن5346113زكرٌا محمد موسى زكرٌا السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

النواتٌة حجر معادن5346114هللا ضٌؾ العزٌز عبد صابر حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

النواتٌة حجر معادن5346115على زكى خمٌس هانى حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600407

النواتٌة حجر معادن5346116شعبان حسن رمضان سعد رمضان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600414

النواتٌة حجر معادن5346117الجٌد عبد حسن ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600361

 عبد الؽنى عبد محمد ابراهٌم محمد

المجٌد
النواتٌة حجر معادن5346118

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

النواتٌة حجر معادن5346119احمد محمد اللطٌؾ عبد رٌاض محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600373

النواتٌة حجر معادن5346120الفضٌل عبد محمد صبحى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

 محمد محمود حنفى سامى محمود

الجعرانى
النواتٌة حجر معادن5346121

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

النواتٌة حجر معادن5346122موسى مصطفى المالك عبد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

النواتٌة حجر معادن5346123سعٌد احمد عطا محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

 احمد الدٌن محى طارق الدٌن محى

عمر
النواتٌة حجر معادن5346124

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

النواتٌة حجر معادن5346125بدرى محمد جابر محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600414

النواتٌة حجر معادن5346131حسن المجٌد عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

النواتٌة حجر معادن5346132مصطفى خلٌفه الصافى سمٌر احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600442

النواتٌة حجر معادن5346133مصطفى الحسن ابو مصطفى حسٌن
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600415

النواتٌة حجر معادن5346134السٌد محمد احمد مجدى خالد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600379

النواتٌة حجر معادن5346135على حسٌن هللا حسب محمد خالد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

النواتٌة حجر معادن5346136عٌسى عطٌه رمضان سمٌر رمضان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

النواتٌة حجر معادن5346137ٌوسؾ عبدالعزٌز محمد فكرى هللا عبد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

النواتٌة حجر معادن5346138شحاته هللا جاب وجٌه المسٌح عبد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

النواتٌة حجر معادن5346139عوض محمد السٌد جابر كرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600387

النواتٌة حجر معادن5346140العال عبد مصطفى صالح مومن كرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

النواتٌة حجر معادن5346141احمد على انور احمد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

النواتٌة حجر معادن5346142السٌد عوض السٌد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498



النواتٌة حجر معادن5346143احمد محمد عماد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

النواتٌة حجر معادن5346144الحى عبد هللا عبد خمٌس عوض محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

النواتٌة حجر معادن5346145شعبان حسن محمد حسٌن محمود
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

النواتٌة حجر معادن5346146همام زٌد ابو محمود خمٌس محمود
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

 الصاوى مصطفى الصاوى مصطفى

شهبه ابو
النواتٌة حجر معادن5346147

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

النواتٌة حجر معادن5346148هالل العزٌزعلى عبد سعٌد مصطفى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600432

النواتٌة حجر معادن5346149الداٌم عبد حسٌن جالل مهند
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600405

النواتٌة حجر معادن5346150سالم محمد محمود خمٌس مهند
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

النواتٌة حجر معادن5346151فرج مرسى السٌد محمد ٌحٌى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

النواتٌة حجر معادن5346152على السعٌد السعٌد محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346161الوكٌل ؼرٌب حمدى احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346162اسماعٌل المجٌد عبد خالد احمد

جٌدناجح600443مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346163اسماعٌل القادر عبد عاطؾ احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346164احمد سٌد سعٌد محمد احمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346165شحاته التهامى سعٌد التهامى اسالم

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346166بدٌوى فرحات محمد سمٌر اسالم

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346167العاطى عبد رجب ضٌؾ حسام

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346168بٌومى سلٌمان بٌومى محمد حسن

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346169حسن الفتاح عبد ابراهٌم هٌثم حسن

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346170على حمٌده محمد محمد حمدى

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346171الرحمن عبد عالم السٌد ابراهٌم خالد

 عبد رزق الجواد عبد الرحمن عبد

على الجواد
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346172

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346173اسماعٌل حسٌن محمود محمد هللا عبد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346174بدوى محمد على حسن على

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346175العٌنٌن ابو عطٌه حمدى على

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346176ابراهٌم الؽنى عبد خمٌس محمد

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346177ابراهٌم خمٌس مجدى محمد

جٌدناجح600424مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346178على حافظ خمٌس محمد ٌاسر محمد



ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346179رشوان الشافى عبد محمود على محمود

 سلٌمان حسن الجواد عبد محمد محمود

عزام
ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346180

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346181المكاوى محمد محمد محمود

ثانً دور600مٌكانٌكٌة صٌانةالصناعى الحرٌر5346182القزاز ابراهٌم محمد ابراهٌم مصطفى

الصناعى الحرٌر5346191ابراهٌم سلٌمان هللا عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600374

الصناعى الحرٌر5346192ؼانم محمود جمعه محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

الصناعى الحرٌر5346193المقصود عبد عطٌه محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404

الصناعى الحرٌر5346194السالم عبد السعٌد السالم عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

الصناعى الحرٌر5346195هللا عبد عوض عوض السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600403

الصناعى الحرٌر5346196مصباح عوض السٌد خالد رمضان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

الصناعى الحرٌر5346197على محمد زؼلول محمد سعٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

الصناعى الحرٌر5346198مرعى جالل سلٌمان صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

الصناعى الحرٌر5346199شاور محمد اللطٌؾ عبد شلبى عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600392

 عبد مصطفى لطفى مصطفى لطفى

الواحد
الصناعى الحرٌر5346200

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

الصناعى الحرٌر5346201العزٌز عبد مسعود الصافى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

 عبد المقصود عبد سعد رجب محمد

العال
الصناعى الحرٌر5346202

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الصناعى الحرٌر5346203شحاته شكرى عبدالستار صبرى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

الصناعى الحرٌر5346204السٌد سعد صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600423

الصناعى الحرٌر5346205السمان عطٌه الفتاح عبد محمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصناعى الحرٌر5346206حسٌن ابو ٌوسؾ محمد محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600383

الصناعى الحرٌر5346207عبدالهادى حامد محٌى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصناعى الحرٌر5346208حسنٌن عبدالجلٌل السٌد مسعود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600382

الصناعى الحرٌر5346209مرسى احمد مخٌمر سمٌر محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

الصناعى الحرٌر5346210النحال العاطى عبد محمد عرفه محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

الصناعى الحرٌر5346211محمد حسٌن محمد عصام مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

الصناعى الحرٌر5346212العزٌز عبد صالح ابراهٌم هشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600419

تكس سٌد5346221هالل دٌاب محمد سعٌد اسرء
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

تكس سٌد5346222الزهرى محمد السٌد محمد محمد امنٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494



تكس سٌد5346223محمد عرفه العزٌز عبد حسام انجى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

تكس سٌد5346224محمد عطٌه فاروق اشرؾ اٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

تكس سٌد5346225حبٌب حسن العزٌز عبد مجدى اٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

تكس سٌد5346226سلٌم محمد محمد خالد خلود
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

تكس سٌد5346227احمد محمد فاروق محمد دعاء
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

تكس سٌد5346228الشرٌؾ محمود محمد اسامه رانٌا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

تكس سٌد5346229احمد ابراهٌم محمد محمود رحمه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

تكس سٌد5346230على قاسم سعٌد احمد روان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

تكس سٌد5346231عصمان السٌد حمدى روان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

تكس سٌد5346232الشرقاوى محمود محمد رمضان روان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

تكس سٌد5346233بدر محمد عباس خالد رٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

تكس سٌد5346234احمد سٌد احمد محمد سامح رٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600533

تكس سٌد5346235احمد عبده سعد العزٌز عبد رٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

تكس سٌد5346236على محمد حسن احمد محمد ساره
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600504

تكس سٌد5346237ؼربٌه ابو محمد على على شٌماء
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

تكس سٌد5346238على كمال عالء علٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600498

تكس سٌد5346239سعٌد العال عبد شعبان احمد فجر
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

تكس سٌد5346240جرجس ٌوسؾ فاٌز فٌوال
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

تكس سٌد5346241الفقى محمدعلى محمود محمد منار
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

تكس سٌد5346242فاضل السٌد ٌوسؾ محمد هللا منه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

تكس سٌد5346243رزق ناجى احمد حمدى هاجر
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

تكس سٌد5346244فوده هللا عبد ابراهٌم رجب هاجر
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

 الهادى عبد ابراهٌم الهادى عبد هدٌر

الدٌن شرؾ
تكس سٌد5346245

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

تكس سٌد5346246بخٌت رشدى ناصر ٌوستٌنا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

جٌدناجح600439الجاهزة المالبستكس سٌد5346251الحلو محمد ابراهٌم مصطفى احالم

 ابو سلٌم الفتاح عبد ابراهٌم اسراء

العنٌن
جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبستكس سٌد5346252

 المؤمن عبد محمدى محمد اسراء

مرزوق
جداً جٌدناجح600501الجاهزة المالبستكس سٌد5346253

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبستكس سٌد5346254محمد احمد محمد سعٌد اسماء



جداً جٌدناجح600497الجاهزة المالبستكس سٌد5346255الداٌم عبد الشافى عبد محمد اسماء

جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبستكس سٌد5346256شبل النبوى محمد ٌاسر امٌره

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبستكس سٌد5346257القوى عبد رحومه سمٌر اٌمان

جداً جٌدناجح600481الجاهزة المالبستكس سٌد5346258محمد الرازق عبد احمد صبٌح اٌه

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبستكس سٌد5346259العنٌن ابو سلٌم عبدالفتاح ابراهٌم بسمه

جداً جٌدناجح600483الجاهزة المالبستكس سٌد5346260السٌد خلٌل السٌد مصطفى تقً

جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبستكس سٌد5346261شاهٌن حسن فوزى محمد خلود

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبستكس سٌد5346262السٌد خلٌفه ابراهٌم خلٌفه دنٌا

جداً جٌدناجح600493الجاهزة المالبستكس سٌد5346263فرحانه بٌومى طه فتحً دنٌا

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبستكس سٌد5346264حسنٌن السٌد حسنٌن السٌد رانا

جداً جٌدناجح600507الجاهزة المالبستكس سٌد5346265شحات المحسن عبد جمال رحمه

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبستكس سٌد5346266القادر عبد عمر الحلٌم عبد محمود روان

جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبستكس سٌد5346267السٌد جاد ودٌع وجدى روزالٌن

جداً جٌدناجح600487الجاهزة المالبستكس سٌد5346268محمد جمعه جابر مصطفى روضه

جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبستكس سٌد5346269الصاوى محمد رافت ساره

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبستكس سٌد5346270ناصؾ سالم سلٌم سالم سامٌه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبستكس سٌد5346271اسماعٌل محمد السٌد نبٌل سهٌله

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبستكس سٌد5346272خلٌل شاكر جمٌل سٌمون

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبستكس سٌد5346273محمدٌن حفنى محمدٌن عاطؾ شٌرٌن

جٌدناجح600447الجاهزة المالبستكس سٌد5346274ابراهٌم سالم ابراهٌم رافت شٌماء

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبستكس سٌد5346275محمود السٌد امٌن عادل صفٌه

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبستكس سٌد5346276ابراهٌم محمد احمد ضحى

جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبستكس سٌد5346277بٌومى اللطٌؾ عبد محمد احمد ماجده

جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبستكس سٌد5346278جابر جٌد البٌرصموئٌل مارتٌنا

جداً جٌدناجح600465الجاهزة المالبستكس سٌد5346279خمٌس احمد السٌد محمد منار

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبستكس سٌد5346280جمعه البارى عبد ابراهٌم منال

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبستكس سٌد5346281عٌسى سلٌم وزٌرى عادل هللا منه

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبستكس سٌد5346282المسٌح عبد هنى رتٌب نادر نانسى



جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبستكس سٌد5346283ابراهٌم محمد محمد جمعه نهى

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبستكس سٌد5346284العزٌز عبد محمد المجٌد عبد هاجر

جٌدناجح600445الجاهزة المالبستكس سٌد5346285العرٌان حسٌن حسٌن السٌد هند

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبستكس سٌد5346286فرج احمد محمد عادل هند

جٌدناجح600449الجاهزة المالبستكس سٌد5346287على محمود محروس محمد ٌارا

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبستكس سٌد5346288محمد ادم سعد جمال ٌاسمٌن

جٌدناجح600447الجاهزة المالبستكس سٌد5346289السٌد موسى محمد سعٌد ٌسرا

خورشٌد لوزان5346301حجازى دٌاب عٌد ابراهٌم احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

خورشٌد لوزان5346302المنعم عبد احمد جمال احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600400

خورشٌد لوزان5346303المنعم عبد محمد محمد عاطؾ احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600388

خورشٌد لوزان5346304محمد الرحٌم عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600383

خورشٌد لوزان5346305هللا فضل محمد اللطٌؾ عبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600389

خورشٌد لوزان5346306احمد المؤمن عبد حسن ممدوح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346307ماضى احمد محمد رضا اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346308رجب فتحى حمدى اسماعٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346309القالوى امٌن السٌد محمد االمٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346310خمٌس ناٌل المنعم عبد احمد البراء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

خورشٌد لوزان5346311السٌد ابراهٌم مسعد ضٌاء حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600409

خورشٌد لوزان5346312خلٌفة احمد مصطفى محمود رضا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600376

خورشٌد لوزان5346313محمد رفعت جمال شرٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

 ابو مٌخائٌل ابوالسعد مجدى صموئٌل

السعد
خورشٌد لوزان5346314

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600398

 رمضان الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد

محمد
خورشٌد لوزان5346315

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600388

 المحسن عبد فوزى الرحمن عبد

خلٌفه اسماعٌل
خورشٌد لوزان5346316

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346317هللا سعد على احمد محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346318ابوعطا عرفه رجب مرسى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
راسب600

خورشٌد لوزان5346319المؽٌث عبد البدرى مرسى هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346320العجمى محمد على ابراهٌم الوهاب عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

خورشٌد لوزان5346321حسن محمد حسن محمد الدٌن عز
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600384



خورشٌد لوزان5346322مسعود صالح مسعود عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346323سالمه فخرى مجدى فادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

خورشٌد لوزان5346324بدر السٌد فؤاد عٌد فؤاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346325ابراهٌم محمد الحمٌد عبد ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600378

خورشٌد لوزان5346326سالم دسوقى على ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346327اسماعٌل حسانٌن بسٌونى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
راسب600

خورشٌد لوزان5346328المنعم عبد احمد جمال محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

خورشٌد لوزان5346329صالح السٌد محمد جمعه محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346330العجمى محمد على حسنى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346331سلٌمان الشوادفى محمد خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346332على سلٌمان ؼرٌب سمٌر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600415

خورشٌد لوزان5346333السٌد عالم مرتضى عنتر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600396

خورشٌد لوزان5346334الحمٌد عبد امٌن احمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346335جمعه الحمٌد عبد ممدوح محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

خورشٌد لوزان5346336العسال السٌد محمد احمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346337الوهاب عبد حسٌن احمد صبرى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600391

خورشٌد لوزان5346338حمٌده مصطفى سعد ابراهٌم مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

خورشٌد لوزان5346339على عٌسً الحمٌد عبد محمد مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600408

خورشٌد لوزان5346340السٌد ٌونس ناصر ممدوح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

خورشٌد لوزان5346341عثمان مصطفى رمضان صبحى مهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

خورشٌد لوزان5346342محمود على فتحى ناصر مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346343ؼالً عاطً اسحاق عادل مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600407

خورشٌد لوزان5346344تادرس معوض سعٌد مالك مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600406

خورشٌد لوزان5346351الرحمن عبد احمد محمد السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

خورشٌد لوزان5346352الشرٌؾ محمود محمد شرٌؾ احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346353شبكه اسماعٌل خلٌل عادل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346354الطبالوى محمود الداٌم عبد عفٌفى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346355المحسن عبد مصطفى على احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



خورشٌد لوزان5346356مرٌقه محمود محمد فتحى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

خورشٌد لوزان5346357سالمه احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600387

خورشٌد لوزان5346358احمد سٌد كامل فتحى محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346359محمد احمد محمود احمد اسامه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600508

خورشٌد لوزان5346360اللطٌؾ عبد السٌد محمد السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

خورشٌد لوزان5346361ؼطاس حلمى عماد تونى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346362ؼنٌم حسن الباسط عبد عٌد  حاتم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346363عباس احمد سمٌر ٌاسر خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346364القادر عبد مهدى محمد زكرٌا رامى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346365الرازق عبد ابراهٌم محمد  صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346366على احمد على محمد  صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346367السبٌعى ابراهٌم هللا عبد محمد  ضٌاء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346368هللا عبد كمال رجب احمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346369محمد سعٌد شرٌؾ الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 اسماعٌل العزٌز عبد انور العزٌز عبد

الورقى
خورشٌد لوزان5346370

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346371عبود الوهاب عبد هللا عبد فتحى هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346372محمد اللطٌؾ عبد شعبان عمرو عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

خورشٌد لوزان5346373محمد ابراهٌم ٌوسؾ جابر عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346374على فتحى سامى فتحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346375البسٌونى حبٌب محمد جمٌل فتحً
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346376هللا عبد الحمٌد عبد احمد  كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346377ناصؾ السٌد حمدى  كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346378عبدالرازق  ابراهٌم على  كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346379االمام محمد عبدالموجود احمد  محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

خورشٌد لوزان5346380الؽنى عبد محمد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346381ابراهٌم النبى عبد اسماعٌل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

خورشٌد لوزان5346382السعٌد محمد السعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

خورشٌد لوزان5346383محمود لطفى السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600469



خورشٌد لوزان5346384القادر عبد ٌحٌى حسٌن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600407

خورشٌد لوزان5346385محمد جمعه السٌد حمدى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

خورشٌد لوزان5346386محرم على احمد رضا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346387العزٌز عبد محمد شعبان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346388احمد بٌومى فؤاد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346389الكرٌم عبد محمد سعٌد محمود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

خورشٌد لوزان5346390السالم عبد كمال مسعود محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

خورشٌد لوزان5346391محمد العاطى عبد ؼنٌم السٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

خورشٌد لوزان5346392رضوان الحمٌد عبد مسعود على محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

خورشٌد لوزان5346393جبر السالم عبد ولٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600386

خورشٌد لوزان5346394احمد سٌد صبحى محمود مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346395على محمد ناصر مهدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

خورشٌد لوزان5346396جعفر على محمد محمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600507

فٌكتورٌا لوزان5346401احمد السٌد الرفاعى السٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600411

فٌكتورٌا لوزان5346402الجواد عبد المجٌد عبد شرٌؾ احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600358

فٌكتورٌا لوزان5346403رزق محمد احمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346404ابوشنب خلٌل خلٌل عنتر محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

فٌكتورٌا لوزان5346405شلتوت احمد محمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600385

فٌكتورٌا لوزان5346406ابراهٌم محمد هللا عبد وحٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600362

فٌكتورٌا لوزان5346407عشره حسٌن حسٌن احمد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346408محمد خلٌل القادر عبد اشرؾ امٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600409

فٌكتورٌا لوزان5346409بسٌونى على محمد شرٌؾ حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346410محمد على السٌد ابراهٌم حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600419

فٌكتورٌا لوزان5346411المولى جاد محمود محمود خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600367

فٌكتورٌا لوزان5346412رزق مصطفى الشهٌد عبد احمد زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346413الناقورى على خلٌفه طارق زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600411

فٌكتورٌا لوزان5346414ابراهٌم احمد الدردار ابو محمود سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600396

فٌكتورٌا لوزان5346415حسٌن صالح الحسٌن ابو كمال شادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600361



فٌكتورٌا لوزان5346416ابراهٌم مصلحى امٌن الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600430

 محمد على فؤاد ٌاسر الرحمن عبد

بخٌت
فٌكتورٌا لوزان5346417

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600385

فٌكتورٌا لوزان5346418الهادى عبد سعد على سعد الهادى عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

فٌكتورٌا لوزان5346419هللا عبد حافظ سامى عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600409

فٌكتورٌا لوزان5346420اباٌزى القادر عبد محمد طارق عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600371

فٌكتورٌا لوزان5346421محمد الراوى كامل على عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346422تاجه ابو المسٌح عبد عٌاد صبرى فادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600380

فٌكتورٌا لوزان5346423الباز العزٌز عبد الباز اشرؾ كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600371

فٌكتورٌا لوزان5346424محمود محمد هاشم ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

 عبد اللطٌؾ عبد خلؾ احمد محمد

الرحٌم
فٌكتورٌا لوزان5346425

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346426ابراهٌم مصطفى احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346427محمد عٌسى محمد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346428زاٌد بدر محمد بدر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346429هللا عبد حسن على جابر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346430الهادى عبد احمد محمد جمال محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
راسب600

فٌكتورٌا لوزان5346431رجب عبٌد رجب محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346432محمود حنفى محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346433محمد عوض ابراهٌم محمود مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346434شحاته محمد محمود مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346435رشوان ابراهٌم محمود محمد مهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346436حسن على ابراهٌم خالد مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600367

فٌكتورٌا لوزان5346437شنوده شحاته هللا سعد بطرس هانى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

فٌكتورٌا لوزان5346438الشناوى احمد السٌد عالء وائل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346451متولى ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

األزارٌطة لوزان5346452خلٌل احمد المنعم عبد سعٌد ابراهٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

األزارٌطة لوزان5346453الشامى على حامد فتحى اشرؾ احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346454احمد سالمه احمد حموده احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346455على محمود السعٌد مجدى احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



األزارٌطة لوزان5346456على احمد السٌد السٌد محمد احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346457عٌد المجٌد عبد حامد هدٌه احمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346458ؼالى فوزى ثروت ارسانى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

األزارٌطة لوزان5346459شوشان مراجع ابراهٌم ٌاسر اسامه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600408

األزارٌطة لوزان5346460احمد محمد حسان محمود اٌهاب
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

األزارٌطة لوزان5346461الروٌنى محمد احمد الدٌن عالء باسم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

األزارٌطة لوزان5346462الحمٌد عبد حسن عماد حسن
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

األزارٌطة لوزان5346463شاهٌن سعد ابراهٌم محمد شاهٌن زٌاد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346464على العلٌم عبد عادل زٌاد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346465فاٌد السٌد سامى هانى سامى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600403

األزارٌطة لوزان5346466سالمه محمد على اشرؾ الرحمن عبد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600405

األزارٌطة لوزان5346467ٌاقوت شحاته محمد شحاته الرحمن عبد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600378

 عبد حسن السٌد محمد الرحمن عبد

العاطى
األزارٌطة لوزان5346468

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

األزارٌطة لوزان5346469الؽرباوى محمد ابراهٌم العربى على
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346470رمضان محمد السٌد خالد عمر
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

األزارٌطة لوزان5346471محمد المجٌد عبد جمال كرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346472السٌد احمد فتحى مدحت كرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346473فراج على كمال عادل كمال
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445

األزارٌطة لوزان5346474جابر متولى السٌد ابراهٌم متولى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346475محمد شعبان المنعم عبد احمد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346476محمد الحمٌد عبد محمد حمدى محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

األزارٌطة لوزان5346477ٌونس احمد خالد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346478الصاوى عباس محمد خالد محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346479احمد الرب جاد صابر محمد
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346480محمد سعد محمود على مروان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

األزارٌطة لوزان5346481احمد مصطفى الرازق عبد مصطفى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

 عبد ابراهٌم محمود الناصر عبد ٌحٌى

الحلٌم
األزارٌطة لوزان5346482

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346483ٌوسؾ محمد على ابراهٌم ٌوسؾ
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600418



األزارٌطة لوزان5346491سعد حسن محمد محمد اشرقت
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600368

األزارٌطة لوزان5346492حسن على احمد امنٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600433

األزارٌطة لوزان5346493سعد حسن محمد محمد امٌره
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346494احمد محمد رمضان اشرؾ خلود
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600387

األزارٌطة لوزان5346495داود كامل فتحى شعبان دنٌا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

األزارٌطة لوزان5346496عطٌه محمود محمد كمال روان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479

األزارٌطة لوزان5346497الواحد عبد الصبور عبد ناصر روان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

األزارٌطة لوزان5346498الداٌم عبد احمد الفتاح عبد احمد سلمى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

األزارٌطة لوزان5346499السٌد احمد سٌد ابراهٌم احمد ضحى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600405

األزارٌطة لوزان5346500الرحمن عبد الخضٌرى العشرى فاطمه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

األزارٌطة لوزان5346501هللا عبد الراضى عبد ؼانم فاٌزه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600414

األزارٌطة لوزان5346502ارمٌله جبرائٌل انٌس عماد مارٌنا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

 على محمد الرحمن عبد على مرٌم

زهران
األزارٌطة لوزان5346503

 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600408

األزارٌطة لوزان5346504ابراهٌم ٌونس المنعم عبد محمد مرٌم
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

األزارٌطة لوزان5346505بخٌت حسٌن العزٌز عبد نصر  هللا منه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346506حسن احمد المنعم عبد على هللا منه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

األزارٌطة لوزان5346507محمد اللطٌؾ عبد المجد ابو محمد مى
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

األزارٌطة لوزان5346508بكرى محمد الرحمن عبد محمد نادٌه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600411

األزارٌطة لوزان5346509الحمٌد عبد الؽفار عبد اٌهاب نور
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

األزارٌطة لوزان5346510احمد محمد رمضان اشرؾ نورهان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

األزارٌطة لوزان5346511حجر سلٌمان محمد سعٌد نورهان
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600381

األزارٌطة لوزان5346512المالحى احمد محمد خمٌس هللا هبه
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

األزارٌطة لوزان5346513فرؼلى محروس محمد ٌارا
 وصٌانة تسؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

جٌدناجح600432الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346521المنادٌلى محمد احمد طارق اٌمان

جٌدناجح600401الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346522عباس دهب ابو على اٌمان

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346523حسن محمد بشر حامد روضه

جٌدناجح600413الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346524محمد اسماعٌل رفاعى عادل شروق

جٌدناجح600448الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346525ٌونس محمد سعد رٌاض صابرٌن



جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبساألزارٌطة لوزان5346526المصرى حسٌن سعد محمد نعمه

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346531حافظ محمد اللطٌؾ عبد السعٌد اسراء

جٌدناجح600449الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346532عامر حسٌن رمضان سعٌد اسراء

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346533خمٌس ابراهٌم منصور اسراء

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346534السالم عبد محمد احمد اسماء

جداً جٌدناجح600481الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346535الشبر السٌد فرج السٌد اسماء

 عبد المجٌد عبد الحمٌد عبد اسماء

الحمٌد
جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346536

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346537احمد محمد الرحٌم عبد اسماء

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346538حسٌن محمد محمد عصام اسماء

جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346539مسعود الحلٌم عبد محمد اسماء

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346540ٌوسؾ احمد محمود احمد االء

مفصول600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346541اسماعٌل حسٌن محمد صبرى االء

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346542حجازى محمود  مصطفى احمد امال

 عبد الفتوح ابو محمد ابراهٌم امنٌه

المنعم
جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346543

 الحمٌد عبد الصبور عبد فتحى امنٌه

محمد
جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346544

جداً جٌدناجح600492الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346545فرؼلى محمد احمد  السٌد امٌره

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346546الرشٌدى اسماعٌل حسن امٌره

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346547محمد الساٌح ابراهٌم محمود امٌره

جٌدناجح600422الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346548البندارى محمد المحسن عبد امٌنه

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346549ؼالب الجواد عبد محمد عصام اٌمان

جٌدناجح600443الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346550قاسم العزٌز عبد سعد ممدوح اٌمان

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346551منصور السٌد على السٌد اٌه

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346552عبٌد زكى محمد جالل اٌه

جداً جٌدناجح600504الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346553العال عبد محمد العال عبد سالمه اٌه

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346554سعد رمضان ناصر شعبان اٌه

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346555محمود احمد عاطؾ اٌه

جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346556الدٌب الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد اٌه

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346557شعله الوهاب عبد محمد الوهاب عبد اٌه



جٌدناجح600412الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346558السٌد محمود اللطٌؾ عبد هانى اٌه

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346559احمد محمد جابر عماد بسمه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346560سالم زكى حبشى مصطفى بسمه

 على محمد العلٌم عبد رضا جهاد

عكارش
جٌدناجح600413الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346561

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346562السٌد راضى محمد التواب عبد جهاد

جداً جٌدناجح600482الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346563الجزار ٌوسؾ حلمى ٌوسؾ جهاد

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346564على سٌد احمد مرسى حبٌبة

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346565الونٌس عبد محمد ابراهٌم حبٌبه

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346566محمد توفٌق محمود حمدى حبٌبه

جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346567اسماعٌل رجب اسماعٌل حنان

جٌدناجح600436الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346568احمد منٌر محمد احمد حنٌن

جداً جٌدناجح600465الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346569عمر المصٌلحى منصور حسٌن حنٌن

جٌدناجح600435الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346570زٌد ابو فرج مصطفى محمود حنٌن

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346571مترى صادق زكرٌا دمٌانه

جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346572حسن فتحى سعٌد احمد دنٌا

جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346573طلبه رشاد سعٌد دنٌا

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346574العال عبد الحفٌظ عبد عباس شعبان دنٌا

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346575ربه عبد العزٌز عبد حمدى دٌنا

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346576العاطى عبد محمد ابراهٌم رضا رانا

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346577الجواد عبد على على على رانٌا

جداً جٌدناجح600492الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346578شعٌب فتحى محمد طارق رباب

أمتٌازناجح600539الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346579دٌاب علوان امٌن مجدى رحاب

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346580المولى جاد رمضان فرج محمود رحمه

 الرحمن عبد صالح جمال رضوى

هلول
جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346581

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346582ؼازى بٌومى احمد محمد روان

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346583قطب محمد المعبود عبد محمد روان

جداً جٌدناجح600502الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346584هللا عبد سعٌد مسعود زٌنب

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346585السمٌع عبد محمد فتحى محمد سحر



جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346586سالم حسن على اشرؾ سلمى

جٌدناجح600418الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346587البواب السٌد السٌد حازم سلمى

جٌدناجح600449الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346588حسٌن عبده ابراهٌم سٌد سلوى

مفصول600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346589فراج السٌد فراج محمد سندس

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346590محمد ابراهٌم محمد سهٌله

جٌدناجح600444الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346591اسكاروس ولٌم رمزى سٌلفانا

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346592عٌد حسن سعد اٌهاب شروق

جٌدناجح600438الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346593محمد بسٌونى شعبان فوزى شٌماء

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346594مرسى شحاته  مرسى محمد شٌماء

جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346595ابراهٌم محمود احمد عادل ضحى

جٌدناجح600428الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346596سلوع السٌد على محمد علٌاء

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346597زاٌد السٌد الرازق عبد ؼاده

مفصول600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346598الحمٌد عبد مختار اشرؾ فاطمه

جداً جٌدناجح600500الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346599عطٌه مصطفى ٌحٌى فاطمه

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346600محمد العزٌز عبد فارس لبنى

جداً جٌدناجح600475الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346601سعد رمضان محمد سعد لٌلى

جٌدناجح600413الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346602النبى عبد احمد مسعد لٌلى

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346603الشرقاوى ابراهٌم محمود ابرهٌم مروة

جٌدناجح600414الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346604محمود خلؾ محمود حمدى مرٌم

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346605الؽٌط ابو العال عبد مختار محمد مرٌم

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346606عثمان محمد عثمان محمد منار

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346607محمود ؼرٌب سعٌد هللا منه

مفصول600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346608سالم محمود الفتاح عبد محمد هللا منه

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346609الصعٌدى اسماعٌل محمد حسن منه

جداً جٌدناجح600453الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346610ابراهٌم ابراهٌم محمود منه

جداً جٌدناجح600456الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346611شاهٌن العال عبد على النبى عبد مى

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346612الؽٌط ابو العال عبد مختار محمد مى

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346613طلبه العزٌز عبد محمد عمرو مٌار



جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346614محمد احمد احمد سٌد محمد نادٌن

جٌدناجح600430الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346615عثمان العزٌز عبد ابراهٌم ابراهٌم ندى

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346616محمد محمد حمدى ندى

جٌدناجح600408الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346617على زكى المحسن عبد على ندى

جٌدناجح600426الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346618خلٌل احمد ابراهٌم فتحى ندى

جٌدناجح600436الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346619محمود عباس محمود مصطفى ندى

جٌدناجح600447الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346620على العزم ابو محمد مجدى نسمه

جداً جٌدناجح600504الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346621مرسى شحاته مرسى محمد نورا

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346622الرحمن عبد السٌد عبد السٌد نورهان

جٌدناجح600411الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346623الحمٌد عبد كامل محمد سلٌمان نورهان

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346624حسن عبده هللا عبد المنعم عبد نورهان

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346625الفرسى محمد محمد فتحى نورهان

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346626العرب عز على احمد طارق هللا هبه

جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346627الحمٌد عبد ابراهٌم فرج سمٌر هدى

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346628رجب احمد سعٌد هدٌر

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346629شحاته الفتاح عبد شحاته هدٌر

جداً جٌدناجح600476الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346630طه على فاروق على هدٌر

ثانً دور600الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346631محمد عثمان محمد ابراهٌم هند

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346632احمد ابرهٌم عصام هٌام

جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346633اسماعٌل حسن على محمد ٌارا

جٌدناجح600446الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346634ابراهٌم السٌد صالح السٌد ٌاسمٌن

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالقطن بٌنك5346635محمد محمد الوهاب عبد محمد ٌاسمٌن

جٌدناجح600411المعادن خراطةالمنٌا5346641هللا خلؾ ابراهٌم خلؾ ابراهٌم

جٌدناجح600410المعادن خراطةالمنٌا5346642راشد شحاته رضا احمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةالمنٌا5346643محمد الؽنى عبد جمال محمد احمد

جداً جٌدناجح600458المعادن خراطةالمنٌا5346644الجواد عبد ٌوسؾ محمد بشٌر

جداً جٌدناجح600451المعادن خراطةالمنٌا5346645محمد فاروق محمد سٌد

جٌدناجح600421المعادن خراطةالمنٌا5346646الباقى عبد ممدوح عصام طارق



جٌدناجح600439المعادن خراطةالمنٌا5346647طه محمد احمد طه

جٌدناجح600434المعادن خراطةالمنٌا5346648مرسى حسن رجب عالء

جٌدناجح600442المعادن خراطةالمنٌا5346649عثمان الفضٌل عبد قناوى عالء

جٌدناجح600445المعادن خراطةالمنٌا5346650احمد الرحمن عبد محمد كرٌم

جٌدناجح600440المعادن خراطةالمنٌا5346651محمد عمر سالمه محمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةالمنٌا5346652محمد صابر صالح محمد

جداً جٌدناجح600453المعادن خراطةالمنٌا5346653نادى مندى عاطؾ محمد

جٌدناجح600444المعادن خراطةالمنٌا5346654الرحمن عبد محمد ناصر محمد

جٌدناجح600408المعادن خراطةالمنٌا5346655الحكٌم عبد الحى عبد حمزه مصطفى

جداً جٌدناجح600455لحامالمنٌا5346661بلتاجى الكافى عبد اللٌل ابو احمد

جٌدناجح600446لحامالمنٌا5346662محمد السالم عبد شعبان احمد

جداً جٌدناجح600461لحامالمنٌا5346663هاشم حسن على احمد

جداً جٌدناجح600471لحامالمنٌا5346664محمد هللا عبد منتصر اسالم

جٌدناجح600445لحامالمنٌا5346665احمد محمد احمد رمضان

جداً جٌدناجح600459لحامالمنٌا5346666خفاجى محمد محمد طارق

جٌدناجح600449لحامالمنٌا5346667خالد فتحى على طه

جداً جٌدناجح600454لحامالمنٌا5346668خالد الحكٌم عبد خالد الحكم عبد

جداً جٌدناجح600465لحامالمنٌا5346669احمد محمد محمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600455لحامالمنٌا5346670الظاهر عبد محمد محمد الظاهر عبد

جداً جٌدناجح600459لحامالمنٌا5346671ماضى احمد سٌد عمرو

جداً جٌدناجح600452لحامالمنٌا5346672محمد الرشٌد عبد رمضان كرٌم

جداً جٌدناجح600463لحامالمنٌا5346673على عبده حسن محمد

جٌدناجح600437لحامالمنٌا5346674الرحمن عبد ذكى فتوح محمد

جٌدناجح600413ورش ماكٌناتالمنٌا5346681شحاته حسن احمد ابراهٌم

جٌدناجح600417ورش ماكٌناتالمنٌا5346682شحاته اسحاق سمٌر  امجد

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتالمنٌا5346683رضوان محمد رضوان حازم

جٌدناجح600396ورش ماكٌناتالمنٌا5346684حسن محمد حمدان حسن

جٌدناجح600417ورش ماكٌناتالمنٌا5346685محمد محمد احمد خالد



جٌدناجح600410ورش ماكٌناتالمنٌا5346686اللطٌؾ عبد الؽنى عبد ناصر رمضان

جٌدناجح600415ورش ماكٌناتالمنٌا5346687محمد صابر محمد صابر

جداً جٌدناجح600458ورش ماكٌناتالمنٌا5346688صادق السالم عبد خالد عامر

جٌدناجح600418ورش ماكٌناتالمنٌا5346689جحا محمد محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600432ورش ماكٌناتالمنٌا5346690هللا عبد الرازق عبد على عالء

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتالمنٌا5346691الرحٌم عبد محمد اسماعٌل على

جٌدناجح600415ورش ماكٌناتالمنٌا5346692حنا رمزى اسحق ؼطاس

ثانً دور600ورش ماكٌناتالمنٌا5346693سٌد احمد خٌرى محمد

جٌدناجح600412ورش ماكٌناتالمنٌا5346694صالح حسن الفتاح عبد مصطفى

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتالمنٌا5346695زكى العزٌز عبد محمد مصطفى

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةالمنٌا5346701الرحٌم عبد صادق المنعم عبد احمد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالمنٌا5346702محمد الحمٌد عبد على احمد

جٌدناجح600445السٌارات صٌانةالمنٌا5346703سعٌد محمد على احمد

جٌدناجح600433السٌارات صٌانةالمنٌا5346704الباسط عبد محمد جمال اسالم

جٌدناجح600418السٌارات صٌانةالمنٌا5346705عٌدروس عادل محمد اسالم

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةالمنٌا5346706محمد على معتمد اسالم

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالمنٌا5346707مرسى امٌر ممدوح اسالم

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالمنٌا5346708بطرس انور هانى بٌتر

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةالمنٌا5346709الحلٌم عبد حسنى حسن حسام

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةالمنٌا5346710محمد سٌد على حسام

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةالمنٌا5346711خضر رشدى محمد عادل حماده

جداً جٌدناجح600464السٌارات صٌانةالمنٌا5346712خفاجى الحفٌظ عبد عالء دسوقى

جٌدناجح600427السٌارات صٌانةالمنٌا5346713سٌد خلؾ نبٌل الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600450السٌارات صٌانةالمنٌا5346714محمد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةالمنٌا5346715مرسى ٌوسؾ حسٌن الملك عبد

جداً جٌدناجح600450السٌارات صٌانةالمنٌا5346716الرحمن عبد ٌوسؾ خٌرى فرؼلى

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالمنٌا5346717السعود ابو زكى هاشم فولى

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةالمنٌا5346718حسٌن محمد حسن محمد



جٌدناجح600447السٌارات صٌانةالمنٌا5346719عاشور البصٌر عبد حماده محمد

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالمنٌا5346720سٌد محمد صالح محمد

جٌدناجح600433السٌارات صٌانةالمنٌا5346721الؽنى عبد محمد عادل محمد

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةالمنٌا5346722فرؼلى رسمى فراج محمد

جٌدناجح600428السٌارات صٌانةالمنٌا5346723محمود محمد ممدوح محمد

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةالمنٌا5346724حسٌن احمد سٌد مصطفى

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةالمنٌا5346725الحكم عبد طه محمد مصطفى

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالمنٌا5346726عٌاد منٌر عجاٌبى مٌنا

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةالمنٌا5346727وهبه وهٌب عماد نادر

المنٌا5346731ابراهٌم نجٌب رضا ابرام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600510

المنٌا5346732محمود صادق عادل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

المنٌا5346733على المنعم عبد على احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

المنٌا5346734هلٌل فتحى محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

المنٌا5346735محمد محمود احمد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

المنٌا5346736محمد محمد الحسٌنى بكرى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600497

المنٌا5346737حافظ مطاوع التواب عبد حاتم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

المنٌا5346738الحلٌم عبد محمد السعود ابو رضا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

المنٌا5346739صادق محمد نجاح زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

المنٌا5346740مرسى سلٌم حسٌن زٌدان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

المنٌا5346741توفٌق ثابت الهامى سامر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505

المنٌا5346742ٌونان فاٌز صبان صموئٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

المنٌا5346743السالم عبد محمود على عادل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

المنٌا5346744محمد الحلٌم عبد الحمٌد عبد عامر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

المنٌا5346745الحكٌم عبد شحاته احمد الحكٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

المنٌا5346746محمد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

المنٌا5346747مهنى الرحمن عبد بشٌر الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

المنٌا5346748مرسى ٌوسؾ حسٌن الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600506

المنٌا5346749الرحمن عبد فرؼل حسن على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505



المنٌا5346750حسن على محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

المنٌا5346751امٌن محمد فراج عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

المنٌا5346752خلؾ فتحى احمد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

المنٌا5346753المعز عبد محمود محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600538

المنٌا5346754ٌونان فؤاد نصحى  كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600549

المنٌا5346755شحاته توما شنودة كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600529

المنٌا5346756ٌنى خلٌفه مٌالد ماهر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

المنٌا5346757سرٌع ابو محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

المنٌا5346758الرحمن عبد امجد زؼلول محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

المنٌا5346759احمد فتحى سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

المنٌا5346760خلٌل محمد العلٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600508

المنٌا5346761محمود الدٌن صالح عصام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

المنٌا5346762طه عمر عماد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600538

المنٌا5346763محمد محمد عوض محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600532

المنٌا5346764احمد محمد محمود محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600512

المنٌا5346765الحسن ابو فتحى ٌحى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600533

المنٌا5346766المجٌد عبد حجازى ٌوسؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600494

المنٌا5346767ٌوسؾ محمد ٌوسؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

المنٌا5346768سكران صابر خلؾ محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

المنٌا5346769عثمان صادق سٌد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600522

المنٌا5346770محمد فتحى هشام محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600520

المنٌا5346771حسٌن المجٌد عبد جمال مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600498

المنٌا5346772محمد ماهر عالء ولٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600512

المنٌا5346781انطونى عزٌز مورٌس ابرام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

المنٌا5346782العال عبد احمد قطب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

المنٌا5346783هللا عبد شحاته هللا عبد اٌهاب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600494

المنٌا5346784خلٌل ابراهٌم نادر اٌهاب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

المنٌا5346785طه الرحمن عبد عالء الدٌن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476



المنٌا5346786محمد محمود على رضا
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

المنٌا5346787محمود الرحمن عبد محمد طه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

المنٌا5346788محمد محمود محمد الحمٌد عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600450

المنٌا5346789عباس ابراهٌم سٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

المنٌا5346790اصنعى نجٌب سٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المنٌا5346791موسى سٌد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600448

المنٌا5346792اللطٌؾ عبد شحاته محمد ولٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

المنٌا5346801الحكٌم عبد محمود حسٌن احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

المنٌا5346802محمد تونى محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

المنٌا5346803توفٌق الرحٌم عبد مصطفى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600484

المنٌا5346804الصبور عبد حشمت محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

المنٌا5346805احمد الحمٌد عبد محمد الحسٌنى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

المنٌا5346806عثمان ٌاسٌن حمدى سٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

المنٌا5346807قطب جابر احمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

المنٌا5346808محمد عطا نجاح عطا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

المنٌا5346809زٌد ابو هللا عبد محمد على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

المنٌا5346810الرحمن عبد سٌد الرحمن عبد عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

المنٌا5346811الحمٌد عبد نجاح الحمٌد عبد  محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

المنٌا5346812النعٌم عبد انور احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

المنٌا5346813اللٌل ابو حسن احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499

المنٌا5346814الحمٌد عبد نجاح رضا محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

المنٌا5346815العلٌم عبد الحمٌد عبد سٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

المنٌا5346816عباس محمد مؤمن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

المنٌا5346817الموجود عبد عبده خالؾ محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

المنٌا5346818هللا عبد حمدى عماد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

المنٌا5346819حنفى سٌد محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

المنٌا5346820سٌد السالم عبد حسٌن موسى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

المنٌا5346821مكى محمد فؤاد على ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479



جداً جٌدناجح600498الجاهزة المالبسالمنٌا5346831الحكٌم عبد فاروق محمد اسراء

جداً جٌدناجح600508الجاهزة المالبسالمنٌا5346832سلٌمان ابراهٌم محمد محمد امٌره

جداً جٌدناجح600507الجاهزة المالبسالمنٌا5346833شحاته سعداوى ابراهٌم اٌمان

أمتٌازناجح600521الجاهزة المالبسالمنٌا5346834محمد ابراهٌم خلؾ اٌه

أمتٌازناجح600518الجاهزة المالبسالمنٌا5346835الموجود عبد طه عطا رحاب

أمتٌازناجح600522الجاهزة المالبسالمنٌا5346836احمد صالح على شهٌره

أمتٌازناجح600518الجاهزة المالبسالمنٌا5346837فرؼل الوهاب عبد محمد صفاء

جداً جٌدناجح600509الجاهزة المالبسالمنٌا5346838احمد العزٌز عبد حسٌن فاطمه

جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبسالمنٌا5346839محمد الحمٌد عبد محمد كرٌمه

أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبسالمنٌا5346840النبى عبد الفتاح عبد خلٌفة ماجدة

جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبسالمنٌا5346841محمود رفعت اشرؾ هاجر

جداً جٌدناجح600503الجاهزة المالبسالمنٌا5346842فضل محمد صالح هبه

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةالصؾ5346851احمد على حسن سالمه ابراهٌم

جٌدناجح600445المعادن خراطةالصؾ5346852سعد هللا عبد محمد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالصؾ5346853موسى صادق رجب رمضان بكر ابو

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةالصؾ5346854مصطفى بٌومى اشرؾ احمد

جٌدناجح600449المعادن خراطةالصؾ5346855الجٌد عبد نادى جمعه احمد

ثانً دور600المعادن خراطةالصؾ5346856محمد ٌحى عاطؾ احمد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةالصؾ5346857محمد شرقاوى مختار احمد

جداً جٌدناجح600459المعادن خراطةالصؾ5346858عرفات كمال الواحد عبد اٌمن

جداً جٌدناجح600487المعادن خراطةالصؾ5346859على على سعد اشرؾ الدٌن بهاء

جداً جٌدناجح600472المعادن خراطةالصؾ5346860نصٌر ذكى رمزى عدلى رمزى

جٌدناجح600445المعادن خراطةالصؾ5346861سالمه حسن اسالم الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600460المعادن خراطةالصؾ5346862مبارك محمد رشٌد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600465المعادن خراطةالصؾ5346863سالم صالح سالم الرحمن عبد

جٌدناجح600433المعادن خراطةالصؾ5346864الظاهر عبد محمد خالد هللا عبد

جٌدناجح600448المعادن خراطةالصؾ5346865حسن حسنى شافعى عمر

جداً جٌدناجح600451المعادن خراطةالصؾ5346866منصور المعبود عبد بدر عمرو



ثانً دور600المعادن خراطةالصؾ5346867صادق سعد رضا محمد

ثانً دور600المعادن خراطةالصؾ5346868ابراهٌم محمد كمال رفاعى محمد

جٌدناجح600427المعادن خراطةالصؾ5346869ابراهٌم ؼرٌب صبره محمد

جٌدناجح600430المعادن خراطةالصؾ5346870سٌد سلٌمان محمود خٌرى محمود

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةالصؾ5346871الخشن على احمد ٌوسؾ ٌحى محمود

جداً جٌدناجح600474المعادن خراطةالصؾ5346872حسٌن جمعه صالح مدحت

جٌدناجح600442المعادن خراطةالصؾ5346873بٌومى رمضان احمد مصطفى

جٌدناجح600422المعادن خراطةالصؾ5346874صدٌق سعٌد احمد مصطفى

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالصؾ5346875عوٌس سالم عابدٌن سالم مصطفى

جداً جٌدناجح600478المعادن خراطةالصؾ5346876سٌؾ هللا عبد محمد مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةالصؾ5346877سلٌم شافعى هالل ولٌد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346881ابراهٌم عوٌس اشرؾ احمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346882عٌد حسن سٌد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346883عٌد احمد الباسط عبد احمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346884محمد سنوسى ناصر احمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346885بكر على سعٌد رجب اسالم

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346886محمود احمد سٌد حسام

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346887على ابراهٌم رضا حسن

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346888محمد حسن طارق حسن

جٌدناجح600438صاج اعمالالصؾ5346889الحلٌم عبد احمد محمد حسٌن

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346890الرحمن عبد احمد سٌد عزام خالد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346891مرسى محمد عادل شعبان

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346892محمد فتحى محمد فتحى

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346893اللطٌؾ عبد محمد اشرؾ كمال

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346894محمد فضل احمد محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346895شعبان كامل بسٌونى محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346896هللا جاب عكاشة سٌد محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346897شراد محمد سٌد محمد



ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346898مرزوق احمد صبرى محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346899محمد قرنى طارق محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346900ابراهٌم اسماعٌل الدٌن عز محمد

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346901محمد الرحٌم عبد سٌد مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346902عثمان ابوبكر عمر مصطفى

ثانً دور600صاج اعمالالصؾ5346903محمد محمود محمد هشام

ثانً دور600لحامالصؾ5346911هللا عبد محمد ممدوح ابراهٌم

ثانً دور600لحامالصؾ5346912النصر سٌؾ الفتاح عبد وجٌه ابراهٌم

ثانً دور600لحامالصؾ5346913على امٌن سٌد احمد

جٌدناجح600406لحامالصؾ5346914السندوبى محمد حامد عادل احمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346915القوى عبد فواز عامر احمد

جٌدناجح600394لحامالصؾ5346916عوٌضة شعبان مثال احمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346917رمضان سٌد سعٌد اسالم

ثانً دور600لحامالصؾ5346918ؼانم حسٌن اشرؾ حسٌن

ثانً دور600لحامالصؾ5346919زهران رمضان محمد رمضان

ثانً دور600لحامالصؾ5346920مسلم محمد محمود الباقى عبد سعٌد

ثانً دور600لحامالصؾ5346921احمد سعٌد هللا عبد سعٌد

ثانً دور600لحامالصؾ5346922احمد بشٌر عادل صٌام

 حسن المنعم عبد جمال المنعم عبد

هللا رزق
جٌدناجح600405لحامالصؾ5346923

مقبولناجح600373لحامالصؾ5346924السعود ابو لمعى عصام فارس

مقبولناجح600388لحامالصؾ5346925امٌن حسن ابراهٌم محمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346926امام الهادى عبد احمد محمد

مقبولناجح600369لحامالصؾ5346927جاد محمد جاد محمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346928الؽنى عبد الرحمن عبد عزت محمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346929محمد حسن مسعد محمد

ثانً دور600لحامالصؾ5346930الرحمن عبد احمد سٌد عرفة محمود

جٌدناجح600439لحامالصؾ5346931سٌد كٌالنى سعٌد مصطفى

ثانً دور600لحامالصؾ5346932محمد جمٌل محمود مصطفى



جٌدناجح600433لحامالصؾ5346933نصر عبده المنعم عبد مؤمن

جٌدناجح600416لحامالصؾ5346934الرحمن عبد عوده محمد صالح ولٌد

جٌدناجح600443لحامالصؾ5346935كفافى احمد حسن عمر ٌاسر

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346941احمد سٌد هللا عبد ابراهٌم

جٌدناجح600399ورش ماكٌناتالصؾ5346942الحمٌد عبد الواحد عبد احمد ابراهٌم

جٌدناجح600397ورش ماكٌناتالصؾ5346943سٌد محمد سعٌد  احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346944سرٌع ابو كمال ابوسرٌع احمد

جٌدناجح600423ورش ماكٌناتالصؾ5346945عرابى قرنى جمال احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346946سالمه عبده سلٌمان احمد

راسب600ورش ماكٌناتالصؾ5346947عمران الرحمن عبد هالل احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346948حسن هللا عبد سعد حسام

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346949خطاب محمد حسن محمد سمٌر

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346950محمود ٌاسٌن سعٌد الرحمن عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346951السٌد محمد احمد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346952فرحان محمد فرحان عمرو

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346953داود الرحمن عبد احمد محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346954حامد ابراهٌم جمعه محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346955فرؼل فاروق حسٌن محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346956خمٌس كامل صالح محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346957زكى الرحٌم عبد طلعت محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346958احمد الرحمن عبد حمدى محمود

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346959حسٌن محمود سٌد محمود

راسب600ورش ماكٌناتالصؾ5346960ابراهٌم رشاد محمد النبى عبد محمود

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346961سلٌمان ابراهٌم محمد محمود

جٌدناجح600421ورش ماكٌناتالصؾ5346962محمد سالم محمد محمود

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346963ابراهٌم تادرس حنا مٌنا

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346964بباوى ٌونان رضا نادر

جٌدناجح600435ورش ماكٌناتالصؾ5346965هللا نصر انٌس سامى ٌوسؾ



جداً جٌدناجح600452ورش ماكٌناتالصؾ5346966ؼطاس فرج ؼطاس ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتالصؾ5346967سٌد صالح مصطفى ٌوسؾ

الصؾ5346971بٌومى الحى عبد بٌومى احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346972جمعه عبده رافع احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

الصؾ5346973امٌن سعٌد رضا احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346974احمد الباسط عبد عصام احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346975محمد الحلٌم عبد حجاج ادهم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

الصؾ5346976مرسى محمد جمعه اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346977حسٌن عبده السعٌد حسٌن اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421

الصؾ5346978جمعه رشدى محمد اشرؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600423

الصؾ5346979محمد عزٌز جمال حموده
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600443

الصؾ5346980بكر ابو الرحمن عبد التواب خالدعبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346981الجواد عبد سعٌد نادى طارق
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600429

الصؾ5346982محمد احمد عقل محمد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346983سٌد نصر عبده محمود عبده
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346984سٌد على كمال ماهر على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600405

الصؾ5346985سعد عٌد خالد عٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346986هللا عبد عٌد سٌد عٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346987محمد جمعه حامد كرٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

الصؾ5346988ثابت هللا عبد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346989سعد هللا عبد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346990ابراهٌم محمد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346991محمد حسنى اشرؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346992سٌد محمد جمعه سٌد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346993ناٌؾ شافعى محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600427

الصؾ5346994مرعى محمد فتحى محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346995حسانٌن حسن سٌد محمد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

الصؾ5346996نصر عبده المنعم عبد ٌاسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421



جٌدناجح600415اسطمبات برادةالصؾ5347001محمود كامل مدبولى اسامه

جٌدناجح600436اسطمبات برادةالصؾ5347002محمود محمد اٌمن اسالم

جٌدناجح600427اسطمبات برادةالصؾ5347003السالم عبد على احمد على

جٌدناجح600432اسطمبات برادةالصؾ5347004رمضان عٌد احمد عٌد

جٌدناجح600428اسطمبات برادةالصؾ5347005الجٌد عبد كامل سامى كامل

جٌدناجح600421اسطمبات برادةالصؾ5347006ابراهٌم محمود نادى محمد

جٌدناجح600424اسطمبات برادةالصؾ5347007راشد محروس سٌد محمود

جٌدناجح600420اسطمبات برادةالصؾ5347008شهاب سٌد محمود سٌد محمود

جٌدناجح600433اسطمبات برادةالصؾ5347009الخالق عبد حنفى فرج محمود

جٌدناجح600423اسطمبات برادةالصؾ5347010حسٌن مختار صالح مدحت

جٌدناجح600438اسطمبات برادةالصؾ5347011حبشى المسٌح عبد معوض مٌنا

جٌدناجح600430اسطمبات برادةالصؾ5347012سعٌد فضل سعد الناصر عبد ٌوسؾ

مفصول600الومٌتالالصؾ5347021جندى جرجس عزمى ابرام

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347022احمد سٌد سلٌمان احمد احمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347023محمد احمد سالمه احمد

ؼائب600الومٌتالالصؾ5347024صوفى الرحمن عبد صوفى احمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347025محمد احمد رمضان اسالم

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347026محمد اسماعٌل المنعم عبد اسماعٌل

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347027المحسن عبد اسماعٌل فؤاد اسماعٌل

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347028سلٌمان حبٌب معوض بطرس

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347029خلٌل حكٌم رضا جرجس

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347030احمد سٌد على جمعه حسن

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347031العال ابو عوٌس رجب رضا

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347032محمد نعمان الخالق عبد سلٌمان

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347033محمود النبى عبد هشام الرحمن عبد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347034نصرهللا ابراهٌم حماد العزٌز عبد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347035هللا عبد العزٌز عبد محمد العزٌز عبد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347036سعٌد هللا عبد حماده هللا عبد



ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347037امام الهادى عبد احمد الهادى عبد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347038سٌد على سالم محمد عالء

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347039سعد معوض جندى عٌسى

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347040زكى هللا عبد ؼطاس فادى

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347041محمود حنفى رمضان محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347042الجاوٌش على حسن سعٌد محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347043حسٌن محمد سٌد محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347044اسماعٌل سلٌم محمد سٌد محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347045هٌكل حسن الباقى عبد شعبان محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347046سٌد الستار عبد صبرى محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347047محمد حسن عبده محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347048الجلٌل عبد حسٌن مجدى محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347049محمد هللا عبد محمود وائل محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347050محمد حسن ٌاسر محمد

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347051صالح سعٌد احمد محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347052جمعة عبده رافع محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347053رزق محمد سمٌر محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347054سٌد جمعه سٌد محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347055عزوز بسٌونى شعبان محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347056سالم المحسن عبد التواب عبد محمود

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347057باسلٌوس فهمى ماهر نبٌل

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347058طالب ابو حسن محمد ٌاسر

ثانً دور600الومٌتالالصؾ5347059حسٌن الداٌم عبد حسن ٌحى

الصؾ5347071سالمه سالم فتحى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347072ثابت محروس محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347073عمار على سعد مصطفى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347074احمد القوى عبد محمد اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600387

الصؾ5347075عرابى زكرٌا ٌحى اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375



الصؾ5347076محمود مصطفى محمد اسماعٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

 الواحد عبد الحمٌد عبد نصار اسماعٌل

محمد
الصؾ5347077

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

الصؾ5347078سٌؾ سالمه محمد امٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600377

الصؾ5347079محمدحسن الناصر عبد بسام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600402

الصؾ5347080صدٌق توفٌق الدٌن نصر توفٌق
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600361

الصؾ5347081عطوه العال عبد جمعه قطب جمعه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600408

الصؾ5347082السعود ابو حسٌن محمد على رجب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600387

الصؾ5347083ابراهٌم عاشور عصام رمضان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600369

الصؾ5347084سالم محمد خالد سالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600389

الصؾ5347085النصر سٌؾ رشاد بدوى سامح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600374

الصؾ5347086البارى عبد شعبان شهاب سعٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600397

الصؾ5347087محمد ابراهٌم عزت عامر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600394

الصؾ5347088محمد هللا عبد حمدى هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600367

الصؾ5347089خلٌفة ابراهٌم على محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600409

الصؾ5347090منصور كامل رمضان كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

الصؾ5347091المجٌد عبد محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600391

الصؾ5347092العزٌز عبد ابراهٌم بدوى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600360

الصؾ5347093زٌدان محمد زاٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347094حفنى محمد عرفات محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

الصؾ5347095محمد نجاح هشام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600390

الصؾ5347096محمد  قرنى جمال محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600413

الصؾ5347097جمعه رشدى حازم مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600360

الصؾ5347098حسانٌن الؽنى عبد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600376

الصؾ5347101دٌاب توفٌق محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

الصؾ5347102محمد الكرٌم عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347103حسن عٌسى قطب احمدعٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

الصؾ5347104فواز طه احمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347105محمود سباق صبحى اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424



الصؾ5347106الفتاح عبد سعد ٌاسر اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

الصؾ5347107احمد الوارث عبد محمد اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

الصؾ5347108احمد حسٌن رضا حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347109احمد المجٌد عبد نادى سالمه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600395

الصؾ5347110حسٌن مختار هللا عبد سٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347111طوخى عبده شعبان رجب شعبان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600392

الصؾ5347112قطب محمود صابر الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347113اسماعٌل الؽنى عبد طه الؽنى عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

الصؾ5347114على هللا عبد عادل هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

الصؾ5347115زٌن هللا عبد امٌن عزام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347116حفنى فضل جمعه عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

الصؾ5347117مرسى حسن محمد فتحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347118ابراهٌم الصمد عبد جمال مجدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

الصؾ5347119محمد شرقاوى رمضان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

الصؾ5347120خلٌفه حسن محمد عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

الصؾ5347121الفتاح عبد على عبده محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347122ابراهٌم فتحى على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600434

الصؾ5347123عثمان سلٌمان عماد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347124الخلفاوى محمد محمود عادل محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 محمود الرازق عبد الفتاح عبد محمود

ادرٌس
الصؾ5347125

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

الصؾ5347126ٌوسؾ احمد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

الصؾ5347127محمد الرحٌم عبد سٌد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

الصؾ5347128فهمى محمد طلعت مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600410

الصؾ5347129الصمد عبد اسماعٌل محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

الصؾ5347130هٌبه جمعه انور مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

الصؾ5347131على هللا عبد حسٌن هٌثم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

الصؾ5347132الحلٌم عبد الظاهر عبد نصر ٌاسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

الصؾ5347133موسى القادر عبد احمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437



الصؾ5347134عطوه العال عبد جمعه شعبان ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

الصؾ5347141سالمه فاروق محمد احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600433

الصؾ5347142الفتاح عبد عاشور ٌوسؾ احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600411

الصؾ5347143محمود هللا عبد رجب اٌمن
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347144البٌومى محمد محمد بالل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600421

الصؾ5347145نادى ٌحى سٌد رمضان
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600401

الصؾ5347146سلٌمان محمد ٌوسؾ سلٌمان
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600413

الصؾ5347147الرازق عبد محمد احمد الرازق عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600434

الصؾ5347148كامل ابراهٌم احمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600463

الصؾ5347149الفتاح عبد بكر ناصر الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600451

الصؾ5347150ابراهٌم محمد عوض هللا عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600464

الصؾ5347151قرنى المنعم عبد ابراهٌم النعٌم عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600432

الصؾ5347152على احمد حسن بدر على
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347153سلٌمان بباوى سمٌرفرٌد عماد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347154حسن ابراهٌم شعبان عمر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600402

الصؾ5347155عوٌس محمود محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347156دروٌش صادق اشرؾ كٌرلس
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600426

الصؾ5347157حامد سالم احمد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600468

الصؾ5347158امٌن فتحى امٌن محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347159عٌاد عٌد كمال رمضان محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600438

الصؾ5347160حسن احمد سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600433

الصؾ5347161سالمه دروٌش صبحى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600433

الصؾ5347162امٌن فتحى صبرى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600444

الصؾ5347163ثابت محروس فضل محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347164السالم عبد كامل مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

الصؾ5347165الجٌد عبد محمود احمد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600448

الصؾ5347166مشرؾ سٌد رجب محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600410

الصؾ5347167الؽنى عبد ابراهٌم محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600420



الصؾ5347168احمد محمد هللا عوض محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600444

الصؾ5347169عٌد عٌد هلول مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600399

الصؾ5347170اسماعٌل احمد محمد ولٌد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600431

الصؾ5347181المحسن عبد عٌد مجدى ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347182محمد الهادى عبد عادل احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347183عالم فٌصل محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347184المقصود عبد محمود محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347185عزوز محمد النصر ابو محمد اسامه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347186محمد حماد على اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347187عواد حسن عواد محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347188ابراهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347189ٌونس حامد ٌونس محمد اشرؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347190السمان محمود محمد محمد السمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347191مسلم احمد محمد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

الصؾ5347192داود عوض اشرؾ عادل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 على الرحمن عبد ٌحى الرحمن عبد

عوٌس
الصؾ5347193

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347194ؼرٌب هللا عبد محمد هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347195سلٌم عزب حمدى على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347196عٌد سالم اشرؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347197السٌد حسن المرضى عبد ولٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347201محمد على عاطؾ اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347202الكرٌم عبد  حسن محمد اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347203محمد نعمان ابراهٌم امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347204ابراهٌم المنعم عبد الكرٌم عبد امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347205المقصود عبد برعى جالل امنه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347206الفتاح عبد احمد محمد امنٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

الصؾ5347207محمود نادى اسامه امٌرة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347208عثمان زؼلول عماد اٌة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492



الصؾ5347209على فاروق عاطؾ بسمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347210الجواد عبد المهٌمن عبد شعبان خلود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347211محمدعٌسى حسٌن دعاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

الصؾ5347212محمد سٌد على دعاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

الصؾ5347213محمد محمود محمد زٌنب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

الصؾ5347214العزٌز عبد محمد حسٌن سهٌلة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

الصؾ5347215سنوسى العزٌز عبد فارس شٌماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600414

الصؾ5347216محمدحسن عٌد محمد شٌماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

الصؾ5347217كساب سالم ناصر فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

الصؾ5347218محمود حالوه الصباحى مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

الصؾ5347219عوٌس صادق حسن مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

الصؾ5347220طالب ابو حسن المنعم عبد هاجر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347221امٌن بشٌر التواب عبد ورده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

الصؾ5347222اسماعٌل منصور سٌد والء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347231عثمان محمد حمدى ابراهٌم

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347232امام عمر محمد بكر ابو

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347233حسٌن محمد اشرؾ احمد

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347234سرٌع ابو ابراهٌم شعبان احمد

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347235حماد اسماعٌل شعبان اسماعٌل

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347236العزٌز عبد عبده حسٌن عادل حسٌن

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347237محمد عشماوى محمود رمضان

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347238ربٌع توفٌق احمد سٌد

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347239المنعم عبد هللا عبد خالد الرحمن عبد

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347240محمد قطب ماهرعادل

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347241الحلٌم عبد حسن عربى مصطفى

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347242العلٌم عبد ممدوح العلٌم عبد ممدوح

ثانً دور600عامة نجارةالصؾ5347243ابراهٌم اسماعٌل محمد هشام

مقبولناجح600356الجاهزة المالبسالصؾ5347251ابراهٌم فتحى رمضان ابراهٌم



مفصول600الجاهزة المالبسالصؾ5347252الرحمن عبد الحكٌم عبد جمعه احمد

مقبولناجح600354الجاهزة المالبسالصؾ5347253عشماوى المنعم عبد رضا احمد

مقبولناجح600350الجاهزة المالبسالصؾ5347254اسماعٌل محمود شعبان احمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347255محمد هللا عبد محمود هللا عبد احمد

مفصول600الجاهزة المالبسالصؾ5347256احمد سٌد حسن حسام

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347257احمد الباقى عبد حسن على خالد

مقبولناجح600359الجاهزة المالبسالصؾ5347258جنٌدى الهادى محمد خالد زٌاد

مقبولناجح600358الجاهزة المالبسالصؾ5347259البارى عبد حسن الموجود عبد سعودى

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347260احمد سٌد هللا عبد سٌد

مقبولناجح600348الجاهزة المالبسالصؾ5347261محمد ابراهٌم خٌرى صدام

مقبولناجح600367الجاهزة المالبسالصؾ5347262منصور المقصود عبد منصور عبده

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347263طالب ابو محمد بٌومى وحٌد كرٌم

مقبولناجح600365الجاهزة المالبسالصؾ5347264محمد احمد احمد محمد

مقبولناجح600370الجاهزة المالبسالصؾ5347265حسانٌن احمد حسانٌن احمد محمد

مقبولناجح600340الجاهزة المالبسالصؾ5347266محمد نجاتى حمزه محمد

مقبولناجح600356الجاهزة المالبسالصؾ5347267هللا عبد امام صبرى محمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347268الفتاح  محمدعبد هللا عبد محمد

مقبولناجح600330الجاهزة المالبسالصؾ5347269احمد جمعه اشرؾ محمود

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسالصؾ5347281العزٌز عبد حلمى جرجاوى اسماء

جٌدناجح600406الجاهزة المالبسالصؾ5347282ابراهٌم جمعه عادل اسماء

مقبولناجح600389الجاهزة المالبسالصؾ5347283حسن قرنى فتحى اسماء

جٌدناجح600396الجاهزة المالبسالصؾ5347284احمد سٌد عادل الزهراء

جٌدناجح600395الجاهزة المالبسالصؾ5347285الرازق عبد محمد السالم عبد امانى

مقبولناجح600388الجاهزة المالبسالصؾ5347286سٌد حسٌن زكى عصام امسٌه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347287محمد ربٌع حمدى امٌره

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347288ؼانم خمٌس نصر انجى

مقبولناجح600386الجاهزة المالبسالصؾ5347289حسٌن كامل رمضان اٌمان

مقبولناجح600374الجاهزة المالبسالصؾ5347290الظاهر عبد الؽفار عبد ناصر اٌمان



جٌدناجح600395الجاهزة المالبسالصؾ5347291حسن حسنى عصام اٌه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347292تمام محمود ناصر اٌه

مفصول600الجاهزة المالبسالصؾ5347293احمد توحٌد خالد خلود

مقبولناجح600359الجاهزة المالبسالصؾ5347294سٌد احمد محمد رضا

مقبولناجح600387الجاهزة المالبسالصؾ5347295المجٌد عبد احمد صبرى سالمه

مقبولناجح600384الجاهزة المالبسالصؾ5347296الرازق عبد محمد محمود سماح

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347297سٌد عٌد فرٌد سهام

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347298محمد صبحى ربٌع شٌماء

مقبولناجح600379الجاهزة المالبسالصؾ5347299حسن ربٌع محمد شٌماء

جٌدناجح600420الجاهزة المالبسالصؾ5347300الستار عبد رجب سعد عطٌات

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347301راضى محمد فهٌم بهجت فاطمه

مقبولناجح600370الجاهزة المالبسالصؾ5347302علوان على طه حمدى فاطمه

مقبولناجح600369الجاهزة المالبسالصؾ5347303بكرى رمضان محمد فاطمه

جٌدناجح600398الجاهزة المالبسالصؾ5347304عوض فتحى عرٌان فرٌنا

جٌدناجح600395الجاهزة المالبسالصؾ5347305عوض فتحى عرٌان فٌفٌان

جٌدناجح600399الجاهزة المالبسالصؾ5347306ؼالى لبٌب رضا ماى

مقبولناجح600387الجاهزة المالبسالصؾ5347307احمد هللا عبد احمد مرٌم

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347308حسن ربٌع محمد جمال مرٌم

مقبولناجح600381الجاهزة المالبسالصؾ5347309زٌنهم على زٌنهم هللا منه

جٌدناجح600394الجاهزة المالبسالصؾ5347310ابراهٌم الشٌخ احمد حامد مٌاده

جٌدناجح600392الجاهزة المالبسالصؾ5347311محمد مرسى القاسم ابو سٌد ندى

جٌدناجح600399الجاهزة المالبسالصؾ5347312كٌالنى ابراهٌم صابر ندى

جٌدناجح600394الجاهزة المالبسالصؾ5347313احمد زكى عبود نزٌه نورهان

ثانً دور600الجاهزة المالبسالصؾ5347314حسن محمد سٌد هاجر

جٌدناجح600424الجاهزة المالبسالصؾ5347315كامل صالح ناصر هاجر

جٌدناجح600401الجاهزة المالبسالصؾ5347316على المنعم عبد ناصر هاجر

مفصول600الجاهزة المالبسالصؾ5347317اسماعٌل محمد قرنى محمد عادل هناء

مقبولناجح600375الجاهزة المالبسالصؾ5347318محمد نجاتى حمزه وعد



مقبولناجح600369الجاهزة المالبسالصؾ5347319رضوان محمد حسٌن محمد ٌاسمٌن

جداً جٌدناجح600475المعادن خراطةاسٌوط5347331محمد المولى عبد شعبان احمد

جداً جٌدناجح600456المعادن خراطةاسٌوط5347332احمد مصطفى محمد اسامه

جداً جٌدناجح600471المعادن خراطةاسٌوط5347333خلٌل فرج فاٌز جورج

جداً جٌدناجح600486المعادن خراطةاسٌوط5347334نعمان خلٌفه زروق حسام

جداً جٌدناجح600475المعادن خراطةاسٌوط5347335محمد سٌد محمد سٌد

ثانً دور600المعادن خراطةاسٌوط5347336عمر سٌد محمد عمر

جداً جٌدناجح600482المعادن خراطةاسٌوط5347337محمد حسٌن مصطفى كرٌم

جداً جٌدناجح600486المعادن خراطةاسٌوط5347338احمد الحكٌم عبد احمد محمد

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةاسٌوط5347339محمد الماجد عبد جمال محمد

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةاسٌوط5347340الجلٌل عبد جمعه الحمٌد عبد محمد

جداً جٌدناجح600472المعادن خراطةاسٌوط5347341مختار حامد فتحى محمد

جداً جٌدناجح600474المعادن خراطةاسٌوط5347342الجلٌل عبد سعد اشرؾ محمود

جداً جٌدناجح600470المعادن خراطةاسٌوط5347343عمر سٌد عثمان محمود

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةاسٌوط5347344على هاشم مصطفى محمود

جداً جٌدناجح600471المعادن خراطةاسٌوط5347345كامل عطٌه محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةاسٌوط5347346فرؼلى سٌد الناصر عبد هشام

ثانً دور600صاج اعمالاسٌوط5347351عرابى بخٌت سعد طالب ابو

جداً جٌدناجح600474صاج اعمالاسٌوط5347352الحفٌظ عبد على حسن حسام

جداً جٌدناجح600493صاج اعمالاسٌوط5347353احمد محمود حسن العاطى عبد

جداً جٌدناجح600488صاج اعمالاسٌوط5347354محمد محمد هاشم عصام

جداً جٌدناجح600478صاج اعمالاسٌوط5347355شعبان ضاحى ابراهٌم الدٌن عالء

ثانً دور600صاج اعمالاسٌوط5347356النعٌم عبد على هللا عبد على

جداً جٌدناجح600489صاج اعمالاسٌوط5347357على حسن الحكٌم عبد فارس

جداً جٌدناجح600455صاج اعمالاسٌوط5347358محمد الشافى عبد عادل كرٌم

جٌدناجح600449صاج اعمالاسٌوط5347359الؽنى عبد بؽدادى وجٌه محمد

جداً جٌدناجح600466صاج اعمالاسٌوط5347360الحلٌم عبد على الدٌن عز محمود

جداً جٌدناجح600458صاج اعمالاسٌوط5347361محمد انور على مصطفى



جداً جٌدناجح600494لحاماسٌوط5347371محمد احمد اٌمن احمد

جداً جٌدناجح600495لحاماسٌوط5347372فرؼلى جابر حسٌن اسالم

جداً جٌدناجح600495لحاماسٌوط5347373اٌوب محمد عصام اسالم

جداً جٌدناجح600499لحاماسٌوط5347374هاشم ابوبكر حسن صدام

جداً جٌدناجح600502لحاماسٌوط5347375احمد محمد الحكٌم عبد طه

جداً جٌدناجح600482لحاماسٌوط5347376محمد سٌد محمد العاطى عبد

جداً جٌدناجح600489لحاماسٌوط5347377احمد على كامل على

جداً جٌدناجح600486لحاماسٌوط5347378محمد الرازق عبد سعٌد فارس

جداً جٌدناجح600459لحاماسٌوط5347379مصطفى محمد احمد فاضل

جداً جٌدناجح600487لحاماسٌوط5347380محمد الحكٌم عبد احمد محمد

جٌدناجح600447لحاماسٌوط5347381محمد الاله عبد احمد محمد

جداً جٌدناجح600475لحاماسٌوط5347382لطفى عبده احمد محمد

جداً جٌدناجح600496لحاماسٌوط5347383جادالرب عٌد احمد محمد

جداً جٌدناجح600487لحاماسٌوط5347384العاطى عبد فتحى احمد محمد

جداً جٌدناجح600493لحاماسٌوط5347385احمد ٌوسؾ احمد محمد

جداً جٌدناجح600490لحاماسٌوط5347386العال عبد محمد حسن محمد

جداً جٌدناجح600491لحاماسٌوط5347387محمد الاله عبد حمدى محمد

جداً جٌدناجح600497لحاماسٌوط5347388الجواد عبد حلمى سعد محمد

جداً جٌدناجح600469لحاماسٌوط5347389على العال عبد الرحٌم عبد محمد

جداً جٌدناجح600473لحاماسٌوط5347390عثمان العزٌز عبد عثمان محمد

جداً جٌدناجح600500لحاماسٌوط5347391عمر على مصطفى محمد

جداً جٌدناجح600494لحاماسٌوط5347392احمد شحاتة احمد محمود

جداً جٌدناجح600474لحاماسٌوط5347393محمد احمد عاطؾ محمود

جداً جٌدناجح600503لحاماسٌوط5347394سٌد محمود عاطؾ محمود

جداً جٌدناجح600494لحاماسٌوط5347395سٌد الاله عبد محمد محمود

جداً جٌدناجح600478لحاماسٌوط5347396حسٌن احمد سٌد مرؼنى

جداً جٌدناجحCNC600498 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347401بٌومى على بكر احمد

أمتٌازناجحCNC600544 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347402احمد القادر عبد الباسط عبد اسالم



أمتٌازناجحCNC600546 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347403محمد محمد خالد اٌمن

أمتٌازناجحCNC600538 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347404حنا حسنى رفعت بٌشوى

أمتٌازناجحCNC600538 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347405توفٌق عبده عالء جوفانى

أمتٌازناجحCNC600558 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347406ثابت سامى نبٌل جوفانى

أمتٌازناجحCNC600536 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347407على محمد حسٌن سمٌر حسام

أمتٌازناجحCNC600542 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347408نصٌر حسن حسٌن حسن

ثانً دورCNC600 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347409محمد حسن محمد حسن

أمتٌازناجحCNC600543 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347410محمد الاله عبد مصطفى خالد

أمتٌازناجحCNC600529 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347411جورجى واصؾ رضا رومارٌو

أمتٌازناجحCNC600544 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347412محمود محمد اشرؾ الرحمن عبد

أمتٌازناجحCNC600548 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347413حسن احمد محمود الرحمن عبد

أمتٌازناجحCNC600546 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347414جبره لوٌز اكرم كٌفن

أمتٌازناجحCNC600524 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347415سٌد فتحى جعفر محمد

أمتٌازناجحCNC600548 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347416ظاهر محمد العزٌز عبد محمد

أمتٌازناجحCNC600543 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347417الحكٌم عبد سٌد مجدى محمد

أمتٌازناجحCNC600539 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347418ثابت منٌر الدٌن ضٌاء محمد محمد

أمتٌازناجحCNC600549 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347419الرحمن عبد على مصطفى محمد

أمتٌازناجحCNC600542 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347420ابراهٌم فرؼلى اٌمن محمود

أمتٌازناجحCNC600549 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347421حامد شحات كٌالنى محمود

ثانً دورCNC600 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347422محمد زٌادة محمد محمود

أمتٌازناجحCNC600532 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347423القادر عبد محمد سٌد مصطفى

أمتٌازناجحCNC600532 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347424الرحمن عبد عمر الرحمن عبد هشام

أمتٌازناجحCNC600548 الفراٌز تشؽٌلاسٌوط5347425ثابت منٌر الدٌن ضٌاء محمد ولٌد

اسٌوط5347431متا خلؾ رمزى افراٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

اسٌوط5347432عرابى بخٌت حسن خالد الحسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600456

اسٌوط5347433احمد الحكٌم عبد قطب اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600470

اسٌوط5347434احمد المنعم عبد احمد حاتم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600435

اسٌوط5347435زناتى حسٌن على حماده
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600473



اسٌوط5347436فرؼلى ثابت محمد طه
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600466

اسٌوط5347437فهٌم دانٌال سعٌد كٌرلس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600454

اسٌوط5347438الحمٌد عبد حسٌن بدر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

اسٌوط5347439على محمد حسٌن خضر محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600440

اسٌوط5347440محمد مصطفى محمود مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600457

اسٌوط5347441احمد عٌد احمد هشام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600458

اسٌوط5347442صدٌق كامل مصطفى ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600437

جٌدناجح600448السٌارات صٌانةاسٌوط5347451مرسى المعطى عبد عادل احمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةاسٌوط5347452محمد العاطى عبد قاعود احمد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةاسٌوط5347453حمدان امٌن محمد احمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةاسٌوط5347454العال ابو المحسن عبد جمال اسامه

جٌدناجح600419السٌارات صٌانةاسٌوط5347455محمد انور اسامه اٌهاب

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةاسٌوط5347456محمد مصطفى صبره حسان

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةاسٌوط5347457احمد الحمٌد عبد درملى حسٌن

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةاسٌوط5347458الشاذلى محمد ولٌد خالد

ثانً دور600السٌارات صٌانةاسٌوط5347459فهمى محمد عرفه شرٌؾ

ثانً دور600السٌارات صٌانةاسٌوط5347460حسن احمد صبور طه

ثانً دور600السٌارات صٌانةاسٌوط5347461مهران االمٌر محمد ممدوح الهادى عبد

جٌدناجح600439السٌارات صٌانةاسٌوط5347462فرؼلى احمد فتحى الدٌن عالء

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةاسٌوط5347463العال ابو احمد حفظى فارس

جٌدناجح600417السٌارات صٌانةاسٌوط5347464على الرحٌم عبد عربى كرٌم

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةاسٌوط5347465محمد العزٌز عبد محمد كرٌم

جٌدناجح600433السٌارات صٌانةاسٌوط5347466الاله عبد رفعت ابوالعال محمد

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةاسٌوط5347467على حسٌن رمضان محمد

جٌدناجح600430السٌارات صٌانةاسٌوط5347468محمد النعٌم عبد عماد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةاسٌوط5347469احمد برعى عاطؾ مصطفى

اسٌوط5347481على محمد احمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600524

اسٌوط5347482محمد احمد كمال احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600534



اسٌوط5347483على حمدان عاطؾ اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600521

اسٌوط5347484محمد جابر احمد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

اسٌوط5347485هاشم صدٌق محسن صدٌق
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600535

اسٌوط5347486احمد الرحٌم عبد حمدى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600513

اسٌوط5347487على على احمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600523

اسٌوط5347488ابوالعال الرحمن عبد عالم على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

اسٌوط5347489كامل على محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600514

اسٌوط5347490احمد بؽدادى رشاد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600501

اسٌوط5347491ظاهر ابراهٌم عادل محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600521

اسٌوط5347492خلٌفه حسن صالح مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600533

اسٌوط5347493لطفى ابوالؽٌط خٌرى مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600529

اسٌوط5347501حسن عوٌس صالح احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600526

اسٌوط5347502موسى الواحد عبد موسى بسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600514

اسٌوط5347503السمٌع عبد محمد خالد حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

اسٌوط5347504محمد احمد كمال الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600498

اسٌوط5347505فرؼلى مصطفى اشرؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600481

اسٌوط5347506محمد عمر جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600519

اسٌوط5347507تمام الؽفار عبد رضوان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600510

اسٌوط5347508حسٌن محمد شعبان محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600503

اسٌوط5347509طه ربٌع شوكت محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
أمتٌازناجح600510

اسٌوط5347510الحفٌظ عبد كامل عاطؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600497

اسٌوط5347511محمد المالك عبد كمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600504

اسٌوط5347512محمود فرج شعبان محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600499

اسٌوط5347513بخٌت حسن عوٌس صالح محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600502

اسٌوط5347514عمر على فرؼلى محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

اسٌوط5347515ابراهٌم محمد خالد  مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600503

اسٌوط5347516محمد اباصٌرى محمد  معتز
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

اسٌوط5347517على سٌد الناصر عبد ٌاسر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600492



جداً جٌدناجح600489صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347521على الرازق عبد فوزى احمد

جداً جٌدناجح600486صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347522احمد على محروس احمد

أمتٌازناجح600513صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347523امٌن حسن مرؼنى اسامه

جداً جٌدناجح600499صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347524جندى فرج قاعود بٌشوى

جداً جٌدناجح600473صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347525احمد محفوظ حسن حسام

جداً جٌدناجح600505صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347526الرازق عبد احمد ابراهٌم سعد

جداً جٌدناجح600503صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347527وسٌلى شكرى سامح سٌفٌن

جداً جٌدناجح600494صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347528ناصر الحمٌد عبد عاطؾ الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600486صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347529حسانٌن محمود رشٌد خالد عمر

أمتٌازناجح600542صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347530هللا عطا داود بطمس كٌرلس

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347531حبٌب صابر عادل كٌرلس

أمتٌازناجح600513صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347532جرجس لمعى عاطؾ مارٌو

جداً جٌدناجح600508صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347533مسعود المسٌح عبد عاطؾ ماٌكل

أمتٌازناجح600516صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347534احمد مدبولى احمد محمد

أمتٌازناجح600511صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347535عرابى حسٌن عالء محمد

جداً جٌدناجح600504صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347536محمود صالح محمود محمد

جداً جٌدناجح600492صناعٌة الكترونٌاتاسٌوط5347537بكر محمد عاطؾ محمود

اسٌوط5347541احمد محمد اسامه احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

اسٌوط5347542سٌد محمود كرٌم احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

اسٌوط5347543على احمد الدٌن نور احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

اسٌوط5347544محمد على ٌوسؾ صابر اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

اسٌوط5347545خله امٌن خله امٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600514

اسٌوط5347546فام عزمى سامح اندرواس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

اسٌوط5347547ارمانٌوس مرٌد عالء شنوده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

اسٌوط5347548الحافظ عبد هللا عبد قاعود الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

اسٌوط5347549عثمان بدوى محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

اسٌوط5347550محمود على محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

اسٌوط5347551عثمان فرؼلى مرسى محمد عمرو
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600540



اسٌوط5347552بشاى المالك عبد طلعت كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

اسٌوط5347553محمود المجد ابو حلمى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

اسٌوط5347554حسن محمد خالد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499

اسٌوط5347555متولى محمد ربٌع محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

اسٌوط5347556احمد صابر محمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

اسٌوط5347557الحمٌد عبد حسن مختار محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

اسٌوط5347558حسٌن فرؼلى احمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600512

اسٌوط5347559محمد حسن باسم ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

اسٌوط5347571احمد مصطفى محمد  اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

اسٌوط5347572محمد امٌن ناصر امانى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

اسٌوط5347573الحفٌظ عبد الحسن ابو اٌمن امٌره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

اسٌوط5347574حسن احمد مصطفى امٌره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

اسٌوط5347575محمد حسانٌن احمد اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

اسٌوط5347576صالح ٌحى محمد بسمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

اسٌوط5347577عطٌه حسن فتحى حسناء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

اسٌوط5347578على القادر عبد عادل حكمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600518

اسٌوط5347579محمد فرؼلى احمد الرحمن عبد رحاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

اسٌوط5347580العال عبد احمد محمد سلمى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600525

اسٌوط5347581امباشراحمد ماهر سهٌله
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

اسٌوط5347582محمد سٌد على شٌماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

اسٌوط5347583على خلؾ سمٌر عائشه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600509

اسٌوط5347584شعالن محمد شعالن فرحه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600521

اسٌوط5347585عثمان كامل عثمان مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

اسٌوط5347586صدٌق حسنى صدٌق منار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600538

اسٌوط5347587حسن شكرى سمٌر نهاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600544

اسٌوط5347588حسٌن الدٌن نصر طه هاجر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

اسٌوط5347589محمد سٌد عصام هاٌدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600516

اسٌوط5347590محمد الرحٌم عبد الشافى عبد ٌارا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600529



جداً جٌدناجح600458عامة نجارةاسٌوط5347601الرسول عبد العلٌم عبد متولى احمد

جداً جٌدناجح600480عامة نجارةاسٌوط5347602هاللى محمد محمد احمد

جداً جٌدناجح600495عامة نجارةاسٌوط5347603سعد فتحى محمد اسالم

جداً جٌدناجح600463عامة نجارةاسٌوط5347604محمد محمد اشرؾ اٌهاب

جداً جٌدناجح600498عامة نجارةاسٌوط5347605احمد رمضان محمد شرٌؾ

جداً جٌدناجح600481عامة نجارةاسٌوط5347606الساتر عبد الحمٌد عبد سٌد الحمٌد عبد

جداً جٌدناجح600481عامة نجارةاسٌوط5347607قلٌنى سالمه لطٌؾ فادى

جداً جٌدناجح600469عامة نجارةاسٌوط5347608محمد عبده شعبان محمد

جداً جٌدناجح600489عامة نجارةاسٌوط5347609احمد سٌد عٌد محمد

جداً جٌدناجح600503عامة نجارةاسٌوط5347610محمد احمد رفعت مصطفى

جداً جٌدناجح600457المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347621حسن محمد على اسالم

جٌدناجح600444المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347622محمود امٌن على حسن

جٌدناجح600446المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347623على الباسط عبد عصام رجب

جٌدناجح600446المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347624حسن على حسن سالم

جٌدناجح600449المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347625عٌسى احمد عٌسى هللا عبد

جٌدناجح600430المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347626سٌد حلمى مختار عالء

ثانً دور600المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347627محمد على محمد على

ثانً دور600المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347628على الشٌخ فوزى عمرو فوزى

ثانً دور600المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347629صالح المحسن عبد خلٌفه محمد

جٌدناجح600448المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347630كامل سعٌد هللا سعد محمد

جٌدناجح600427المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347631عثمان المحسن عبد عثمان محمد

جٌدناجح600436المعادن خراطةسوٌؾ بنى5347632سالمه الحمٌد عبد صبرى محمود

جداً جٌدناجح600451لحامسوٌؾ بنى5347641عمر على حسٌن اشرؾ احمد

جٌدناجح600422لحامسوٌؾ بنى5347642الحمٌد عبد محمود سٌد احمد

جٌدناجح600439لحامسوٌؾ بنى5347643سعٌد عرفات مؽربى بشار

جٌدناجح600423لحامسوٌؾ بنى5347644محمد حامد محمد حامد

جٌدناجح600413لحامسوٌؾ بنى5347645قرنى محمد الناصر عبد خالد

جٌدناجح600447لحامسوٌؾ بنى5347646عوٌس سالم اشرؾ صالح



جداً جٌدناجح600450لحامسوٌؾ بنى5347647محمد التواب عبد نادى التواب عبد

جٌدناجح600445لحامسوٌؾ بنى5347648المسٌح عبد حنا ٌونان المسٌح عبد

جٌدناجح600417لحامسوٌؾ بنى5347649الحمٌد عبد محمود خالد محمد

جٌدناجح600440لحامسوٌؾ بنى5347650العزٌز عبد العاطى عبد رمضان محمد

جٌدناجح600433لحامسوٌؾ بنى5347651المحسن عبد نفادى سعٌد محمد

جٌدناجح600419لحامسوٌؾ بنى5347652فهٌم ٌوسؾ طه محمد

جٌدناجح600444لحامسوٌؾ بنى5347653ابوسرٌع ٌونس ماهر محمد

جداً جٌدناجح600457لحامسوٌؾ بنى5347654فهٌم سٌد صالح محمود

جٌدناجح600444ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347661حسٌن ابراهٌم خلٌل احمد

جٌدناجح600426ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347662المجٌد عبد سٌد رجب احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347663ٌوسؾ حسن عٌد حسن

ثانً دور600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347664حسٌن محمد حسن سعد

مفصول600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347665الفتاح عبد العزٌز عبد العزٌزمحمد عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347666حلمى حسن جابر هللا عبد

جٌدناجح600406ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347667المكارم ابو حامد عطٌة كرٌم

ثانً دور600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347668محمود حسٌن احمد محمد

مفصول600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347669عوده محمد حنفى محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347670حلمى احمد عزت مصطفى

جٌدناجح600417ورش ماكٌناتسوٌؾ بنى5347671احمد شحاته ماهر مصطفى

سوٌؾ بنى5347681حسٌن على خلٌل احمد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600446

سوٌؾ بنى5347682احمد طه لطفى طه احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

سوٌؾ بنى5347683عٌسى محمد ماهر اٌهاب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

سوٌؾ بنى5347684حسٌن محمد محمود محمد حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600428

سوٌؾ بنى5347685اسماعٌل حسٌن ناصر محمد حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600431

سوٌؾ بنى5347686ٌوسؾ فتحى محمد سعٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

سوٌؾ بنى5347687محمد الباقى عبد احمد الباقى عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

سوٌؾ بنى5347688فرحان هللا عبد حسنى هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

سوٌؾ بنى5347689احمد سلٌمان امام محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600430



سوٌؾ بنى5347690اسماعٌل وهمان حسٌن محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600438

سوٌؾ بنى5347691هللا عبد حسن احمد رجب محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347701الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد جمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347702احمد سٌد مجدى حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600436

سوٌؾ بنى5347703الصمد عبد الفتاح عبد احمد الفتاح عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

سوٌؾ بنى5347704مصطفى محمد صابر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347705هللا عبد العظٌم عبد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347711المطلب عبد احمد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347712خلٌفة فرحان اٌمن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347713الجواد عبد احمد عادل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

سوٌؾ بنى5347714العزٌز عبد المنعم عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347715جوده محمود احمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

سوٌؾ بنى5347716العزٌز عبد اسماعٌل عزت اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

سوٌؾ بنى5347717اللطٌؾ عبد احمد سمٌر جمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

سوٌؾ بنى5347718محمد المحسن عبد طه خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347719فرحان محمد عزوز عوٌس عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

سوٌؾ بنى5347720القاضى نجم حسن احمد على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600407

سوٌؾ بنى5347721احمد عامر احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

سوٌؾ بنى5347722الهدى ابو حسن محمود احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600412

سوٌؾ بنى5347723مبروك سلٌم حماده محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

سوٌؾ بنى5347724خمٌس احمد عماد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600456

سوٌؾ بنى5347725محمد نادى عادل محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

سوٌؾ بنى5347726العظٌم عبد محمد رمضان نادى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600456

سوٌؾ بنى5347727احمد المحسن عبد احمد نصر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600467

سوٌؾ بنى5347728المحسن عبد فتحى حسنى ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

سوٌؾ بنى5347731رٌاض الحمٌد عبد الحلٌم عبد احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600444

سوٌؾ بنى5347732سٌد العظٌم عبد اسماعٌل اسامه
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600438

سوٌؾ بنى5347733رٌاض الحمٌد عبد احمد عمرو
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600459



سوٌؾ بنى5347734منصور حنا عماد كٌرلس
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600458

سوٌؾ بنى5347735محمد احمد عصام محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
مفصول600

سوٌؾ بنى5347736ٌوسؾ احمد محمد احمد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600436

سوٌؾ بنى5347737معوض لطفى حسن محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600425

سوٌؾ بنى5347738مصطفى محمد سٌد محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600451

سوٌؾ بنى5347739حسن العظٌم عبد فتحى محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600462

سوٌؾ بنى5347751محمد الدٌن صالح محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

سوٌؾ بنى5347752محمود حسن الكرٌم عبد محمود احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600416

سوٌؾ بنى5347753مصطفى التواب عبد محمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سوٌؾ بنى5347754محمد احمد ابوبكر الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

 محمد القوى عبد رمضان القوى عبد

شرٌؾ
سوٌؾ بنى5347755

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

سوٌؾ بنى5347756دروٌش احمد محمود احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600433

سوٌؾ بنى5347757خلٌل محمد سوٌلم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600422

سوٌؾ بنى5347758المندوه عبد طه اللطٌؾ عبد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600404

سوٌؾ بنى5347759المحسن عبد مختار هانى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600392

سوٌؾ بنى5347760دروٌش على العزٌز عبد احمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600416

سوٌؾ بنى5347761اسماعٌل رجب صبحى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347771اسماعٌل على احمد محمود احمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347772محمود حسٌن سعد بدر

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347773اسماعٌل توفٌق اسماعٌل توفٌق

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347774محمود عباس جمال رمضان

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347775امٌن سالم امٌن سالم

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347776محمد سٌد محمد سٌد

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347777مكار ٌس حكٌم جرجس كرم

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347778العزٌز عبد ٌاسٌن حسٌن محمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347779قرنى صالح على محمد

مفصول600الجاهزة المالبسسوٌؾ بنى5347780معوض الخالق عبد امام مبارك محمد

ثانً دور600عامة برادةشبرا معادن5347791محمود الرحمن عبد محمد ابراهٌم



جداً جٌدناجح600451عامة برادةشبرا معادن5347792محمد الرحمن عبد محسن احمد

جٌدناجح600443عامة برادةشبرا معادن5347793امام بٌومى سعد احمد اسالم

ثانً دور600عامة برادةشبرا معادن5347794صابر محمد صبرى اسالم

ثانً دور600عامة برادةشبرا معادن5347795اللطٌؾ عبد فهمى محمد حسام

ثانً دور600عامة برادةشبرا معادن5347796مترى ناشد وحٌد رومانى

جٌدناجح600440عامة برادةشبرا معادن5347797حكٌم محروس اٌمن سمٌر

جٌدناجح600409عامة برادةشبرا معادن5347798ابراهٌم سعٌد اٌهاب شرٌؾ

جٌدناجح600434عامة برادةشبرا معادن5347799محمود حسٌن محمود صالح

جٌدناجح600396عامة برادةشبرا معادن5347800احمد حنفى احمد الرحمن عبد

ثانً دور600عامة برادةشبرا معادن5347801فرج ابوسرٌع جمال الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600454عامة برادةشبرا معادن5347802محمد الرحمن عبد فاٌز الرحمن عبد

جٌدناجح600447عامة برادةشبرا معادن5347803محمود سٌد سٌد خالد محمد

جٌدناجح600432عامة برادةشبرا معادن5347804مرسى شحاته شفٌق صابر محمد

جٌدناجح600435عامة برادةشبرا معادن5347805السٌد هللا عبد عادل محمود

جٌدناجح600408عامة برادةشبرا معادن5347806حسنى هللا عبد محمد محمود

جٌدناجح600446عامة برادةشبرا معادن5347807الحبشى المؤمن عبد سعٌد مؤمن

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا معادن5347811صالح محمد محروس مصطفى ابراهٌم

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا معادن5347812االبحر المنعم عبد المنعم عبد اٌمن احمد

جٌدناجح600448المعادن خراطةشبرا معادن5347813الطباخ احمد حسن احمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةشبرا معادن5347814مصطفى محمود حسنى احمد

جٌدناجح600417المعادن خراطةشبرا معادن5347815ؼالى الرازق عبد بدر خالد احمد

جٌدناجح600437المعادن خراطةشبرا معادن5347816حامد محمد صالح محمد احمد

جٌدناجح600426المعادن خراطةشبرا معادن5347817امٌن فتحى جمال اسالم

جٌدناجح600434المعادن خراطةشبرا معادن5347818عامر محمود احمد نعٌم اسالم

جداً جٌدناجح600455المعادن خراطةشبرا معادن5347819محمود صابر مصطفى اٌهاب

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا معادن5347820بارح بدرى شفى اسحاق بولس

جٌدناجح600399المعادن خراطةشبرا معادن5347821خلٌل فرٌد عادل الدٌن حسام

جٌدناجح600443المعادن خراطةشبرا معادن5347822رفاعى شدٌد النبى عبد الدٌن حسام



ثانً دور600المعادن خراطةشبرا معادن5347823شلبى احمد احمد محمد حسام

جٌدناجح600439المعادن خراطةشبرا معادن5347824قطب توفٌق حسنى حسٌن

 حسن الباقى عبد الباقى عبد حسٌن

ٌونس
جٌدناجح600447المعادن خراطةشبرا معادن5347825

جٌدناجح600405المعادن خراطةشبرا معادن5347826احمد سٌد رواش ابو احمد سعد

 اللٌثى طه الحمٌد عبد سالم الحمٌد عبد

عالم
جٌدناجح600436المعادن خراطةشبرا معادن5347827

جٌدناجح600432المعادن خراطةشبرا معادن5347828حسن محمد دسوقى ٌحى الرحمن عبد

جٌدناجح600423المعادن خراطةشبرا معادن5347829علوان الرازق عبد عمر ممدوح عمر

جٌدناجح600415المعادن خراطةشبرا معادن5347830احمد محمد فتحى ممدوح فتحى

جٌدناجح600434المعادن خراطةشبرا معادن5347831ؼالى هللا رزق فاٌز كٌرلس

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا معادن5347832احمد محمد احمد محمد

جداً جٌدناجح600451المعادن خراطةشبرا معادن5347833محمد الجبار عبد السٌد محمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةشبرا معادن5347834العزٌز عبد احمد العزٌز عبد اٌمن محمد

جٌدناجح600432المعادن خراطةشبرا معادن5347835ابوسرٌع الحلٌم عبد جمال محمد

جٌدناجح600431المعادن خراطةشبرا معادن5347836روٌحل محمد السمٌع عبد رجب محمد

جٌدناجح600422المعادن خراطةشبرا معادن5347837حجازى فهمى محمد عادل محمد

جٌدناجح600407المعادن خراطةشبرا معادن5347838حامد صابر اشرؾ محمود

جٌدناجح600430المعادن خراطةشبرا معادن5347839محمود محمد السٌد محمود

جٌدناجح600436المعادن خراطةشبرا معادن5347840محمود بكر بكر محمود

جٌدناجح600447المعادن خراطةشبرا معادن5347841محمد سلٌمان السالم عبد محمود

جٌدناجح600422المعادن خراطةشبرا معادن5347842الفتاح عبد احمد الفتاح عبد محمود

جٌدناجح600436المعادن خراطةشبرا معادن5347843ناٌل اسماعٌل جمعه انور مصطفى

جٌدناجح600411المعادن خراطةشبرا معادن5347844محمد ربٌع كامل مصطفى

جٌدناجح600407المعادن خراطةشبرا معادن5347845على جمعه على محمد مصطفى

مقبولناجح600378المعادن خراطةشبرا معادن5347846البربرى اسماعٌل فؤاد محمود مصطفى

جٌدناجح600440صاج اعمالشبرا معادن5347851البنا محمد رمضان احمد

جٌدناجح600437صاج اعمالشبرا معادن5347852جاد سالم ذكى صدٌق احمد

جٌدناجح600429صاج اعمالشبرا معادن5347853محمد محمد الحفٌظ عبد كمال احمد

جٌدناجح600424صاج اعمالشبرا معادن5347854عواد سالمه محمد احمد



جٌدناجح600422صاج اعمالشبرا معادن5347855سٌد التواب عبد وردانى احمد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347856محمد محمود محمد اسالم

جٌدناجح600427صاج اعمالشبرا معادن5347857القصاص محمد ٌاسر اسالم

مفصول600صاج اعمالشبرا معادن5347858وهبه حسن عفٌفى طارق الحسٌن

جداً جٌدناجح600450صاج اعمالشبرا معادن5347859امبابى الفتاح عبد نصر امٌر

جٌدناجح600437صاج اعمالشبرا معادن5347860السوٌس متولى سٌد انور جمال

جٌدناجح600429صاج اعمالشبرا معادن5347861رٌاض كامل فتحى جوزٌؾ

جٌدناجح600430صاج اعمالشبرا معادن5347862سالم حسن شرٌؾ حسن

جداً جٌدناجح600455صاج اعمالشبرا معادن5347863راضى عواد حسٌن عٌد حسٌن

جداً جٌدناجح600462صاج اعمالشبرا معادن5347864شرعان محمود خلٌل احمد خلٌل

جٌدناجح600411صاج اعمالشبرا معادن5347865مرٌم عبده بطرس مٌشٌل رومانى

جٌدناجح600437صاج اعمالشبرا معادن5347866امٌن هللا عبد سعٌد سعودى

جٌدناجح600442صاج اعمالشبرا معادن5347867عشماوى المجٌد عبد ؼرٌب سعٌد

مفصول600صاج اعمالشبرا معادن5347868عامر محمد عزت عامر شرٌؾ

جٌدناجح600447صاج اعمالشبرا معادن5347869محمد على محمد الدٌن شمس

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347870حسنٌن رمضان نبٌل شهاب

جداً جٌدناجح600453صاج اعمالشبرا معادن5347871عرفه سالم صابر سالم صابر

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347872سلٌمان معوض عاطؾ الرحمن عبد

جٌدناجح600403صاج اعمالشبرا معادن5347873محمد حسن على الرحمن عبد

جٌدناجح600423صاج اعمالشبرا معادن5347874محمد مرعى نبٌل الرحمن عبد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347875المنعم عبد محمد  هشام الرحمن عبد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347876سعودى الفتاح عبد خالد الفتاح عبد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347877عبده عباس ولٌد  هللا عبد

مفصول600صاج اعمالشبرا معادن5347878مبارك هللا دعبد رشا هللا عبد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347879ذكى عٌد سعٌد هللا عبد

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347880الرحمن عبد محمد شرٌؾ عمر

جٌدناجح600447صاج اعمالشبرا معادن5347881توفٌق نصٌؾ اسحق فادى

جداً جٌدناجح600465صاج اعمالشبرا معادن5347882السٌد العزٌز عبد السٌد كرٌم



ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347883سٌد مرسى محمد كرٌم

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347884احمد العزٌز عبد ابراهٌم محمد

جٌدناجح600436صاج اعمالشبرا معادن5347885عامر السٌد محمد السٌد محمد

جٌدناجح600429صاج اعمالشبرا معادن5347886حسن السٌد حماده محمد

جٌدناجح600445صاج اعمالشبرا معادن5347887اسماعٌل صبحى حمدى محمد

جٌدناجح600438صاج اعمالشبرا معادن5347888الحمٌد عبد احمد خالد محمد

جداً جٌدناجح600457صاج اعمالشبرا معادن5347889احمد محمد رمضان محمد

جٌدناجح600428صاج اعمالشبرا معادن5347890اسماعٌل السٌد مكرم سامح محمد

جٌدناجح600431صاج اعمالشبرا معادن5347891العلٌم عبد سعٌد اشرؾ محمود

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347892الباسط عبد بدوى صبرى محمود

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347893عواد سٌد محمود مصطفى

جٌدناجح600448صاج اعمالشبرا معادن5347894حسٌن انور صبرى ٌوسؾ

ثانً دور600صاج اعمالشبرا معادن5347895محمود عطا الدٌن عالء ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600472لحامشبرا معادن5347901احمد المنعم عبد اٌمن احمد

جداً جٌدناجح600470لحامشبرا معادن5347902عباس احمد توفٌق احمد

مفصول600لحامشبرا معادن5347903الفتاح عبد رضا حسن احمد

جداً جٌدناجح600469لحامشبرا معادن5347904مرسى شحاته شفٌق صابر احمد

جداً جٌدناجح600484لحامشبرا معادن5347905متولى حامد محمد احمد

ثانً دور600لحامشبرا معادن5347906محمد عاٌد محمد احمد

جداً جٌدناجح600491لحامشبرا معادن5347907خلٌفه المنعم عبد مصطفى احمد

جٌدناجح600448لحامشبرا معادن5347908الرب جاد على عاشور اسالم

جداً جٌدناجح600472لحامشبرا معادن5347909ورد شحات قاسم محمد اسالم

جداً جٌدناجح600471لحامشبرا معادن5347910مصطفى دروٌش سٌد اشرؾ

جداً جٌدناجح600494لحامشبرا معادن5347911تمراز السٌد محمد السٌد

جداً جٌدناجح600482لحامشبرا معادن5347912محمد جاد ثابت حسٌن

مفصول600لحامشبرا معادن5347913على حلمى هانى حلمى

جٌدناجح600444لحامشبرا معادن5347914محمد سٌد رجب خالد

جداً جٌدناجح600457لحامشبرا معادن5347915شحات محمد شحات طلعت خالد



جداً جٌدناجح600478لحامشبرا معادن5347916مصطفى الحمٌد عبد محمد خالد

جداً جٌدناجح600476لحامشبرا معادن5347917محمد عبده محمد خالد

جداً جٌدناجح600470لحامشبرا معادن5347918عنكش سٌد رشاد ٌحى رشاد

جداً جٌدناجح600503لحامشبرا معادن5347919كامل رمضان محمد سامح

ثانً دور600لحامشبرا معادن5347920احمد الحمٌد عبد سعد موسى سعد

جداً جٌدناجح600463لحامشبرا معادن5347921منصور طه سعٌد احمد سعٌد

أمتٌازناجح600550لحامشبرا معادن5347922الرحمن عبد السٌد نبٌل سٌد

جداً جٌدناجح600475لحامشبرا معادن5347923عزاز الرازق عبد ٌسرى الرازق عبد

 ابراهٌم سٌد عزوز ثروت الرحمن عبد

نجم
جداً جٌدناجح600467لحامشبرا معادن5347924

جداً جٌدناجح600463لحامشبرا معادن5347925محمد العلٌم عبد هانى الرحمن عبد

جٌدناجح600437لحامشبرا معادن5347926سلٌمان مختار محمد العزٌز عبد

جداً جٌدناجح600458لحامشبرا معادن5347927احمد جابر احمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600482لحامشبرا معادن5347928حسن جالل فرحات رضا هللا عبد

جداً جٌدناجح600480لحامشبرا معادن5347929المعطى عبد على محمد على

جداً جٌدناجح600464لحامشبرا معادن5347930صقر العاطى عبد سعد رضا عمار

جداً جٌدناجح600462لحامشبرا معادن5347931ابراهٌم دسوقى ابراهٌم رافت عمرو

جداً جٌدناجح600491لحامشبرا معادن5347932محمد فهمى محمد فهمى

جداً جٌدناجح600457لحامشبرا معادن5347933متولى محمود زكرٌا فوزى

جٌدناجح600444لحامشبرا معادن5347934المحسن عبد النجا ابو احمد محمد

جداً جٌدناجح600491لحامشبرا معادن5347935الستار عبد فوزى اٌمن محمد

ثانً دور600لحامشبرا معادن5347936ابراهٌم محمد اٌمن محمد

جداً جٌدناجح600475لحامشبرا معادن5347937رٌاض ممدوح رٌاض محمد

جداً جٌدناجح600472لحامشبرا معادن5347938مكاوى احمد ؼرٌب شوقى محمد

جداً جٌدناجح600481لحامشبرا معادن5347939العزٌز عبد مصطفى طارق محمد

 الحفٌظ عبد محمد الحفٌظ عبد محمد

صقر
أمتٌازناجح600522لحامشبرا معادن5347940

جداً جٌدناجح600475لحامشبرا معادن5347941علوان الرحمن عبد السٌد قاسم محمد

جداً جٌدناجح600486لحامشبرا معادن5347942محمد متولى امام محمود محمد

 مكرم محمد المجٌد عبد ممدوح محمد

هللا
جداً جٌدناجح600498لحامشبرا معادن5347943



جٌدناجح600437لحامشبرا معادن5347944محمد صدٌق موهوب محمد

جداً جٌدناجح600466لحامشبرا معادن5347945محمد عثمان فتحى ناصر محمد

جداً جٌدناجح600450لحامشبرا معادن5347946المنعم عبد كمال المنعم عبد محمود

جداً جٌدناجح600471لحامشبرا معادن5347947المجد ابو محمد محمود محمد محمود

جداً جٌدناجح600479لحامشبرا معادن5347948الشٌن السٌد احمد مصطفى

جٌدناجح600419لحامشبرا معادن5347949ابراهٌم محمد اٌمن مصطفى

جٌدناجح600442لحامشبرا معادن5347950توفٌق همام محمد مصطفى

جٌدناجح600440لحامشبرا معادن5347951القادر عبد بشرى ولٌد مؤمن

جٌدناجح600443لحامشبرا معادن5347952العشرى السالم عبد ابراهٌم الدٌن نور

مفصول600لحامشبرا معادن5347953امٌن كامل اشرؾ ٌوسؾ

جٌدناجح600446لحامشبرا معادن5347954فرج هللا عبد مدحت ٌوسؾ

جٌدناجح600435ورش ماكٌناتشبرا معادن5347961احمد سٌد احمد اٌمن احمد

جٌدناجح600424ورش ماكٌناتشبرا معادن5347962عطا محمد محمود الرحمن عبد احمد

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتشبرا معادن5347963همام حسٌن هارون فٌصل احمد

جٌدناجح600441ورش ماكٌناتشبرا معادن5347964ابراهٌم الدٌن محى ابراهٌم اسالم

جٌدناجح600411ورش ماكٌناتشبرا معادن5347965عبٌد الرازق عبد سٌد اسالم

جداً جٌدناجح600453ورش ماكٌناتشبرا معادن5347966محمد الصمد عبد الداٌم عبد عادل اسالم

جٌدناجح600424ورش ماكٌناتشبرا معادن5347967حافظ شحات شعبان اشرؾ

جداً جٌدناجح600452ورش ماكٌناتشبرا معادن5347968اللطٌؾ عبد القادر عبد محمود اشرؾ

جداً جٌدناجح600473ورش ماكٌناتشبرا معادن5347969مرى العلٌم عبد محمد محمد اٌهاب

جداً جٌدناجح600475ورش ماكٌناتشبرا معادن5347970سلوانس بنٌامٌن زكرٌا باهر

جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتشبرا معادن5347971رٌس ماهر محسن بٌشوى

جٌدناجح600401ورش ماكٌناتشبرا معادن5347972حجاج امام محمد حازم

جٌدناجح600436ورش ماكٌناتشبرا معادن5347973الؽنى عبد سعد محمد سعد

جٌدناجح600437ورش ماكٌناتشبرا معادن5347974كامل فاروق الدٌن عالء الرحمن عبد

 سلٌمان الشافى عبد محمد الشافى عبد

شاهٌن
جداً جٌدناجح600471ورش ماكٌناتشبرا معادن5347975

جٌدناجح600434ورش ماكٌناتشبرا معادن5347976محمد العال عبد هانى العال عبد

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتشبرا معادن5347977سالمه رمضان سالمة هللا عبد



جٌدناجح600444ورش ماكٌناتشبرا معادن5347978شحاته ابراهٌم فؤاد حمٌدو  على

جٌدناجح600414ورش ماكٌناتشبرا معادن5347979الواحد عبد على سٌد على

مفصول600ورش ماكٌناتشبرا معادن5347980الحمٌد عبد هللا عبد بحٌرى محمد

جٌدناجح600439ورش ماكٌناتشبرا معادن5347981احمد بركات حسنى محمد

مفصول600ورش ماكٌناتشبرا معادن5347982دسوقى حسن دسوقى محمد

جٌدناجح600426ورش ماكٌناتشبرا معادن5347983الؽنى عبد الفتاح عبد رمضان محمد

جٌدناجح600407ورش ماكٌناتشبرا معادن5347984الخالق عبد محمود فرج محمد

جٌدناجح600423ورش ماكٌناتشبرا معادن5347985الظاهر عبد سٌد ٌاسر محمد

جٌدناجح600422ورش ماكٌناتشبرا معادن5347986ندا مصطفى احمد محمود

جٌدناجح600390ورش ماكٌناتشبرا معادن5347987حٌدر ابراهٌم محمد ابراهٌم مصطفى

جٌدناجح600434ورش ماكٌناتشبرا معادن5347988سلٌمان سٌد سلٌمان السعود ابو مصطفى

جٌدناجح600424ورش ماكٌناتشبرا معادن5347989على العال ابو فهمى سمٌر نبٌل

جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌناتشبرا معادن5347990القاضى محمود احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600445ورش ماكٌناتشبرا معادن5347991مكاوى محمد جمال ٌوسؾ

جٌدناجح600399ورش ماكٌناتشبرا معادن5347992بكرى قرنى محمد ٌوسؾ

شبرا معادن5348001عطون حكٌم راضى ابانوب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348002حجازى ربٌع ابراهٌم رضا ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600425

شبرا معادن5348003ابراهٌم سوٌلم احمد سوٌلم احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600463

 على الحمٌد عبد حمدان عماد احمد

خلٌفه
شبرا معادن5348004

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600445

شبرا معادن5348005صاوى محمد سامى اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348006ٌوستاس كامل عرٌان انطونٌوس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348007محمد علٌوه على فتحى اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348008الحمٌد عبد السٌد خالد اٌهاب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600475

شبرا معادن5348009محمود زكى محمد الدٌن حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348010متولى محمد الشحات جمعه حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

شبرا معادن5348011اللطٌؾ عبد سٌد حسن حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348012قناوى محمد السٌد محمود حسام
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 الرحمن عبد محمود الرحمن عبد

ٌونس محمود
شبرا معادن5348013

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600



شبرا معادن5348014الحكٌم عبد عزت سٌد عزت
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348015مٌخائٌل عزٌز ماهر عزٌز
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348016محمد على حسٌن على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600438

شبرا معادن5348017على حسانٌن على فوزى على
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

شبرا معادن5348018قناوى على صبره عماد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348019محمد الهادى عبد سالمة عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348020العظٌم عبد احمد ناجى عمر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600479

شبرا معادن5348021عٌسى مهلهل هللا عبد سعٌد فارس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348022العال عبد حسن على فارس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

شبرا معادن5348023السٌد محمد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348024مصطفى محمد ابراهٌم اشرؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348025احمد سٌد متولى اسماعٌل اٌمن محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348026محمود حسٌن شحاته محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348027احمد شعبان شرٌؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348028الفتاح عبد محمد شرٌؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348029حسن زكى محمد عادل محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348030سلٌمان محمد عاطؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348031محمد ابراهٌم عزت محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348032محمد محمود مسعد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348033عفٌفى العلٌم عبد بهى احمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348034مصطفى العظٌم عبد سعٌد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348035تامر تمساح كمال محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

شبرا معادن5348036علٌوه محمد علٌوه محمد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

جداً جٌدناجح600481معادن سباكةشبرا معادن5348041محمد احمد الهادى عبد احمد

جداً جٌدناجح600469معادن سباكةشبرا معادن5348042محمد على محمد احمد

جٌدناجح600439معادن سباكةشبرا معادن5348043احمد محمود محمد احمد

جٌدناجح600423معادن سباكةشبرا معادن5348044على احمد على محمود احمد

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348045حسٌن مصطفى طه احمد اسامه



ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348046احمد سٌد هشام اسامه

جداً جٌدناجح600467معادن سباكةشبرا معادن5348047على محمد رجب اسالم

جداً جٌدناجح600463معادن سباكةشبرا معادن5348048احمد التواب عبد مختار اٌهاب

 المجٌد عبد عبود المنعم عبد حمدى

الشٌخ
ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348049

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348050جرجس بالى حكٌم نادى رٌمون

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348051حسٌن فوزى محمد زٌاد

جداً جٌدناجح600479معادن سباكةشبرا معادن5348052السٌد سلٌمان محمد سلٌمان

جداً جٌدناجح600496معادن سباكةشبرا معادن5348053فرج السٌد النبى عبد سٌد

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348054محمد السٌد كمال اشرؾ صبرى

جداً جٌدناجح600479معادن سباكةشبرا معادن5348055المنعم عبد عاطؾ خالد عاطؾ

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348056احمد محمد احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600474معادن سباكةشبرا معادن5348057حسن حلمى الدٌن عماد الرحمن عبد

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348058ٌوسؾ السٌد امام محمد الرحمن عبد

 الفضٌل عبد مصطفى الرحمن عبد

مصطفى
ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348059

مفصول600معادن سباكةشبرا معادن5348060الخالق عبد الدسوقى ٌحى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600483معادن سباكةشبرا معادن5348061شرٌؾ محمد محمد القادر عبد

جٌدناجح600416معادن سباكةشبرا معادن5348062ذكى فرحات محمد فرحات

ثانً دور600معادن سباكةشبرا معادن5348063جرجس مجلع فتحى ماهر كٌرلس

جٌدناجح600416معادن سباكةشبرا معادن5348064بولس منصور ٌوسؾ ماٌكل

جداً جٌدناجح600509معادن سباكةشبرا معادن5348065على احمد عٌد احمد محمد

جٌدناجح600447معادن سباكةشبرا معادن5348066مهنى محروس رمضان محمد

جداً جٌدناجح600458معادن سباكةشبرا معادن5348067حسن حسٌن طارق محمد

جداً جٌدناجح600481معادن سباكةشبرا معادن5348068الحمٌد عبد المنعم عبد محمدعصام

مفصول600معادن سباكةشبرا معادن5348069مصطفى محمد احمد محمود

جٌدناجح600425معادن سباكةشبرا معادن5348070صادق محمود خالد محمود

جٌدناجح600432معادن سباكةشبرا معادن5348071السعٌد محمد سمٌر مصطفى

جداً جٌدناجح600499معادن سباكةشبرا معادن5348072حماد فرج مبروك محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600493معادن سباكةشبرا معادن5348073رفاعى حامد محمد الهادى عبد نبٌل



جداً جٌدناجح600462معادن سباكةشبرا معادن5348074محمد شوقى محمد نور

جٌدناجح600425معادن سباكةشبرا معادن5348075العزٌز عبد عٌد احمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600483اسطمبات برادةشبرا معادن5348081شبٌب ابوضٌؾ شعبان احمد

جداً جٌدناجح600474اسطمبات برادةشبرا معادن5348082ابراهٌم محمد رجب مجدى احمد

ثانً دور600اسطمبات برادةشبرا معادن5348083احمد العلٌم عبد محمد احمد

جداً جٌدناجح600491اسطمبات برادةشبرا معادن5348084الشاٌب سعٌد سعد محمد الدٌن تاج

جداً جٌدناجح600457اسطمبات برادةشبرا معادن5348085مصطفى حسٌن محمد احمد حسام

جداً جٌدناجح600494اسطمبات برادةشبرا معادن5348086احمد الدٌن صالح خالد الرحمن عبد

 عبد العزٌز عبد على العزٌز عبد

الموجود
مفصول600اسطمبات برادةشبرا معادن5348087

جداً جٌدناجح600478اسطمبات برادةشبرا معادن5348088عٌد محمد خالد عمر

أمتٌازناجح600517اسطمبات برادةشبرا معادن5348089عمر هللا فتح طه فتحى

جداً جٌدناجح600462اسطمبات برادةشبرا معادن5348090ابراهٌم اللطٌؾ عبد اسامه محمد

 عبد محمد الرازق عبد حافظ محمد

الرحمن
جداً جٌدناجح600454اسطمبات برادةشبرا معادن5348091

جداً جٌدناجح600469اسطمبات برادةشبرا معادن5348092محمود حسن حسام محمد

جداً جٌدناجح600472اسطمبات برادةشبرا معادن5348093حسن محمود سالمة ربٌع محمد

جٌدناجح600417اسطمبات برادةشبرا معادن5348094داود السٌد هللا عبد محمد

جٌدناجح600445اسطمبات برادةشبرا معادن5348095زاٌد الفتاح عبد فتحى محمد

جٌدناجح600435اسطمبات برادةشبرا معادن5348096عٌد محمد محمد شداد محمود

جداً جٌدناجح600492اسطمبات برادةشبرا معادن5348097عفٌفى محمود طارق محمود

أمتٌازناجح600513اسطمبات برادةشبرا معادن5348098سلٌمان سالمه شحات ٌاسر محمود

جداً جٌدناجح600494اسطمبات برادةشبرا معادن5348099لطفى الرؤؾ عبد صالح مصطفى

جداً جٌدناجح600501اسطمبات برادةشبرا معادن5348100العاطى عبد سعد العاطى عبد مصطفى

جداً جٌدناجح600477اسطمبات برادةشبرا معادن5348101المعطى عبد السٌد هللا عبد محمد مهاب

مفصول600اسطمبات برادةشبرا معادن5348102بسالٌوس فكرى فتحى مٌخائٌل

جداً جٌدناجح600495اسطمبات برادةشبرا معادن5348103ابراهٌم احمد محمود احمد هشام

جداً جٌدناجح600489اسطمبات برادةشبرا معادن5348104مبروك السٌد طنطاوى ٌوسؾ

جٌدناجح600409الومٌتالشبرا معادن5348111حامد حمزه احمد ابراهٌم

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348112الفتاح عبد دٌاب الفتاح عبد ادهم



جٌدناجح600433الومٌتالشبرا معادن5348113العظٌم عبد الدٌن عز فارس اسالم

جٌدناجح600415الومٌتالشبرا معادن5348114محمد المنصؾ عبد اشرؾ اٌمن

جٌدناجح600421الومٌتالشبرا معادن5348115الجواد عبد حسٌن محمود حسٌن

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348116محمد سٌد مدحت زٌاد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348117هللا عبد زكرٌا وائل الرحمن عبد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348118الفتاح عبد عطٌه ناصر عطٌة

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348119بٌومى الؽنى عبد سعٌد محمد عالء

جٌدناجح600423الومٌتالشبرا معادن5348120ابوزٌد محمود على محمد على

جٌدناجح600425الومٌتالشبرا معادن5348121اسماعٌل قرنى محمد عماد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348122الفتاح عبد حداد الفتاح عبد فضل

جٌدناجح600415الومٌتالشبرا معادن5348123اسحق كورمٌل اشرؾ فلوباتٌر

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348124سعد احمد احمد كمال

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348125الشٌخ محمود اسامه محمد

مقبولناجح600388الومٌتالشبرا معادن5348126محفوظ ناجى اسامه محمد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348127الشاذلى عبده الشاذلى محمد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348128عٌسى محمد تامر محمد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348129بخٌت محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600410الومٌتالشبرا معادن5348130ندا الخالق عبد حلمى عاطؾ محمد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348131حسن البشٌر محمد عصام محمد

جٌدناجح600424الومٌتالشبرا معادن5348132فرحات عفٌفى فتحى محمد

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348133محمد النبى عبد جابر محمود

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348134نصٌؾ محمود عرفه محمود

جٌدناجح600390الومٌتالشبرا معادن5348135الواحد عبد سعٌد ٌسرى محمود

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348136احمد مصطفى احمد مصطفى

مقبولناجح600381الومٌتالشبرا معادن5348137احمد نصار النبى عبد عصام مصطفى

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348138زٌد ابو محمود على محمد مصطفى

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348139على محمود محمد مهند

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348140سعٌد القادر عبد احمد هاشم



ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348141ابراهٌم فهمى حسنى هشام

مفصول600الومٌتالشبرا معادن5348142اللطٌؾ عبد محمد عماد هشام

ثانً دور600الومٌتالشبرا معادن5348143الفرماوى بٌومى سلٌمان هللا عبد ٌوسؾ

5348151عالم محمد عالم ابراهٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600426المعادن خراطة

5348152احمد سٌد انٌس رفاعى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600504المعادن خراطة

5348153شعبان عٌد ذكرى رمضان احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600442المعادن خراطة

5348154هللا عبد محمود المجٌد عبد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600المعادن خراطة

5348155عفٌفى عبده محمد الدٌن عز احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600423المعادن خراطة

5348156سالمه محمد عٌد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600412المعادن خراطة

5348157عبده محمد فتحى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600390المعادن خراطة

5348158السٌد ابراهٌم محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600455المعادن خراطة

5348159ناصر سالم عٌد محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600440المعادن خراطة

5348160محمد فوزى محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600441المعادن خراطة

5348161شمس محمود محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مقبولناجح600354المعادن خراطة

5348162اللطٌؾ عبد فتحى وائل امٌر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600425المعادن خراطة

5348163مبروك محمد محمد محسن حسن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600429المعادن خراطة

5348164حسٌن محمد حسٌن عمر حسنى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600401المعادن خراطة

5348165الحفٌظ عبد حسٌن صبرى حسٌن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600المعادن خراطة

5348166ابراهٌم محمود اسامه خالد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مقبولناجح600382المعادن خراطة

5348167محمد احمد هللا عبد محمد خالد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مقبولناجح600371المعادن خراطة

5348168الدٌن عز عامر حسام سالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600418المعادن خراطة

5348169الحلٌم عبد السٌد سمٌر سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600441المعادن خراطة

 عبد محمد ابراهٌم اشرؾ الدٌن سٌؾ

هللا
5348170

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600432المعادن خراطة

5348171سلٌمان صبرى سعٌد صبرى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600432المعادن خراطة

5348172محمد نصر محمد عاصم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468المعادن خراطة

 عبد الحلٌم عبد اشرؾ الرحمن عبد

الحلٌم
5348173

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600465المعادن خراطة

5348174ربه عبد بالل محمد الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600442المعادن خراطة

5348175اسماعٌل هللا عبد احمد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600459المعادن خراطة



5348176محمود هللا عبد محمد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600456المعادن خراطة

5348177الموجود عبد احمد اٌمن على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600424المعادن خراطة

5348178الحلٌم عبد فكرى صبرى عمار
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600440المعادن خراطة

5348179محمد الفتوح ابو الناصر عبد عمرو
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600417المعادن خراطة

5348180الرحمن عبد احمد سعٌد اسعد كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600415المعادن خراطة

5348181فراج سٌد محمد كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600455المعادن خراطة

5348182شحاته فام ٌعقوب سامح كٌرلس
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600454المعادن خراطة

5348183الحلٌم عبد محمد حازم محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600439المعادن خراطة

5348184عامر على حسٌن محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600المعادن خراطة

5348185البدرى محمد سٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600458المعادن خراطة

5348186شعبان رمضان شعبان محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600434المعادن خراطة

5348187احمد سٌد جبر على الجابر عبد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600431المعادن خراطة

5348188ندا احمد على محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600434المعادن خراطة

5348189مرزوق النبى عبد ماهر محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600421المعادن خراطة

5348190شعبان سٌد شعبان مجدى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600440المعادن خراطة

5348191احمد محمود احمد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600435المعادن خراطة

5348192احمد رافت محمد سامح محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مقبولناجح600381المعادن خراطة

5348193محمود وحٌد فراج محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600441المعادن خراطة

5348194المطلب عبد احمد ذكرٌا مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600435المعادن خراطة

5348195عشرى محمد السٌد عبده سعد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600436المعادن خراطة

5348196هاشم لبٌب سعٌد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600457المعادن خراطة

5348197بٌومى هللا عبد محمد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600433المعادن خراطة

5348198عٌسى فتحى محمود مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600456المعادن خراطة

5348199السٌد عبد مصطفى محمود مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600472المعادن خراطة

5348200حسٌن محمد العنٌن ابو نبٌل مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600433المعادن خراطة

5348201مرزوق فؤاد محمد الحمٌد عبد هشام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600477المعادن خراطة

5348202المعبود عبد حسن احمد ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600434المعادن خراطة

5348211احمد على حسن احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600481صاج اعمال



5348212سالم محمد السٌد محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482صاج اعمال

5348213كمال زكى محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600490صاج اعمال

5348214سعد بخٌت حسٌن جمال اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600493صاج اعمال

5348215محمد الباسط عبد حسنى اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600499صاج اعمال

5348216محمد حاتم رضا اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600488صاج اعمال

5348217عٌد محمد مدحت بالل
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600499صاج اعمال

5348218سالم رزق ابراهٌم الحمٌد عبد جمال
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600477صاج اعمال

5348219الحمٌد عبد محمود ناصر حسام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600493صاج اعمال

5348220سلٌمان محمد امٌن سلٌمان حمدى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600479صاج اعمال

5348221محمد الرازق عبد محروس احمد رزق
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600508صاج اعمال

5348222احمد عبده سمٌرسٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600499صاج اعمال

5348223السٌد خلؾ اٌمن الدٌن سٌؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600511صاج اعمال

5348224المنعم عبد العال ابو سلطان الدٌن سٌؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600523صاج اعمال

5348225العلٌم عبد المنعم عبد مصطفى صابر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600488صاج اعمال

5348226الحى عبد عادل احمد الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600480صاج اعمال

5348227احمد سلطان شعبان الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600493صاج اعمال

5348228زٌدان العال عبد وحٌد العال عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600473صاج اعمال

5348229على العزٌز عبد مصطفى سٌد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600497صاج اعمال

5348230احمد حسن محمد الوهاب عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486صاج اعمال

5348231محمود سٌد مجدى على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482صاج اعمال

5348232محمد على محمد على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600508صاج اعمال

5348233ؼراب محمود محمد خالد عماد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482صاج اعمال

5348234محمد ابراهٌم عوٌس ابراهٌم عمرو
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600499صاج اعمال

5348235سٌد انٌس رمضان محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600516صاج اعمال

5348236محمود سعد مسعد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600502صاج اعمال

5348237سعٌد حلمى هانى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600502صاج اعمال

5348238عمر سلٌمان هانى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600495صاج اعمال

5348239احمد حسن سعٌد الفتاح عبد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600504صاج اعمال



5348240الشٌخ محمود فرٌد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600493صاج اعمال

5348241ٌوسؾ اللطٌؾ عبد قدرى محمد ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600484صاج اعمال

5348251عسر ذكى محمدى رافت احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600517لحام

5348252محمد مٌسره طارق احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600502لحام

5348253ابوالمجد احمد عبدهللا سٌد ادهم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600435لحام

5348254محمد محمد دسوقى على ادهم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600471لحام

5348255ابراهٌم امام امام احمد اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600495لحام

5348256فرحات هللا عبد محمد رمضان جمال
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486لحام

5348257خلٌل محمد عطٌه زٌاد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600481لحام

5348258محمد محمود صبرى سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600489لحام

5348259دبور اسماعٌل طه اسماعٌل طه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482لحام

5348260سلٌمان احمد على محمد الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600476لحام

5348261محمد الحكٌم عبد اشرؾ هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600439لحام

5348262السالم عبد اسماعٌل سٌد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600454لحام

5348263احمد حسن شلبى هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600477لحام

5348264سٌد حافظ احمد على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486لحام

5348265ٌوسؾ العلٌم عبد طالب ابو محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462لحام

5348266سٌد ابراهٌم طارق محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600463لحام

5348267رحٌم فتحى طارق محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462لحام

5348268النادى محمود فهمى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600480لحام

5348269جمعه عواد احمد سالمه محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600491لحام

5348270محمد احمد محمود هانى محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600500لحام

5348271محمد مصطفى عزت مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462لحام

5348272العلٌم عبد هللا عبد محمود مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600473لحام

5348273محمد الحكٌم عبد اشرؾ ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600443لحام

5348281مجلع ٌوسؾ هانى ابانوب
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468ورش ماكٌنات

5348282بٌومى انور اشرؾ احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600461ورش ماكٌنات

5348283مشالى محمد امام احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600448ورش ماكٌنات



5348284حجازى شعبان خلٌل احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600440ورش ماكٌنات

5348285الحمٌد عبد حسن رافت احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600451ورش ماكٌنات

5348286الدجوى نجٌب بحٌرى رمضان احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600476ورش ماكٌنات

5348287حسن السٌد شعبان رمضان احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468ورش ماكٌنات

5348288محمد عطٌه الدٌن عز احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600469ورش ماكٌنات

5348289كامل عطٌه الدٌن كمال احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌنات

5348290خشم ابو عٌد محمد مجدى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600480ورش ماكٌنات

5348291القادر عبد سٌد الحى عبد ادهم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600452ورش ماكٌنات

5348292السٌد توفٌق محمد توفٌق اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600477ورش ماكٌنات

5348293هللا عبد السٌد محمود السٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600493ورش ماكٌنات

5348294محمد الرؤؾ عبد خالد خالد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600ورش ماكٌنات

5348295سالم منصور عثمان رمضان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600511ورش ماكٌنات

5348296محمد الخٌر ابو احمد زٌاد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600501ورش ماكٌنات

5348297امام سلٌمان اٌمن سلٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600465ورش ماكٌنات

5348298موسى محمد السٌد عادل سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600500ورش ماكٌنات

5348299اسماعٌل جمعه سٌد محمد سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600469ورش ماكٌنات

5348300احمد محمد فوزى هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600503ورش ماكٌنات

5348301كامل عطٌه الدٌن كمال عطٌه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600460ورش ماكٌنات

5348302محمد الفتاح عبد طارق على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600497ورش ماكٌنات

5348303محمود امٌن فتحى محمد على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600476ورش ماكٌنات

5348304على محمد وائل على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600ورش ماكٌنات

 ضٌؾ احمد الظاهر عبد حسن كرٌم

الظاهر عبد
5348305

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600456ورش ماكٌنات

5348306االمبابى محمد سمٌر كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600476ورش ماكٌنات

5348307السباعى حسن الؽنى عبد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600497ورش ماكٌنات

5348308فهمى محمد اشرؾ محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600497ورش ماكٌنات

 نصر محمد الموجود عبد جمال محمد

الدٌن
5348309

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468ورش ماكٌنات

5348310محمود محمد محمود االحد عبد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600451ورش ماكٌنات

5348311السٌد عبد احمد محمود محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600477ورش ماكٌنات



5348312سٌد حامد ناصر محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600452ورش ماكٌنات

5348313حسن المنعم عبد وائل محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486ورش ماكٌنات

5348314فهٌم المجٌد عبد عوض محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600460ورش ماكٌنات

5348315العزٌز عبد حسنٌن احمد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600481ورش ماكٌنات

5348316المحسن عبد حسن حنفى مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600483ورش ماكٌنات

5348317سالم احمد السٌد عبده مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600447ورش ماكٌنات

5348318بدر مصطفى عوض محمود مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600429ورش ماكٌنات

5348319فتحى محمد مصطفى معاذ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486ورش ماكٌنات

5348320امٌن محمد امٌن معتز
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600491ورش ماكٌنات

5348321صموئٌل فتحى رفعت مٌنا
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600476ورش ماكٌنات

5348322حسن على العزٌز عبد سٌد نادر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462ورش ماكٌنات

5348323محمد سٌد مجدى ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600443ورش ماكٌنات

5348331حسن السٌد عاطؾ ابراهٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

5348332حسٌن محمد النظٌر عبد حسٌن احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600488

5348333محمد السٌد محمد خالد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600479

5348334جزولى الوارث عبد سمٌر اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600477

5348335العلٌم عبد على احمد اٌمن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600450

5348336السٌد محمد فرج باسم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600438

5348337ٌوسؾ سالمه محمود سالمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600479

5348338محمد الموجود عبد الرحٌم عبد سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

5348339اللبان زكى الحكٌم عبد نصر صالح
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

 على الحمٌد عبد حسن الحمٌد عبد

الطنانى
5348340

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600395

5348341السالم عبد محمد حمدى الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

 عبد السالم عبد اشرؾ السالم عبد

الواحد
5348342

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600500

5348343محمد نصر سٌد الصادق عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600482

 عبد عشرى الوارث عبد الفتاح عبد

الفتاح
5348344

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600484

5348345البدوى سعد على ربٌع على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600433

5348346الحماقى ٌوسؾ القادر عبد عادل عمر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600475



5348347خالؾ حسن حموده فارس
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

5348348هللا عبد فرٌد فراج ابو فرٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600463

5348349احمد على فؤاد فؤادعلى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ؼائب600

5348350حسن محمد امٌن احمد كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

5348351محمد حسن النبى عبد اٌمن محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

5348352حمده ابو جمعه العاطى عبد عرفه محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600471

5348353شداد على السٌد على محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5348354ربه عبد سٌد محمود خالد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600458

5348355محمد المحسن عبد سمٌر محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

5348356حلمى المقصود عبد محمد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600451

5348357ابراهٌم الؽفار عبد حسن مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

5348361المطلب عبد سٌد على ابراهٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600484مٌكانٌكٌة صٌانة

5348362محمود ٌوسؾ اكرم احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462مٌكانٌكٌة صٌانة

5348363محمد الحمٌد عبد سعٌد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600478مٌكانٌكٌة صٌانة

5348364فهمى رمضان محسن احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600454مٌكانٌكٌة صٌانة

5348365عبده الباسط عبد هانى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600471مٌكانٌكٌة صٌانة

5348366تونى جمال محمد جمال
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600467مٌكانٌكٌة صٌانة

5348367ؼراب على الحلٌم عبد على خالد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600466مٌكانٌكٌة صٌانة

5348368الوهاب عبد محمد فتحى سمٌر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600462مٌكانٌكٌة صٌانة

5348369احمد مصطفى الدٌن عالء سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600465مٌكانٌكٌة صٌانة

5348370ٌاسٌن المجٌد عبد سامح شهاب
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600452مٌكانٌكٌة صٌانة

5348371محمد صالح الدٌن عالء صالح
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600479مٌكانٌكٌة صٌانة

5348372محمد العابدٌن زٌن اشرؾ الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600455مٌكانٌكٌة صٌانة

5348373رحمه ابراهٌم محمد اشرؾ الرحٌم عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600474مٌكانٌكٌة صٌانة

5348374صالح احمد عٌد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482مٌكانٌكٌة صٌانة

5348375زهرى محمود سٌد فرؼل شحاته محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600مٌكانٌكٌة صٌانة

5348376امام بٌومى سعد عادل محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600471مٌكانٌكٌة صٌانة

5348377على محمد النبى عبد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600489مٌكانٌكٌة صٌانة



5348378السٌد حسن عصام محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600436مٌكانٌكٌة صٌانة

5348379سلٌمان االمٌن ٌحى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600444مٌكانٌكٌة صٌانة

5348380السخى صالح احمد عٌد انور محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600467مٌكانٌكٌة صٌانة

5348381احمد ابراهٌم حسٌن مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600502مٌكانٌكٌة صٌانة

5348391نجٌب لوٌز عماد ابانوب
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جداً جٌدناجح600456

5348392البنا محمد خالد ابراهٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

5348393عثمان محمد السعود ابو جمعه احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600435

5348394حسن محمد رضوان احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جداً جٌدناجح600462

5348395محمد احمد احمد عاطؾ احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600447

 سٌؾ الحمٌد عبد حلمى محمد احمد

النصر
5348396

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
ثانً دور600

5348397امٌن شٌخون محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600449

5348398حامد احمد ولٌد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
مفصول600

5348399متبولى حلمى محمد ولٌد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
مقبولناجح600365

5348400ابراهٌم ٌوسؾ رافت اشرؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600424

5348401ؼرٌب فرج عادل حسام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جداً جٌدناجح600454

5348402العربى احمد ابراهٌم محمود خالد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600442

5348403محمد زكرٌا خالد زكرٌا
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جداً جٌدناجح600451

5348404خلٌل حبٌب ناجح سمٌر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600429

5348405عوض سٌد مجدى كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جداً جٌدناجح600459

5348406الملٌجى محمد محمود اشرؾ محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600425

5348407عبود محمد حسٌن محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600443

5348408عامر محمد احمد سعٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600439

5348409الفتاح عبد السٌد خالد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 حٌاكة ماكٌنات صٌانة

المالبس
جٌدناجح600443

5348421الؽنى عبد العال عبد ابراهٌم احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600482

5348422راضى على حسٌن حسٌن احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
مفصول600

5348423سلٌم محمد الملك عبد خالد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
أمتٌازناجح600524

5348424على الراضى عبد على احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600462

5348425الحسن ابو عاشور محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600478



5348426ٌوسؾ العزٌز عبد محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600497

5348427ابراهٌم محمد عبده محمود احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600453

5348428احمد الفتاح عبد عصام اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600468

5348429مدبولى حسن السباعى انور
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600500

5348430وصال صابر حسن عالء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600492

5348431احمد سٌد مصطفى الؽنى عبد عمرو
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600483

5348432ابراهٌم المنعم عبد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600507

5348433محمد الرحمن عبد جالل سٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جٌدناجح600447

5348434العربى السٌد محمود محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600468

5348435الفتاح عبد فرؼلى رمضان محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600487

5348436السٌد محمد السعٌد احمد مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600488

5348437احمد اسماعٌل فتحى ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600499

5348441محمد ابراهٌم احمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600464

5348442المنعم عبد احمد امبابى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600465

5348443محمود على حسام احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600463

5348444السٌد جاد محمد محمد ادهم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600457

5348445احمدعلى محمد اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600432

5348446حشاد محمد محمود سعد بدر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600434

5348447ربه عبد حسن النبى عبد حسن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600451

5348448هللا عبد حسن الحنونى محمد حسن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600426

5348449سالم ربٌع حسٌن هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600438

5348450بٌومى حسن صابر هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600439

5348451عطٌه على محمد على
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600438

5348452سالمه على سرٌع ابو احمد عمر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600440

5348453الؽنى عبد فرحات الؽنى عبد عمر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600463

5348454بخٌت سالمه نجٌب دانٌال مارتن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600488

5348455احمد على ابراهٌم محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600454

5348456محمد جاهٌن احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600452



5348457على الفتاح عبد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600459

5348458البارى عبد محمد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600426

5348459العزٌز عبد احمد اشرؾ محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600446

5348460ابراهٌم رزق اٌمن محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600456

5348461محمد ربٌع سعٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600464

5348462حامد محمد شرٌؾ محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
مفصول600

5348463السٌد على شعبان محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600442

5348464محمد حسن عادل محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600447

5348465حسنٌن محمد المنعم عبد عبده محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600440

5348466احمد حسٌن محمد عمرو محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
مفصول600

5348467منطاوى معوض منصور محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600457

5348468محمود محمد سعد عزت محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600439

5348469السٌد هالل نجم مصطفى محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600466

5348470احمد محمد احمد هشام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600441

5348471احمد السٌد محمد صابر ٌاسر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600452

5348481توما لبٌب عادل ابانوب
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

5348482محمد ؼرٌب ابراهٌم صالح ابراهٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

5348483خلٌفه محمود نبٌل محمد بٌومى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600490

5348484احمد السعٌد حازم احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

5348485الصاوى فرحات خٌرى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

5348486الرب جاد السٌد محمود شعبان احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600416

5348487الفتاح عبد محمود الدٌن صالح احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600506

5348488ابراهٌم صبحى اشرؾ اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600468

5348489سٌد الحمٌد عبد حسان محمد اسالم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

5348490الفتاح عبد زكرٌا احمد محمد حازم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600466

5348491عبدهللا الدٌن صالح عبدهللا صالح
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5348492العاطى عبد المؤمن عبد احمد ماجد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600505

5348493الفتاح عبد شعبان احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600457



5348494سلٌمان شفٌق السٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

5348495محمود حلمى العابدٌن زٌن محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

5348496عبدالرازق رمضان صبحى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

5348497السٌد عبده صبحى طارق محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600449

5348498رواش سامى العزٌز عبد عمرو محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600446

5348499احمد طه مصطفى محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

5348500محمد محمد رافت ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

5348511عفٌفى الحلٌم عبد المنعم عبد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600460آلى تحكم

5348512محمد عفٌفى عفٌفى مجدى احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600437آلى تحكم

5348513محمد محمود محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600428آلى تحكم

5348514العزٌز عبد ناجى اشرؾ حسام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600495آلى تحكم

5348515محمود سٌد محمود سٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600487آلى تحكم

5348516احمد شعبان احمد شعبان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600456آلى تحكم

5348517عبدهللا احمد شعبان الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600414آلى تحكم

5348518عوض حمدى عماد الرحمن عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600429آلى تحكم

5348519على طه سعٌد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600436آلى تحكم

5348520المالك عبد قرٌاقص كمٌل عز
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468آلى تحكم

5348521عاشور المحسن عبد جمال عماد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600469آلى تحكم

 المحسن عبد العاطى عبد عمرو كرم

حسن
5348522

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600457آلى تحكم

5348523مبروك العال عبد اٌمن كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600آلى تحكم

5348524محمد الجلٌل عبد محمد كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600448آلى تحكم

5348525فؤاد محمد احمد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600482آلى تحكم

5348526الواحد عبد رواش السٌد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600467آلى تحكم

5348527الرحمن عبد احمد حمزه محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600510آلى تحكم

5348528الحمٌد عبد اسماعٌل الحمٌد عبد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600487آلى تحكم

5348529مجاهد فهٌم رمضان عماد محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600481آلى تحكم

5348530احمد ابراهٌم مصطفى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600478آلى تحكم

5348531اسماعٌل محمد مصطفى محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600480آلى تحكم



5348532خلٌفه الدٌن عز خالد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600449آلى تحكم

5348533دروٌش هللا عبد محمد محمود
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600430آلى تحكم

5348534حجاج المنشاوى منصور محمد منصور
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600464آلى تحكم

5348535هللا عبد الاله عبد جمال ٌحى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600417آلى تحكم

5348541الفتاح عبد احمد عاشور احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600442

5348542احمد زاٌد محمد زاٌد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600457

5348543الهادى عبد محمد الهادى عبد هللا عبد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600466

5348544عثمان محمد نبٌه عماد كرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600460

5348545العال ابو محمد فهٌم طارق محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600434

5348546محمود جمعه عادل محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600450

 محمد الشافى عبد عبدالعزٌز محمد

ابراهٌم
5348547

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600450

5348548محمد القادر عبد شوك ابو على محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600426

5348549الدٌن سعد عزت مدحت محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جٌدناجح600447

5348550عزام محمد محمد نادر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600471

5348551على محمد مجدى هشام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600450

5348552جاد محمد عٌد ٌوسؾ
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 النسٌج صناعة

والترٌكو
جداً جٌدناجح600461

5348561لٌله سعد سالم عادل احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
مفصول600

5348562كمال مصطفى كمال احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600461

5348563هاشم ابو فؤاد محمد احمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600488

5348564محمود القادر عبد سالمه انس
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600456

5348565فانوس بارح نبٌل جورج
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600481

5348566فرج البكرى حسن احمد حسن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
مفصول600

5348567انٌس حسن صابر محمد صابر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600465

5348568المنعم عبد الحمٌد عبد احمد طه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600458

5348569الحمٌد عبد محمد اشرؾ محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600454

5348570علوان السعدى الحلٌم عبد وائل محمد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600480

5348571محمود شبل الرؤؾ عبد جالل مصطفى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة

 وطباعة الصباؼة

المنسوجات
جداً جٌدناجح600472

5348581العال عبد سلٌمان حسٌن ابراهٌم اسراء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبس



5348582الحلٌم عبد السٌد اٌمن اسراء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600الجاهزة المالبس

5348583الباقى عبد على حمدى اسراء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبس

5348584احمد محمد عمرو اسماء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبس

5348585معوض عٌسى ابراهٌم االء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبس

5348586موسى الشبراوى محمد امل
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600443الجاهزة المالبس

5348587محمد العزٌز عبد ٌاسر امنٌه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600423الجاهزة المالبس

5348588محمد خمٌس سالم انعام
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600474الجاهزة المالبس

5348589خلٌل سٌد الدٌن شمس احمد اٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600484الجاهزة المالبس

5348590مصلحى عٌد احمد اٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبس

5348591الحملى محمود كامل طوخى اٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600485الجاهزة المالبس

5348592الداٌم عبد كامل عباس فتحى اٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600501الجاهزة المالبس

5348593الفتاح عبد ابراهٌم محمد اٌمان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600447الجاهزة المالبس

5348594محمد جابر حسٌن اٌه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600466الجاهزة المالبس

5348595محمد منصور عادل اٌه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600الجاهزة المالبس

5348596محمدٌن فرؼلى نادى اٌه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600447الجاهزة المالبس

5348597عثمان احمد حسٌن جنات
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبس

5348598احمد محمود الرحٌم عبد جنه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبس

5348599عطٌه احمد عطٌه جهاد
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600الجاهزة المالبس

5348600زهران سٌد محمد حسن دنٌا
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600454الجاهزة المالبس

5348601محمد الرافع عبد رمضان دنٌا
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبس

5348602ربه عبد السٌد جمال رانا
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600498الجاهزة المالبس

5348603الجواد عبد الٌزٌد ابو بدر اٌمن رٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبس

5348604خلٌل مدبولى جالل مدبولى سمٌره
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600420الجاهزة المالبس

5348605احمد محمد امام الدٌن صالح سها
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبس

5348606خلٌل محمود عادل سوسن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبس

5348607الجزار السٌد العلٌم عبد عاطؾ شروق
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبس

5348608على الراضى عبد على شروق
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600521الجاهزة المالبس

5348609عبده محمد ٌحى شروق
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600494الجاهزة المالبس



5348610عثمان السٌد محمد سٌد شٌماء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبس

5348611اسماعٌل الهادى عبد ٌحٌى شٌماء
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600510الجاهزة المالبس

 عبد الوهاب عبد العاطى عبد صابرٌن

العاطى
5348612

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600499الجاهزة المالبس

5348613الصاوى الحسن ابو القاسم ابو عبٌر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبس

5348614حسانٌن حمزه عباده عماد عنان
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600469الجاهزة المالبس

5348615ابواس محمود السمٌع عبد رجائى فاطمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600الجاهزة المالبس

5348616محمود الرؤؾ عبد سمٌر فاطمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600531الجاهزة المالبس

5348617شعبان العزٌز عبد عادل فاطمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600470الجاهزة المالبس

5348618عٌسى بٌومى امام رجب محمد فاطمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600506الجاهزة المالبس

5348619على الرحٌم عبد محمد فاطمه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600479الجاهزة المالبس

5348620عثمان ضٌؾ ابو ممدوح فلاير
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600515الجاهزة المالبس

5348621اسكندر نجٌب كرم كارولٌن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبس

5348622السٌد ابراهٌم مصطفى مرٌم
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبس

5348623مصطفى صدٌق احمد منار
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبس

5348624عثمان الكرٌم جاد السٌد منى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600489الجاهزة المالبس

5348625رضوان فرج صابر احمد ندى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جٌدناجح600445الجاهزة المالبس

5348626الخالق عبد الرؤوؾ عبد اشرؾ ندى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600491الجاهزة المالبس

5348627ٌوسؾ احمد جمعه هاجر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
مفصول600الجاهزة المالبس

5348628حسٌن محمد سمٌر هاجر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600463الجاهزة المالبس

5348629حسن على محمود هبه
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبس

5348630محمد محمد الوفا ابو ابراهٌم هللا هدى
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبس

5348631الحلٌم عبد مصطفى وائل هدٌر
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600520الجاهزة المالبس

 عبد المقصود عبد النور عبد ٌاسمٌن

النور
5348632

 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
أمتٌازناجح600522الجاهزة المالبس

5348633زهران سٌد محمد على ٌاسمٌن
 للصناعات شبرا

والهندسٌة النسٌجٌة
جداً جٌدناجح600505الجاهزة المالبس

جٌدناجح600417الومٌتالالمظالت مشترك5348641على سعداوى سالم احمد

جٌدناجح600427الومٌتالالمظالت مشترك5348642الفتاح عبد زكى الفتاح عبد احمد

جٌدناجح600440الومٌتالالمظالت مشترك5348643ٌوسؾ جاد محمود احمد

جداً جٌدناجح600457الومٌتالالمظالت مشترك5348644السٌد طه طه مؤمن احمد



جٌدناجح600446الومٌتالالمظالت مشترك5348645االبجر محمد صالح اسالم

جٌدناجح600419الومٌتالالمظالت مشترك5348646خمٌس محمود محمود اسالم

جٌدناجح600431الومٌتالالمظالت مشترك5348647لبٌب لمعى سعٌد افراٌم

جٌدناجح600437الومٌتالالمظالت مشترك5348648ٌوسؾ الفتاح عبد الدٌن جمال الحسٌنى

جٌدناجح600449الومٌتالالمظالت مشترك5348649المالك عبد مٌخائٌل فؤاد بٌشوى

جٌدناجح600439الومٌتالالمظالت مشترك5348650منصور عطا بخٌت جرجس

جٌدناجح600447الومٌتالالمظالت مشترك5348651عجاٌبى عطا بشرى جرجس

جٌدناجح600447الومٌتالالمظالت مشترك5348652محمد فهمى صالح حسام

جٌدناجح600448الومٌتالالمظالت مشترك5348653محمد محمود محمد حسن

جداً جٌدناجح600460الومٌتالالمظالت مشترك5348654محمد مهدى فرج حمادة

جٌدناجح600439الومٌتالالمظالت مشترك5348655احمد سٌد اسالم الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600450الومٌتالالمظالت مشترك5348656على جمعه الواحد عبد هللا عبد

جٌدناجح600447الومٌتالالمظالت مشترك5348657عٌاد ابو القوى عبد ٌاسر هللا عبد

جٌدناجح600443الومٌتالالمظالت مشترك5348658رزق الملك عبد صفوت فادى

جٌدناجح600445الومٌتالالمظالت مشترك5348659على منصور محمد ٌحى فارس

جٌدناجح600448الومٌتالالمظالت مشترك5348660المجٌد عبد فاٌز المجٌد عبد فاٌز

جداً جٌدناجح600457الومٌتالالمظالت مشترك5348661تادرس ابراهٌم اشرؾ مارك

جداً جٌدناجح600450الومٌتالالمظالت مشترك5348662بشاره امٌن بشاره ماٌكل

جداً جٌدناجح600455الومٌتالالمظالت مشترك5348663فرؼلى محمد عوٌس جمال  محمد

جٌدناجح600449الومٌتالالمظالت مشترك5348664محمد امام فهمى جمال محمد

جداً جٌدناجح600450الومٌتالالمظالت مشترك5348665مرسى حسن صابر محمد

جٌدناجح600438الومٌتالالمظالت مشترك5348666الجواد عبد احمد الجواد عبد محمد

جداً جٌدناجح600465الومٌتالالمظالت مشترك5348667صٌام محمود حنفى الدٌن عماد محمد

جٌدناجح600444الومٌتالالمظالت مشترك5348668الخولى محمد محمد ماجد محمد

جٌدناجح600444الومٌتالالمظالت مشترك5348669المعطى عبد عٌد مصطفى محمد

جٌدناجح600447الومٌتالالمظالت مشترك5348670ابراهٌم على هانى محمد

جداً جٌدناجح600454الومٌتالالمظالت مشترك5348671محمد الرحمن عبد محمود جمال محمود

جداً جٌدناجح600459الومٌتالالمظالت مشترك5348672محمد الرحمن عبد اٌمن ٌاسر



جداً جٌدناجح600465الومٌتالالمظالت مشترك5348673على العزٌز عبد سامى ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600462الومٌتالالمظالت مشترك5348674سلطان صالح عماد ٌوسؾ

مفصول600الومٌتالالمظالت مشترك5348675مصطفى  حسٌن مجدى ٌوسؾ

جٌدناجح600443الومٌتالالمظالت مشترك5348676مهران العال عبد محمود ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600451الومٌتالالمظالت مشترك5348677انور ولٌم مٌالد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600464الومٌتالالمظالت مشترك5348678احمد سعد هانى ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348681محمد محمد اشرؾ احمد

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348682محمدٌن على حسن احمد

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348683احمد نظمى رافت احمد

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348684ابوعقده احمدرفاعى رفاعى احمد

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348685سعٌد عطٌه محمد عطٌه احمد

جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348686احمد السالم عبد قطب احمد

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348687منصور عوض منصور احمد

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348688هاشم احمد جمال اسالم

جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348689احمد الؽفار عبد خالد اسالم

جداً جٌدناجح600461السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348690سعد جبرٌل محمود اٌمن

جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348691اسماعٌل محمد فؤاد امٌر زٌاد

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348692سعٌد سعٌد ثابت زٌد

مفصول600السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348693تركى محمد محمد مجدى شرٌؾ

جداً جٌدناجح600477السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348694حسن رمضان عٌسى اٌمن الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600462السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348695على رمضان ناصر الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348696وهبه رضوان حسٌن هللا عبد

جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348697الهادى عبد محمود عبدهللا محمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600460السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348698بكرى احمد عاصم عمر

جٌدناجح600445السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348699احمد على سعد عماد عمرو

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348700المتجلى عبد العزٌز عبد ناصر فتحى

جداً جٌدناجح600480السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348701اٌوب محمد الدٌن كمال عزت كرٌم

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348702فراج محمد احمد محمد



جداً جٌدناجح600461السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348703سٌد تونً النبً عبد بدر محمد

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348704اسماعٌل محمد بهاء محمد

جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348705محمد سٌد جمال محمد

جداً جٌدناجح600471السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348706السٌد على رفعت محمد

جداً جٌدناجح600497السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348707طاهر مصطفى نادر محمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348708محمد العظٌم عبد احمد محمود

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348709اللطٌؾ عبد ابراهٌم خالد محمود

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348710االبجر محمد سعٌد مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348711خلٌفة محمد العال عبد اشرؾ نور

جداً جٌدناجح600458السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348712العال عبد حسن محمد ناصر هشام

مفصول600السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348713السالم عبد محمد زكرٌا ٌاسر

جٌدناجح600447السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348714حسن رمضان حسٌن ٌحى

جداً جٌدناجح600451السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348715صادق ٌحى خالد ٌحى

جداً جٌدناجح600498السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348716المحسن عبد العلٌم عبد اشرؾ ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600478السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348717السٌد احمد حسن شعبان ٌوسؾ

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةالمظالت مشترك5348718بركات الرازق عبد عمر ٌوسؾ

 عبد السعود ابو عصام ابوالسعود

الرؤؾ
المظالت مشترك5348721

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600469

المظالت مشترك5348722االزهرى محمد محمد جمال احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

المظالت مشترك5348723على اسماعٌل احمد خالد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600491

المظالت مشترك5348724فراج القادر عبد خالؾ احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

المظالت مشترك5348725ابراهٌم ٌوسؾ على سلٌمان احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

المظالت مشترك5348726سرٌع ابو امٌن شعبان احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478

المظالت مشترك5348727ابراهٌم محمد على احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

المظالت مشترك5348728ادم حمدان ادم ماهر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

المظالت مشترك5348729على عماره محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

المظالت مشترك5348730التواب عبد محمد مصطفى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

المظالت مشترك5348731العزٌز عبد محروس ناصر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

المظالت مشترك5348732الطالونى محمود احمد ٌحى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465



المظالت مشترك5348733ذكى حسن هانى حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

المظالت مشترك5348734سالمه رمضان محمد رمضان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

المظالت مشترك5348735سلٌمان سلٌمان حسن سلٌمان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

المظالت مشترك5348736حماد العزٌز عبد ابراهٌم سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

المظالت مشترك5348737احمد السٌد صبرى سٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

المظالت مشترك5348738منصور طه مامون طه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المظالت مشترك5348739ضمرانى المجد ابو عادل الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

المظالت مشترك5348740الوهاب عبد الؽفار عبد هانى الؽفار عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486

المظالت مشترك5348741جرجس شحاته سعٌدعزمى عزمى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

المظالت مشترك5348742الرازق عبد على حسن على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

المظالت مشترك5348743محمد حسنى محمد عمرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المظالت مشترك5348744العال ابو زٌن عواد زٌن عواد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المظالت مشترك5348745منصور الدسوقى محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

المظالت مشترك5348746احمد العزٌز عبد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600443

المظالت مشترك5348747ابراهٌم محمد تامر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505

المظالت مشترك5348748قطب محمد صبرى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

المظالت مشترك5348749الجٌد عبد محمد عاطؾ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

المظالت مشترك5348750سعٌد محمد الحلٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المظالت مشترك5348751حسن محمد الرحٌم عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

المظالت مشترك5348752المجٌد عبد سٌد المجٌد عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

المظالت مشترك5348753احمد حسن عشرى الدٌن عالء محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

المظالت مشترك5348754السٌد سالمه محمد محفوظ محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

المظالت مشترك5348755على نبوى هشام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

المظالت مشترك5348756ٌاسٌن سمٌح ٌاسٌن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

المظالت مشترك5348757زٌد ابو الرازق عبد زٌد ابو محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489

المظالت مشترك5348758الفتاح عبد سلطان عصام محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

المظالت مشترك5348759ابراهٌم ابراهٌم مسعد خالد مسعد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

المظالت مشترك5348760كامل كمال احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472



المظالت مشترك5348761الشكرى محمد السٌد محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

المظالت مشترك5348762ابراهٌم عثمان عطٌه ناصر الدٌن نور
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489

المظالت مشترك5348763سرٌع ابو فاروق عماد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600470

المظالت مشترك5348771ٌوسؾ زكرى ٌوسؾ ابانوب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

المظالت مشترك5348772الجنزورى الواحد عبد محمود ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

المظالت مشترك5348773محمد حسن احمد حسن احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

المظالت مشترك5348774اسماعٌل صبرى عالء اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600433

المظالت مشترك5348775نصر رزق سالمه اشرؾ امٌر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

المظالت مشترك5348776ٌوسؾ منصور رمضان ذكى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

المظالت مشترك5348777سطوحى الحفٌظ عبد سعد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600480

المظالت مشترك5348778محمد صدٌق عاطؾ زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

المظالت مشترك5348779زاٌد حسٌن سٌد عاطؾ سٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600443

المظالت مشترك5348780حسن محمود نبٌل سٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

المظالت مشترك5348781احمد محمود ابراهٌم شرٌؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

المظالت مشترك5348782محمد الحلٌم عبد السٌد الحلٌم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600476

المظالت مشترك5348783السٌد المجٌد عبد حمدى الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

 عبد المنعم عبد الجابر عبد الرحمن عبد

العاطى
المظالت مشترك5348784

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

المظالت مشترك5348785خلٌفه منصور عادل هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600441

المظالت مشترك5348786مدكور احمد محمد هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

المظالت مشترك5348787فرج فرحات السٌد عماد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

المظالت مشترك5348788ٌونس السمٌع عبد محمد عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

المظالت مشترك5348789سلٌمان  توفٌق سلٌمان فادى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

المظالت مشترك5348790عبٌد كمال مٌالد مجدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

المظالت مشترك5348791هدهد محمد محمد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

المظالت مشترك5348792حجر ماهر جمٌل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

المظالت مشترك5348793حسن فرج سٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

المظالت مشترك5348794السٌد على شاكر على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600438

المظالت مشترك5348795هللا عبد الفتوح ابو محمد محسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422



المظالت مشترك5348796المجٌد عبد الفتاح عبد هشام محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

المظالت مشترك5348797رضوان محمد محمد احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

المظالت مشترك5348798هللا عبد على الحمٌد عبد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600393

المظالت مشترك5348799المجٌد عبد رزق محمود محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

المظالت مشترك5348800ابراهٌم حمزه رضا مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600464

 عبد سلٌمان حسنى محمد مصطفى

الرحمن
المظالت مشترك5348801

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

المظالت مشترك5348802لبٌب صابر الخٌر ابو مٌنا
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

المظالت مشترك5348803سولاير ابراهٌم نبٌل نادر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

المظالت مشترك5348804عشرى العزٌز عبد النصر ابو ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

جداً جٌدناجح600487صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348811النجار العزٌز عبد رمضان احمد

أمتٌازناجح600540صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348812محمد السٌد محمد هشام ادهم

جداً جٌدناجح600508صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348813محمد محمد اشرؾ انور

أمتٌازناجح600525صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348814عرٌان رٌاض موسى بشنونه

أمتٌازناجح600512صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348815عبده محمود محمد سٌد

 ابو سلٌمان ضٌاء محمد الرحمن عبد

سنه
أمتٌازناجح600525صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348816

 عبد ابراهٌم مصرى الرحمن عبد

الحفٌظ
أمتٌازناجح600536صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348817

أمتٌازناجح600532صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348818محمود محمد مصطفى الرحمن عبد

أمتٌازناجح600524صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348819رزق محمد صالح الوهاب عبد

أمتٌازناجح600521صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348820الجلٌل عبد عمر هاشم على

أمتٌازناجح600523صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348821ٌوسؾ مهدى هللا عبد مهدى كرٌم

أمتٌازناجح600513صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348822محمد عبده حسن عادل محمد

جداً جٌدناجح600509صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348823على الفتاح عبد عباس محمد

أمتٌازناجح600538صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348824السٌد الحلٌم عبد هانى محمد

جداً جٌدناجح600495صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348825ؼرٌب الشافى عبد ٌحٌى محمد

أمتٌازناجح600530صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348826عبود السٌد محمد السٌد محمود

أمتٌازناجح600525صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348827محمد محمد ابراهٌم سٌد محمود

أمتٌازناجح600526صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348828عفٌفى احمد سٌد محمد محمود

أمتٌازناجح600537صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348829الشهابى فرج محمود مصطفى



مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348830عبدالعزٌز محمود عمرو هشام

أمتٌازناجح600538صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348831خلٌل الحمٌد عبد خلٌل ٌاسر

أمتٌازناجح600540صناعٌة الكترونٌاتالمظالت مشترك5348832احمد دروٌش ٌسرى ٌوسؾ

5348841حسن ابراهٌم خالد ابراهٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5348842عباس هللا عبد محمود سعٌد ابراهٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600494السٌارات صٌانة

5348843مبروك حسنٌن صابر عادل ابراهٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600484السٌارات صٌانة

5348844عٌسوى محمود ابراهٌم عصام ابراهٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600478السٌارات صٌانة

5348845محمد حسن حمدى حسن احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600420السٌارات صٌانة

5348846سالم ابراهٌم سالم احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600449السٌارات صٌانة

5348847تؽٌان هللا عبد عادل احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانة

5348848قطب المعبود عبد عصام احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600445السٌارات صٌانة

5348849عثمان محمود محمد عصام احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانة

5348850على محمد حلمى محسن احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600455السٌارات صٌانة

5348851السٌد احمد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600435السٌارات صٌانة

5348852محمد سعد احمد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600481السٌارات صٌانة

5348853حسن احمد انور محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600478السٌارات صٌانة

5348854احمد حسن سعٌد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600458السٌارات صٌانة

5348855داود حسن محمد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانة

5348856عالم شفٌق السالم عبد هشام احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600430السٌارات صٌانة

5348857فرج عكاشة ٌاسر احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600475السٌارات صٌانة

5348858شحات ابراهٌم شحات اسامة
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ؼائب600السٌارات صٌانة

5348859على منصور الرحمن عبد خالد اسالم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانة

5348860الكومى محمد مصطفى اسالم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600474السٌارات صٌانة

5348861حسٌن اسماعٌل رمضان اسماعٌل
 السٌارات صٌانة

بشبرا
مقبولناجح600387السٌارات صٌانة

5348862محمد كمال محمد محمد الشاذلى
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600439السٌارات صٌانة

5348863رمضان محمد كمال محمد اٌهاب
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600481السٌارات صٌانة

5348864ؼطاس عوض ؼطاس بوال
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانة

5348865عٌسى محمد عٌسى سٌد الدٌن حسام
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600494السٌارات صٌانة



5348866سلٌمان احمد محمد محمد احمد  حسن
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600487السٌارات صٌانة

5348867على حسن على حسن
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600507السٌارات صٌانة

5348868ٌوسؾ زاخر ٌوسؾ دٌفٌد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600497السٌارات صٌانة

5348869بشٌر رمضان اسامة رمضان
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600445السٌارات صٌانة

5348870على الدٌن سعد اٌمن سعد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانة

5348871العظٌم عبد السٌد اشرؾ الدٌن سٌؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600485السٌارات صٌانة

5348872سلٌمان سٌد جمال شهاب
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600469السٌارات صٌانة

5348873شحات محمد هلل عطا صالح
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600435السٌارات صٌانة

5348874احمد الحمٌد عبد عالء الحمٌد عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانة

5348875الرازق عبد اسماعٌل جمال الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600489السٌارات صٌانة

5348876السٌد السٌد رجب الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5348877احمد كمال سٌد الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
أمتٌازناجح600521السٌارات صٌانة

5348878حمد حسن محمد الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600441السٌارات صٌانة

5348879على كامل محمد الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5348880سٌد سعٌد نشات الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
أمتٌازناجح600531السٌارات صٌانة

5348881ابراهٌم محمد احمد عوض هللا عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600452السٌارات صٌانة

5348882على صابر سعٌد على
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600420السٌارات صٌانة

5348883مدبولى على محمد على
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600480السٌارات صٌانة

5348884عباس هللا عبد محمود محمد على
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600485السٌارات صٌانة

5348885على محمد مسعد محمد عماد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5348886جعفر على ابراهٌم اسماعٌل عمر
 السٌارات صٌانة

بشبرا
مفصول600السٌارات صٌانة

5348887عباس هللا عبد محمود سعٌد عمر
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600482السٌارات صٌانة

5348888محمد حافظ مجدى عمر
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانة

5348889عٌد محمد محمد سٌد فتحى
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600444السٌارات صٌانة

5348890على البٌلى اٌمن كرٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600439السٌارات صٌانة

5348891حفنى احمد عادل كرٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600509السٌارات صٌانة

5348892محمود ابراهٌم اشرؾ محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانة

5348893المجد ابو العظٌم عبد اشرؾ محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600481السٌارات صٌانة



5348894المعاطى ابو مرسى اشرؾ محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600431السٌارات صٌانة

5348895ابراهٌم مهدى الدٌن جمال محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5348896محمود حنفى حامد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
أمتٌازناجح600515السٌارات صٌانة

5348897مرسى حسن رفعت محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600506السٌارات صٌانة

5348898محمد المولى عبد سٌد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600420السٌارات صٌانة

5348899الجٌد عبد محمد الجٌد عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600498السٌارات صٌانة

5348900محمد االلفى الحكٌم عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانة

5348901فتحى محمد الحلٌم عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600428السٌارات صٌانة

5348902مصطفى محمد محمد هللا عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600429السٌارات صٌانة

5348903الرحمن عبد محمد المنعم عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانة

5348904سلٌمان السٌد محمد عماد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600494السٌارات صٌانة

5348905حسن الخالق عبد عمر محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600437السٌارات صٌانة

5348906العزٌز عبد الوهاب عبد محمود محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600484السٌارات صٌانة

5348907المجد ابو حداد مصطفى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600469السٌارات صٌانة

5348908حسن احمد وجدى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600405السٌارات صٌانة

5348909عطا محمود محمد اشرؾ محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600440السٌارات صٌانة

5348910العزٌز عبد محمود امٌن محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600440السٌارات صٌانة

5348911حسن موسى حسن محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600419السٌارات صٌانة

5348912محمد الفتاح عبد محمود رضا محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600422السٌارات صٌانة

5348913حسٌن حامد سالمة رمضان محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600503السٌارات صٌانة

5348914دروٌش سٌد ابراهٌم مصطفى
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600439السٌارات صٌانة

5348915السٌد حسنى اشرؾ مصطفى
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600476السٌارات صٌانة

 الجلٌل عبد مصطفى اشرؾ مصطفى

مصطفى
5348916

 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600478السٌارات صٌانة

5348917محمود حنفى حسٌن مصطفى
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600398السٌارات صٌانة

5348918العلٌم عبد الفتاح عبد الدٌن نصر مؤمن
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600489السٌارات صٌانة

5348919واصؾ الباسط عبد جرجس مٌنا
 السٌارات صٌانة

بشبرا
مفصول600السٌارات صٌانة

5348920محمد الؽنى عبد اشرؾ هشام
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600409السٌارات صٌانة

5348921السٌد عٌسوى ٌاسر ولٌد
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانة



5348922محمد حسن على ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جٌدناجح600416السٌارات صٌانة

5348923احمد السٌد محمد ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانة

5348924رزٌق الؽنى عبد محمد ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
مفصول600السٌارات صٌانة

5348925مهران محمود مصطفى ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانة

5348926مؤمن حسن ٌاسر ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا
جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانة

5348931محمد بٌومى ابراهٌم احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600431

5348932الفتاح عبد محمد اشرؾ احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600414

5348933احمد محمد الحمٌد عبد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600449

5348934قطب نصر اللطٌؾ عبد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600437

5348935محمد محمد محمد محمد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600429

5348936الفتاح عبد الفتاح عبد هانى احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600409

5348937خله بشاى سامى امجد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600437

5348938فهمى محمد سٌد هانى امٌن
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600446

5348939شلبى احمد السالم عبد الدٌن عماد باسم
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600430

5348940ابراهٌم محمود حامد احمد حامد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

5348941جوده محمد محمد اشرؾ الدٌن حسام
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600456

5348942محمد جالل السٌد حسام
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600438

5348943عٌد على حسن طارق حسن
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600450

5348944عالم حسٌن عالم حسن
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

5348945دسوقى حسن محمود حسن
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600398

5348946الؽفار عبد محمد فوزى رافت
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600423

5348947السٌد السمٌع عبد حسنى طلعت شرٌؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600444

5348948محمد الرؤوؾ عبد حسام الرؤؾ عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600436

 عبد الصبور عبد محمد الصبور عبد

المجٌد
5348949

 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600401

5348950محمد الفتاح عبد محمود كرٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600438

5348951رفاعى الؽنى عبد احمد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600424

5348952الساٌس شافعى عزت شافعى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600452

5348953الحلٌم عبد رجب الحلٌم عبد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600433



5348954عفٌفى ٌوسؾ عفٌفى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600443

5348955على محمد محروس محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600411

5348956قطب بشندى الفتاح عبد مصطفى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600437

5348957حسن على الفتوح ابو سعٌد محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

5348958رزق محمد صالح محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600391

5348959البدوى ابراهٌم ربٌع محمد محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600431

5348960محمد صالح الرؤؾ عبد مصطفى
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600397

5348961هندى محمد العال ابو عادل معاذ
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600439

5348962ابراهٌم محمد احمد ممدوح
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600461

5348963على نصر مصطفى نصر
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600430

5348964حسٌن الحمٌد عبد حسٌن ٌوسؾ
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

5348965ٌونس احمد العاطى عبد رمضان ٌونس
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

5348971احمد تهامى سعٌد احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600482

5348972ناجٌه محمد ٌحٌى محمود احمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

5348973احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

5348974شحاته لبٌب الٌمٌن ابو جرجس
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

5348975السٌد حماد السٌد حماد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

5348976محمد المعطى عبد محمد سعٌد خالد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

5348977زاٌد ابو سعد محمد خالد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

5348978على الفتاح عبد شهاب عاطؾ شهاب
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5348979الدٌب حراجى جبرٌل صالح
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

5348980محمد رشدى ابراهٌم الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600541

5348981البنا احمد جمعه السٌد الرحمن عبد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

5348982النعٌم عبد خلٌفة طارق عمرو
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

5348983على احمد السٌد الدٌن عالء عمرو
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

5348984محفوظ احمد عواد احمد محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

5348985حسن المطلب عبد صابر محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600542

5348986السٌد محمد عاطؾ محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600540



5348987جنٌدى محروس مجدى محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

5348988قندٌل السٌد محمد ٌاسر محمد
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

5348989مرسى رمضان سٌد رضا محمود
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600517

5348990الهادى عبد احمد محمد مصطفى
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600532

5348991الرمالوى فرج سٌد مجدى مؤمن
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5348992ابراهٌم نجدى فتحى مجدى الدٌن نور
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600503

5348993محمد احمد المنعم عبد اشرؾ هشام
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

5349001جمعه محمد حسٌن اسراء
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600548

5349002على الحمٌد عبد محمد االء
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600539

5349003السالم عبد فهمى حسٌن امٌرة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600495

5349004سالم سٌد محمود امٌمة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

5349005ٌوسؾ الفتاح عبد ٌوسؾ اٌمان
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

5349006ابراهٌم سعد ابراهٌم بسمه
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

5349007طه محمود طارق حبٌبة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600538

5349008عفٌفى محمد سعد الدٌن حسام رحمه
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

5349009السٌد محمد احمد رؼدة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600548

5349010هللا خلؾ مهدى سلٌم عادل روان
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600542

5349011احمد محمد خالد ساره
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

5349012على الراضى عبد حمدى سلمى
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600529

 عبد النبى عبد عمر عاطؾ سلمى

المولى
5349013

 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

5349014الوهاب عبد حسن عبده حسن سندس
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

5349015محمد عاشور الفتاح عبد شروق
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600526

5349016حنفى حسٌن محمد على شٌماء
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600513

5349017الدٌن عزٌز محمود صالح علٌاء
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

5349018السالم عبد فهمى حسٌن ؼادة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

5349019الموجود عبد احمد هاشم فاطمة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5349020رضوان محمود سعٌد لبنى
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600535

5349021احمد الؽنى عبد احمد مرٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524



5349022الحى عبد نصرالدٌن محمد شرٌؾ مرٌم
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5349023محمد الفتاح عبد حسٌن هللا منة
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600522

5349024كامل مصطفى عبده صبرى منه
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600524

5349025اسماعٌل حسٌن عباس السٌد ندى
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

5349026محمد ماهر محمد هاله
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600554

5349027احمد الماجد عبد هشام هدٌر
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

5349028التمساح محمود رفاعى سعد هناء
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600527

5349029على الؽنى عبد الدٌن عصام ٌارا
 السٌارات صٌانة

بشبرا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

جٌدناجح600443المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349041ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم محمد ابراهٌم

جٌدناجح600418المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349042حسن الموجود عبد السعود ابو احمد

جٌدناجح600405المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349043حسن عادل اشرؾ احمد

جٌدناجح600407المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349044محمد اللطٌؾ عبد عصام احمد

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349045حافظ امٌن محمد احمد

جٌدناجح600425المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349046حنفى محفوظ محمود احمد

جٌدناجح600434المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349047هٌكل محمد الهادى عبد مصطفى احمد

جٌدناجح600414المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349048حالوه رشاد شحات رشاد اسالم

جٌدناجح600405المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349049زٌد ابو سلٌمان الدٌن عالء اٌهاب

جٌدناجح600401المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349050جرجس عٌاد موسى بٌتر

جٌدناجح600425المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349051احمد حسن احمد حسن

جٌدناجح600409المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349052مرسى احمد محمد سٌد حسن

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349053محمد احمد محمد على رفعت

جٌدناجح600403المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349054حامد رمضان الطٌب رمضان

جٌدناجح600429المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349055ابراهٌم زكرٌا محمد زكرٌا

جٌدناجح600411المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349056هللا عبد احمد هللا عبد الدٌن سٌؾ

جٌدناجح600420المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349057الدٌن عز على اسامه شهاب

جٌدناجح600432المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349058رزق سعد اٌمن هللا عبد

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349059على حسٌن محمد صابر عمر

جٌدناجح600448المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349060احمد زكى خالد عمرو



ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349061ابراهٌم عٌد عاطؾ عمرو

جٌدناجح600438المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349062نصٌر حسن سالم مصطفى كرٌم

جٌدناجح600442المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349063خلٌل على زكرٌا ٌحى كرٌم

جٌدناجح600422المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349064سلٌمان محمد سلٌمان اسامة محمد

جٌدناجح600433المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349065حسنٌن محمد حسٌن محمد

جٌدناجح600436المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349066السٌد على خٌرى محمد

جٌدناجح600447المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349067حفناوى عٌد محمد سعٌد محمد

جٌدناجح600412المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349068العال عبد محمد سمٌر محمد

جٌدناجح600421المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349069احمد السٌد العزٌز عبد صالح محمد

جٌدناجح600424المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349070موسى حسٌن الدٌن نصر على محمد

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349071مصطفى الباسط عبد عوض محمد

جٌدناجح600409المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349072على احمد مختار محمد

مقبولناجح600384المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349073محمد عدلى طارق محمود

 المجد ابو احمد الرازق عبد محمود

حسن
جٌدناجح600410المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349074

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349075محمد حسٌن محمد محمود

جٌدناجح600416المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349076احمد الدسوقى الصباحى مصطفى

جٌدناجح600405المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349077الدنجاوى محمد مصطفى انور مصطفى

مفصول600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349078سلٌمان محمد سعٌد مصطفى

جٌدناجح600403المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349079محمد عٌسى على مصطفى

جٌدناجح600401المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349080الرحمن عبد جبر محمود مصطفى

جٌدناجح600424المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349081محمد الرحٌم عبد ممدوح مصطفى

ثانً دور600المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349082بخٌت نصٌؾ عزت مٌنا

جٌدناجح600399المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349083حسنٌٌن ابراهٌم احمد محمد ٌحٌى

جٌدناجح600404المعادن خراطةشبرا وتبرٌد معادن5349084ابراهٌم عرٌان فوزى ٌوسؾ

مفصول600صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349091مراد محمود احمد محمد ابراهٌم

جٌدناجح600421صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349092ابراهٌم محمد حسنى محمد ابراهٌم

جٌدناجح600401صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349093حسٌن الدسوقى ابراهٌم حسن احمد

جٌدناجح600413صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349094حسن ابراهٌم سٌد احمد



ثانً دور600صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349095هللا حسب محمد صالح احمد

جٌدناجح600442صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349096عطٌه زكى مصطفى احمد

جٌدناجح600421صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349097سعٌد عزت سعٌد اسالم

جٌدناجح600414صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349098امام محمد احمد رضا

جٌدناجح600412صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349099حسٌن محمد سمٌر عمر

ثانً دور600صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349100محمد العظٌم عبد المنعم عبد عمر

جٌدناجح600396صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349101بدر مصطفى عوض اشرؾ عوض

مقبولناجح600389صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349102سالمه  فكرى اشرؾ فكرى

جٌدناجح600409صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349103الحمٌد عبد فؤاد الحمٌد عبد فؤاد

جٌدناجح600436صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349104الخالع كامل صالح كامل

جٌدناجح600417صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349105احمد فضل اشرؾ محمد

جٌدناجح600440صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349106محمد معتمد محمود جمال محمد

جٌدناجح600427صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349107سلٌمان خمٌس حسٌن محمد

جٌدناجح600403صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349108جمعه هاشم مجدى محمد

جٌدناجح600399صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349109امبابى محمد سٌد محمود

جٌدناجح600426صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349110بخاطره محمود ٌاسر محمود

جٌدناجح600405صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349111محمد السٌد السٌد مصطفى

جٌدناجح600396صاج اعمالشبرا وتبرٌد معادن5349112محمد حسنى نبٌل ٌاسر

جداً جٌدناجح600451لحامشبرا وتبرٌد معادن5349121الجابر عبد سعد اشرؾ احمد

مفصول600لحامشبرا وتبرٌد معادن5349122نصر احمد سعٌد احمد

جداً جٌدناجح600451لحامشبرا وتبرٌد معادن5349123عفٌفى السٌد محمد سٌد احمد

مفصول600لحامشبرا وتبرٌد معادن5349124احمد بخٌت عبود ادهم

جٌدناجح600415لحامشبرا وتبرٌد معادن5349125الجٌد عبد المرضى عبد عادل اسالم

جداً جٌدناجح600454لحامشبرا وتبرٌد معادن5349126على سٌد سمٌر محمد حسام

جٌدناجح600426لحامشبرا وتبرٌد معادن5349127محمد سمٌر محمد سمٌر

جداً جٌدناجح600456لحامشبرا وتبرٌد معادن5349128على سٌد محمد سٌد

 عبد كامل الدٌن عالء الدٌن سٌؾ

محمد العظٌم
جٌدناجح600407لحامشبرا وتبرٌد معادن5349129

جداً جٌدناجح600452لحامشبرا وتبرٌد معادن5349130على مراد امٌن السٌد شهاب



 محمد الدٌن كمال احمد حسٌن طارق

عفٌفى
جداً جٌدناجح600461لحامشبرا وتبرٌد معادن5349131

جٌدناجح600433لحامشبرا وتبرٌد معادن5349132محمود حسٌن احمد الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600460لحامشبرا وتبرٌد معادن5349133طه اسماعٌل مجدى الرحمن عبد

جٌدناجح600433لحامشبرا وتبرٌد معادن5349134احمد كمال محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600438لحامشبرا وتبرٌد معادن5349135عفٌفى الحلٌم عبد ممدوح العظٌم عبد

جٌدناجح600428لحامشبرا وتبرٌد معادن5349136مصطفى محمود اٌهاب الكرٌم عبد

جداً جٌدناجح600469لحامشبرا وتبرٌد معادن5349137احمد هللا عبد احمد هللا عبد

جداً جٌدناجح600459لحامشبرا وتبرٌد معادن5349138احمد السٌدعلى احمد على

جداً جٌدناجح600480لحامشبرا وتبرٌد معادن5349139محمود حسٌن احمد على

جٌدناجح600445لحامشبرا وتبرٌد معادن5349140على محمد زكى احمد عمر

جداً جٌدناجح600454لحامشبرا وتبرٌد معادن5349141داود السٌد المصٌلحى فهمى عمر

مفصول600لحامشبرا وتبرٌد معادن5349142محمد عباس خالد عمرو

جٌدناجح600439لحامشبرا وتبرٌد معادن5349143احمد عرفات عماد عمرو

جٌدناجح600446لحامشبرا وتبرٌد معادن5349144ابراهٌم السٌد احمد كرٌم

جداً جٌدناجح600451لحامشبرا وتبرٌد معادن5349145السٌد المنعم عبد ثروت كرٌم

جداً جٌدناجح600450لحامشبرا وتبرٌد معادن5349146سلٌمان عباس رجب كرٌم

جداً جٌدناجح600454لحامشبرا وتبرٌد معادن5349147مٌخائٌل نصٌؾ مٌخائٌل كٌرلس

جٌدناجح600446لحامشبرا وتبرٌد معادن5349148البر عبد محمد صالح مجدى

ثانً دور600لحامشبرا وتبرٌد معادن5349149محمود احمد اٌمن محمد

جٌدناجح600427لحامشبرا وتبرٌد معادن5349150الكرٌم عبد حسن محمد حاتم محمد

جٌدناجح600441لحامشبرا وتبرٌد معادن5349151الحمٌد عبد انور حسن محمد

جداً جٌدناجح600451لحامشبرا وتبرٌد معادن5349152محجوب حسن السٌد احمد سٌد محمد

جٌدناجح600429لحامشبرا وتبرٌد معادن5349153منصور محمد حسٌن سٌد محمد

جداً جٌدناجح600471لحامشبرا وتبرٌد معادن5349154السٌد السعٌد عادل محمد

جداً جٌدناجح600456لحامشبرا وتبرٌد معادن5349155المقصود عبد هللا عبد عادل محمد

مفصول600لحامشبرا وتبرٌد معادن5349156مصطفى محمد ممدوح محمود

جداً جٌدناجح600476لحامشبرا وتبرٌد معادن5349157العزٌز عبد محمد احمد مصطفى

جداً جٌدناجح600452لحامشبرا وتبرٌد معادن5349158محمود سعد خالد مصطفى



جداً جٌدناجح600479لحامشبرا وتبرٌد معادن5349159زاخر فتحى ممدوح نادر

جداً جٌدناجح600451لحامشبرا وتبرٌد معادن5349160الراضى عبد عثمان حمدى ٌحٌى

جٌدناجح600431لحامشبرا وتبرٌد معادن5349161اسماعٌل عثمان محمد عٌد ٌوسؾ

 مصطفى العظٌم عبد محمد ٌوسؾ

الشٌخ
جٌدناجح600426لحامشبرا وتبرٌد معادن5349162

جٌدناجح600421لحامشبرا وتبرٌد معادن5349163عنتر فهمى محمد ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349171معوض افراٌم نصرى ابانوب

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349172امام عامر سٌد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349173جوده رمضان عٌد احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349174ٌوسؾ احمد عادل اٌهاب

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349175طلب احمد رجب محمد رجب

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349176العزٌز عبد سعٌد العزٌز عبد سعٌد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349177سٌد سٌد سمٌر احمد سمٌر

مفصول600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349178ابراهٌم محمد الفتاح عبد سٌد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349179محمد حسن احمد الرحمن عبد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349180العال عبد سلٌم محمد الرحمن عبد

 محمد الباسط عبد محمد الرحمن عبد

على
ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349181

جٌدناجح600421ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349182محمد العزٌز عبد فوزى العزٌز عبد

جٌدناجح600420ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349183حفنى الاله عبد النبى عبد هللا عبد

 نصر احمد احمد نصار المنعم عبد

خالؾ
جٌدناجح600393ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349184

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349185احمد محمد احمد عمر

جٌدناجح600408ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349186عزٌز ٌوسؾ نادى كٌرلس

مفصول600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349187مهران عجاج ابو ابراهٌم محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349188صابر عفٌفى السالم عبد اشرؾ محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349189محمود محمد اٌهاب محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349190السٌد فراج رضا محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349191البارى عبد شعبان سراج محمد

جٌدناجح600426ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349192الدٌن محى صبرى سٌد محمد

مفصول600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349193كٌالنى خلٌفه عاطؾ محمد



 عبد الدٌن صالح الهادى عبد محمد

الهادى
ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349194

جداً جٌدناجح600453ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349195السٌد على مجدى محمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349196السٌد مصطفى السٌد مصطفى

جٌدناجح600433ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349197بسٌونى كامل سمٌر ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349198الدٌب محمود موسى سٌد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600468ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349199على ٌوسؾ محسن ٌوسؾ

ثانً دور600ورش ماكٌناتشبرا وتبرٌد معادن5349200شعراوى حسٌن على همت ٌوسؾ

شبرا وتبرٌد معادن5349211فارس ابراهٌم تامر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600447

شبرا وتبرٌد معادن5349212عٌسى على سعٌد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600434

شبرا وتبرٌد معادن5349213السٌد حسن سٌد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600459

شبرا وتبرٌد معادن5349214مبروك احمد عصام احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600452

شبرا وتبرٌد معادن5349215حسٌن رضا هٌثم اسالم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

شبرا وتبرٌد معادن5349216نصر حبٌب سعد بٌشوى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349217سٌدراوس كامل واقٌم هانى بٌشوى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600475

شبرا وتبرٌد معادن5349218السٌد عبد خلٌل عماد تونى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600453

شبرا وتبرٌد معادن5349219احمد عثمان طارق الدٌن سٌؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600423

شبرا وتبرٌد معادن5349220احمد بخٌت حسن محمد طه
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600453

 محمد حسن اشرؾ الرحمن عبد

البسٌونى
شبرا وتبرٌد معادن5349221

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600456

شبرا وتبرٌد معادن5349222احمد اسماعٌل محمد هللا عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600433

شبرا وتبرٌد معادن5349223هللا جاد عزٌز نبٌل فادى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600444

شبرا وتبرٌد معادن5349224احمد ٌعقوب ٌسرى فارس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600436

شبرا وتبرٌد معادن5349225جٌد ابراهٌم فوزى مارسلٌنو
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

شبرا وتبرٌد معادن5349226سالمه فرٌد نبٌل ماركو
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600437

شبرا وتبرٌد معادن5349227محمد فتحى احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600430

شبرا وتبرٌد معادن5349228ابراهٌم كامل جمال محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600469

شبرا وتبرٌد معادن5349229محمد ابراهٌم محمد سعٌد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600485

شبرا وتبرٌد معادن5349230طلبه شفٌق طلبه محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600480

شبرا وتبرٌد معادن5349231احمد الرحٌم عبد عاطؾ محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600431



شبرا وتبرٌد معادن5349232راشد محمد عالء محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600485

شبرا وتبرٌد معادن5349233على حسٌن على محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600463

شبرا وتبرٌد معادن5349234محمود سٌد محمود محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600437

شبرا وتبرٌد معادن5349235هللا عبد مصطفى سٌد مصطفى
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600493

شبرا وتبرٌد معادن5349236احمد احمد محمد مهند
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600461

شبرا وتبرٌد معادن5349237حلمى فكرى صفوت مٌنا
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600441

شبرا وتبرٌد معادن5349238عجبان خلؾ موسى مٌنا
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600462

شبرا وتبرٌد معادن5349241سلٌم مصلح امام احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349242محمد المجٌد عبد محمود شرٌؾ احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

شبرا وتبرٌد معادن5349243خمٌس سعٌد حمد صالح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

شبرا وتبرٌد معادن5349244جمعه احمد كمال احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

شبرا وتبرٌد معادن5349245ابراهٌم احمد سٌد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

شبرا وتبرٌد معادن5349246زٌنه ابو خلٌل محمد احمد ادهم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

شبرا وتبرٌد معادن5349247مدبولى حسن طارق اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

شبرا وتبرٌد معادن5349248بٌومى اسماعٌل اسامة اسماعٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

شبرا وتبرٌد معادن5349249الرب جاد هللا عبد مٌالد البٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

شبرا وتبرٌد معادن5349250هللا رزق امٌن اسامه اندرو
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

شبرا وتبرٌد معادن5349251عبٌد فرٌج شكرى جرجس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600454

شبرا وتبرٌد معادن5349252لبٌب سٌد ادوارد جورج
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

شبرا وتبرٌد معادن5349253عمر محمود احمد حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600477

شبرا وتبرٌد معادن5349254البنا محمد الحمٌد عبد ابراهٌم حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

شبرا وتبرٌد معادن5349255حسٌبو حسن خالد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

شبرا وتبرٌد معادن5349256موسى محمد الحمٌد عبد محمد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

شبرا وتبرٌد معادن5349257على جودة السٌد حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600506

شبرا وتبرٌد معادن5349258موسى محمد الحمٌد عبد محمد حسٌن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

شبرا وتبرٌد معادن5349259مهنى عبادى محمد خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

شبرا وتبرٌد معادن5349260ؼالى حبٌب سامى رومانى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

شبرا وتبرٌد معادن5349261محمد امام ولٌد شرٌؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481



شبرا وتبرٌد معادن5349262سٌد شعبان سٌد شعبان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

شبرا وتبرٌد معادن5349263المنعم عبد السمٌع عبد خالد شهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

شبرا وتبرٌد معادن5349264ابراهٌم صالح ابراهٌم صالح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

شبرا وتبرٌد معادن5349265ابراهٌم حسٌن هشام صهٌب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349266عواد ٌوسؾ مصلح ٌوسؾ الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

 عبد العزٌز عبد اسامه العزٌز عبد

موسى المقصود
شبرا وتبرٌد معادن5349267

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

شبرا وتبرٌد معادن5349268الكرٌم عبد رمضان هانى هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600407

شبرا وتبرٌد معادن5349269البدوى محمد رشاد خالد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600424

شبرا وتبرٌد معادن5349270مطاوع سٌؾ على سٌؾ على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

شبرا وتبرٌد معادن5349271السٌد محمد على مجدى على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349272على السٌد محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600409

شبرا وتبرٌد معادن5349273جمعه محمد فرٌد محمد فرٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

شبرا وتبرٌد معادن5349274مدبولى عوض صالح كاظم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

شبرا وتبرٌد معادن5349275حامد محمود عادل كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

شبرا وتبرٌد معادن5349276اللطٌؾ عبد محمد احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600431

شبرا وتبرٌد معادن5349277محمود السمٌع عبد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

شبرا وتبرٌد معادن5349278حسن محمد الدٌن حسام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

شبرا وتبرٌد معادن5349279محمد جابر حسن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

شبرا وتبرٌد معادن5349280المقصود عبد العلٌم عبد حسن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600386

شبرا وتبرٌد معادن5349281هاشم اسماعٌل محمد حسٌن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

شبرا وتبرٌد معادن5349282رمضان محمد سالم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

شبرا وتبرٌد معادن5349283احمد امام على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600447

شبرا وتبرٌد معادن5349284احمد خلٌفه كمال محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349285محمود ربٌع مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

شبرا وتبرٌد معادن5349286ابراهٌم محمد مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446

شبرا وتبرٌد معادن5349287خلٌل سلٌمان سالمه محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

شبرا وتبرٌد معادن5349288محمد محمد صابر محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

شبرا وتبرٌد معادن5349289امام محمد محمود محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600



شبرا وتبرٌد معادن5349290حلمى فتحى ولٌد هادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

شبرا وتبرٌد معادن5349291محمد احمد مرسى هشام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

شبرا وتبرٌد معادن5349292الجواد عبد مصطفى محسن ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

جٌدناجح600398عامة برادةالعباسٌة مشترك5349301عمر عمر حسن اسامه

جٌدناجح600401عامة برادةالعباسٌة مشترك5349302احمد عباس امٌن الصبور عبد امٌن

ثانً دور600عامة برادةالعباسٌة مشترك5349303احمد محمود فتحى ناصر حسام

ثانً دور600عامة برادةالعباسٌة مشترك5349304ثابت مفٌد حمدى هللا عبد

مفصول600عامة برادةالعباسٌة مشترك5349305احمد محمد سٌد عمر

ثانً دور600عامة برادةالعباسٌة مشترك5349306ابراهٌم السالم عبد مصطفى عمر

جٌدناجح600411عامة برادةالعباسٌة مشترك5349307البطل السٌد المنعم عبد سٌد محمد

جٌدناجح600420عامة برادةالعباسٌة مشترك5349308محمد حسن عباس سامى محمود

جٌدناجح600408عامة برادةالعباسٌة مشترك5349309اسماعٌل قاسم على محمود

جٌدناجح600399عامة برادةالعباسٌة مشترك5349310قرنى احمد هشام نادر

ثانً دور600عامة برادةالعباسٌة مشترك5349311سعٌد محمد سٌد حسٌن ٌوسؾ

جٌدناجح600447المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349321حسٌن احمد ابراهٌم احمد

جداً جٌدناجح600469المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349322الربٌعى خلٌل احمد حسن احمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349323محمد الحمٌد عبد رجب احمد

جداً جٌدناجح600462المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349324هالل افندى هاللى محمد جالل

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349325على حسٌن احمد حازم

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349326عكاشه الرازق عبد جالل محمد حسام

جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349327حسن حسنى فتحى الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600476المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349328عابد محمد جمعه سامى هللا عبد

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349329السالم عبد فتحى عطٌة فتحى

جداً جٌدناجح600481المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349330مصطفى ابراهٌم سٌد فؤاد ناصؾ فؤاد

مفصول600المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349331السٌد رافت امٌر محمد

جداً جٌدناجح600458المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349332ابراهٌم حماده سٌد محمد

جداً جٌدناجح600466المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349333السعود ابو مجاهد سٌد محمد

جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349334ٌوسؾ احمد شرٌؾ محمد



جٌدناجح600428المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349335المعداوى احمد ابراهٌم محسن محمد

جداً جٌدناجح600452المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349336سلٌم محمد سلٌم محمود محمد

جداً جٌدناجح600471المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349337الجوهرى صالح محمد محمد محمود

مفصول600المعادن خراطةالعباسٌة مشترك5349338محمد ممدوح ٌاسر ممدوح

جٌدناجحCNC600431 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349341عوٌس ٌحٌى صابر احمد

جداً جٌدناجحCNC600483 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349342محمد الوهاب عبد احمد خالد

جداً جٌدناجحCNC600462 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349343على سٌد اشرؾ سٌد

جٌدناجحCNC600437 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349344قناوى احمد محمد فارس

جٌدناجحCNC600447 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349345سٌد محمد احمد محمد

جداً جٌدناجحCNC600468 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349346محمد حماٌه اشرؾ محمد

جداً جٌدناجحCNC600462 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349347ابراهٌم سالمه مكاوى محمد

جٌدناجحCNC600430 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349348ابراهٌم على منصور محمد

جداً جٌدناجحCNC600468 المخارط تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349349حسن كامل محمود مصطفى

جٌدناجح600440صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349361جاد محمد عصام احمد

جٌدناجح600446صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349362كشكه محمود حسنٌن هشام احمد

جٌدناجح600438صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349363سالمه ابراهٌم حمدى رضا

جٌدناجح600425صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349364حسٌن سٌد عصام سٌد

جٌدناجح600438صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349365ابراهٌم سمٌر عماد الرحمن عبد

جٌدناجح600447صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349366احمد الحلٌم عبد محمود رمضان هللا عبد

جٌدناجح600428صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349367الستار عبد بخٌت سعٌد هللا عبد

جداً جٌدناجح600457صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349368محمد على العظٌم عبد حلمى عالء

جٌدناجح600437صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349369العظٌم عبد حسٌن العظٌم عبد منذر

جٌدناجح600445صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349370ابراهٌم السٌد حسٌنى السٌد محمد

جداً جٌدناجح600477صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349371الكرٌم عبد على سعد ربٌع محمد

جٌدناجح600441صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349372احمد هللا عبد رجائى محمد

جٌدناجح600443صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349373رشوان مرسى صبرى محمد محمد

جٌدناجح600401صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349374دٌاب السعود ابو هشام محمد

جٌدناجح600431صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349375المجٌد عبد محمود المجٌد عبد محمود



جٌدناجح600431صاج اعمالالعباسٌة مشترك5349376محمود العاطى عبد رضا ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600453لحامالعباسٌة مشترك5349381ٌوسؾ محمود مجدى ابراهٌم

جداً جٌدناجح600464لحامالعباسٌة مشترك5349382الوهاب عبد محمد زؼلول احمد

جداً جٌدناجح600488لحامالعباسٌة مشترك5349383الهادى عبد العال عبد شعبان احمد

مفصول600لحامالعباسٌة مشترك5349384ماهر احمد عمرو احمد

جداً جٌدناجح600464لحامالعباسٌة مشترك5349385السٌد الدائم عبد مجدى اسالم

جداً جٌدناجح600455لحامالعباسٌة مشترك5349386الجلٌل عبد المعبود عبد الجلٌل عبد امٌر

جداً جٌدناجح600485لحامالعباسٌة مشترك5349387السرٌاقوس المعطى عبد مبروك حسام

جداً جٌدناجح600479لحامالعباسٌة مشترك5349388مؽاورى موسى اشرؾ زهدى

جداً جٌدناجح600476لحامالعباسٌة مشترك5349389ؼنٌم متولى ؼنٌم الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600487لحامالعباسٌة مشترك5349390محمود ربٌع محمود الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600473لحامالعباسٌة مشترك5349391احمد محمد مصطفى الرحمن عبد

مفصول600لحامالعباسٌة مشترك5349392حماد نور محمود ناجح الرؤوؾ عبد

 عبد السمٌع عبد السمٌع عبد عصام

الفتاح
جداً جٌدناجح600476لحامالعباسٌة مشترك5349393

جٌدناجح600430لحامالعباسٌة مشترك5349394البهواش حسن على عٌد عمر

جداً جٌدناجح600464لحامالعباسٌة مشترك5349395الصادق ابراهٌم الطاهر فارس

جداً جٌدناجح600486لحامالعباسٌة مشترك5349396حنفى محمود حنفى محمد

مفصول600لحامالعباسٌة مشترك5349397الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد محمد

جداً جٌدناجح600482لحامالعباسٌة مشترك5349398احمد على العظٌم عبد محمد

جداً جٌدناجح600483لحامالعباسٌة مشترك5349399سٌد محمود سٌد محمود

جداً جٌدناجح600473لحامالعباسٌة مشترك5349400الحمٌد عبد محمود محمد محمود

جداً جٌدناجح600480لحامالعباسٌة مشترك5349401صابر صبحى ناصر محمود

مفصول600لحامالعباسٌة مشترك5349402الشٌخ المجٌد عبد عصام ٌوسؾ

جٌدناجح600436لحامالعباسٌة مشترك5349403ٌوسؾ فاروق محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600420ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349411ابراهٌم على ابراهٌم الدٌن عالء ابراهٌم

جٌدناجح600444ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349412أحمدى سٌد ربٌع احمد

ثانً دور600ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349413هللا حمد احمد فارس احمد

جٌدناجح600440ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349414سعٌد ماهر محمد احمد



جداً جٌدناجح600474ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349415نجدى محمود اشرؾ حسن

جداً جٌدناجح600451ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349416حسن احمد حسن الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600486ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349417بدر حسانٌن صالح هللا عبد

جداً جٌدناجح600475ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349418ابراهٌم ابراهٌم عوض مصطفى هللا عبد

جٌدناجح600449ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349419هللا عوض جندى اٌوب فادى

جداً جٌدناجح600465ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349420احمد احمد هشام فرج

جٌدناجح600434ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349421قاطى عبٌد محمد نور محمد

جٌدناجح600410ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349422السٌد محمود سٌد محمود

جداً جٌدناجح600466ورش ماكٌناتالعباسٌة مشترك5349423بخٌت المقصود عبد محمد محمود

جداً جٌدناجحCNC600492 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349431شحات احمد سعٌد احمد

جداً جٌدناجحCNC600477 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349432على مبروك محمد احمد

جداً جٌدناجحCNC600498 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349433الدٌن صالح محمد صادق جمال

جداً جٌدناجحCNC600466 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349434العلٌم عبد على عماد عاصم

جداً جٌدناجحCNC600470 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349435عفٌفى عمر صابر عمر

جداً جٌدناجحCNC600464 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349436على انور فارس فارس

جداً جٌدناجحCNC600472 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349437محمد فاروق حسٌن محمد

جداً جٌدناجحCNC600470 الفراٌز تشؽٌلالعباسٌة مشترك5349438قاسم عثمان خالد ٌوسؾ

العباسٌة مشترك5349441حسن احمد اشرؾ احمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600479

العباسٌة مشترك5349442الحمٌد عبد محمد  عدلى احمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600466

العباسٌة مشترك5349443احمد الرحمن عبد محمد اسالم
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600496

العباسٌة مشترك5349444اسماعٌل الدٌن سعد فؤاد اٌمن
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600426

العباسٌة مشترك5349445محروس الدٌن عز سٌؾ باسم
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600467

العباسٌة مشترك5349446جوده لبٌب عماد باسم
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600448

العباسٌة مشترك5349447حمدان محمد صفوت بالل
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349448جفالن محمود احمد حسن
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
مفصول600

العباسٌة مشترك5349449راشد ابراهٌم احمد راشد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600451

العباسٌة مشترك5349450احمد الدٌن صالح احمد صالح
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600458

العباسٌة مشترك5349451احمد محمد عمرو الرحمن عبد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600



العباسٌة مشترك5349452محمد سعد محمد الرحمن عبد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600449

العباسٌة مشترك5349453هندى احمد هللا عبد محمد  هللا عبد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600419

العباسٌة مشترك5349454معوض المطلب عبد اٌمن هللا عبد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600429

العباسٌة مشترك5349455على سٌد على رضا عصام
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349456سامى كمال جمٌل كرٌم
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349457سٌد كمال سٌد كمال
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600462

العباسٌة مشترك5349458مهنى الحمٌد عبد احمد محمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600427

العباسٌة مشترك5349459حسٌن عوض طارق محمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349460على صالح على محمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349461ابراهٌم حسن محمود محمد
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349462محمد محمود احمد محمود
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600457

العباسٌة مشترك5349463الدسوقى محمد دسوقى محمود
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349464محمد صالح سامى مروان
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جٌدناجح600420

العباسٌة مشترك5349465محمد شعبان الرحمن عبد ٌاسر
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349466زكرٌا على حسن ٌحٌى
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600460

العباسٌة مشترك5349467على ٌوسؾ احمد ٌوسؾ
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600467

العباسٌة مشترك5349468زٌد ابو الهادى عبد صالح ٌوسؾ
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349469المجٌد عبد السٌد محمد ٌوسؾ
 تصنٌع ماكٌنات تشؽل

البالستٌك
جداً جٌدناجح600453

العباسٌة مشترك5349481دسوقى ابراهٌم صابر ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

العباسٌة مشترك5349482حسٌن سالم حسٌن رجب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

العباسٌة مشترك5349483محمد احمد شرٌؾ احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

العباسٌة مشترك5349484محمد ؼرٌب فتحى عدلى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

العباسٌة مشترك5349485االخضر فؤاد احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

العباسٌة مشترك5349486ابرهٌم محمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600427

العباسٌة مشترك5349487محمد عرفه امٌن ٌاسر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

العباسٌة مشترك5349488على نوٌر محمد احمدعزت
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

العباسٌة مشترك5349489محمد رمضان توبه اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600439

العباسٌة مشترك5349490محمود العال ابو محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424



العباسٌة مشترك5349491احمد العزٌز عبد محمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

العباسٌة مشترك5349492عسكر هاشم سمٌر انور
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600440

العباسٌة مشترك5349493الؽنى عبد الرحمن عبد خلؾ اٌمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600430

العباسٌة مشترك5349494على احمد احمد حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

العباسٌة مشترك5349495الرحمن عبد احمد محمد السٌد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600431

العباسٌة مشترك5349496تؽٌان محمد جمال حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600413

العباسٌة مشترك5349497سعٌد شعبان حسٌن حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600453

العباسٌة مشترك5349498صفوت حسن رمضان حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

العباسٌة مشترك5349499حسن لطفى محمود حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

العباسٌة مشترك5349500محمد محمد احمد خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600452

العباسٌة مشترك5349501احمد على الرحٌم عبد محمد رجب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349502على توفٌق على سالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

العباسٌة مشترك5349503احمد محمد الرحٌم عبد عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

العباسٌة مشترك5349504حسٌن احمد جمال الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

العباسٌة مشترك5349505خلٌل اسماعٌل جمال الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

العباسٌة مشترك5349506الؽنى عبد محمد حسٌن الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600402

العباسٌة مشترك5349507مرسى قمصان خلٌل الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600388

العباسٌة مشترك5349508حسان العزٌز عبد رمضان الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600408

العباسٌة مشترك5349509رمضان حسن محمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600390

العباسٌة مشترك5349510حسنٌن محمد مصطفى الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

العباسٌة مشترك5349511قمر العزٌز عبد ابراهٌم هللا عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600398

 عبد الواحد عبد شعبان الواحد عبد

المجٌد
العباسٌة مشترك5349512

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600417

العباسٌة مشترك5349513ابراهٌم احمد ابراهٌم عرفة
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

العباسٌة مشترك5349514الطٌب احمد محمد محمد الدٌن عز
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

العباسٌة مشترك5349515محمد العظٌم عبد نبٌل عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600391

العباسٌة مشترك5349516محمد منٌر محمد على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

العباسٌة مشترك5349517التواب عبد محمد التواب عبد عمار
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349518احمد المجٌد عبد عادل عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600404



العباسٌة مشترك5349519خلٌفه على احمد عبده عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

العباسٌة مشترك5349520خطاب فوزى محمد فوزى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

العباسٌة مشترك5349521امٌن حسٌن نصر كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349522ذكى ابراهٌم ذكى كٌرلس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600479

العباسٌة مشترك5349523همام مصطفى احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600357

العباسٌة مشترك5349524حسن محمد حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

العباسٌة مشترك5349525لملوم محمد حسٌن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349526حسٌن محمد طارق محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

العباسٌة مشترك5349527كامل مصطفى عاطؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

العباسٌة مشترك5349528محمود محمدى بدر عباس محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600459

العباسٌة مشترك5349529سالم احمد محمد محمد عمرو محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

العباسٌة مشترك5349530محمد محمود مصطفى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349531ابراهٌم محمد محمد وائل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600437

العباسٌة مشترك5349532هرٌدى عطا ٌوسؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600432

العباسٌة مشترك5349533تمام الحمٌد عبد رمضان محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

العباسٌة مشترك5349534السٌد احمد طارق محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

العباسٌة مشترك5349535جاد محمد احمد عاشور محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600455

العباسٌة مشترك5349536متولى محمود ناصر محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

العباسٌة مشترك5349537ؼنٌمى عٌد على مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

العباسٌة مشترك5349538عٌسى احمد نصر عٌد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

العباسٌة مشترك5349539مصطفى على مصطفى على ممدوح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349540العلٌم عبد هاشم حسٌن هاشم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

العباسٌة مشترك5349541على احمد شعبان ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349542عوٌس مصطفى هللا عبد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

العباسٌة مشترك5349543العال عبد السٌد عصام ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600414

العباسٌة مشترك5349544محمد هللا عطٌه محمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العباسٌة مشترك5349551ابراهٌم احمد عاطؾ احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600453

العباسٌة مشترك5349552هللا عبد احمد محمد خالد بالل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600440



العباسٌة مشترك5349553هللا عبد على فوزى محمد جابر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600461

العباسٌة مشترك5349554مٌخائٌل سعٌد جمٌل رافت جوفانى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600471

العباسٌة مشترك5349555هللا عبد حسٌن جمال حمزة
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600463

العباسٌة مشترك5349556محمد هللا جاب عادل رمضان
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600422

العباسٌة مشترك5349557حسن عطٌة حسن شهاب
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600472

العباسٌة مشترك5349558على السٌد على سٌد عادل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600478

العباسٌة مشترك5349559شحاته حامد صالح الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600445

العباسٌة مشترك5349560محمد على احمد على
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600437

العباسٌة مشترك5349561عكوش على فالح على
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600429

العباسٌة مشترك5349562التواب عبد هللا عبد اشرؾ عمرو
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600480

العباسٌة مشترك5349563الشاذلى فخرى كمال محمد كمال
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600477

العباسٌة مشترك5349564عنتبلى محمد محمد محسن
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600454

العباسٌة مشترك5349565محمود عاشور رفعت محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600445

العباسٌة مشترك5349566سلٌمان محمود صابر محمود
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600431

العباسٌة مشترك5349567اروس سٌد بولس رومانى مٌنا
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600469

العباسٌة مشترك5349568عزٌز ناشد عادل وحٌد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600465

العباسٌة مشترك5349569على محارب سالم ابراهٌم ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600460

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349581فرج عادل فرج ابانوب

جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349582احمد ابراهٌم خالد ابراهٌم

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349583عشرى السٌد صابر ابراهٌم

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349584صالح ابراهٌم عٌد ابراهٌم

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349585زٌد ابو محمد اسماعٌل  احمد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349586قرنى احمد ابراهٌم احمد

جٌدناجح600439السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349587الرحٌم عبد محمد الدٌن سعد السٌد احمد

جٌدناجح600423السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349588المجٌد عبد احمد بدر احمد

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349589محمد على تمام احمد

جداً جٌدناجح600464السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349590عبدالمجٌد على سعٌد احمد

جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349591البركى توفٌق صبحى احمد



جٌدناجح600447السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349592قنصوه فتوح صفوت احمد

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349593محمد صابر طارق احمد

جٌدناجح600430السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349594التواب عبد حسٌن التواب عبد احمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349595المنعم عبد محمد المنعم عبد احمد

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349596محمد الموجود عبد هللا عطا احمد

مقبولناجح600373السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349597سلٌمان محمود احمد محمد احمد

جٌدناجح600394السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349598حسٌن سٌد محمد احمد

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349599محمد عوض محمد احمد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349600سلٌمان محمود محمد احمد

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349601شبل محمد نبٌل احمد

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349602على احمد حسن نصر احمد

جٌدناجح600423السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349603سالم احمد العزٌز عبد احمد اسالم

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349604رجب عبده اشرؾ اسالم

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349605سالم هللا راضا جمال اسالم

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349606محمد شوقى صالح اسالم

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349607سلٌم الحمٌد عبد محمد اسالم

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349608محمد اسماعٌل سٌد اسماعٌل

مقبولناجح600360السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349609ابراهٌم محمود الحسٌنى كرم الحسٌنى

جٌدناجح600400السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349610شاهٌن محمود عطٌه جاسر

مقبولناجح600367السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349611ابراهٌم خلٌل حسٌن حسن

جداً جٌدناجح600464السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349612المقصود عبد حسنى باسم حسنً

مقبولناجح600371السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349613حامد محمد احمد بدرى حسٌن

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349614رمضان حسن ابراهٌم خالد

جٌدناجح600405السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349615ابراهٌم عزت حسن خالد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349616حسن سعد شرٌؾ خالد

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349617اسماعٌل اللطٌؾ عبد محمد خضر

جداً جٌدناجح600466السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349618هللا عبد رجب رجب رمضان

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349619جبره شوقى نبٌل رومانً



جٌدناجح600415السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349620ابراهٌم على حسن زٌاد

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349621ابراهٌم فؤاد حسن زٌاد

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349622محمد المالك عبد محمد زٌاد

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349623محمد محمود مصطفى  سعٌد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349624قاسم ابو حسن على حسن سعٌد

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349625الجواد عبد سلٌمان ناصر سلٌمان

جٌدناجح600446السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349626مقلد حسن سٌد انور سٌد

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349627على السٌد محمد سٌد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349628موسى محمد احمد حمدى سٌؾ

جٌدناجح600403السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349629محمد على سالمه سٌؾ

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349630اسماعٌل جالل عثمان مسعود شرٌؾ

جٌدناجح600404السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349631على محمد دسوقى صبحى

مقبولناجح600375السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349632حسن محمد محمد الدٌن صالح

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349633زٌدان احمد على سٌد طارق

جٌدناجح600414السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349634عبٌد سلطان عبٌد الرءوؾ عبد

جٌدناجح600408السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349635رضا محمد اشرؾ الرحمن عبد

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349636اللٌثى احمد محمد حسن الرحمن عبد

جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349637على احمد السالم عبد الرحمن عبد

مقبولناجح600385السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349638راضى محمد هللا عبد احمد هللا عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349639شعبان سالم خالد هللا عبد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349640الؽزالً محمد محمد هللا عبد

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349641عبدالداٌم الهادى عبد شاهر الهادى عبد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349642عثمان حافظ محمد احمد عصام

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349643احمد العزٌز عبد جابر عالء

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349644مفتاح محمد صوفى احمد على

مقبولناجح600375السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349645خلٌفه محمد على سعٌد على

مقبولناجح600373السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349646محمد نصر محمد سمٌر على

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349647محمد محمد محمود على



جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349648محمد محمد مصطفى عمر

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349649توفٌق احمد رمضان عمرو

 الستار عبد عوٌس الحارث ابو عٌسى

محمد
جٌدناجح600434السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349650

جٌدناجح600416السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349651حسٌن حسن امام احمد كرٌم

جٌدناجح600400السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349652حسن السٌد عطٌه كرٌم

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349653الجواد عبد ماهر محمد ماهرجمال

مقبولناجح600374السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349654الهادى عبد موسى احمد محمد

جٌدناجح600395السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349655ابراهٌم امام السٌد محمد

جٌدناجح600400السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349656متولى محمد محمد انور محمد

مقبولناجح600365السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349657المالك عبد الفهٌم عبد خالد محمد

مقبولناجح600367السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349658منصور محمد المنعم عبد خالد محمد

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349659احمد محمد مصطفى خالد محمد

مقبولناجح600378السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349660عباس الٌزٌد ابو هللا خلؾ محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349661شبٌب متولى رجب محمد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349662سٌد الحلٌم عبد رضا محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349663محمد حموده رفاعى محمد

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349664مرسى شحاته سعٌد محمد

مقبولناجح600374السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349665صالح عٌد انور سٌد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349666حسن على صابر محمد

جٌدناجح600433السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349667شرؾ الفتاح عبد صبحى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349668هللا عطا احمد صالح محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349669العال ابو محمد طارق محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349670هللا عبد محمد هللا عبد محمد

جٌدناجح600434السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349671العلٌم عبد جمٌل النبى عبد محمد

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349672عبده محمد الوهاب عبد محمد

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349673الؽنى عبد احمد السٌد عصام محمد

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349674ابراهٌم خلٌل على محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349675على محمد محمد عمر محمد



ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349676حسنى البدٌع عبد عواد محمد

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349677سعد محمد ؼباشى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349678عٌسى محمد احمد كمال محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349679المنعم عبد قاسم مجدى محمد

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349680محمد محمود مجدى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349681الحمٌد عبد امام محمود محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349682زكى محمد هشام محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349683السٌد فكرى احمد محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349684قطب محمود جمعه محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349685الؽنى عبد محمود حسٌن محمود

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349686الحلٌم عبد العظٌم عبد رشاد محمود

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349687محرم رفاعى احمد زكً محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349688احمد سٌد سعداوى محمود

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349689ابراهٌم محمد حسٌن شكرى محمود

جٌدناجح600409السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349690عطٌه محمود محمد صبحى محمود

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349691الحلٌم عبد احمد محمد على محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349692محمود الوهاب عبد محمد محمود

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349693سعد تهامى محمود محمد محمود

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349694ربه عبد محمود نادى محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349695شلبى امبابى محمود جمال مروان

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349696عبدالعال حسن احمد مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349697عراقى السٌد القادر عبد احمد مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349698وهمان محمود حلمى مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349699الصادق عبد فتحى عصام مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349700عوض رجب ناصر مصطفى

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349701امبابى هللا عبد ربٌع منصور

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349702ملٌجى الجابر عبد السٌد مؤمن

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349703ابراهٌم شاهٌن محمد مؤمن



ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349704هللا نصر هنرى مالك  مٌنا

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349705ندا على ندا خالد هشام

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349706العزٌز عبد محمد هللا عبد احمد ٌوسؾ

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349707مصطفى احمد محمد احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349708احمد مصطفى احمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600452السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349709ٌعقوب حبٌب جمال ٌوسؾ

 عبد صالح الرازق عبد صالح ٌوسؾ

الرازق
ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349710

ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349711عٌسى كمال طارق ٌوسؾ

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349712الرازق عبد هللا عبد هللا عبد ٌوسؾ

راسب600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349713هللا عبد جمال محمد ٌوسؾ

 الفتاح عبد الرحٌم عبد محمد ٌوسؾ

مخلوؾ
ثانً دور600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349714

مفصول600السٌارات صٌانةالنقل مهنى5349715احمد محمد السٌد محمود ٌوسؾ

النقل مهنى5349721عطٌه نٌرى عادل ابانوب
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600431

النقل مهنى5349722احمد الحمٌد عبد محمد ابراهٌم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

النقل مهنى5349723على على الحمٌد عبد مصطفى ابراهٌم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600433

النقل مهنى5349724محمد رشاد محمد  احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600400

النقل مهنى5349725محمود مؽربى ابراهٌم احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600432

النقل مهنى5349726عدوى محمد خالد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600421

النقل مهنى5349727عباس احمد محمد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349728المحسن عبد شعبان محمد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600412

النقل مهنى5349729حسٌن محمد ٌحٌى احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600405

النقل مهنى5349730النعٌم عبد الحمٌد عبد هللا عبد اسامة
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600397

النقل مهنى5349731احمد سعد النبى عبد اسالم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349732اسماعٌل احمد جمعه الحسٌن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600438

النقل مهنى5349733ابراهٌم شفٌق رمضان اٌهاب
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600419

النقل مهنى5349734همام محمد بكرى احمد بكرى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600417

النقل مهنى5349735عابدٌن حسن سٌد حسن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مقبولناجح600381

النقل مهنى5349736سٌد حسٌن محمد حسٌن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600405



النقل مهنى5349737مختار احمد محمد راؼب
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
راسب600

النقل مهنى5349738الدٌن نور محمد على محمد سٌؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

النقل مهنى5349739سلٌمان على المنعم عبد سٌد شادى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349740حزٌن محمد فتحى طارق
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349741الحجاج ابو محمد احمد عبدالرحمن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600437

النقل مهنى5349742احمد العزٌز عبد محمد عبدالعزٌز
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600405

النقل مهنى5349743سٌد بدوى احمد عصام
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349744على محمد على سٌد على
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600401

النقل مهنى5349745محمد سٌد خالد عمر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600478

النقل مهنى5349746سٌؾ احمد محمد سعٌد عمر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600467

النقل مهنى5349747معاطى محمد سعودى كرٌم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349748الرحمن عبد محمد هانى كرٌم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349749حسٌن عدلى احمد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349750على سٌد اشرؾ محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600450

النقل مهنى5349751محمد دٌاب امٌن محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600458

النقل مهنى5349752رمضان الباقى عبد ربٌع محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349753الرحٌم عبد توفٌق سلٌمان محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349754شاهٌن المقصود عبد شاهٌن محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349755شاهٌن زكى محمد شاهٌن محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349756النبى عبد عمر شرٌؾ محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349757سرحان احمد رمضان النبى عبد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600427

النقل مهنى5349758الجمل على فوزى محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

النقل مهنى5349759نصار الفتاح عبد سٌد احمد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
راسب600

النقل مهنى5349760جوده احمد محمود احمد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ؼائب600

النقل مهنى5349761سعٌد محمود سعٌد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ؼائب600

النقل مهنى5349762على محمد الناصر عبد محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600437

النقل مهنى5349763كساب رشاد سعٌد الدٌن عصام محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600452

النقل مهنى5349764حجازى انور منصؾ محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600442



النقل مهنى5349765احمد نصر خلؾ محمد مروان
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
راسب600

النقل مهنى5349766السالم عبد حسن رمزى مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600470

النقل مهنى5349767احمد نصر خلؾ محمد مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
راسب600

النقل مهنى5349768العزٌز عبد المؤمن عبد سمٌر مؤمن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جداً جٌدناجح600456

النقل مهنى5349769على الحارث ابو بٌومى ناصر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349770داود صالح رمضان خالد هشام
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

النقل مهنى5349771الدخمٌس امٌن السٌد ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349772الخالق عبد زٌنهم حمدى ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600436

النقل مهنى5349773عوٌضه فوزى شكرى ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

النقل مهنى5349774امٌن صبحى ولٌد ٌوسؾ
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

جٌدناجح600400عامة برادةالمطرٌة5349781احمد احمد محمد ناصر احمد

جداً جٌدناجح600462عامة برادةالمطرٌة5349782عوض على حماده على

ثانً دور600عامة برادةالمطرٌة5349783السالم عبد محمد الرحمن عبد محمد

جٌدناجح600430عامة برادةالمطرٌة5349784هللا عبد احمد الدٌن عالء محمد

جٌدناجح600417عامة برادةالمطرٌة5349785عوض على حماده ٌوسؾ

جٌدناجح600425المعادن خراطةالمطرٌة5349791فانوس عوض نصرى سمٌر ابانوب

جٌدناجح600440المعادن خراطةالمطرٌة5349792السٌد محمد حامد عطٌه احمد

جٌدناجح600424المعادن خراطةالمطرٌة5349793محمد محمود مؽازى احمد

جٌدناجح600442المعادن خراطةالمطرٌة5349794ابراهٌم سعٌد ابراهٌم الحسٌنى

جٌدناجح600433المعادن خراطةالمطرٌة5349795الشهٌد عبد بقطر ماهر بقطر انطونٌوس

جداً جٌدناجح600454المعادن خراطةالمطرٌة5349796محمد الباسط عبد محمد زٌاد

جداً جٌدناجح600454المعادن خراطةالمطرٌة5349797محمد ذكى ابراهٌم حسن شرٌؾ

جٌدناجح600439المعادن خراطةالمطرٌة5349798بٌومى هللا عبد محمد شهاب

ثانً دور600المعادن خراطةالمطرٌة5349799المنعم عبد الحمٌد عبد هانى طارق

جداً جٌدناجح600463المعادن خراطةالمطرٌة5349800سلٌمان مرزوق محمد الدٌن عالء

جداً جٌدناجح600488المعادن خراطةالمطرٌة5349801على محمد على حسٌن محمد

 احمد النصر سٌؾ محمد خالد محمد

احمد
جداً جٌدناجح600467المعادن خراطةالمطرٌة5349802

جداً جٌدناجح600464المعادن خراطةالمطرٌة5349803جاد ٌاسٌن الدٌن بهى سامى محمد



جٌدناجح600411المعادن خراطةالمطرٌة5349804محمد الجابر عبد عادل محمد

جٌدناجح600447المعادن خراطةالمطرٌة5349805قاسم الدٌن سعد عاطؾ محمد

جٌدناجح600416المعادن خراطةالمطرٌة5349806على المعطى عبد محسن محمد

جٌدناجح600418المعادن خراطةالمطرٌة5349807اسماعٌل محمد اسماعٌل محمود

ثانً دور600المعادن خراطةالمطرٌة5349808ابراهٌم دسوقى محمد محمود

جٌدناجح600436المعادن خراطةالمطرٌة5349809اسماعٌل حسن محمد مصطفى

جداً جٌدناجح600461المعادن خراطةالمطرٌة5349810محمود عوٌس محمود مصطفى

جداً جٌدناجح600465المعادن خراطةالمطرٌة5349811حسن محمد حسن ٌوسؾ

جٌدناجح600430لحامالمطرٌة5349821نعٌم رسمى ارمٌا ابرام

جداً جٌدناجح600451لحامالمطرٌة5349822محمد سٌد عٌد احمد

جداً جٌدناجح600466لحامالمطرٌة5349823دردٌر محمد اتحاد اسالم

جٌدناجح600438لحامالمطرٌة5349824جمعه رمضان محمود جمال

 عبد خمٌس احمد حسٌن الدٌن حسام

الحلٌم
جٌدناجح600436لحامالمطرٌة5349825

جٌدناجح600446لحامالمطرٌة5349826على حسنى محمد حسنى

جٌدناجح600446لحامالمطرٌة5349827البشٌرى فضٌل بدوى حسٌن

جٌدناجح600435لحامالمطرٌة5349828احمد على صابر قلٌعى حسٌن

جٌدناجح600427لحامالمطرٌة5349829خلٌل عازر مٌالد شنوده

جٌدناجح600426لحامالمطرٌة5349830حسٌن حسن محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600427لحامالمطرٌة5349831عثمان الفتاح عبد رمضان عبده

جٌدناجح600431لحامالمطرٌة5349832محمود سٌد سعد على

جٌدناجح600444لحامالمطرٌة5349833عطٌه عٌد امام عٌد

جداً جٌدناجح600461لحامالمطرٌة5349834السٌد احمد ضٌؾ ابو احمد محمد

جداً جٌدناجح600451لحامالمطرٌة5349835حسن على سامى محمد

جٌدناجح600434لحامالمطرٌة5349836رضوان الفتاح عبد سعٌد محمد

مفصول600لحامالمطرٌة5349837على المجٌد عبد سٌد محمد

ثانً دور600لحامالمطرٌة5349838هللا عبد حامد مختار محمد

ثانً دور600لحامالمطرٌة5349839موسى محمود احمد محمود

ثانً دور600لحامالمطرٌة5349840السٌد محمود محمدى محمود



جٌدناجح600430لحامالمطرٌة5349841عوض محمد محمد احمد مصطفى

جٌدناجح600447لحامالمطرٌة5349842رزق على محمد سعٌد ٌوسؾ

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349851معوض عدلى عوض ابانوب

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349852جرجس صبرى ماجد ابانوب

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349853عٌاد احمد ابراهٌم احمد ابراهٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349854على حسن ابراهٌم رافت ابراهٌم

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةالمطرٌة5349855احمد محمود جمال احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349856عمر محمد سٌد احمد

جداً جٌدناجح600460السٌارات صٌانةالمطرٌة5349857محمد حسٌن شوقى احمد

جٌدناجح600417السٌارات صٌانةالمطرٌة5349858الباسط عبد احمد الدٌن صالح احمد

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالمطرٌة5349859محمد هللا عبد الكرٌم عبد احمد

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349860احمد مصطفى احمد عمرو احمد

جداً جٌدناجح600453السٌارات صٌانةالمطرٌة5349861بدوى عبده فتحى احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349862محسب محمود محسب احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349863النبى عبد السٌد احمد محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349864امٌن محمد احمد محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349865حسنٌن سٌد محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349866هللا عبد المجٌد عبد محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349867نادى عٌد محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349868حسٌن موسى الفتاح عبد مطراوى احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349869الحمٌد عبد التواب عبد نادى احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349870الحمٌد عبد احمد هاشم احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349871حبٌب محمد الحفٌظ عبد ٌحً احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349872عطٌه جبالى التواب عبد اسامه

جٌدناجح600423السٌارات صٌانةالمطرٌة5349873اسماعٌل معاطى نبٌل اسامه

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349874الهمشرى العزٌز عبد احمد اسالم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349875سلٌم عواد سٌد مرسى اسالم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349876مرزوق محمد اسماعٌل ناصر اسالم



ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349877الفتاح عبد سٌد رمضان الحسٌن

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349878وافى ؼباشى صوابى ولٌد امٌر

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349879ظاهر حماد الرحمن عبد اٌهاب

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349880اسماعٌل دسوقى اسماعٌل صالح باسم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349881حبٌب لطفى عماد بافلى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349882حنا ؼبلاير جمٌل جمال بدر

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349883حسن المنعم عبد سٌد بسام

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349884هللا جاد فؤاد بٌترعصام

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349885حنا النور عبد عادل بٌشوى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349886مرجان ثابت ٌسرى بٌشوى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349887عطٌه جبرٌل احمد جمال

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةالمطرٌة5349888عواد على محمد حازم

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349889على حسن على حسن حسام

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349890ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349891منصور امام على عادل حسن

جٌدناجح600409السٌارات صٌانةالمطرٌة5349892احمد الحمد ابو احمد حسٌن

جٌدناجح600396السٌارات صٌانةالمطرٌة5349893حامد زٌنهم محمد حسٌن

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349894ادم ٌس ابوالحمد زكرى خالد

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةالمطرٌة5349895الحلٌم عبد الوفا ابو عادل خالد

جٌدناجح600407السٌارات صٌانةالمطرٌة5349896شوربجى مصرى المنصؾ عبد خالد

جٌدناجح600405السٌارات صٌانةالمطرٌة5349897رمضان محمد رمضان محمد خالد

جٌدناجح600404السٌارات صٌانةالمطرٌة5349898ٌوسؾ سعٌد احمد سعٌد

جٌدناجح600427السٌارات صٌانةالمطرٌة5349899حسٌن سٌد هانى سٌد

جٌدناجح600442السٌارات صٌانةالمطرٌة5349900العال عبد احمد احمد محمد طه

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349901عٌد محمد طه محمد طه

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349902عثمان سٌد صدقى حسٌن عابد

جٌدناجح600392السٌارات صٌانةالمطرٌة5349903محمد عباس سامى عباس

جٌدناجح600448السٌارات صٌانةالمطرٌة5349904محمد عسكر محمد عسكر الجلٌل عبد



ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349905محمد رمضان حسن الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349906حموده صالح رجب الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349907نصر على سالم رضا الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349908على الرحمن عبد سٌد الرحمن عبد

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349909احمد محمد صفوت الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349910عٌد  الرحمن عبد عمرو الرحمن عبد

جٌدناجح600409السٌارات صٌانةالمطرٌة5349911الرحمن عبد احمد محمد الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349912السٌد شعبان محمد الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349913الشعراوى الفتاح عبد محمد الفتاح عبد

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349914حسن صادق محمد الكرٌم عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349915عثمان سٌد رفعت هللا عبد

 عبد رجائى محمد الكرٌم عبد هللا عبد

الكرٌم
ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349916

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالمطرٌة5349917احمد خلٌل عمرو هللا عبد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالمطرٌة5349918محمد احمد عثمان فارس هللا عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349919الشرقاوى المنعم عبد محمد المنعم عبد

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةالمطرٌة5349920سٌد محمد احمد على

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةالمطرٌة5349921الحرٌرى محمد على حمدى على

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةالمطرٌة5349922فراج احمد محمد على محمد على

راسب600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349923الهادى عبد الخالق عبد خالد عمر

جٌدناجح600434السٌارات صٌانةالمطرٌة5349924هللا فتح عطٌه هللا فتح عمر

جداً جٌدناجح600451السٌارات صٌانةالمطرٌة5349925على على دٌاب عمرو

جٌدناجح600412السٌارات صٌانةالمطرٌة5349926عطٌه منٌر نشات فاٌز

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349927اسماعٌل محمد اسماعٌل فتحى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349928الخالق عبد رمضان سعد محمود كامل

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349929محمد  على كامل خلؾ كرٌم

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349930خلٌل سالمه خلٌل كٌرلس

جٌدناجح600435السٌارات صٌانةالمطرٌة5349931معوض جرجس عادل كٌرلس

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349932محمد صابر احمد محمد



جداً جٌدناجح600468السٌارات صٌانةالمطرٌة5349933محمد عطا احمد محمد

راسب600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349934محمد العال عبد احمد اسعد محمد

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةالمطرٌة5349935محمد حمٌده حسٌن محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349936الحسب ابو سالمه حسٌن محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349937محمد الرب جاد احمد رفعت محمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةالمطرٌة5349938محمد السالم عبد سعٌد محمد

جٌدناجح600443السٌارات صٌانةالمطرٌة5349939محمد محمد احمد صبرى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349940سلٌمان زٌدان عصام صالح محمد

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349941الصادق عبد محمد صالح محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349942عثمان محمد طارق محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349943زكى رمضان عادل محمد

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةالمطرٌة5349944محمد احمد الحمٌد عبد محمد

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالمطرٌة5349945الواحد عبد زٌد ابو الواحد عبد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349946ربه عبد السالم عبد ربه عبد محمد

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةالمطرٌة5349947ثابت ٌوسؾ عربى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349948على ابراهٌم محمد عٌد محمد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالمطرٌة5349949سواح زكرٌا فؤاد محمد

جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانةالمطرٌة5349950كمال  سعٌد كمال محمد

جٌدناجح600426السٌارات صٌانةالمطرٌة5349951محمد محمد السالم عبد كمال محمد

جداً جٌدناجح600476السٌارات صٌانةالمطرٌة5349952ابراهٌم السٌد محروس محمد

جداً جٌدناجح600482السٌارات صٌانةالمطرٌة5349953على حسن نصر محمد

جداً جٌدناجح600469السٌارات صٌانةالمطرٌة5349954سالم عٌد محمد هانى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349955الحمٌد عبد الحمٌد عبد وائل محمد

جداً جٌدناجح600465السٌارات صٌانةالمطرٌة5349956محمد احمد السٌد محمود

مفصول600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349957عمر سٌد حسٌن حامد مصطفى

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةالمطرٌة5349958سٌد الرحٌم عبد سٌد مصطفى

 احمد الشافى عبد صبحى مصطفى

محمد
جٌدناجح600427السٌارات صٌانةالمطرٌة5349959

جداً جٌدناجح600487السٌارات صٌانةالمطرٌة5349960الباب فتح حسن عبده كامل مصطفى



جداً جٌدناجح600488السٌارات صٌانةالمطرٌة5349961هللا عبد محمد حامد محمود مصطفى

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةالمطرٌة5349962احمد زكى الوهاب عبد محمود مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349963ٌوسؾ مصباح رفعت ممدوح

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349964بشٌر مصطفى الرحمن عبد محمد مهند

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةالمطرٌة5349965عبده حسنٌن الظاهر عبد اشرؾ مؤمن

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةالمطرٌة5349966احمد زكى الوهاب عبد محمود مؤمن

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349967اسكندر فوزى مكرم مٌنا

راسب600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349968الصالح عبد صالح اشرؾ ناجى

جٌدناجح600445السٌارات صٌانةالمطرٌة5349969سالمه سٌد اٌمن ولٌد

ثانً دور600السٌارات صٌانةالمطرٌة5349970ابراهٌم حسن جمال ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600462السٌارات صٌانةالمطرٌة5349971عجٌمى محمد سابت محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالمطرٌة5349972الحسٌنى محمود محمد ٌوسؾ

المطرٌة5349976على ندا جمال احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

المطرٌة5349981صالح ابراهٌم المهدى عبد سامح ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

المطرٌة5349982محمد على بركات محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600448

المطرٌة5349983احمد محمد السٌد رافت احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

المطرٌة5349984عالم محمد حسٌن رامى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600456

المطرٌة5349985جاد احمد رضا احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600473

المطرٌة5349986على محمد محمد زكى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

المطرٌة5349987العظٌم عبد فتحى سالم احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600418

المطرٌة5349988مٌزار احمد سٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

المطرٌة5349989مصطفى صالح احمد صالح احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

المطرٌة5349990فرماوى احمد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

المطرٌة5349991خلٌل محمد على محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

المطرٌة5349992احمد الاله عبد ناصر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600460

المطرٌة5349993العظٌم عبد فتحى وائل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

المطرٌة5349994محمد جابر محمد ادهم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600419

المطرٌة5349995بخٌت محمد محمد ادهم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438



المطرٌة5349996عثمان السٌد حلمى محمد محمد حلمى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

المطرٌة5349997اسماعٌل ابراهٌم سٌد رضا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

 عبد الدٌن سعد خٌرى الدٌن سعد

المطلب
المطرٌة5349998

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600461

المطرٌة5349999حموده سعٌد طلعت الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

المطرٌة5350000اسماعٌل الكرٌم عبد محمود الكرٌم عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

المطرٌة5350001بٌومى احمد احمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

المطرٌة5350002مكى مسلم حماد محمود هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

المطرٌة5350003الوهاب عبد محمد جمال الوهاب عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

المطرٌة5350004المطلب عبد الدٌن سعد عادل الدٌن عز
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600406

المطرٌة5350005على الدٌن عز اسامه على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

المطرٌة5350006سالمه على محمد على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المطرٌة5350007البسٌونى محمد العال عمرعبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600424

المطرٌة5350008محمد قاسم مبارك طارق فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

المطرٌة5350009العال عبد ربٌع الال عبد فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486

المطرٌة5350010على عٌسى نصر كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

المطرٌة5350011العزٌز عبد المعز عبد حربى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

المطرٌة5350012رحٌم وردانى حمدى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

المطرٌة5350013حسوبه محمد خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المطرٌة5350014عٌد على على سٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

المطرٌة5350015الخالق عبد محمد عماد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600449

المطرٌة5350016هللا عوض حسٌن محمد ؼنٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

المطرٌة5350017الوهاب عبد المعٌن عبد فرج محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600489

المطرٌة5350018ابراهٌم على مصطفى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

المطرٌة5350019بدر احمد نصر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

المطرٌة5350020احمد الهادى محمد وجٌه محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600449

المطرٌة5350021سالمه سالم سعٌد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600424

المطرٌة5350022على حسن شعبان محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

المطرٌة5350023على  ٌاسٌن جعفر طارق محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453



المطرٌة5350024ابراهٌم على مصطفى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

المطرٌة5350025جمعه شحاته ناجى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

المطرٌة5350026على ابراهٌم صبحى طارق مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

المطرٌة5350027بخٌت فراج احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

المطرٌة5350028شحاته حامد ربٌع مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

المطرٌة5350029عبده ابراهٌم عبده مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

المطرٌة5350030الحلٌم عبد محمد وفاء مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

المطرٌة5350031محمد صالح محمد سلٌمان معتز
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600401

المطرٌة5350032بخٌب بنٌامٌن بستان مالك
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600448

المطرٌة5350033مصطفى احمدؼرٌب مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600448

المطرٌة5350034هللا حسب بدوى على ناصر مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

المطرٌة5350035بخٌت مقارتقاوى مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

المطرٌة5350036احمد تؽٌان دسوقى ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

المطرٌة5350037شحاته كامل محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

المطرٌة5350038فتحى مختار محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600414

المطرٌة5350041رشوان مٌهوب احمد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

المطرٌة5350042جوده ابراهٌم  ابراهٌم محمد ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

المطرٌة5350043دروٌش محمد صبحى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

المطرٌة5350044محمد احمد سٌد طارق احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350045احمد سٌد كمال محمد اسامه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600499

المطرٌة5350046القطاوى الرازق عبد محمد احمد اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350047زٌد بدوى محمد عصام زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350048على  اسماعٌل على رافت الدٌن سٌؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350049حسنى احمد فاروق الرحمن عبد شادى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350050النشار بدوى بدوى محمد طه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350051سٌد سعد خالد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350052محمد على احمد ممدوح الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350053ابوزٌد ابراهٌم هشام هللا عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



المطرٌة5350054سالم ابراهٌم محمد عصام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350055مرشدى محمد عزت محمد عمار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350056شحاته السٌد العزٌز عبد عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350057حسٌن محمد مسعد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350058نمر فكرى كمال كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350059محمد حمدى احمد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

المطرٌة5350060رمضان ابراهٌم محمد سٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350061العظٌم عبد فتحى نادى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350062الرب جاد محمد احمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350063عٌد رمضان محمد حربى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350064وهبه حسن رشاد صبرى محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350065سالمه حسن محمد محمد مروان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350066حسن فاروق عصام مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350067محمد على المجٌد عبد صبرى معتز
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350068قضاوى هاشم طهٌر معتز
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350069محمد عطا الرحٌم عبد معتز
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

المطرٌة5350070على اسماعٌل على رافت ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350081المجٌد عبد سٌد حسن احمد

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350082لبٌب سامى مجدى احمد

جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350083عوض رشاد هشام احمد

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350084هالل محمد علٌوه رجائى اسالم

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350085محمد الكرٌم عبد العال عبد اشرؾ

جٌدناجح600404السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350086السٌد انور طارق بدر

جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350087الحلٌم عبد السٌد النبى عبد احمد حمدى

جٌدناجح600449السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350088محمد محمد حمدى محمد حمدى

جٌدناجح600444السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350089دسوقى احمد مصطفى اسامه زٌاد

جٌدناجح600405السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350090اسماعٌل على رمضان على

جٌدناجح600437السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350091عٌسى خسن محمد رمضان عمر



جٌدناجح600435السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350092المجٌد عبد فوزى محمد جالل عمرو

جداً جٌدناجح600471السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350093فرج مرسى فارس محمد كرٌم

جٌدناجح600395السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350094حسن ابراهٌم حسن محمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350095محمد فتحى سمٌر محمد

جداً جٌدناجح600467السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350096ؼنٌم عواد حسنى عواد محمد

جٌدناجح600447السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350097هللا عبد احمد سالم محسن محمد

جداً جٌدناجح600472السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350098ؼنٌم ابراهٌم محمود محمد محمود محمد

 عبد المحسن عبد العظٌم عبد مصطفى

العظٌم
جٌدناجح600447السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350099

جداً جٌدناجح600472السٌارات صٌانةالدفاع مجلس5350100على خلٌل نصار مصطفى

الدفاع مجلس5350111السٌد علٌوه سعٌد خالد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600425

الدفاع مجلس5350112مصطفى شعبان رضا احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600412

الدفاع مجلس5350113محمد احمد رمضان احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

 محمد عبدالموجود السٌد هللا عبد

نصرالدٌن
الدفاع مجلس5350114

 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مقبولناجح600387

الدفاع مجلس5350115احمد  على حسن على
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600439

الدفاع مجلس5350116على السٌد على على
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600406

الدفاع مجلس5350117الاله عبد دٌاب محمد جمال محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600428

الدفاع مجلس5350118محمد احمد محمود الحلٌم عبد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600394

الدفاع مجلس5350119محمدى محمود صالح محمود
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600409

الدفاع مجلس5350120الفار ابو السٌد محمود محمد مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600446

مقبولناجحCNC600384 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350131بخٌت عٌسى هللا جاد رافت ابانوب

جٌدناجحCNC600390 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350132على محمد محمد انور ابراهٌم

جٌدناجحCNC600432 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350133اسماعٌل ابراهٌم فرج ابراهٌم

جٌدناجحCNC600412 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350134عباس محمد احمد سمٌر احمد

مقبولناجحCNC600363 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350135محمد ثابت التواب عبد احمد

مفصولCNC600 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350136ابراهٌم الحمٌد عبد فؤاد احمد

جٌدناجحCNC600422 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350137مرسى امام شعبان هشام احمد

 موسى السٌد موسى  شرٌؾ ادهم

البدٌوى
مقبولناجحCNC600362 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350138

جٌدناجحCNC600399 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350139حمٌده ادرٌس ابراهٌم البشٌر



مقبولناجحCNC600379 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350140حافظ احمد عالء زٌاد

مقبولناجحCNC600384 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350141نصر شكرى صبحى شكرى شرٌؾ

جٌدناجحCNC600394 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350142موسى الرحمن عبد موسى فرج صابر

جٌدناجحCNC600409 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350143ربٌع الحمٌد عبد محمود الرحمن عبد

مقبولناجحCNC600384 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350144العفٌفى احمد العفٌفى ناصر الرحمن عبد

جٌدناجحCNC600412 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350145احمد ؼٌطانى السمٌع عبد على

جٌدناجحCNC600398 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350146السٌد عبده محمود السٌد محمد

جٌدناجحCNC600440 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350147على السٌد محمد عصام محمد

جٌدناجحCNC600397 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350148مصطفى احمد جابر ٌسرى محمد

جٌدناجحCNC600430 المخارط تشؽٌلمحرم معادن5350149احمد محمد محمد رضا ٌوسؾ

مفصول600المعادن خراطةمحرم معادن5350156محمود المحسن عبد مصطفى مروان

جٌدناجح600437صاج اعمالمحرم معادن5350161محمد محمود الستار عبد محمد احمد

جٌدناجح600390صاج اعمالمحرم معادن5350162بسٌونى سباعى امٌن محمد امٌن

مفصول600صاج اعمالمحرم معادن5350163خضر محمد البٌه اشرؾ عماد

جٌدناجح600421صاج اعمالمحرم معادن5350164هللا فتح الشاذلى السٌد محمد كرٌم

جٌدناجح600416صاج اعمالمحرم معادن5350165عباس محمد عباس حمدى محمد

جٌدناجح600424صاج اعمالمحرم معادن5350166ناصؾ الرحٌم عبد فؤاد محمود محمد

جٌدناجح600429لحاممحرم معادن5350171السٌد محمد السٌد احمد

جٌدناجح600416لحاممحرم معادن5350172محمد احمد خمٌس محمد احمد

جٌدناجح600429لحاممحرم معادن5350173محمد السٌد قاصد ناجى احمد

جٌدناجح600418لحاممحرم معادن5350174ٌوسؾ على خمٌس محمد اسامه

جٌدناجح600421لحاممحرم معادن5350175مٌخائٌل اسطفانوس منصور استفان

مقبولناجح600366لحاممحرم معادن5350176ٌوسؾ عفٌفى ابراهٌم حسن حسام

جداً جٌدناجح600455لحاممحرم معادن5350177هللا عبد محمد عبٌد سلٌمان حسام

جٌدناجح600406لحاممحرم معادن5350178عثمان محمد جالل على خالد

 عبد محمود القاسم ابو صابر زٌاد

الرحٌم
جٌدناجح600409لحاممحرم معادن5350179

جٌدناجح600394لحاممحرم معادن5350180احمد السٌد فتحى اٌهاب صالح

جٌدناجح600448لحاممحرم معادن5350181سٌد حماد العابدٌن زٌن محمد عابدٌن



جٌدناجح600449لحاممحرم معادن5350182ابوالعطا محمود محمد الرحمن عبد

جٌدناجح600449لحاممحرم معادن5350183الرحمن عبد هللا عبد محمود هللا عبد

جٌدناجح600429لحاممحرم معادن5350184موسى على جمال على

جٌدناجح600411لحاممحرم معادن5350185الكرٌم جاد احمد السٌد عمر

جٌدناجح600445لحاممحرم معادن5350186الرحمن عبد محمد حسن عبده كرٌم

جٌدناجح600416لحاممحرم معادن5350187العال ابو احمد محمد شعبان مازن

جٌدناجح600427لحاممحرم معادن5350188على ابراهٌم السالم عبد السٌد محمد

مفصول600لحاممحرم معادن5350189محمد على محمد طارق محمد

جٌدناجح600438لحاممحرم معادن5350190محمود محمد الدٌن عماد محمد

جٌدناجح600448لحاممحرم معادن5350191على المعبود عبد جمال محمود

جٌدناجح600437لحاممحرم معادن5350192على متولى متولى عالء محمود

جٌدناجح600439لحاممحرم معادن5350193نصار السٌد محمود حنفً محمد محمود

جٌدناجح600448لحاممحرم معادن5350194ٌوسؾ عٌد ٌوسؾ محمود

جٌدناجح600434لحاممحرم معادن5350195شهبه ابو محمد ابراهٌم رضا مروان

جٌدناجح600421لحاممحرم معادن5350196عامر عاشور محمد معتز

جٌدناجح600423لحاممحرم معادن5350197على عبده جابر على ٌوسؾ

ثانً دورCNC600 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350201طنطاوى محمد احمد ابرهٌم احمد

جٌدناجحCNC600420 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350202محمد احمد محمد خالد احمد

جٌدناجحCNC600435 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350203المقصود عبد عصام احمد

جٌدناجحCNC600398 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350204مرسى فاروق كمال احمد

جٌدناجحCNC600434 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350205هٌكل الستار عبد محمد احمد

جٌدناجحCNC600422 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350206محمد العظٌم عبد محمد احمد

جٌدناجحCNC600421 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350207صالح سعٌد عادل الحمٌد عبد

جٌدناجحCNC600410 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350208محمدىن احمد حسٌن الرحمن عبد

جٌدناجحCNC600395 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350209الزٌن محمد محمد على هللا عبد

جداً جٌدناجحCNC600474 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350210مراجع جبرٌل مهدى فرج

جٌدناجحCNC600406 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350211فوده على محمد ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجحCNC600450 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350212ابراهٌم احمد السالم عبد احمد محمد



جٌدناجحCNC600440 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350213على احمد محمود احمد محمود

جٌدناجحCNC600438 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350214ابراهٌم خلٌل محمود محمد محمود

ثانً دورCNC600 الفراٌز تشؽٌلمحرم معادن5350215حمد فرج ابراهٌم منصور مصطفى

محرم معادن5350221ابراهٌم خلٌل ابراهٌم احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

محرم معادن5350222احمد محمود بسٌونى احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600421

محرم معادن5350223احمد الدٌن جمال ابرهٌم رمضان احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

محرم معادن5350224المجٌد عبد محمد السٌد طلعت احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600439

محرم معادن5350225السالم عبد احمد عادل احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600410

محرم معادن5350226محمد الدسوقى محمد اٌهاب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600420

محرم معادن5350227منصور بدروس سمٌر هانى جرجس
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600394

محرم معادن5350228رٌحان سالمان عطٌه عارؾ عادل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600393

محرم معادن5350229الشوا حسن احمد كامل الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600414

محرم معادن5350230الحافظ عبد سلٌم مصطفى الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600441

محرم معادن5350231عثمان السٌد شعبان احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600441

محرم معادن5350232العجوانى محمد محمد احمد محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مفصول600

محرم معادن5350233محمد الؽفار عبد محمود صالح محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ؼائب600

محرم معادن5350234حسن جوده عادل محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600455

محرم معادن5350235على صبرى احمد محمود محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

محرم معادن5350236هللا عبد محمد القادر عبد ٌحٌى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600412

محرم معادن5350237سوٌفى مرؼنى جبره مؤمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600446

محرم معادن5350238احمد على هللا فتح ٌوسؾ
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600399

 العال عبد المجد ابو ٌحٌى المجد ابو

محمود
ؼائب600الومٌتالمحرم معادن5350241

ثانً دور600الومٌتالمحرم معادن5350242حسن أحمد عطٌه أحمد

جٌدناجح600417الومٌتالمحرم معادن5350243النعٌم عبد على حمدان ناصر احمد

جٌدناجح600432الومٌتالمحرم معادن5350244أحمد السٌد الفتاح عبد ناصر احمد

جٌدناجح600447الومٌتالمحرم معادن5350245محمد احمد على ٌحٌى احمد

جٌدناجح600425الومٌتالمحرم معادن5350246موسى محمد ابوالحسن اٌهاب ادهم

جداً جٌدناجح600455الومٌتالمحرم معادن5350247بسٌونى مرسى عمر اشرؾ



جداً جٌدناجح600452الومٌتالمحرم معادن5350248حنا نجٌب جرجس نجٌب بوال

جٌدناجح600415الومٌتالمحرم معادن5350249هللا عطا صمور وهبه رافت رومانى

جداً جٌدناجح600450الومٌتالمحرم معادن5350250على بسطاوٌسى احمد صابرمحمد

 عبد الهادى عبد احمد الرحمن عبد

الحمٌد
جداً جٌدناجح600470الومٌتالمحرم معادن5350251

جداً جٌدناجح600461الومٌتالمحرم معادن5350252المجٌد عبد فؤاد رمضان الرحمن عبد

 الموجود عبد عادل الرحمن عبد

السعدنى
جداً جٌدناجح600458الومٌتالمحرم معادن5350253

جداً جٌدناجح600460الومٌتالمحرم معادن5350254سلٌمان شعبان رجب اٌمن هللا عبد

 اسماعٌل محمود الرازق عبد عصام

محمد
جٌدناجح600434الومٌتالمحرم معادن5350255

جداً جٌدناجح600450الومٌتالمحرم معادن5350256العال عبد محمد طارق محمد

جداً جٌدناجح600459الومٌتالمحرم معادن5350257جوده ابراهٌم شعبان الناصر عبد محمد

جداً جٌدناجح600452الومٌتالمحرم معادن5350258الرحٌم عبد محمد عماد محمد

جداً جٌدناجح600460الومٌتالمحرم معادن5350259متولى مصطفى مجدى محمد

جداً جٌدناجح600472الومٌتالمحرم معادن5350260احمد محمود سالم مصطفى محمد

جٌدناجح600405الومٌتالمحرم معادن5350261مرسى احمد اللطٌؾ عبد نبٌل محمد

جداً جٌدناجح600460الومٌتالمحرم معادن5350262الشٌن اللطٌؾ عبد احمد محمود

جداً جٌدناجح600457الومٌتالمحرم معادن5350263بدوى على محمد حمدى محمود

جداً جٌدناجح600482الومٌتالمحرم معادن5350264الفقى محمد على سامح نادر

محرم معادن5350271توفٌق محروس احمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

محرم معادن5350272شحاته الؽنى عبد ابراهٌم اسماعٌل احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

 عبد الرحمن عبد الدٌن عالء احمد

الهادى
محرم معادن5350273

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

محرم معادن5350274حجازى السٌد ابراهٌم فاٌز احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600465

محرم معادن5350275المجٌد عبد برعى محمد جمال اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600484

محرم معادن5350276على محمد طه على اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600436

محرم معادن5350277مدنى سلٌم ابراهٌم فتحى اسالم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

محرم معادن5350278قاعود حامد احمد السٌد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600472

 عبد السٌد الرازق عبد جمال السٌد

الرازق
محرم معادن5350279

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600480

محرم معادن5350280النصر ابو السٌد احمد حسن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

محرم معادن5350281عٌسوى حسنٌن محمد محمد زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600503



محرم معادن5350282علٌوه مسعود سعد احمد سعد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600443

محرم معادن5350283حسن محمود مرسى عادل الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600486

محرم معادن5350284مصطفى ماجد مصطفى الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600495

محرم معادن5350285المنعم عبد السٌد المنعم عبد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

محرم معادن5350286عطٌه احمد رجب اشرؾ عطٌه
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600483

محرم معادن5350287عامر مرسى السٌد محمد فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600487

محرم معادن5350288الدٌن محى عوض فتحى محمد فتحى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600458

محرم معادن5350289دوس متى سام زكرٌا محب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600485

محرم معادن5350290على عوض خلٌفه السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600476

محرم معادن5350291سلٌمان السالم عبد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

محرم معادن5350292محمد على فاروق ثابت محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600475

محرم معادن5350293العاطى عبد الحفٌظ عبد رمضان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

محرم معادن5350294ابراهٌم رجب المالك عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600478

محرم معادن5350295سلٌمان اسماعٌل النبى عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

 عبد ابراهٌم بكر ابو ابراهٌم محمود

الوهاب
محرم معادن5350296

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

محرم معادن5350297سلٌمان احمد الدٌن كمال اشرؾ محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

محرم معادن5350298خلٌل عبده الشافعى عادل محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600466

محرم معادن5350299احمد مصطفى ٌوسؾ ناصر مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600401

محرم معادن5350300على بسطاوى عطٌتو ابراهٌم مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

محرم معادن5350301عالم محمود محمد ناصر مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

محرم معادن5350302السٌد مصطفى السٌد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600467

جٌدناجح600421عامة نجارةمحرم معادن5350311السٌد عٌد حسن حسن ابراهٌم

جٌدناجح600407عامة نجارةمحرم معادن5350312عثمان ٌوسؾ احمد محمود السٌد

جٌدناجح600414عامة نجارةمحرم معادن5350313نور المجد ابو طه حسنى بالل

جٌدناجح600429عامة نجارةمحرم معادن5350314محمود الناصر عبد جمال

جٌدناجح600426عامة نجارةمحرم معادن5350315البشوتى احمد حسن صالح حسن

جداً جٌدناجح600457عامة نجارةمحرم معادن5350316عطا محمد محمد اشرؾ شرٌؾ

جٌدناجح600447عامة نجارةمحرم معادن5350317كونه محمد احمد محمد



جٌدناجح600445عامة نجارةمحرم معادن5350318على جالل محمد صابر محمد

جداً جٌدناجح600456عامة نجارةمحرم معادن5350319مصطفى على احمد محمود

جداً جٌدناجح600456عامة نجارةمحرم معادن5350320حسٌن مصطفى محمد مصطفى

جٌدناجح600400الجاهزة المالبسمحرم معادن5350331الدٌن نور سعد محمد حسن اسراء

جداً جٌدناجح600488الجاهزة المالبسمحرم معادن5350332كاسب محمد على محمد اسراء

جٌدناجح600394الجاهزة المالبسمحرم معادن5350333نعموا محمد جابر جمعه اٌمان

جٌدناجح600428الجاهزة المالبسمحرم معادن5350334شبٌب محمد محمود الدٌن حسام اٌه

جٌدناجح600412الجاهزة المالبسمحرم معادن5350335محمود حسن حسٌن رجاء

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسمحرم معادن5350336ندا محمد الرازق عبد محمد روان

جداً جٌدناجح600486الجاهزة المالبسمحرم معادن5350337العال عبد الرؤوؾ عبد العال عبد سلمى

جداً جٌدناجح600467الجاهزة المالبسمحرم معادن5350338مندور ابو ابراهٌم على ابراهٌم سومٌه

جداً جٌدناجح600464الجاهزة المالبسمحرم معادن5350339حسن المقصود عبد ابوالفتح ٌاسر سهى

جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبسمحرم معادن5350340السٌد احمد محمد حسٌن شروق

جداً جٌدناجح600451الجاهزة المالبسمحرم معادن5350341محمود العلٌم عبد خمٌس اشرؾ عزٌزه

جٌدناجح600410الجاهزة المالبسمحرم معادن5350342السٌد ابراهٌم محمد جابر فاطمه

جداً جٌدناجح600478الجاهزة المالبسمحرم معادن5350343حنا ابو حنٌن بقطر مارتٌنا

جداً جٌدناجح600468الجاهزة المالبسمحرم معادن5350344عثمان عطٌه الحى عبد محمد مرٌم

جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسمحرم معادن5350345الدٌن جمال السٌد على جمعه منه

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبسمحرم معادن5350346الداٌم عبد محمود حمدى هدى

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسمحرم معادن5350347الجواد عبد العظٌم عبد ناجى هناء

جداً جٌدناجح600461الجاهزة المالبسمحرم معادن5350348ٌاسٌن  احمد ٌاسٌن ٌاسمٌن

محرم كهرباء5350351الواحد عبد احمد على مجدى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600388

محرم كهرباء5350352خمٌس محمد مرسى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

محرم كهرباء5350353المعطى عبد محمد جالل احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350354الجلٌل عبد اسماعٌل خمٌس احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350355عبٌد التواب عبد رجب احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350356بخٌت احمد عٌد الناصر عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350357السٌد رجب عثمان احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



محرم كهرباء5350358محمد محمد عزت احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350359محمد جبرٌل ابوزٌد عٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350360حسن عجمى صالح فوزى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350361رضوان حسٌن السٌد كمال احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350362الٌزٌد ابو شعبان محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350363منصور السٌد منصور احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350364هللا عبد على خالد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350365على منصور احمد مصطفى اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

محرم كهرباء5350366حسن محمد اسماعٌل محمد اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350367السٌد محمد ابراهٌم اشرؾ الحسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

محرم كهرباء5350368ابراهٌم حسن خلٌل محمود باسم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مفصول600

محرم كهرباء5350369عٌسى معوض شرٌؾ بشوى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350370عطٌه محمد المنعم عبد حسن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350371احمد حسن سعٌد محمد حسن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350372مندور الؽفار عبد محمد سامى خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350373السٌد عرابى السٌد كمال سامح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350374بدوى الؽنى عبد حمدى طه شهاب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350375ٌوسؾ محمد صالح محمد صالح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350376الؽفار عبد على محمد طارق
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350377ابراهٌم محمد ابراهٌم الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350378احمد على فتحى اٌمن الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350379محمد عطٌه عادل الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350380خلٌل احمد محمد الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350381حسن على مصطفى الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد محمد العظٌم عبد احمد العظٌم عبد

الفتاح
محرم كهرباء5350382

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350383حمدى المنعم عبد الصاوي المنعم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350384رحومه خمٌس رضوان عوض
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350385السبكى العزٌز عبد محمد باسم كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600



محرم كهرباء5350386ابوالحسن الكرٌم عبد عمرو كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600405

محرم كهرباء5350387على العنٌن ابو محمد كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600402

محرم كهرباء5350388القادر عبد هللا عطا محمد كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

محرم كهرباء5350389السٌد محروس اشرؾ محروس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600425

محرم كهرباء5350390الوفا ابو ابراهٌم محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600454

محرم كهرباء5350391محمد مبروك  اسامه محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600489

محرم كهرباء5350392فراج محمد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600391

 عبد احمد الرازق عبد جمال محمد

الباقى
محرم كهرباء5350393

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600442

محرم كهرباء5350394بخٌت احمد عٌد الناصر عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600460

محرم كهرباء5350395احمد محمد هشام محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350396الشاهد خمٌس احمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350397على محمد اشرؾ محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350398شعبان السالم عبد رمضان محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350399السٌد محمد محمود محمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350400محمود محرم محمود مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350401محمد ٌحى ولٌد ٌحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350402محمدالزهري ابراهٌم ٌسرى ٌحٌى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350403على محمد سعد محمد ٌسرى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350404النبى عبد اسعد محمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350405محمود السٌد محمد ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600396

محرم كهرباء5350411سلٌمان ابراهٌم سعٌد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350412محمد على نوبى السٌد احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600460

محرم كهرباء5350413ربٌع احمد محمد احمد رضا احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600451

محرم كهرباء5350414ابراهٌم محمد سٌد ابراهٌم حازم
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600425

محرم كهرباء5350415الرازق عبد السٌد السٌد حسام
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350416السالم عبد الروؤؾ عبد عادل حسام
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600413

محرم كهرباء5350417عامر احمد محمد عامر
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600421

محرم كهرباء5350418مهران متولً السٌد عٌد عمرو
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600393



محرم كهرباء5350419حسنٌن احمد الحلٌم عبد حسنٌن محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600424

محرم كهرباء5350420حسانىن على السٌد رشدى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
ثانً دور600

محرم كهرباء5350421فراج فضل عٌد رمضان محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600502

محرم كهرباء5350422هرٌدى احمد محمد صبرى محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600450

محرم كهرباء5350423محمود محمد الحمٌد عبد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600449

محرم كهرباء5350424الوهاب عبد على الوهاب عبد محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600457

محرم كهرباء5350425احمد مصطفى على محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600451

محرم كهرباء5350426العظٌم عبد الرازق عبد محمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جداً جٌدناجح600453

محرم كهرباء5350431جرجس رٌاض صدقى مرقص ابانوب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

محرم كهرباء5350432ابراهٌم محمد حسن احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

محرم كهرباء5350433اسماعٌل احمد حمدى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600515

محرم كهرباء5350434كرم جابر سعٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600552

محرم كهرباء5350435الحمٌد عبد سعد عاطؾ احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

محرم كهرباء5350436ابراهٌم حسنىن محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

محرم كهرباء5350437عطٌه محمود محمد ٌحى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600545

محرم كهرباء5350438بسطاوٌسى سعد احمد بالل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

محرم كهرباء5350439الدسوقى فتحى حسٌن حازم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

محرم كهرباء5350440حسن محمد حسن محمد حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

محرم كهرباء5350441عصمان خلٌفه حشمت خلٌفه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600542

محرم كهرباء5350442عمر مصطفى سامى زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

محرم كهرباء5350443محمود اٌمن مصطفى الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600424

محرم كهرباء5350444محمود السٌد الحمٌد عبد على
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600401

محرم كهرباء5350445محمد مصطفى احمد عمار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

محرم كهرباء5350446الصاوى محمد عمروباسم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600551

محرم كهرباء5350447كامل المالك عبد نبٌل كرلٌس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

محرم كهرباء5350448ٌوسؾ ٌحٌى احمد محمد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600534

محرم كهرباء5350449المجٌد عبد محمد ٌسرى كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

محرم كهرباء5350450جٌد ربه عبد سمٌر كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463



محرم كهرباء5350451اسماعٌل محسن محمد محسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

محرم كهرباء5350452محمد محمد الرحمانى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600520

محرم كهرباء5350453محمد مجاهد حمزه محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

محرم كهرباء5350454حسن احمد حسن محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

محرم كهرباء5350455بخٌت نصٌؾ بخٌت ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

محرم كهرباء5350456عثمان خلؾ شعبان ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

محرم كهرباء5350457محمد محمد صابر ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350461عطا شفٌق بشاره ابانوب

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350462ٌوسؾ الفتاح عبد حاتم ابراهٌم

مقبولناجح600389السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350463عفٌفى حسن ابراهٌم حسن ابراهٌم

جٌدناجح600427السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350464محمد احمد جالل محمد طاهر ابراهٌم

جٌدناجح600406السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350465العربى السٌد سامر احمد

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350466منصور احمد السبد سعٌد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350467محمد صالح محمد صالح احمد

مقبولناجح600382السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350468احمد هللا عبد زكى  عادل احمد

مقبولناجح600372السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350469عٌسوى على الوهاب عبد ماهر احمد

مقبولناجح600386السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350470محمد شحاته محمد احمد

مقبولناجح600354السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350471فرج ابراهٌم على محمد احمد

مقبولناجح600384السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350472محمد السٌد نعمان ناصر احمد

جٌدناجح600399السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350473السٌد عوض صالح محمد اسالم

جٌدناجح600390السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350474اسماعٌل قبٌص اسماعٌل عادل اسماعٌل

جٌدناجح600421السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350475الحسن ابو محمد صبره حسن اشرؾ

مقبولناجح600368السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350476محمد فتحى ابراهٌم السٌد

جٌدناجح600425السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350477على الوردانى السٌد ابراهٌم اٌمن

 عبد بطٌخ السٌد الرحمن عبد جابر

الرحٌم
جٌدناجح600417السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350478

مقبولناجح600362السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350479الرحمن عبد اسماعٌل حسنى جمعه

جٌدناجح600422السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350480العزٌز عبد العلٌم عبد اشرؾ حسن

جٌدناجح600422السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350481جمٌعى محمد حسن هللا عبد حسن



جداً جٌدناجح600457السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350482بالل احمد شعبان احمد شعبان

جٌدناجح600405السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350483مرسى فاروق السٌد صالح

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350484بسٌونى محمد اٌمن طارق

 خلٌل المنعم عبد ابراهٌم الرحمن عبد

فرح
ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350485

راسب600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350486سلٌمان كرم ابراهٌم الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350487خلٌل صدٌق حمدى الرحمن عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350488محمد ٌوسؾ شعبان الرحمن عبد

 المجد ابو محمود محمد الرحمن عبد

محمد
مقبولناجح600388السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350489

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350490حسن محمد الدٌن كمال حمٌد هللا عبد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350491هاللى الهادى عبد خلٌل هللا عبد

جٌدناجح600431السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350492منسى شحاته مبروك  عادل هللا عبد

 الهادى عبد اللطٌؾ عبد الهادى عبد

احمد
ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350493

مقبولناجح600387السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350494محمد علٌوه محمود حسن عالء

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350495فرج هللا عبد محمد هللا عبد عالء

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350496المنعم عبد محمود ذكى محمود على

مقبولناجح600381السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350497كامل هٌبه ابو ٌسرى عمر

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350498عٌد حسن محمد حسن عمرو

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350499فرج فتحى محمد عمرو

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350500عطٌه لوٌز  عصام فادى

مقبولناجح600368السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350501هللا عبد حامد صابر محمد فارس

جٌدناجح600410السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350502ابراهٌم فؤاد محمد فؤاد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350503المجٌد عبد بكر الدهب ابو احمد كرٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350504خلٌفه احمد السٌد خالد كرٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350505السٌد فرج محمد كرٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350506محمد محمود احمد محمود كرٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350507محمود محمد محمود كرٌم

مقبولناجح600367السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350508محمد انور محمد وحٌد كرٌم

جٌدناجح600420السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350509الشجٌرى ابراهٌم ابراهٌم محمد



جٌدناجح600399السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350510العال عبد على ابراهٌم محمد

مفصول600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350511محمود محمد ابراهٌم محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350512محمد الموجود عبد احمد محمد

مقبولناجح600354السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350513على ؼنٌم احمد اشرؾ محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350514خلٌفه صدٌق فتحى اشرؾ محمد

مقبولناجح600388السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350515الواحد عبد محمود ابراهٌم السٌد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350516الراضى عبد ضٌؾ ابو السٌد محمد

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350517الحمٌد عبد محمد سعد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350518عطٌه عطٌه سمٌح محمد

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350519مصطفى محمد سمٌر محمد

جٌدناجح600438السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350520الحمٌد عبد السٌد الحمٌد عبد محمد

جٌدناجح600441السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350521الحمٌد عبد محمود الحمٌد عبد محمد

جٌدناجح600393السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350522امام السالم عبد محمد عصام محمد

جداً جٌدناجح600450السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350523الجاوى محمود على على محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350524براٌا محمود محمد على محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350525نشات محمد عمرو محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350526حسٌن عمار الهادى عبد عنتر محمد

جٌدناجح600397السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350527محمود المولى جاد احمد فاٌز محمد

جٌدناجح600401السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350528محمد محمود حنفى مجدى محمد

جٌدناجح600405السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350529احمد التواب عبد مجدى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350530جنٌدى الاله عبد عزقالنى مجدى محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350531ابراهٌم اللطٌؾ عبد منصور محمد

جٌدناجح600440السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350532ابراهٌم محمد محمود ابراهٌم محمود

مقبولناجح600343السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350533ابراهٌم جبل حسان جابر محمود

جٌدناجح600411السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350534دسوقى محمود عاطؾ محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350535محمد سلٌمان احمد الصبور عبد محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350536التهامى احمد محمود عصام محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350537مرجان على ابراهٌم محمد محمود



ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350538طنطاوى محمود محمد محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350539على حسٌن محمد حسنى مروان

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350540عبده ابراهٌم احمد طلبه مروان

جٌدناجح600430السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350541الصواؾ على مصطفى على مروان

جٌدناجح600428السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350542حسن هللا فتح فتحى مسعود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350543زكى فوزى زكى مٌنا

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350544سلٌمان دواد هانى مٌنا

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350545عباس السٌد مصطفى عصام هانً

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350546محمود محمد احمد هشام

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350547محمد السالم عبد على السٌد ٌوسؾ

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350548سالمه فاروق سالمه ٌوسؾ

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350549نجٌب  مملوك شنوده ٌوسؾ

ثانً دور600السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350550ٌوسؾ الحمٌد عبد محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600398السٌارات صٌانةمحرم سٌارات5350551احمد ٌوسؾ محمد ٌوسؾ

محرم سٌارات5350561محمد حسن على اشرؾ احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مقبولناجح600387

محرم سٌارات5350562قرٌن الحلٌم عبد  هللا عطا طلعت احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350563صٌام مصطفى ابراهٌم محمد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600408

محرم سٌارات5350564حسن متولى احمد محمد احمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

محرم سٌارات5350565صالح حسن ابراهٌم منصور اسالم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600412

محرم سٌارات5350566سلٌمان رزق جمال اسماعٌل
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350567كرٌم محمد توفٌق السٌد توفٌق
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350568راضى جمعه الحلٌم عبد جمعه
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350569موسى احمد اسماعٌل حسن حسام
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600408

محرم سٌارات5350570سلٌمان فرج حسن احمد حسن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350571منصور شلبى عطٌه شلبى خالد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350572حسن على محمد على خالد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350573على حامد خلٌفه زٌد ابو الدٌن شهاب
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350574عثمان تمام على صدقى على صدقى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600



محرم سٌارات5350575محمود حسٌن على ابراهٌم على
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350576محمد فرج محمد عبده عمر
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350577اٌوب توفٌق النبى عبد مسعد فرج
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600408

محرم سٌارات5350578خلٌل اسماعٌل ابراهٌم كرٌم
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350579حسن احمد ابراهٌم احمد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350580الٌزٌد ابو محمد الحسٌنى محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600406

محرم سٌارات5350581فراج ابراهٌم سعٌد جمال محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مقبولناجح600375

محرم سٌارات5350582الفولى محمد السٌد سعٌد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
جٌدناجح600402

محرم سٌارات5350583فرحات حسن السٌد عٌد محمد
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350584اسماعٌل ابراهٌم السٌد مصطفى
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350585محمود عوض بشر  محمد مهند
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم سٌارات5350586جابر الصبور عبد جابر مؤمن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
مفصول600

محرم سٌارات5350587محمد العال ابو مجدى مؤمن
 هٌاكل ودهان اصالح

سٌارات
ثانً دور600

محرم طباعة5350591حسٌن مرسى عوض مرسى اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

محرم طباعة5350592امٌن احمد امٌن حجازى امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

محرم طباعة5350593هللا عبد الفتوح ابو جمال امنٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

محرم طباعة5350594الكتامى محمد محمد حسن بسنت
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

محرم طباعة5350595حسنٌن احمد محمد  هشام حنٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600491

محرم طباعة5350596حسنٌن محمد فرؼلى السٌد دنٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

محرم طباعة5350597ماضى هللا خٌر عٌسى  دٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

محرم طباعة5350598سلٌم الرازق عبد خمٌس دٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600485

محرم طباعة5350599الموجود عبد  على امٌن محمود دٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

محرم طباعة5350600رضوان محمد رضوان رافت رضوى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

 مصطفى مصطفى عصام رضوى

رجب
محرم طباعة5350601

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600470

محرم طباعة5350602محمد احمد رشاد ابراهٌم روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

محرم طباعة5350603محمد محمد سالم السٌد روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

محرم طباعة5350604محمد سٌد حمدى سما
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600511

محرم طباعة5350605قاسم حسٌن مصطفى على سهٌله
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458



محرم طباعة5350606حسن امام محمد محمد ضحى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

محرم طباعة5350607عشرى جمعه محمد الرازق عبد فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

محرم طباعة5350608احمد حافظ احمد اٌمن مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

محرم طباعة5350609الدسوقى ابراهٌم حمدى مرٌهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600502

محرم طباعة5350610الكرٌم جاد محمد النعٌم عبد احمد مٌار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

محرم طباعة5350611المصرى الؽنى عبد محمد ٌاسر هاٌدى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

محرم طباعة5350612حسن جمال حبشى هوٌدا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

محرم طباعة5350613احمد سٌد اسماعٌل متولى محمد ٌمنى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600528

جٌدناجح600395للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350621العزب محمد رشاد احمد

جٌدناجح600429للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350622خلٌل النبى عبد محمد خمٌس احمد

جٌدناجح600399للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350623الدموكى صابر اسعد صابر احمد

جٌدناجح600408للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350624على احمد مرعً احمد

جٌدناجح600401للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350625محمد محمد منصور احمد

جٌدناجح600409للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350626عباس حسن رفعت حسن

جٌدناجح600408للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350627على محمود مصطفى محمود خالد

جٌدناجح600423للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350628ابراهٌم محمد السٌد محمد الرحمن عبد

مقبولناجح600385للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350629الحمٌد عبد محروس الحمٌد عبد هللا عبد

جٌدناجح600401للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350630خلٌفه المجٌد عبد محمد المجٌد عبد

ثانً دور600للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350631ابراهٌم سلٌمان خلٌل محمد عمر

جٌدناجح600425للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350632شنب ابو هللا عبد محمود محمد فارس

جٌدناجح600427للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350633محمود المجٌد عبد السٌد محمود

جٌدناجح600428للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350634هللا عبد احمد هللا عبد محمود

جٌدناجح600426للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350635الفتاح عبد محمد على محمود

 عبد متولى محمود متولى محمود

المعطى
جٌدناجح600439للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350636

مفصول600للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350637العال عبد محمد ٌاسر محمود

جٌدناجح600433للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350638احمد اسماعٌل طه محمود مصطفى

جٌدناجح600403للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350639سالم سعٌد الدٌن نور

جٌدناجح600418للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350640المنعم عبد فاروق احمد ٌاسر



جٌدناجح600419للطباعة فنٌة تجهٌزاتمحرم طباعة5350641مبروك احمد سٌد محمد ٌوسؾ

جداً جٌدناجح600452اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350651العال عبد محمد السٌد احمد

جٌدناجح600432اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350652سالم عٌاده احمد حمدى احمد

جٌدناجح600449اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350653تمام السٌد محمد طلعت احمد

جٌدناجح600438اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350654جابر محمد مدحت احمد

جٌدناجح600417اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350655ابراهٌم حسٌن ابراهٌم حسن

جٌدناجح600444اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350656البرعى عرب ابو حسٌن صابر حسٌن

جٌدناجح600432اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350657محمد سلٌمان هللا عبد سلٌمان خالد

جٌدناجح600433اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350658العزٌز عبد حافظ محمود الرحمن عبد

جٌدناجح600428اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350659على احمد محمد صالح هللا عبد

جٌدناجح600410اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350660محمد احمد عصمت عالء

جٌدناجح600407اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350661حسن ؼرٌب احمد محمد

جٌدناجح600417اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350662محمد احمد الحمٌد عبد اشرؾ محمد

جٌدناجح600406اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350663على محمد على محمد اشرؾ محمد

جٌدناجح600415اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350664محمد محمد مامون هللا عبد محمد

جٌدناجح600409اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350665الشناوى احمد على محمد

ثانً دور600اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350666الحلٌل عبد محمد مجاهد محمد

جٌدناجح600433اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350667رفاعى احمد محمد محمد

جٌدناجح600444اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350668الحمٌد عبد بكرى سمٌر محمود

جٌدناجح600441اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350669عثمان احمد كامل احمد مصطفى

جٌدناجح600405اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350670على عثمان على مصطفى

جٌدناجح600427اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350671الدٌن نصر ٌوسؾ الدٌن نصر ناصر

جٌدناجح600416اوفست وطبع تحضٌرمحرم طباعة5350672مجدى احمد الدٌن نور

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350681شحاته متولى السٌد ابراهٌم احمد

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350682محمد اسماعٌل على اسماعٌل احمد

جداً جٌدناجح600454وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350683منصور حسٌن حسن حسٌن احمد

 سٌد السٌد عبد القادر عبد مجدى احمد

احمد
ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350684

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350685العال عبد الواحد عبد محمد احمد



ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350686مرسى بهنسى مرسى محمد احمد

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350687السمان هللا حسب الودود عبد حمدى

جٌدناجح600424وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350688ٌونس محمد اٌمن عزالدٌن

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350689عباس فاروق عصام فاروق

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350690جمعه محمد السٌد الحسٌنً كرٌم

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350691زٌد ابو ٌونس حمدى كرٌم

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350692النبى عبد احمد السمٌع عبد احمد محمد

جٌدناجح600443وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350693احمد محمد سٌد محمد

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350694على محمد ابراهٌم مصطفى

ثانً دور600وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350695خلٌل رشٌدى الحجاج ابو احمد مصطفى

جٌدناجح600423وتذهٌب وتسطٌر تجلٌدمحرم طباعة5350696موسى ابراهٌم ابراهٌم ٌوسؾ نبٌل

جٌدناجح600390الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350701حسٌن السٌد محمد طارق امانى

جٌدناجح600396الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350702الرحٌم عبد الرحمن عبد على صابر امل

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350703عٌسوى احمد توفٌق الؽنى عبد امنٌه

مفصول600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350704الرحمن عبد محمود احمد محمد انجى

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350705محمود عباس عٌد اٌمان

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350706محمد العزٌز عبد السالم عبد حنٌن

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350707الاله عبد احمد شامه ابو احمد زٌنب

جٌدناجح600416الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350708احمد حسن زٌنب

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350709عوض عامر عوض ابراهٌم ساره

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350710شحاته محمد الوهاب عبد محمود سماء

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350711المقصود عبد شحاته محمود شرٌن

جٌدناجح600394الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350712الصباغ محمود حنفى مصطفى شٌماء

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350713المنعم عبد السٌد المنعم عبد هللا منه

ثانً دور600الجاهزة المالبسمحرم طباعة5350714ٌاقوت على ٌاقوت ٌاره

المصاٌد5350721ابراهٌم حسٌن  ابراهٌم اٌمن ابراهٌم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600440

المصاٌد5350722احمد على محمد حسن احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جداً جٌدناجح600456

المصاٌد5350723الفتاح عبد محمد خالد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
مقبولناجح600388



المصاٌد5350724السٌد محمد شحاته احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600440

المصاٌد5350725سراج المجٌد عبد فوزى عالم احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600427

المصاٌد5350726ؼرٌب محمد ضٌؾ محمد احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600429

المصاٌد5350727نصار حسٌن احمد ٌسرى احمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350728خلٌل هللا عبد فتحى خاطر ادهم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350729المالك عبد الشافى عبد محمد اٌمن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350730ٌوسؾ جورجى ٌوسؾ جون
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600412

المصاٌد5350731الجلٌل عبد ابراهٌم انور حازم
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350732ندا احمد حسن حسام
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جداً جٌدناجح600467

المصاٌد5350733العاطى عبد ابراهٌم محمد حسن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600417

المصاٌد5350734طاهر الدٌن صالح محمد خالد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350735السٌد فتحى اشرؾ سامح
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جداً جٌدناجح600486

المصاٌد5350736هللا عبد جمعه محمد سٌؾ
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350737حامد محمد حامد هللا عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350738الدٌن نور محمد محمود هللا عبد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ؼائب600

المصاٌد5350739احمد محمود محمد الدٌن عز
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350740السطوحى شحاته ابراهٌم نصر محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350741الرحٌم عبد شلقامى امٌن نصر محمد
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350742السٌد جابر حربى مصطفى
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

المصاٌد5350743السالم عبد عطٌه على مؤمن
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
جٌدناجح600440

المصاٌد5350744حسٌن النبى عبد السٌد النبى عبد وسام
 معدات وصٌانة تشؽٌل

البحرٌة الصٌد
ثانً دور600

5350751سلٌمان هللا فتح محمد حازم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ؼائب600مٌكانٌكٌة صٌانة

 عبد دردٌرى محمد احمد ابراهٌم

الرحمن
5350756

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350757ابراهٌم محمد السٌد سامى احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
مقبولناجح600383

5350758السٌد محمود عطا محمود احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جٌدناجح600421

5350759حسن ابراهٌم سالم اسالم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جداً جٌدناجح600470

5350760الستار عبد التواب عبد عزت اسالم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350761ابراهٌم اسماعٌل سلٌمان نصر حازم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600



5350762مصطفى احمد جمعه اشرؾ رائد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350763احمد سٌد القطب محمد رمضان
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350764حسنٌن محمود محمد شكرى زٌاد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350765البد حسن ٌونس صالح سعد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350766بسٌونى بسٌونى طه محمد سعٌد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350767هللا عبد صالح محمد صالح
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

 العزٌز عبد السٌد محمد الرحمن عبد

عٌسى
5350768

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350769سعٌد سعد عزت عٌد عزت
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350770سلٌمان احمد السٌد عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350771حمزه محمد حسن على عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350772على هللا عبد محمد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

 ابو محمد على احمد ابراهٌم محمد

طالب
5350773

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350774عمار احمد هللا عبد احمد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جٌدناجح600412

5350775ناصر العزازى اسماعٌل السٌد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
مفصول600

5350776محمد حمدان اٌمن محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350777شرؾ على السٌد على محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
جٌدناجح600391

5350778الرحمن عبد الدٌن سعد ٌاسر محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350779موسى محمد فرحات محمد محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ثانً دور600

5350780على حسن محمود نبٌل محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

الؽزل
ؼائب600

5350791ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350792حسٌن السٌد محمد حسن باسم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600396

5350793موسى انور نبٌل رومانى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600466

 احمد الراضى عبد احمد الرحمن عبد

فرؼلى
5350794

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600461

 عبد الدٌن عصام محمد الرحمن عبد

حسن السالم
5350795

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350796حجازى محمد العزٌز عبد محسن على
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600479

5350797حسٌن عثمان رجب محمد على
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600448

5350798عطٌه محمد عطٌه محمد على
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350799البد حسن ٌونس جالى عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600



5350800على ابراهٌم على عادل عمرو
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350801الرسول عبد منصور شعبان فهد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350802سعٌد محمد الشحات محمد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350803زاٌد رجب محمد ابراهٌم محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جٌدناجح600401

5350804همام ٌونس على احمد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600459

5350805الهوارى احمد حسن السٌد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
جداً جٌدناجح600475

5350806محمد شعبان حمٌدو محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350807حمٌده مهراس العاطى عبد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350808ابراهٌم محمد الخالق عبد متولى محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350809قندٌل الحمٌد عبد احمد ابراهٌم مصطفى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 معدات وصٌانة تشؽٌل

النسٌج
ثانً دور600

5350811على على ابراهٌم احمد ابراهٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600396السٌارات صٌانة

5350812ٌحٌى مفرح ابراهٌم خلٌل ابراهٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600399السٌارات صٌانة

5350813الحسٌنى احمد اٌهاب احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350814عقل محمد السٌد حسانٌن احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350815بسٌونى احمد سٌد عصام احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350816عٌسى الؽنى عبد جمعه فرحات احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600402السٌارات صٌانة

5350817الزمرانى السٌد الفتاح عبد السٌد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350818الحلٌم عبد محمد خلؾ حسن حسام
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600410السٌارات صٌانة

5350819عثمان فراج زكرٌا خالد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

 محمد العزٌز عبد السٌد الرحمن عبد

قطب
5350820

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350821عطٌه حسنى ماهر على
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350822على محمود محمد على
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600447السٌارات صٌانة

5350823دومه جمعه دومه الفاروق عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350824محمد صالح فؤاد محمد عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350825على سٌد احمد محمد عمرو
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350826الحداد عٌسى بدوى جمال عٌسى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350827محمد على العزٌز عبد محمد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350828السٌد العربى احمد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة



5350829نصر سلٌمان همام اسعد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600412السٌارات صٌانة

5350830حسٌن العلٌم عبد العزب محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350831عارؾ التواب عبد خالد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350832الحبشى الؽنى عبد هللا عبد طارق محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350833مختار محمود ٌوسؾ محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600السٌارات صٌانة

5350834حسٌن العلٌم عبد العزب محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350835مرسى على محمد محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350836بهنساوى سالم محمد محمد معاذ
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
راسب600السٌارات صٌانة

5350841العلٌم عبد ابوالفتوح احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600412

5350842اسماعٌل محمد احمد السٌد احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600394

5350843شعٌب محمد جمعه احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

5350844ٌوسؾ حسٌن رجب احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

5350845بسٌونى محمد احمد الدٌن عالء احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

5350846احمد محمد التركى محمد احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600436

5350847محمد محمد السٌد محمد احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600424

5350848توفٌق مندى محمد احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

5350849السٌد محمد عادل اسامه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

5350850قندٌل محمد رمضان محمد باسم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600463

5350851محمد متولى محمد خالد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600380

5350852الحوفى محمود عبده ٌاسر خالد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600408

5350853محمد شاكر جابر شاكر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

5350854ابراهٌم العلٌم عبد طلعت طارق
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600420

 الاله عبد محمد ابراهٌم الرحمن عبد

احمد
5350855

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600435

5350856عطٌه المتعال عبد هللا عبد عطٌه هللا عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

5350857الموجود عبد عطٌه مجدى هللا عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600453

5350858سلٌم عٌد العزٌز عبد عالء
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600393

5350859ٌونس محمد قدرى عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

5350860العال عبد حافظ فتحى سلمان فتحى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600385



5350861حسن ابراهٌم حسن احمد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

5350862حسٌن محمد رضوان احمد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

5350863الهادى عبد ابراهٌم سعٌد كرٌم
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

5350864محمد ابراهٌم جمعه محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

5350865عرابى النبى عبد جمعه محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600416

5350866المدبولى حسن حسام محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

5350867احمد الحمٌد عبد انور رمضان محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600419

5350868المدنى محمد محمد صالح محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600413

5350869فؤاد ابراهٌم طارق محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600415

5350870شعراوى حسٌن خمٌس طارق محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

5350871محمد احمد محمد عادل محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

5350872احمد محمد الناصر عبد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600504

5350873احمد برسى محمد فوزى محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

5350874السمٌع عبد محمد نادر محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

5350875الظاهر عبد محمد محمد هانى محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

5350876ابراهٌم عثمان فرج رضا محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

5350877مرسى ابراهٌم عطٌه احمد ٌوسؾ
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

5350881عماره ابراهٌم محمد اسامه احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350882محمد الدٌن عز السٌد احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350883حسن ابراهٌم السٌد حسن احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350884بركات متولى محمد حسن احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350885حسٌن محمد صبحى احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350886ؼانم حسن شعبان على احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350887هللا فتح عٌسى محمود احمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ؼائب600

5350888احمد محمد السٌد عادل امٌر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350889سٌد محمد سٌد حسن اٌمن
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350890اللطٌؾ عبد الوردانى حلمى حسام
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350891احمد ربه عبد رشاد نبٌل سعٌد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



5350892عبده ٌوسؾ جمعه محمد شادى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد الحفٌظ عبد سعٌد الدٌن صالح

الموجود
5350893

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350894خلٌل احمد محمود الرحمن عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350895مصطفى القادر عبد محمد القادر عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350896دروٌش محمد هللا عبد احمد  هللا عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350897فرؼلى احمد الراضى عبد احمد هللا عبد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350898الشنتناوى هللا عبد موسى اشرؾ عمر
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350899محمد احمد المنعم عبد عالء فارس
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350900زٌد ابو على احمد محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350901محمد الهادى عبد اٌمن محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350902محمد عطٌه عادل محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350903ؼٌضان عطٌه سعد محمود محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350904رجب العلٌم عبد مصطفى محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

5350905حسن المنعم عبد نبٌل محمد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350906ابراهٌم محمود صبحى محمود
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600447

5350907قحٌؾ السٌد جاد الستار عبد مراد
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350908السالم عبد احمد العزٌز عبد مروان
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350909رضوان محمد الفتاح عبد مصطفى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350910العال عبد محمد محمود على مصطفى
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350911عطوه احمد السالم عبد مؤمن
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5350912محمد فتحى على فتحى مؤمن
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5350913العٌسوى محمد محمود هللا عبد ٌوسؾ
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

5350921السٌد محمود محمد حسن امٌره
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350922حسن ربٌع ابراهٌم بسنت
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600413الجاهزة المالبس

5350923الشوبرى عباس رشاد اشرؾ دعاء
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350924عمر الاله عبد محمد سعٌد رحمه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350925القادر عبد احمد ناجى رحمه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350926على فرج ممدوح سامٌه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
مفصول600الجاهزة المالبس



5350927على محمد هللا عبد سمٌه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350928الؽفار عبد احمد الؽفار عبد شروق
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350929على حموده حسن جمال هللا منه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

 المعطى عبد الحمٌد عبد حمدون ندا

الراضى عبد
5350930

 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350931حامد حامد الدٌن صالح ندا
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
جٌدناجح600395الجاهزة المالبس

5350932ربٌع محمد كامل محمد نورا
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5350933على حموده حسن جمال هللا هبه
 العامرٌة مصر

والنسٌج للؽزل
ثانً دور600الجاهزة المالبس

جٌدناجح600398صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350941نوفل على شعبان على ابراهٌم احمد

جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350942فرج ابراهٌم ٌاسر اسالم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350943العمراوى كامل السٌد محمد السٌد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350944حامد جاد محمود جاد رمضان

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350945متولى الٌزٌد ابو جمال زٌاد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350946الرحٌم عبد بركات فوزى احمد سٌؾ

جٌدناجح600423صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350947الشهٌد عبد كامل فخرى فاٌز شادى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350948صالح عٌد صالح رضا صالح

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350949ؼانم احمد احمد اٌهاب الرحمن عبد

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350950مرسى المجد ابو محمد الرحمن عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350951رشوان الرحٌم عبد محمد الرحٌم عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350952الرحمن عبد رمضان السٌد هللا عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350953على حسن على عادل على

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350954الهادى عبد الحمٌد عبد احمد عمر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350955بٌومى زكى السٌد وائل عمر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350956العال عبد السٌد  اسماعٌل احمد فارس

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350957احمد محمد فؤاد احمد فؤاد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350958فانوس جاد زاهر وجٌه فٌلوباتٌر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350959مبروك منجود كامل محمد كامل

أمتٌازناجح600519صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350960عمران ملٌجى محمد احمد كرٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350961قرٌاقص مرقص صدٌق جورج كٌرلس



ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350962ابراهٌم مرقص شفٌق عاطؾ كٌرلس

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350963حسنٌن على مراد الفتاح عبد مازن

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350964السٌد الشحات احمد محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350965فرج احمد السٌد محمد احمد محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350966احمد على خمٌس محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350967الجمال الجواد عبد محمد شرٌؾ محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350968الجٌد عبد على الوفا ابو صالح محمد

جداً جٌدناجح600464صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350969البشبٌشى محمد احمد مجدى محمد

مقبولناجح600386صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350970بالل ابراهٌم رضا ٌاسر محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350971البحٌرى العال عبد محمد ٌاسر محمد

 العزٌز عبد الؽنى عبد صبرى محمود

احمد ابو
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350972

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350973ابراهٌم محمود القوى عبد سامى مروان

جداً جٌدناجح600477صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350974محمد احمد ربٌع مصطفى مؤمن

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350975سلٌمان حفناوى فاروق عمرو ٌوسؾ

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتباشا سابا المرٌم5350976سلٌمان على فتحى باهلل معتز ٌوسؾ

باشا سابا المرٌم5350981ابراهٌم محمد خمٌس خالد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350982عشره احمد محمد سامى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600438

باشا سابا المرٌم5350983سالمه ابراهٌم سالمه احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350984عطٌه احمد السٌد خالد حسام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600428

باشا سابا المرٌم5350985الشباسى محمد احمد الشاطبى خالد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350986معوض محمد زكرٌا الكرٌم عبد زكرٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431

باشا سابا المرٌم5350987على قاسم على محمد الدٌن شهاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600413

باشا سابا المرٌم5350988صقر الصاوى فتحى محمود طلعت
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

باشا سابا المرٌم5350989محمود حسٌن عامر حسٌن عامر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350990على محمود سعٌد حسن عمرو
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350991انٌس عدلى وجدى فٌكتور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350992سٌد فضل سٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350993شعبان محمد سعٌد صالح محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



باشا سابا المرٌم5350994خنٌزه محمد ٌوسؾ محمود محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

باشا سابا المرٌم5350995المؽربى بشٌر فوزى هالل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350996سالم محمود احمد اسامه محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350997هللا عبد المجد ابو امام محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350998المجد ابو احمد عزت محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5350999اللطٌؾ عبد محمود عطٌه محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5351000فرح القادر عبد منصور محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5351001حسٌن ابراهٌم احمد وجدى  مروان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600415

باشا سابا المرٌم5351002جوده الموجود عبد الباسط عبد منصور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5351003السٌد حامد محمد الدٌن نور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

باشا سابا المرٌم5351011شوشه السٌد سند اشرؾ اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600510

باشا سابا المرٌم5351012حسٌن ابراهٌم مصطفى السٌد  اٌة
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

باشا سابا المرٌم5351013ابراهٌم مرسى الكرٌم عبد محمود  دالٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600530

باشا سابا المرٌم5351014الحاطى الجواد عبد على محمد راندا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

باشا سابا المرٌم5351015النجار الهادى عبد محمد  خالد رنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

باشا سابا المرٌم5351016محمد محمد السٌد عالء روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

باشا سابا المرٌم5351017ٌوسؾ احمد محمد طارق سلمى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

 على مصطفى ابراهٌم محمود شاهٌناز

الجندى
باشا سابا المرٌم5351018

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

باشا سابا المرٌم5351019بدار محمد السٌد الرازق عبد صفاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600408

باشا سابا المرٌم5351020على حمٌده هللا عبد حسام مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600463

باشا سابا المرٌم5351021محمد محمد حسن على منصوره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600489

باشا سابا المرٌم5351022الحسن ابو سالم ابراهٌم احمد هللا منه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

باشا سابا المرٌم5351023ابراهٌم احمد محمد هانى مها
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600409

باشا سابا المرٌم5351024شحاته محمد احمد ندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

باشا سابا المرٌم5351025محمد شحاته مدحت هاجر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

 هللا عبد الصادق عبد مجدى هللا هبه

الهادى
باشا سابا المرٌم5351026

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

باشا سابا المرٌم5351027متولى السٌد صابر محمد هند
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

باشا سابا المرٌم5351028سلوم عبده محمد صالح احمد ٌارا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431



باشا سابا المرٌم5351029الحافظ عبد الوردانى خالد ٌاسمٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

ثانً دور600الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351041سالمه احمد عباس رمضان احمد

ثانً دور600الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351051خالؾ بخٌت احمد ادهم تقى

جٌدناجح600431الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351052على موافى المنعم عبد خمٌس حبٌبه

ثانً دور600الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351053خلٌل بكرى محمد خلؾ محمد حبٌبه

جداً جٌدناجح600453الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351054حمزه محمد نصر سعٌده

أمتٌازناجح600527الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351055طالب ابو احمد سعد هللا عبد سلمى

 عبد النحاس مصطفى ابراهٌم نجوى

الؽنى
جداً جٌدناجح600479الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351056

جٌدناجح600432الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351057الحناوى حسن على احمد محمد نرفانا

ثانً دور600الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351058الباجورى محمد على هللا نور

ثانً دور600الجاهزة المالبسباشا سابا المرٌم5351059حسن محمد عادل هاجر

سلٌمان ابو المرٌم5351071عطٌه ابراهٌم مجدى ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600392

سلٌمان ابو المرٌم5351072البارى عبد محمد القادر عبد السٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600407

سلٌمان ابو المرٌم5351073الحفٌظ عبد على السٌد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

سلٌمان ابو المرٌم5351074القادر عبد احمد القادر عبد جابر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600392

سلٌمان ابو المرٌم5351075جنٌدى قطب الحى عبد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

سلٌمان ابو المرٌم5351076سالمه مصطفى سعد عالء احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351077رجب الخالق انورعبد محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351078همام ثابت ناصر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600386

سلٌمان ابو المرٌم5351079رٌحان السالم عبد السٌد ٌسرى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600379

سلٌمان ابو المرٌم5351080شبٌب محمد عاصم بالل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600412

سلٌمان ابو المرٌم5351081البربرى المطلب عبد قطب بالل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600392

 هللا رزق نعٌم اشرؾ محمد الدٌن تاج

ؼبلاير
سلٌمان ابو المرٌم5351082

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600373

سلٌمان ابو المرٌم5351083ؼٌات السٌد خطاب السٌد حازم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600384

سلٌمان ابو المرٌم5351084على احمد طه احمد حمدى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600368

سلٌمان ابو المرٌم5351085الفتاح عبد السٌد هانى حمدى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351086بخٌت هللا خلؾ دسوقى خمٌس خالد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600378

 عبد محمد موسى الدٌن عالء رمٌح

رمٌح العزٌز
سلٌمان ابو المرٌم5351087

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600396



سلٌمان ابو المرٌم5351088فرؼلى احمد ابراهٌم زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600369

سلٌمان ابو المرٌم5351089سعد العاطى عبد عزاز محمد زٌاد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600427

سلٌمان ابو المرٌم5351090السٌد احمد ابراهٌم شهاب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600380

سلٌمان ابو المرٌم5351091حمزه مرسى السٌد محمد عادل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600411

سلٌمان ابو المرٌم5351092محمد محمد عٌسى عادل الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

سلٌمان ابو المرٌم5351093بهنسى على محمد على الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

سلٌمان ابو المرٌم5351094عطٌه شعبان محمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600430

 كامل المتعال عبد محمد الستار عبد

الشاطر
سلٌمان ابو المرٌم5351095

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

 المولى عبد السٌد محمود المولى عبد

محمود
سلٌمان ابو المرٌم5351096

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351097شنب ابو محمد على جمعه على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351098زٌدان عبدهللا على حمدى على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600400

سلٌمان ابو المرٌم5351099الكافورى على هللا فتح عباس على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

سلٌمان ابو المرٌم5351100احمد حسن على هشام على
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600378

سلٌمان ابو المرٌم5351101الجوهرى حسنٌن حامد حسنٌن عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

سلٌمان ابو المرٌم5351102عوض جرس عوض سامح فادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600404

سلٌمان ابو المرٌم5351103حسانٌن محمود حسانٌن سامى فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

 المجٌد عبد خمٌس محمد فارس

القصاص
سلٌمان ابو المرٌم5351104

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

سلٌمان ابو المرٌم5351105سلٌمان السٌد رمضان ولٌد فارس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600397

سلٌمان ابو المرٌم5351106المدبولى محمد ابراهٌم محمد كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600461

سلٌمان ابو المرٌم5351107حمدان حلمى حمدان محمد كمال
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351108مصطفى محمود احمد ابراهٌم محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600420

سلٌمان ابو المرٌم5351109على محمد محمد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600389

سلٌمان ابو المرٌم5351110القاضى السٌد ٌوسؾ رٌاض محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600437

سلٌمان ابو المرٌم5351111الحسن ابو اصالن محمد شعبان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351112على محمد الدٌن جمال هللا عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

سلٌمان ابو المرٌم5351113احمد مصطفى محمد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

سلٌمان ابو المرٌم5351114الدٌب محمد عسران محمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351115حسن على احمد منتصر محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446



سلٌمان ابو المرٌم5351116محمدبعرور محمد احمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600387

سلٌمان ابو المرٌم5351117البنا العال عبد المجٌد عبد زكرٌا محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351118العال ابو محمد محمود صبرى محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351119عباس خمٌس العاطى عبد محمد مروان
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600417

سلٌمان ابو المرٌم5351120خلٌفه احمد حسن احمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600405

 عبد السعٌد على السعٌد مصطفى

المطلب
سلٌمان ابو المرٌم5351121

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600392

 ابراهٌم البدٌع عبد محمد مصطفى

منصور
سلٌمان ابو المرٌم5351122

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600398

سلٌمان ابو المرٌم5351123رمضان محمد احمد مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600429

 هللا عبد الوهاب عبد اشرؾ مؤمن

جاوٌش
سلٌمان ابو المرٌم5351124

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600431

سلٌمان ابو المرٌم5351125الزٌنى ابراهٌم ابراهٌم المحمدى مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600407

سلٌمان ابو المرٌم5351126حنا عزمى اسامه مٌنا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600397

سلٌمان ابو المرٌم5351127مرسى شحاته الفتاح عبد خمٌس ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600412

سلٌمان ابو المرٌم5351128محمد العزٌز عبد عصام ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600390

سلٌمان ابو المرٌم5351131احمد سعٌد شعراوى ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351132جمعه سلٌمان هللا عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351133ٌوسؾ محمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351134عٌد محمد محمد زكرٌا محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351135محمدٌن محمد احمد ادهم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

 الفتاح عبد اسماعٌل اشرؾ اسماعٌل

مصطفى
سلٌمان ابو المرٌم5351136

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351137محمود احمد اسماعٌل محمد اسماعٌل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351138القادر عبد احمد القادر عبد جابر اشرؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351139النعٌم عبد السٌد جابر السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351140فراج محمد رمضان المنعم عبد جمال
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600365

سلٌمان ابو المرٌم5351141طه شحاته محمود اشرؾ حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351142البٌاع حسن امٌن نبٌل حسٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351143خلٌفه شبل زٌن حسن زٌن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351144محمد ٌوسؾ محمد نبٌل عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد السٌد محمد السٌد الرحمن عبد

المجٌد
سلٌمان ابو المرٌم5351145

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



سلٌمان ابو المرٌم5351146حافظ العزٌز عبد انور العزٌز عبد عالء
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351147محمد دروٌش عالء على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351148االسود ابراهٌم على محمد على
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351149حنا صلٌب توفٌق اشرؾ مارك
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351150عزت محمد بلٌػ محمد مازن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351151القوى عبد جاد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351152احمد محمود سمٌر اشرؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351153محمد على الرحٌم عبد السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351154بٌومى محمد السٌد بٌومى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351155على عسران على جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351156قاعود بدر محمد جمال محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351157رحٌم عمر مصادؾ صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351158هللا عبد هاشم هللا عبد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351159محمد حسٌن محمود على محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351160محمد على حامد مصطفى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351161حسن على محمود حسن محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351162مرسى حسن طارق محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351163خطاب فهٌم عوض العزٌز عبد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351164الخولى على محمد عزت محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351165على السٌد ٌحٌى عصام محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600374

سلٌمان ابو المرٌم5351166محمد احمد ابراهٌم الدٌن عالء معتز
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351167فرؼلى موسى محمد ٌاسر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351168العدل امام ٌوسؾ محمود على ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

 محمد محمد مصطفى محمد ابراهٌم

داود
جٌدناجح600411صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351171

جٌدناجح600448صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351172على حسن محمود احمد طارق احمد

جٌدناجح600407صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351173الزقم اسماعٌل هللا عبد احمد

جٌدناجح600394صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351174محمد ٌوسؾ الوهاب عبد نبٌل احمد

مقبولناجح600364صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351175خلٌل محمد الكرٌم عبد محمد اسالم



مقبولناجح600376صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351176على العظٌم عبد محمد احمد حازم

جٌدناجح600393صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351177محمود خطاب الدٌن صالح خطاب

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351178على القادر عبد خلؾ مجدى خلؾ

مقبولناجح600387صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351179شعبان رمضان خمٌس رمضان

مقبولناجح600385صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351180ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ محمد رٌاض

 هللا عبد على محمد هللا عبد سالمه

صفٌه محمد
جٌدناجح600402صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351181

مقبولناجح600387صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351182حمٌده سلومه حمٌده عاطؾ

جٌدناجح600399صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351183موسى هللا عبد الحلٌم عبد

 هللا جاد عثمان خمٌس الرحمن عبد

الدٌب
مفصول600صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351184

جٌدناجح600400صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351185مقبول المنعم عبد صالح الرحمن عبد

جٌدناجح600415صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351186عبده عباس محمد ممدوح الرحمن عبد

 محمد الفتاح عبد ابراهٌم الفتاح عبد

مجاهد
مقبولناجح600384صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351187

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351188اللطٌؾ عبد الفتاح عبد سمٌر الفتاح عبد

جٌدناجح600402صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351189داود سلٌمان عاشور هللا عبد

جٌدناجح600403صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351190هللا عبد محمد الرحٌم عبد محمد هللا عبد

مقبولناجح600366صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351191عرفه الواحد عبد شعبان عبده

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351192روتان محمود العزٌز عبد حمدى عمر

مقبولناجح600369صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351193عثمان محمود عثمان خالد عمر

جٌدناجح600409صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351194حسن السٌد عٌد السٌد عٌد

جٌدناجح600408صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351195الفتاح عبد عٌد محمد عٌد

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351196حسٌن ابراهٌم محمد ابراهٌم فارس

جٌدناجح600402صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351197حمزه سلٌمان حامد محمد فهد

 الصادق عبد محمدى محمد كرٌم

الخواص
مقبولناجح600383صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351198

جٌدناجح600435صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351199حبٌب فوزى رومانى جرجس كٌرلس

مقبولناجح600355صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351200خضٌر على الصافى محمد مجدى

مقبولناجح600351صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351201حسن محمد حسن ابراهٌم محمد

مقبولناجح600371صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351202سلومه شعبان بشٌر احمد محمد

مقبولناجح600362صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351203على محمد محمد احمد محمد



مقبولناجح600365صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351204سالم اسماعٌل السٌد السٌد محمد

مقبولناجح600372صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351205شعبان السٌد شعبان السٌد محمد

جٌدناجح600413صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351206مرسى صادق محمد السٌد محمد

مقبولناجح600366صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351207ابراهٌم اللطٌؾ عبد العمده محمد

جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351208طه رمضان نافع اٌهاب محمد

جٌدناجح600395صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351209سلٌمان فراج نافع حماده محمد

جٌدناجح600407صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351210رجب رشاد رجب محمد

جٌدناجح600399صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351211الواحد عبد محمد محمد رمضان محمد

 الحمٌد عبد صالح الجواد عبد محمد

ٌونس
مقبولناجح600360صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351212

مقبولناجح600368صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351213هللا عبد كامل هللا عبد محمد

جٌدناجح600396صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351214الصمد عبد محمد دروٌش محمود محمد

جٌدناجح600423صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351215حسٌن علوانى محمد معوض محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351216الفتاح عبد محمود محمد نبٌل محمد

جٌدناجح600396صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351217اسماعٌل اللطٌؾ عبد صبرى نور محمد

مقبولناجح600388صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351218اسماعٌل محمود عٌد رشاد محمود

 السالم عبد محمود السالم عبد محمود

الرحمن عبد
جٌدناجح600417صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351219

جداً جٌدناجح600461صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351220حسن الحلٌم عبد محمود محرم محمود

مقبولناجح600383صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351221منصور الحمٌد عبد سعٌد محمود مروان

جداً جٌدناجح600476صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351222السنوسى السٌد محمد احمد مصطفى

جٌدناجح600400صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351223عبٌر محمد الٌزٌد ابو طارق مصطفى

مقبولناجح600377صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351224دروٌش السٌد على كامل مصطفى

جٌدناجح600417صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351225ربه عبد احمد على رضا مؤمن

جداً جٌدناجح600457صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351226العال عبد محمد مبروك فتحى الدٌن نور

جٌدناجح600395صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351227شحاته جمعه محمدٌن احمد ٌوسؾ

جٌدناجح600395صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351228الشاذلى احمد محمد العٌسوى ٌوسؾ

جٌدناجح600416صناعٌة الكترونٌاتسلٌمان ابو المرٌم5351229الفخرانى امٌن حسن امٌن ٌوسؾ

 عبد الفتاح عبد محمد هللا عبد احمد

الرحمن
سلٌمان ابو المرٌم5351241

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351242منصور محمد منصور محمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



سلٌمان ابو المرٌم5351243علٌوه العزٌز عبد الحمد ابو عبده ادهم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351244حسٌن محمد حسٌن ناصر اسالم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351245على عثمان محمد رمضان الدٌن بهاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351246عٌسى موسى عدلى عادل بٌشوى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351247صادق ٌوسؾ المسٌح عبد جون
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

سلٌمان ابو المرٌم5351248ابراهٌم المنعم عبد اٌمن شهاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

 محمود محمد الؽنى عبد الحمٌد عبد

الشٌخ
سلٌمان ابو المرٌم5351249

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 عبد الجواد عبد عٌد خالد الرحمن عبد

السالم
سلٌمان ابو المرٌم5351250

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 الحافظ عبد فتحى مبروك الرحمن عبد

النجار
سلٌمان ابو المرٌم5351251

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351252بدوى حسنٌن احمد عادل عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351253الشافى عبد الدٌن نصر عمرو عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351254موسى عباس احمد عمرو
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351255مصطفى محمد ٌاسٌن حسنى كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351256القادر عبد احمد محمود السٌد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 اللطٌؾ عبد فرج حافظ مصطفى

الضمرانى
سلٌمان ابو المرٌم5351257

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351258راشد حافظ فوزى محمود مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351259محمود محمد حلمى عادل مؤمن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351260عموره بهنسى رمضان محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351271شاهٌن حسن حمدان احمد اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600427

سلٌمان ابو المرٌم5351272الحسن ابو سلٌمان محمد اشرؾ امنٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

سلٌمان ابو المرٌم5351273حجازى اسماعٌل سعد اٌهاب امنٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

سلٌمان ابو المرٌم5351274عزب ابراهٌم صابر السٌد انجى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

سلٌمان ابو المرٌم5351275المولى عبد محمد خلؾ صابر اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

سلٌمان ابو المرٌم5351276الرٌس محمد اسماعٌل محمد اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600507

سلٌمان ابو المرٌم5351277ناصؾ سالم سلٌم شعبان اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351278روفائٌل جورج زاهر اٌلى جوى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600435

سلٌمان ابو المرٌم5351279ٌوسؾ على السٌد اسامه حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351280على محمد احمد محمد ختام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459



سلٌمان ابو المرٌم5351281كراوٌه محمود محمد محمود دنٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

سلٌمان ابو المرٌم5351282حامد عثمان احمد النصر ابو رانٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600500

سلٌمان ابو المرٌم5351283الحلٌم عبد الباسط عبد احمد رباب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600519

سلٌمان ابو المرٌم5351284هللا عبد ربٌع عماد رحمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

سلٌمان ابو المرٌم5351285على احمد محمد كمال روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600430

سلٌمان ابو المرٌم5351286على على محمد ماهر سلمى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

سلٌمان ابو المرٌم5351287انٌس وهبه اسامه عاٌده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600433

سلٌمان ابو المرٌم5351288عوض محمد مصطفى ابراهٌم فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

سلٌمان ابو المرٌم5351289حسن محمد ضاحى اسامه فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351290على على محمد ماهر فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351291جوٌده عٌاد مسعود حماده فرح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600393

سلٌمان ابو المرٌم5351292مبروك خمٌس مبروك جابر منى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351293محمد مصطفى النجا ابو النبى عبد مى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

سلٌمان ابو المرٌم5351294ضٌؾ السٌد السالم عبد محمود نورهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

سلٌمان ابو المرٌم5351295محمود محمد فتح محمد ٌاسمٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600497

سلٌمان ابو المرٌم5351296زٌد ابو احمد الفتاح عبد شوقى ٌمنى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

ثانً دور600الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351301دسوقى على خمٌس محمد اسالم

 زٌد ابو اللطٌؾ عبد محمد هللا عبد

السودانى
ثانً دور600الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351302

جٌدناجح600428الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351311الهنداوى على ابراهٌم محمد اسراء

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351312سلٌمان سعد عالء اسماء

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351313محمد احمد السٌد احمد امنٌه

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351314بدوى السٌد ذكى امنٌه

جٌدناجح600426الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351315جاد القوى عبد الجواد عبد ٌسرى اٌمان

جٌدناجح600425الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351316الرحمن عبد الرحمن عبد سعٌد اٌه

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351317مبارك الحمٌد عبد محمد بسنت

جداً جٌدناجح600496الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351318الرحمن عبد القطب عاطؾ دنٌا

جداً جٌدناجح600465الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351319نجم حامد محمد السٌد ساره

جداً جٌدناجح600459الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351320دٌاب حسٌن على احمد سماح



جٌدناجح600406الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351321رمضان المؤٌد احمد سهٌله

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351322محمد احمد محمد شرٌن

جٌدناجح600445الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351323عطا النبى عبد سعٌد شٌماء

جٌدناجح600444الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351324الجواد عبد عرفه محمد فاطمه

جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351325ٌوسؾ الرحمن عبد احمد حسن منار

 عبد الرحمن عبد سعد محمد منال

الرحمن
جداً جٌدناجح600471الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351326

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351327خلٌفه محمد حسن فرٌد منى

جداً جٌدناجح600500الجاهزة المالبسسلٌمان ابو المرٌم5351328الرحمن عبد مرسى احمد محمد مٌار

5351341مصطفى محمد دروٌش صالح احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351342فوده حمزة محمد فودة احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351343السعدنى محمود الرحمن عبد هشام احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351344محمد على السٌد خالد السٌد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351345السٌد مصطفى ناصر زٌاد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 عبد القادر عبد الرازق عبد شرٌؾ

صالح القادر
5351346

 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 عبد المجٌد عبد السٌد الرازق عبد

الرازق
5351347

 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351348محمد حسن محمد حسن الرحمن عبد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351349علوانى العلٌم عبد سمٌر الرحمن عبد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351350ابراهٌم هللا عبد محمد اشرؾ محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600414

5351351الفتاح عبد القطب السٌد محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351352محمد احمد فتٌحة جابر محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351353ابراهٌم فرحات الكرٌم عبد محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351354الشوباشى محمد اللطٌؾ عبد محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351355الوكٌل حسٌن محمد مجدى محمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

 عبد السمٌع عبد الفتاح عبد محمود

الفتاح
5351356

 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 شمس الفتاح عبد قطب محمد محمود

الدٌن
5351357

 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351358محمد احمد مصطفى محمود
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351359احمد محمد احمد مصطفى
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351360خلٌل احمد محمد سعد عمرو ٌوسؾ
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



5351371على القوى عبد ابراهٌم ٌحىى انجى
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

5351372ابراهٌم مالك عاطؾ دمٌانه
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351373المصرى خلٌل ابراهٌم طه مؤمن مرٌم
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351381الصاحى احمد احمد اشرؾ احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351382محمد سٌد همام حامد احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

 المالك عبد الشافى عبد محمد احمد

مساعد
5351383

 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351384خلٌل حسن مسعود احمد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
راسب600الجاهزة المالبس

5351385محمد السٌد مصطفى ابراهٌم ادهم
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351386بشاى حكٌم فتحى حكٌم بٌتر
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351387الرحٌم عبد رجب فؤاد محمد حسام
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351388بدوى ابراهٌم خمٌس محمد خالد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351389السباعى سعد احمد ٌاسر سعد
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351390المعطى عبد عزت عالء عصام
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
راسب600الجاهزة المالبس

5351391احمد المقصود عبد فتحى عادل محمود
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
ثانً دور600الجاهزة المالبس

5351396همام ضٌؾ ابو حسن فتاح سلمى
 الفنى المعهد

TiT للتكنولوجٌا
جداً جٌدناجح600462الجاهزة المالبس

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351401مٌخائٌل ابراهٌم ودٌع مالك ابانوب

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351402الؽنى عبد ابراهٌم الؽنى عبد ابراهٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351403مبروك محمد احمد ضاحى احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351404حسن محمد محمد عزت احمد

جٌدناجح600403صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351405محمد النبى عبد وائل احمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351406محمد محمود السٌد محمد اسالم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351407حسٌن المنعم عبد حسٌن على اشرؾ

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351408عوٌس طه بدر محمد بدر

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351409ابراهٌم محمد السٌد عصام بالل

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351410احمد خالد طارق حسن حازم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351411محمد ابراهٌم محمد حسن حازم

جٌدناجح600402صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351412الشرٌؾ مصطفى احمد على خالد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351413احمد محمد احمد محمود رمضان



راسب600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351414محمد المنعم عبد حسام الدٌن سٌؾ

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351415محمد احمد محمد احمد الرحمن عبد

 عبد احمد الدٌن عالء الرحمن عبد

ماضى الحمٌد
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351416

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351417احمد رمضان عبده محمد الرحمن عبد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351418مطر محمد رزق حمدى عصام هللا عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351419محمد الحمٌد عبد محمد هللا عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351420فرج مصطفى محمود مصطفى هللا عبد

جٌدناجح600398صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351421جرجس فهمى عبده فهمى

جٌدناجح600409صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351422موسى عوض احمد شعبان كرٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351423الواحد عبد حسٌن رشوان احمد محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351424قبٌصى حجازى محمد السٌد محمد

 الؽفور عبد واصؾ حامد محمد

اسماعٌل
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351425

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351426سالمه السٌدعلى حسن محمد

جٌدناجح600435صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351427المعطى عبد عٌسى مجدى محمد

جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351428خلٌل القادر عبد محمود محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351429الكومى ابراهٌم على محمود محمود

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351430السٌد محمد منصورمحمد مروان

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمراد الفنى المعهد5351431محمود القادر محمدعبد احمد مصطفى

مراد الفنى المعهد5351441اسماعٌل على محمد السٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600432

مراد الفنى المعهد5351442مرزوق احمد طه عباس احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

مراد الفنى المعهد5351443الحمٌد عبد على ابراهٌم ٌسرى جمال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351444قطب رمضان على حسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600420

مراد الفنى المعهد5351445محمد الراضى عبد زكى حمدى زكى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351446ؼنٌم محمود كمال محمد حمدى زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600459

 عبد الحمٌد سمٌرعبد الرحمن عبد

اللطٌؾ
مراد الفنى المعهد5351447

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351448راشد محمد الدٌن عماد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

مراد الفنى المعهد5351449القادر عبد ابراهٌم محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351450السٌد صالح زكرٌا كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600414



مراد الفنى المعهد5351451حنا ٌوسؾ لٌشع رومانى كٌرلس
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351452حجازى عمر الدٌن نور خمٌس محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600531

مراد الفنى المعهد5351453صالح اسماعٌل محمد سعٌد محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

مراد الفنى المعهد5351454هللا عبد خمٌس صبرى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

مراد الفنى المعهد5351455عٌسً المجٌد عبد موسى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351456الهادى عبد حسن محمد هانى محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مراد الفنى المعهد5351457دسوقى قبٌصى بخٌت محمد محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600523

مراد الفنى المعهد5351458مهنى انور ابراهٌم مروان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

مراد الفنى المعهد5351459حامد حسٌن فؤاد احمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600506

مراد الفنى المعهد5351460حفنى النبى عبد محمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351471مرسى ابراهٌم محمد عالء اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351472مصطفى محمد محمد مصطفى اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 الرحمن عبد بكر ابو الرحمن عبد امٌره

فضل
مراد الفنى المعهد5351473

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

مراد الفنى المعهد5351474مرزوق صابرابراهٌم اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

مراد الفنى المعهد5351475الفتاح عبد فتحى ؼازى اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

مراد الفنى المعهد5351476خٌرهللا ؼازى عوض مصطفى اٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

مراد الفنى المعهد5351477الرحٌم عبد الدٌن سعد ابراهٌم حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600476

مراد الفنى المعهد5351478عواد احمد محمد محمد حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600504

مراد الفنى المعهد5351479ابراهٌم حسن كمال حسن خلود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600450

مراد الفنى المعهد5351480الحافظ عبد حسٌن على حسٌن دنٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492

مراد الفنى المعهد5351481محمد محمود محمد احمد ذكرى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351482سلٌمان الفتاح عبد جابر جالل رحاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600508

مراد الفنى المعهد5351483على العلٌم عبد صالح سعٌد رحمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600537

مراد الفنى المعهد5351484سالمه ابراهٌم محمد الدٌن صالح روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
أمتٌازناجح600529

مراد الفنى المعهد5351485السٌد احمد الفتاح عبد احمد سعاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

مراد الفنى المعهد5351486السٌد محمد منصورمحمد فاطمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351487خلٌل شعبان عادل مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

مراد الفنى المعهد5351488احمد رمضان محمد نبٌل مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600479



مراد الفنى المعهد5351489عوضى احمد محمود رجب منار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600496

مراد الفنى المعهد5351490محمد احمد الداٌم عبد رضا منار
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351491الرحٌم عبد احمد سٌد فتحى محمد منال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

مراد الفنى المعهد5351492مسعود رٌاض لطٌؾ رافت مٌرنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مراد الفنى المعهد5351493مصطفى محمد ابراهٌم احمد هداٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

مراد الفنى المعهد5351494السالم عبد عصمت محمد ٌاسمٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

5351501حمدان محمد الحمٌد عبد ابراهٌم
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351502ابراهٌم طه طه عالء ابراهٌم
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351503على حسٌن صبحى فتحى احمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351504خٌر محمد جابر مصطفى احمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5351505محمد السٌد محمد اسامه
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351506سلٌمان محمد السٌد محمد بالل
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351507على حسن على حازم
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351508حسان حسن السٌد حسن
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351509السٌد محمد حسٌن حسن
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351510احمد حسن عادل حسن
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351511شٌبه السٌد احمد خالد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351512امبابى الراضى عبد خلؾ زٌاد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351513احمد خلٌفه جمال  الدٌن شمس
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351514محمدٌن خلؾ احمد طارق
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351515حافظ فتحى سالم  الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351516ابراهٌم حسن على عباس الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351517محمود زٌان محمود الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351518احمد عبده ناصر  هللا عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351519خلٌل احمد سٌد خلٌل هللا عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351520القادر عبد المنعم عبد طه هللا عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

 عبد ابراهٌم المحسن عبد الدٌن عز

المحسن
5351521

 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351522عٌسى مفتاح حسٌن الدٌن عماد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



5351523عمر كامل جمال عمر
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351524عزت محمد السٌد كرٌم
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351525احمد محروس محمد كمال
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351526احمد جابر محمد مازن
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

5351527هللا عبد ثابت السٌد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351528احمد المنعم عبد خالد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351529السمٌع عبد احمد سمٌر محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351530زكى رٌه ابو سٌد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351531عثمان محمد طارق محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351532الحكٌم عبد العزٌز عبد عصام محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351533على محمد عصام محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351534جالل راتب فوزى محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351535محمد محمود فوزى محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351536حسن حسنى محمد مصطفى مروان
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

5351537عباس العال عبد احمد مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351538احمد احمد محمد مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351539محرم باشا محمد مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351540محمود العال عبد محمود مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351541اسماعٌل كامل محمد مهند
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351542حسن فاروق عادل مؤمن
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600392

5351543سلٌمان محمد نبٌل هشام
 شاهٌن صقر

العجمى

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

5351551ابراهٌم المولى عبد حمدى ابراهٌم
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351552محمود المولى عبد عزت ابراهٌم
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351553العدوى حسن السٌد ماهر احمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351554راشد محمود رجب محمد احمد
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351555هللا فتح محمد محمد احمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351556محمود محمد مصطفى محمد احمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351557حسن الرؤوؾ عبد حسن حسام
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات



5351558السٌد السٌد محمود خالد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351559اللطٌؾ عبد محمد ربٌع ربٌع
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351560امام ابراهٌم هللا عبد شهاب
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351561احمد السٌد ابراهٌم  الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351562جابر موسى محمد الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351563شرشٌر مفتاح سعد مرعى العزٌز عبد
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351564عاشور احمد سٌد ٌسرى الدٌن عز
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351565محمد انور احمد على
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351566ابراهٌم فرحات محمد كرٌم
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351567اسكندر نعٌم رومانى كٌرلس
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351568حسن ابراهٌم محمد
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351569محمود الحكٌم عبد احمد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351570خلٌفه شحاته محمد شكرى محمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351571ابراهٌم العزٌز عبد صابر محمد
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351572السٌد هللا عبد محمد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351573رمضان المعطى عبد رمضان محمود
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351574جابر ٌاسرالسٌد محمود
 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351575احمد محمد محمود مروان
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

 ابو الدساوى هداٌه سمٌر مصطفى

العنٌن
5351576

 شاهٌن صقر

العجمى
راسب600صناعٌة الكترونٌات

5351577محمد على طارق مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351578حسن محمد حسن مهند
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351579السالم عبد عطٌه السالم عبد مهٌمن
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351580على محمدى على احمد الدٌن نور
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351581محمد محمد شعبان ٌوسؾ
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351582عبده الحسٌنى طه ٌوسؾ
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351583محمد السالم عبد محمد ٌوسؾ
 شاهٌن صقر

العجمى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌات

5351591عبده كمال نصار احمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

5351592شبل احمد سٌد اسامه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600406



5351593افراح مصطفى اشرؾ اٌهاب
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600477

5351594شلبى منٌر ظرٌؾ رامى
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

5351595هللا عبد محمد احمد زٌاد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

5351596عثمان عباس العظٌم عبد الدٌن شرؾ
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

5351597الحلٌم عبد دروٌش احمد الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

5351598الرحمن عبد حمدى حسنى الرحمن عبد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

5351599الدٌن عز محمد ابراهٌم محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

5351600العمرى محمد احمد احمد محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600504

5351601المقصود عبد عبٌد اشرؾ محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600490

5351602هللا عبد محمد اٌمن محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600484

5351603اسماعٌل حسٌن محمد حسٌن محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600493

5351604قراعه عارؾ رجب محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600461

5351605الرحٌم عبد عجور ابو طارق محمد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600421

5351606احمد سٌد محمد محمود
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

5351607حسنىن محمد محمود مرسى مصطفى
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600424

5351611قراعه عارؾ عادل اسراء
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600396

5351612احمد انور محمد االء
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600402

5351613عامر المعطى عبد عادل امنٌه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600422

5351614السٌد ابراهٌم محمد امنٌه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600374

5351615احمد السٌد احمد اٌه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

5351616عثمان محمد احمد جهاد
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

5351617حسن الواحد عبد محمود جٌهان
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

5351618احمد خلؾ محمد خلود
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600460

5351619علوان احمد زكرٌا دعاء
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600481

5351620حافظ السٌد حافظ دنٌا
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

5351621على احمد محمد رانا
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

5351622عبده محمد طارق راندا
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

5351623السٌد محمود السٌد روان
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600492



5351624جابر فتحى عصام شاهنده
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600412

5351625حسن محمود احمد الزهراء فاطمه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600398

5351626السٌد الدٌب النبى عبد قمر
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

5351627الحلٌم عبد كامل محمود لٌلى
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

5351628عمر على ابراهٌم مروه
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

5351629احمد محمد سامح مرٌم
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

5351630تاوضروس حسنى طارق مرٌم
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600471

5351631الجلٌل عبد برعى العزٌز عبد منار
 شاهٌن صقر

العجمى

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600400

5351641زكى احمد حامد اٌمان
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600440الجاهزة المالبس

5351642محمد محمد اشرؾ دٌنا
 شاهٌن صقر

العجمى
جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبس

5351643على بدوى حسن رانا
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600426الجاهزة المالبس

5351644مطر محمد خالد رضوى
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600412الجاهزة المالبس

5351645الرحٌم عبد هاشم محمد رضوى
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600423الجاهزة المالبس

5351646جمعه محمد سمٌر زٌنا
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600414الجاهزة المالبس

5351647على ابراهٌم احمد سامٌه
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600415الجاهزة المالبس

5351648محمد على محمد سهٌله
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600413الجاهزة المالبس

5351649الضوى محمد محمد سهٌله
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600409الجاهزة المالبس

5351650ؼالب محمد عادل عطٌات
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600398الجاهزة المالبس

5351651محمد على جابر هللا منه
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600431الجاهزة المالبس

5351652فرج امٌن سمٌر مى
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600422الجاهزة المالبس

5351653الوهاب عبد السٌد مصباح هشام مٌار
 شاهٌن صقر

العجمى
مقبولناجح600376الجاهزة المالبس

5351654زٌد ابو محمد التونى ٌاسمٌن
 شاهٌن صقر

العجمى
جٌدناجح600409الجاهزة المالبس

العواٌد شاهٌن صقر5351661قاسم عمر محمود اشرؾ ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351662مصطفى ابراهٌم محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351663احمد سٌد محمد ابراهٌم احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351664خلٌفه محمد صالح احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351665البرهامى محمد طارق احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351666رجب الرحمن عبد الحمٌد عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



العواٌد شاهٌن صقر5351667على الجواد عبد السالم عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351668حسان احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351669سٌد زكى احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351670متولى على محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351671موسى محمود كمال محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351672محمد احمد السٌد محمد اسامه
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351673صالح الفتاح عبد المنعم عبد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600370

العواٌد شاهٌن صقر5351674اسماعٌل صالح نصر اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351675محمود على ٌاسر اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351676الرازق عبد السٌد محمد السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351677حسن على محمد على باهلل المعتز
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351678الرفاعى البٌومى المرضى عبد اٌهاب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351679رجب الرحمن عبد رجب جابر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351680السٌد موسى ربه عبد محمد جاسر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351681ابراهٌم فتحى حسن خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351682احمد مصطفى الكرٌم عبد زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351683هاشم محمود اٌهاب سامح
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351684ناصر محمد سعد هاشم سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351685شاكر سعٌد عماد شاكر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351686هللا عبد محمد قرنى شعبان
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351687العزٌز عبد رجب عٌد العزٌز عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351688الشبراوى المنعم عبد عادل المنعم عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351689ٌوسؾ عطٌه احمد حربى عمر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351690هللا عبد محمود احمد عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351691رضوان حسٌن ابراهٌم هشام كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351692البرام محمد سمٌر مجدى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351693احمد سعٌد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351694المولى عبد احمد على احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600



العواٌد شاهٌن صقر5351695العال عبد ابراهٌم حسٌن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351696بدر على محمد خالد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351697طه احمد خٌرى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351698الشٌخ الصبور عبد زكرٌا محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351699العال عبد عطٌه الدٌن سعد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351700على طلبه محمد صالح محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351701مصطفى محمد عادل محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351702عباس محمد عالء محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351703الحمٌد عبد محمد فوزى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351704سالمه احمد مصطفى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351705حسٌن ابو على زٌنهم ٌوسؾ محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351706الحمٌد عبد محمد عثمان محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351707ابراهٌم محمود عوض محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351708هالل عطٌه مصطفى عطٌه مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351709موسى تركى بسٌونى ٌسرى مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351710مبروك رجب ناصر هشام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد الاله عبد ٌوسؾ احمد ٌوسؾ

الصمد
العواٌد شاهٌن صقر5351711

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

جٌدناجح600394صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351721ؼنٌم السٌد محمد صدقى احمد

 احمد سٌد اللطٌؾ عبد محمد احمد

مدكور
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351722

مقبولناجح600376صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351723العال عبد عبده عبده محمد احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351724الفتاح عبد رمضان اشرؾ اسالم

جٌدناجح600438صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351725دهب حسٌن دهب هللا عوض اسالم

جٌدناجح600447صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351726عوض حمزه احمد فتحى اسالم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351727محمد عتمان الحسٌنى محمد الحسٌنى

مقبولناجح600386صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351728بالل حافظ السٌد محمد بالل

جٌدناجح600396صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351729السعود ابو مصطفى حسن حسام

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351730السٌد حسن جمٌل حسن

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351731ٌونس محمد العزٌز عبد حسن



ؼائب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351732الحلٌم عبد الرؤؾ عبد سامى خالد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351733حفنى سرحان تؽٌان خالد محمد زٌاد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351734وهبه ذكى شوقى سامى سامر

جٌدناجح600397صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351735احمد سلٌمان بٌومى سلٌمان

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351736حسن اسماعٌل محمد الدٌن سٌؾ

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351737السٌد مصطفى اشرؾ طه

 ابراهٌم الؽنى عبد محمد الرحمن عبد

قندٌل
جٌدناجح600431صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351738

جٌدناجح600408صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351739عابد حسن حمام هللا عبد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351740معوض العال عبد النبى عبد عمر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351741الحداد احمد العزٌز عبد مختار عمرو

جٌدناجح600399صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351742سوس تناؼو عٌاد ٌوسؾ فادى

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351743الؽفار عبد احمد السٌد عصام فارس

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351744مسعود محمد عباس جمال كرٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351745ابراهٌم اسماعٌل اسماعٌل كمال

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351746ابراهٌم عطٌه ابراهٌم محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351747ابوكلٌله محمد محمد احمد محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351748حمدان الستار عبد بدرى محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351749اسماعٌل على اسماعٌل ربٌع محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351750جمعه محمد محمود رضا محمد

جٌدناجح600402صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351751الشعراوى ابراهٌم سمٌر محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351752حسان السالم عبد محمد عادل محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351753احمد جالل عالم محمد

جٌدناجح600396صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351754طالب ابو الرحمن عبد على محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351755رفعت محمد مجدى محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351756احمد سعد السٌد مصطفى محمد

راسب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351757حسن محمود الدٌن ناصرصالح محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351758ابراهٌم صباح بشٌر ٌوسؾ محمد

جٌدناجح600426صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351759مصطفى على الرازق عبد محمود



ؼائب600صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351760احمد فوزى احمد مصطفى

جٌدناجح600425صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351761ابادٌر زكى عصام مٌنا

جٌدناجح600425صناعٌة الكترونٌاتالعواٌد شاهٌن صقر5351762كٌرلس حبٌب فضل مٌنا

العواٌد شاهٌن صقر5351771جرٌس الضبع رافت ابانوب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600410

العواٌد شاهٌن صقر5351772حمدان الستار عبد احمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351773على خلؾ السٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351774حسن ابراهٌم السٌد حسنى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351775سعد محمد كامل محمد اسامه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

العواٌد شاهٌن صقر5351776خفاجه على سعد جالل امٌر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351777شنوده بخٌت حنٌن السٌد اٌهاب
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351778محمد احمد مصطفى احمد سامح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351779ربه عبد احمد لطفى محمد اٌمن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
راسب600

العواٌد شاهٌن صقر5351780حمد دسوقى رٌاض ناصر محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

 مصطفى ابراهٌم ابراهٌم مصطفى

ابراهٌم
العواٌد شاهٌن صقر5351781

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351791الشافى عبد حسن سمٌر محمد اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600418

العواٌد شاهٌن صقر5351792حماد بخٌت السٌد حسٌن جٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351793ؼرٌب مراد ؼرٌب رٌهام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

العواٌد شاهٌن صقر5351794زكرى ابو ابراهٌم هللا عبد محمد ساره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

العواٌد شاهٌن صقر5351795موافى محمد ابراهٌم السٌد سماح
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600443

 عبد هللا عبد الحمٌد عبد محمد سمٌه

الخالق
العواٌد شاهٌن صقر5351796

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

العواٌد شاهٌن صقر5351797بعرور محمد محمد رجب شروق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600454

العواٌد شاهٌن صقر5351798فهمى محمود عادل ضحى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

العواٌد شاهٌن صقر5351799شنوده جرجس المسٌح عبد مارٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

العواٌد شاهٌن صقر5351800ابراهٌم ابوزٌد سالمه اٌمن مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

العواٌد شاهٌن صقر5351801خلٌل خلٌل محمد بهاء مرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600383

 عبد ابراهٌم صالح حمدى هللا منه

الحمٌد
العواٌد شاهٌن صقر5351802

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600389

العواٌد شاهٌن صقر5351803محمد جابرحافظ هشام منى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

العواٌد شاهٌن صقر5351804ابراهٌم محمد الحمٌد عبد سعٌد ندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600



العواٌد شاهٌن صقر5351805عمر عبده الرحمن عبد احمد نعمت
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

العواٌد شاهٌن صقر5351806شحاته سعد عبده سعد نعٌمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

العواٌد شاهٌن صقر5351807محمود محمد الفتوح ابو نورهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

العواٌد شاهٌن صقر5351808خلٌل طلبه ابوزٌد السٌد ٌاسمٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

جداً جٌدناجح600473الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351811احمد رٌحان احمد اسراء

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351812سلٌمان محمد الحمد ابو احمد اسماء

ؼائب600الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351813السعٌد محمد ابراهٌم اٌناس

ؼائب600الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351814فؤاد حسٌن ٌاسر الرحمن اٌه

جداً جٌدناجح600460الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351815ربٌع محمد محمد احمد خلود

جداً جٌدناجح600452الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351816على مرسى السٌد ابراهٌم دالٌا

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351817محمد المنعم عبد رمضان دعاء

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351818السٌد جالل محمد رٌهام

جٌدناجح600439الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351819بدوى صالح هشام ساره

جٌدناجح600437الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351820الرحمن عبد احمد محمد فاطمه

ؼائب600الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351821جرجس شاكر فتحى كرٌستٌنا

أمتٌازناجح600513الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351822السٌد محمد محمد محمد مرٌم

جداً جٌدناجح600455الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351823احمد محمد على منار

ثانً دور600الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351824عفٌفى محمد عٌسى ٌسرى منار

جٌدناجح600448الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351825ٌوسؾ محمد ٌوسؾ منار

جٌدناجح600391الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351826على محمد رضا هللا منه

ثانً دور600الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351827مصطفى محمد مصطفى مها

جداً جٌدناجح600450الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351828مبروك بسٌونى على محمد ندى

جداً جٌدناجح600472الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351829مبروك رجب ناصر ندى

جٌدناجح600419الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351830تمٌم فاٌد حمدى هبه

جٌدناجح600392الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351831فهمى محمد ٌاسر ٌارا

جٌدناجح600440الجاهزة المالبسالعواٌد شاهٌن صقر5351832حسٌن ابوعاشور حجاج ٌاسمٌن

جٌدناجح600433لحاممهران5351841العاصى حمٌده محمد رجب ابراهٌم

جداً جٌدناجح600467لحاممهران5351842الشٌخ اسماعٌل ابراهٌم محمد ابراهٌم



جٌدناجح600449لحاممهران5351843عثمان سعد ابراهٌم ناصر ابراهٌم

جداً جٌدناجح600491لحاممهران5351844اسماعٌل عطٌه سعد انور احمد

جٌدناجح600443لحاممهران5351845محمد شحاته عصام احمد

جداً جٌدناجح600479لحاممهران5351846ؼٌث الحلٌم عبد محمد احمد

جٌدناجح600438لحاممهران5351847حسن اللطٌؾ عبد محمد احمد

جٌدناجح600443لحاممهران5351848ادم الباروى عبد احمد محمد ادم

جٌدناجح600449لحاممهران5351849عزب حافظ الحلٌم عبد السٌد

جداً جٌدناجح600462لحاممهران5351850ابراهٌم السٌد هللا عبد محمود السٌد

جداً جٌدناجح600474لحاممهران5351851حنا زكري رزق ممدوح بٌشوى

مفصول600لحاممهران5351852سرٌع ابو العزٌز عبد خالد جمال

جداً جٌدناجح600486لحاممهران5351853احمد محمد السمٌع عبد عشرى زٌاد

 عبد الفتاح عبد سعٌد الرحمن عبد

على العزٌز
جداً جٌدناجح600499لحاممهران5351854

 احمد صالح صبحى الرحمن عبد

البرتقالى
جٌدناجح600437لحاممهران5351855

 عبد بكرى عثمان محمد الرحمن عبد

الحلٌم
جداً جٌدناجح600484لحاممهران5351856

 عبد اللطٌؾ عبد محمد اللطٌؾ عبد

ابوحلو العاطى
جداً جٌدناجح600484لحاممهران5351857

جداً جٌدناجح600465لحاممهران5351858مصطفى رزق رزق كرٌم

جٌدناجح600425لحاممهران5351859ابراهٌم فتحى احمد محمد

جداً جٌدناجح600461لحاممهران5351860القالوى هللا عبد رجب اسماعٌل محمد

جٌدناجح600449لحاممهران5351861مرسى محمود مرسى سعد محمد

جٌدناجح600429لحاممهران5351862هللا فتح ٌوسؾ شعبان محمد

جداً جٌدناجح600456لحاممهران5351863مصطفى شعبان احمد عٌد محمد

جداً جٌدناجح600452لحاممهران5351864الوهاب عبد العزٌز عبد مجدى محمد

جٌدناجح600414لحاممهران5351865سرور منصور شعبان السٌد محمود

جٌدناجح600397لحاممهران5351866شكر ؼازى محمد رمضان محمود

مقبولناجح600379لحاممهران5351867خلؾ العلٌم عبد خلٌفه مرزوق محمود

 عبد مرجان بكرى محمد مصطفى

المولى
جداً جٌدناجح600465لحاممهران5351868

جداً جٌدناجح600469لحاممهران5351869الواحد عبد محمد عمر فتحى نصر

مفصول600لحاممهران5351870شمس رمضان محمد رمضان ٌوسؾ



مهران5351881القاسم ابو توفٌق احمد عطٌه ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600404

مهران5351882المالك عبد فهمى بشاى فوزى ابراهٌم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600444

مهران5351883سلٌم زكى محمود حاتم احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

مهران5351884السٌد عطٌه حسن احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600432

مهران5351885النجار حسٌن قطب سعد احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 الرؤؾ عبد اللطٌؾ عبد شعبان احمد

السعدنى
مهران5351886

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600460

مهران5351887سلٌمان مصطفى قرنى عزت احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600466

مهران5351888محمد السالم عبد خمٌس ماهر احمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

 اسماعٌل بسٌونى السالم عبد اسالم

صبح
مهران5351889

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600436

مهران5351890طقٌشم على السٌد خمٌس السٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600442

مهران5351891المالك عبد فهمى بشاى فوزى امٌر
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600424

مهران5351892رٌشه عٌد احمد على مسعود اٌمن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

مهران5351893على الداٌم عبد على مجدى اٌهاب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600436

مهران5351894سلٌم على حامد شاذلى بالل
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600449

مهران5351895السٌد عطٌه احمد حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600427

مهران5351896اسماعٌل محمد حسن محمد حسن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600427

مهران5351897محمد حسن حسٌن جالل حسٌن
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600399

مهران5351898احمد رجب عمرو رجب
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600426

مهران5351899حسانٌن محمد رمضان ناصر رمضان
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600429

 عبد المحسن عبد عادل الرحمن عبد

اللطٌؾ
مهران5351900

 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جداً جٌدناجح600483

مهران5351901شاكر عاطؾ محمد الرحمن عبد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
مقبولناجح600373

مهران5351902سعٌد احمد المنعم عبد شوقى فرٌد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600411

مهران5351903ابراهٌم محمد ابراهٌم مجدى محمد
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
ثانً دور600

مهران5351904عبٌد العزٌز عبد عبٌد محمود
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600444

مهران5351905مصطفى محمد خمٌس احمد هٌثم
 المواسٌر شبكات برادة

والصحٌة الصناعٌة
جٌدناجح600431

جٌدناجح600419السٌارات صٌانةمهران5351911خلؾ منصور منٌر ابانوب

جداً جٌدناجح600463السٌارات صٌانةمهران5351912مسدارى رومانى مٌالد ابانوب

جداً جٌدناجح600474السٌارات صٌانةمهران5351913خلٌل ابراهٌم خلٌل محمد ابراهٌم



جداً جٌدناجح600481السٌارات صٌانةمهران5351914قناوى السٌد محمد محٌى المجد ابو

جداً جٌدناجح600505السٌارات صٌانةمهران5351915قطب الاله عبد قطب ابراهٌم احمد

جٌدناجح600434السٌارات صٌانةمهران5351916ؼطاس حماده احمد حسن احمد

جداً جٌدناجح600506السٌارات صٌانةمهران5351917محمد المولى عبد الروبى شعبان احمد

جٌدناجح600414السٌارات صٌانةمهران5351918مصطفى عقل المعز عبد احمد

جٌدناجح600424السٌارات صٌانةمهران5351919هٌكل محمد عصام احمد

جداً جٌدناجح600470السٌارات صٌانةمهران5351920صالح احمد صالح ابراهٌم محمد احمد

جداً جٌدناجح600462السٌارات صٌانةمهران5351921اللطٌؾ عبد حسٌن محمد احمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351922دهمه اللطٌؾ عبد محمد محمود احمد

جداً جٌدناجح600484السٌارات صٌانةمهران5351923اسماعٌل سعد مهدى احمد

أمتٌازناجح600515السٌارات صٌانةمهران5351924عثمان أحمد ضٌؾ ابو محمد ادهم

جٌدناجح600429السٌارات صٌانةمهران5351925احمد عباس محمد اسامه

ؼائب600السٌارات صٌانةمهران5351926احمد على القادر عبد احمد اكرم

جٌدناجح600402السٌارات صٌانةمهران5351927السٌد الؽنى عبد محمد السٌد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351928ابراهٌم مسعود حسن هانى السٌد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351929العال عبد طلبه محمد اٌمن

مقبولناجح600385السٌارات صٌانةمهران5351930مصطفى ابراهٌم زٌدان محمد جاسر

جداً جٌدناجح600486السٌارات صٌانةمهران5351931هللا جاب الصادق عبد السٌد حسام

جداً جٌدناجح600456السٌارات صٌانةمهران5351932انصارى خمٌس انصارى خالد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351933خلٌل محمود خلٌل ابراهٌم خلٌل

جداً جٌدناجح600462السٌارات صٌانةمهران5351934دسوقى دسوقى محمد ابراهٌم رضا

 هللا  فتح السٌد المنعم عبد رمضان

ؼٌطانى
جٌدناجح600440السٌارات صٌانةمهران5351935

جٌدناجح600432السٌارات صٌانةمهران5351936البسطاوٌسى محمد احمد محروس زٌاد

 محمد محمود سلٌمان على سلٌمان

مخلوؾ
جٌدناجح600438السٌارات صٌانةمهران5351937

جداً جٌدناجح600476السٌارات صٌانةمهران5351938مصطفى محمد ابراهٌم الدٌن شهاب

 عامر الوارث عبد صالح الرحمن عبد

ابراهٌم
مفصول600السٌارات صٌانةمهران5351939

أمتٌازناجح600513السٌارات صٌانةمهران5351940ندا رفاعى شرٌؾ هشام الرحمن عبد

 ابراهٌم الفتاح عبد ابراهٌم الفتاح عبد

الشٌخ
أمتٌازناجح600511السٌارات صٌانةمهران5351941



جٌدناجح600412السٌارات صٌانةمهران5351942رزق هللا عبد عطٌه السٌد هللا عبد

جداً جٌدناجح600482السٌارات صٌانةمهران5351943السٌد مصطفى شرٌؾ عالء

جداً جٌدناجح600482السٌارات صٌانةمهران5351944الؽباشى محمد على محمود عالء

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351945رمضان محمد مصطفى هانى عالء

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351946فرٌد احمد على السٌد على

جٌدناجح600402السٌارات صٌانةمهران5351947محمد فرؼلى عادل على

جٌدناجح600393السٌارات صٌانةمهران5351948حسن حسن محمد على

جٌدناجح600414السٌارات صٌانةمهران5351949مسعود عمر محمد عباس محمد عمر

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351950حسن محمد ابراهٌم عمرعادل

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351951سعٌد الفتاح عبد حمدى كرٌم

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351952حسن حسن محمد ابراهٌم محمد

جداً جٌدناجح600475السٌارات صٌانةمهران5351953زٌد ابو محمد ٌاسٌن زٌد ابو محمد

 عبد احمد اللطٌؾ عبد احمد محمد

الرحٌم
ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351954

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351955العلوى حسٌن محمد احمد محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351956خمٌس شحاته اشرؾ محمد

جٌدناجح600436السٌارات صٌانةمهران5351957ربه عبد محمد بسٌونى اٌمن محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351958بهنسى القادر عبد اسماعٌل رجب محمد

أمتٌازناجح600518السٌارات صٌانةمهران5351959الناضورى اسماعٌل محمد سامح محمد

جٌدناجح600445السٌارات صٌانةمهران5351960محمد حٌدر سمٌر محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351961على بٌومى محمد صالح محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351962شكٌر الحسٌب عبد عابدٌن محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351963احمد سٌد شحاته على محمد

جداً جٌدناجح600504السٌارات صٌانةمهران5351964حسن على على فاروق محمد

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351965الرحمن عبد المقصود عبد ماهر محمد

جداً جٌدناجح600454السٌارات صٌانةمهران5351966محمد محمد ابراهٌم محروس محمد

أمتٌازناجح600526السٌارات صٌانةمهران5351967مصطفى احمد مصطفى محمد

جٌدناجح600430السٌارات صٌانةمهران5351968على الدٌن سٌؾ الدٌن نور محمد

جٌدناجح600415السٌارات صٌانةمهران5351969بالل احمد السٌد اشرؾ محمود



أمتٌازناجح600523السٌارات صٌانةمهران5351970مساعد سالم الشحات اشرؾ محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351971الراوى احمد محمود حنفى محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351972بهنسى محمد انور رزق محمود

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351973اللطٌؾ عبد النبى عبد سالم محمود

جداً جٌدناجح600476السٌارات صٌانةمهران5351974صوان ابراهٌم حامد سمٌر محمود

جداً جٌدناجح600498السٌارات صٌانةمهران5351975هللا عبد كامل حسن الحكٌم عبد محمود

أمتٌازناجح600510السٌارات صٌانةمهران5351976طقٌشم حسن سعد نصر محمود

 عبد احمد ابراهٌم مصطفى مروان

الهادى
ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351977

أمتٌازناجح600524السٌارات صٌانةمهران5351978رمضان السٌد على احمد مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351979الصعٌدى احمد محمد احمد مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351980سالم ؼرٌب ممدوح اٌمن مصطفى

ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351981زٌد ابو سعد سعٌد مصطفى

أمتٌازناجح600517السٌارات صٌانةمهران5351982مارٌه مصطفى عوض طارق مصطفى

جٌدناجح600445السٌارات صٌانةمهران5351983محمد هللا عبد محمد هلل عبد مصطفى

جٌدناجح600422السٌارات صٌانةمهران5351984احمد فتحى محمد محمد مؤمن

أمتٌازناجح600516السٌارات صٌانةمهران5351985حسن على على اشرؾ هشام

 على محمود احمد مصطفى ٌوسؾ

شحاته
ثانً دور600السٌارات صٌانةمهران5351986

مهران5351991احمد شرؾ ابراهٌم محمد ابراهٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

مهران5351992عثمان السٌد محمود لٌله ابو احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600434

مهران5351993هللا خلؾ العظٌم عبد شرٌؾ احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600427

مهران5351994حسٌن احمد صابر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

مهران5351995محمود رمضان صبرى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600428

مهران5351996حسنٌن السٌد سعد الصمد عبد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600420

مهران5351997باشا محمد الواحد عبد الونٌس عبد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600517

مهران5351998على مرزوق على احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600445

مهران5351999سودان سلٌمان اسماعٌل محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

مهران5352000هللا فتح جابر محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600442

مهران5352001حجازى حموده محفوظ محمد احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600446



مهران5352002حسٌن محمد عبده محمود احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

مهران5352003السٌد المنعم عبد مصطفى احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600413

مهران5352004متولى محمد ابراهٌم هشام احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600405

مهران5352005عبدربه امام محمد ٌاسر احمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600431

مهران5352006صادق عادل رومانى استٌفن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600502

مهران5352007ابراهٌم محمد عٌسى جمال اسماعٌل
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600500

مهران5352008محمود المعطى عبد محمد اشرؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

 القوى عبد السٌد ٌوسؾ السٌد

الصنادٌدى
مهران5352009

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

مهران5352010النبى عبد السٌد محمود محمد امٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600512

مهران5352011حسوب محمد هرٌدى محمد باسم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600479

مهران5352012احمد بدرى زكرٌا بدر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600441

مهران5352013الحمٌد عبد جابر حسن حسام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

 عبد متولى خلٌفه مصطفى خلٌفه

الرحمن
مهران5352014

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

مهران5352015القاوى احمد سالمان ابراهٌم رجب
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600464

مهران5352016العٌسوى على السالم عبد محمد رضا
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600440

مهران5352017عازر عطا شوقى اسحاق رومانى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600455

مهران5352018احمد جوده صالح محمد صالح
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600448

مهران5352019ؼنام محمد محمد سعد صبرى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600504

مهران5352020صقر فؤاد محمد احمد طارق
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600384

 هللا عبد الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد

احمد
مهران5352021

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
أمتٌازناجح600512

مهران5352022حبه السعٌد رضا الحمٌد عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

 عبد حسٌن العزٌز عبد الحمٌد عبد

الشٌخ الحمٌد
مهران5352023

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600385

 عبد عطٌه عمرو احمد الرحمن عبد

الداٌم
مهران5352024

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600413

مهران5352025القطرى محمد محمد احمد الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600416

 محمود محمد البدرى الرحمن عبد

النخٌلى
مهران5352026

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600394

مهران5352027على محمد حسن اٌمن الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

مهران5352028العدل جاد محمد جمال الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

مهران5352029اٌمام نعمان محمد شعبان الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425



 المرسى مصطفى عالء الرحمن عبد

احمد
مهران5352030

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

 محمود سالم محمود الرحمن عبد

عاشور
مهران5352031

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

 الؽنى عبد عبده محمود الرحمن عبد

جمعه
مهران5352032

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

مهران5352033العزٌز عبد فتحى محمود الرحمن عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600414

مهران5352034محمود ٌونس جالل احمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600505

مهران5352035جمعه العال عبد محمد احمد هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600444

 رمضان الرءوؾ عبد اسامه هللا عبد

على
مهران5352036

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600430

مهران5352037اللقانى حسن على عاطؾ هللا عبد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

مهران5352038طبق محمود محمد خالد الدٌن عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مفصول600

مهران5352039حسٌن ابراهٌم احمد شعبان عالء
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600425

مهران5352040النجار حسن حسن فوزى عمر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600507

مهران5352041الملك عبد ؼالى الملك عبد فؤاد فادى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600501

مهران5352042المٌمونى محمد سعد سعٌد فوزى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

مهران5352043عطٌه رجب ربٌع كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600418

مهران5352044قندٌل حسنٌن حلمى مختار كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352045عوض حسن ممدوح كرٌم
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600400

مهران5352046بباوى هللا فرج زكرٌا كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600366

مهران5352047تلمٌذ سمٌر ممدوح كٌرلس
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600395

مهران5352048حجازى احمد هاشم احمد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

مهران5352049خلٌله محمد على رمضان اسامه محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600439

مهران5352050ٌوسؾ محمد السٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352051محمد ابراهٌم محمد اٌمن محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600462

 حسٌن القادر عبد عزٌز اٌهاب محمد

السواح
مهران5352052

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352053بٌومى احمد بٌومى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600395

مهران5352054محمد عثمان السٌد خالد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600352

مهران5352055زٌدان فرؼلى احمد خٌرى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600468

مهران5352056عامر متولى السٌد زكرٌا محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600354

مهران5352057محمد رضوان ناجى سعد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600382



مهران5352058سلٌمان متولى سلٌمان سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600375

مهران5352059محمد عباس فهمى سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

مهران5352060ٌوسؾ محمد ٌوسؾ سعٌد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352061الخالق عبد طلبه محمد شعبان محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600438

مهران5352062حسن على على صالح محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600496

مهران5352063على محمد هللا عبد محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600433

مهران5352064موسى محمد عصام محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600471

مهران5352065على الكرٌم جاد على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600474

مهران5352066احمد محمود على محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352067سعٌد محمد ابراهٌم فتحى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352068ابراهٌم محمد الحلٌم عبد هانى محمد
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600426

مهران5352069الحلٌم عبد محمد الفرج ابو محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600481

مهران5352070محسب محمد احمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600482

مهران5352071سلٌمان جمال محمود جمال محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600432

 الجابر عبد فرحات حمدى محمود

ابراهٌم
مهران5352072

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600384

مهران5352073طبق محمود محمد خالد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352074اسماعٌل احمد احمد رجب محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600459

 الحمٌد عبد حسٌن الفتاح عبد محمود

الشٌخ
مهران5352075

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

مهران5352076الؽرباوى معوض هللا عبد محمد محمود
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600367

مهران5352077نصر محمد الؽنى عبد سعد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600422

 المنعم عبد المجٌد عبد ماهر مصطفى

حماد
مهران5352078

 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600415

مهران5352079عطا على فرج محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600421

مهران5352080ابراهٌم مصطفى محمد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352081قندٌل نجم كمال مسعد مصطفى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600451

مهران5352082المقصود عبد حافظ ٌسرى معتز
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600405

مهران5352083روفائٌل سالمه صبحى روفائٌل مالك
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600450

مهران5352084فرج ملك منٌر ملك منٌر
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600457

مهران5352085الرازق عبد الرؤوؾ عبد اٌمن مهند
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600394



مهران5352086عفٌفى محمد السٌد الدٌن عالء مهند
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352087سعٌد بباوى الراضى عبد كامل موسى
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600452

مهران5352088جوده السٌد محمد فرج سعٌد مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
مقبولناجح600380

مهران5352089على موسى ابراهٌم الرحمن عبد مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600399

مهران5352090احمد احمد احمد محمد مؤمن
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600509

مهران5352091العطار محمد صبحى محمد هشام
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ؼائب600

مهران5352092كرٌم ٌوسؾ رمضان احمد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600424

مهران5352093المجاٌرى محمد محمود اشرؾ ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
ثانً دور600

مهران5352094متولى محمد محمد السٌد ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جداً جٌدناجح600488

مهران5352095محمد احمد سعد سمٌر ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600410

مهران5352096ابراهٌم خلٌل امٌن وجٌه ٌوسؾ
 واصالح صٌانة

 وتكٌٌؾ التبرٌد اجهزة
جٌدناجح600423

مهران5352101ٌوسؾ فام ٌوسؾ اسحق ابانوب
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600379

مهران5352102العزٌز عبد ابراهٌم خمٌس ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600385

مهران5352103زاٌد متولى رمضان محمد ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352104الفتاح عبد خلٌل ابراهٌم ٌاسر ابراهٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600458

مهران5352105خلٌل ابراهٌم شعبان السٌد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600436

مهران5352106الشٌمى رشوان كمال رمضان احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352107الدٌن نصر محمد سعد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600422

مهران5352108طبٌخه محمد ابراهٌم سمٌر احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352109جزر محمود السالم عبد صبرى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600367

مهران5352110ؼازى سعد المقصود عبد صبرى احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352111انبٌوه ابراهٌم النبى عبد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600387

مهران5352112حسنٌن هللا عبد حسانٌن عالء احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352113الؽمرى ابراهٌم احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600397

مهران5352114مصطفى احمد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

مهران5352115على الدٌن صالح محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600366

مهران5352116االشرم محمد الفضٌل عبد محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352117همام محمد فتحى محمد احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



مهران5352118هللا عبد عثمان محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352119حماد احمد محمد محمود احمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352120العال عبد محمود عبود احمد اسالم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352121عمار سالم السٌد سالم السٌد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600386

مهران5352122نوفل الرحمن عبد بشٌر رمضان بشٌر
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600444

مهران5352123العزٌز عبد ٌوسؾ خالد بالل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600429

مهران5352124عمران مسلم على حسن حسام
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352125عبدهللا حسانٌن الدٌن بهاء حماده
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
مقبولناجح600378

مهران5352126حبشى على احمد محمد السٌد خالد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 الحسن ابو جاد الناصر عبد خالد

مصطفى
مهران5352127

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600445

مهران5352128الخواجه احمد احمد محمد خٌرى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352129محمود سعد محمد رشاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352130ابراهٌم شعبان محمد ابراهٌم زٌاد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

مهران5352131محمد على سعد على سعد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد الواحد عبد صالح عادل صالح

العزٌز
مهران5352132

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600421

مهران5352133منصور احمد احمد عادل
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600399

مهران5352134العطار محمد انور حلمى الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

 الراضى عبد رمضان الرحمن عبد

مسعود حسنٌن
مهران5352135

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352136محمود الرحمن عبد عالء الرحمن عبد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 ابو الشناوي السٌد محمد الرحمن عبد

زٌد
مهران5352137

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600428

 عبد الفتاح عبد محمد الرحمن عبد

المقصود عبد الرحٌم
مهران5352138

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600400

 عبد عوض محمود الرحمن عبد

العمراوى اللطٌؾ
مهران5352139

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352140سردٌنه احمد سعد ٌسرى الدٌن عماد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352141جاهٌن على احمد رجب عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352142عسل حسن كمال محمد عمرو
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600415

مهران5352143مالك جبره ملك رؤوؾ فادى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600424

مهران5352144ابراهٌم خلٌل ابراهٌم مجدى فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352145على نصر السٌد صالح محمد فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



مهران5352146احمد هللا عبد محمد محمد فارس
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 عبد محمد قاسم محمد رمضان كرٌم

الواحد
مهران5352147

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352148حالوه ابراهٌم ابراهٌم الكرٌم عبد كرٌم
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600401

مهران5352149حسانٌن القادر عبد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352150نصر السٌد محمد احمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352151قٌسون السٌد محمود السٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352152سالم احمد احمد بدوى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600452

 عبد محمد مرزوق محمد جمال محمد

شرٌؾ العزٌز
مهران5352153

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600418

مهران5352154السٌد حسن رمضان حسن محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600426

 عبد حسن الوهاب عبد حسن محمد

الوهاب
مهران5352155

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600395

 عبد رمضان محمد رمضان محمد

الهادى
مهران5352156

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352157ابراهٌم محمد شعبان سعٌد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352158محمود اسماعٌل ٌوسؾ شحات محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600406

 هللا عبد مصطفى الحمٌد عبد محمد

فرحات
مهران5352159

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600409

مهران5352160سلمان محمد عطٌه عزت محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600420

مهران5352161خفاجى ابراهٌم عمرو محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352162على الدٌن صالح محمد محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352163حسٌن اللهى عبد حسن مصطفى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600411

مهران5352164احمد المنعم عبد ناصر محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352165الؽفار عبد المؽنى عبد ٌسرى محمد
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352166عبدالباسط حسن على السٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جداً جٌدناجح600465

مهران5352167القط عطٌه محمد الصافى محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352168ٌوسؾ محمد ٌوسؾ سعٌد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352169هللا عبد ابو محمد محمود صالح محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352170الحمٌد عبد محمد محمد محمود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352171محمد محمود السٌد محمد مدحت
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352172ابوعمه حسن مسعود مجدى مسعود
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352173هوارى هللا عبد محمد احمد مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600



مهران5352174هللا عبد محمد حامد رافت مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 حسٌن على العظٌم عبد مصطفى

الشرقاوى
مهران5352175

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352176النشار كامل احمد كامل مصطفى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352177محمدالمرشدى السٌد محمد معاذ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
جٌدناجح600435

مهران5352178النقرود المجٌد عبد خمٌس لطفى مؤمن
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352179الجعفرى محمد ٌحى خالد ٌحى
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

 الٌزٌد ابو السالم عبد احمد ٌوسؾ

ٌوسؾ
مهران5352180

 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352181حفنى عباس جمال ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352182الفقى الفتاح عبد احمد شعبان ٌوسؾ
 النظم واصالح صٌانة

الكهربٌة
ثانً دور600

مهران5352191محمد حشٌش ابو عصام احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600430

مهران5352192سعد راشد الوهاب عبد ناصر احمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600428

مهران5352193صلٌب بطرس مرجان عٌد جرجس
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600409

مهران5352194سعد الفتاح عبد حسن حسام
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600427

مهران5352195ٌوسؾ لبٌب صبحى جرجس رامى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600437

مهران5352196حسن محمد عطٌه محمد على
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600435

مهران5352197على سعد احمد ابراهٌم فتحى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600407

مهران5352198وٌصا صبحى وصفى كٌرلس
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600444

مهران5352199رجب شعبان رجب محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600424

مهران5352200صالح على خمٌس محمود محمد
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600413

مهران5352201امبابى العال عبد محمد ابراهٌم مصطفى
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600415

مهران5352202طٌلون مسعود مسعود صبحى معاز
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600424

مهران5352203مٌخائٌل حبٌب مٌخائٌل اسامه مٌخائٌل
 واصالح صٌانة

 الكهربائٌة األجهزة
جٌدناجح600421

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352211الحافظ عبد محمد ابراهٌم حمدى ابراهٌم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352212السٌد خلٌفه السٌد احمد

جٌدناجح600406صناعٌة الكترونٌاتمهران5352213الكرٌم عبد حسن حسٌن احمد

مقبولناجح600388صناعٌة الكترونٌاتمهران5352214ضٌؾ ابو احمد رمضان احمد

جٌدناجح600396صناعٌة الكترونٌاتمهران5352215ٌونس على العزٌز عبد صبحى احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352216سالمه على عزت احمد



 اللطٌؾ عبد ابراهٌم الدٌن عالء احمد

بالل
مقبولناجح600372صناعٌة الكترونٌاتمهران5352217

جداً جٌدناجح600454صناعٌة الكترونٌاتمهران5352218الحضرى ابراهٌم احمد على احمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352219على محمد عوض طارق ادهم

مقبولناجح600353صناعٌة الكترونٌاتمهران5352220احمد جابر احمد اسالم

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352221عامر على احمد سعٌد امر

جٌدناجح600413صناعٌة الكترونٌاتمهران5352222جابر محمد محمود السٌد اٌمن

جٌدناجح600409صناعٌة الكترونٌاتمهران5352223احمد على ثابت شوقى اٌمن

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352224الباقى عبد محمد السٌد محمد باسم

مقبولناجح600374صناعٌة الكترونٌاتمهران5352225الجواد عبد الرحٌم عبد حسن الدٌن بدر

جٌدناجح600415صناعٌة الكترونٌاتمهران5352226ٌوسؾ مٌخائٌل فهمى مجدى بٌشوى

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتمهران5352227عجٌز ٌاقوت انور محمد حازم

جٌدناجح600391صناعٌة الكترونٌاتمهران5352228على المنعم عبد حسن المنعم عبد حسن

مقبولناجح600384صناعٌة الكترونٌاتمهران5352229السٌد محمد السٌد محمد حسن

 عبد ابراهٌم محمد ابراهٌم رمضان

الرحٌم
مقبولناجح600337صناعٌة الكترونٌاتمهران5352230

جٌدناجح600427صناعٌة الكترونٌاتمهران5352231علٌوه الضوى مجلى عادل زٌاد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352232محمود محمد االمٌن عاشور زٌاد

جداً جٌدناجح600451صناعٌة الكترونٌاتمهران5352233محمد حسن جابر حسن الدٌن زٌن

جداً جٌدناجح600458صناعٌة الكترونٌاتمهران5352234محمد عاشور السٌد محمد سالم

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتمهران5352235محمد السٌد فاروق السٌد سعد

جٌدناجح600412صناعٌة الكترونٌاتمهران5352236شعبان على خٌرى طارق

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352237محمود ابراهٌم زكرٌا محمد طارق

جداً جٌدناجح600468صناعٌة الكترونٌاتمهران5352238سالم محمد سالم احمد الرحمن عبد

 هللا عبد سلٌمان عادل الرحمن عبد

جاوٌش
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352239

ؼائب600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352240محمد الشبراوى مصطفى الرحمن عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352241على هللا فتح ناصر الرحمن عبد

 عطٌه الرؤوؾ عبد عطٌه الرؤوؾ عبد

الشهابى
ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352242

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352243عطٌه الفتاح عبد رضا الفتاح عبد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352244عٌد السٌد هللا عبد السٌد هللا عبد



ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352245هارون احمد عمر حسٌن عمر

جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتمهران5352246عزٌز توفٌق ماجد كٌرلس

مفصول600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352247على حسن سعد احمد محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352248سعده ابو محمد سعد السٌد محمد

جٌدناجح600420صناعٌة الكترونٌاتمهران5352249مختار عبده احمد جمال محمد

جداً جٌدناجح600466صناعٌة الكترونٌاتمهران5352250محمد محمد السٌد رمضان محمد

مقبولناجح600351صناعٌة الكترونٌاتمهران5352251المالحى احمد شحاته المنعم عبد محمد

جٌدناجح600415صناعٌة الكترونٌاتمهران5352252ابراهٌم عمر فؤاد عجمى محمد

جٌدناجح600442صناعٌة الكترونٌاتمهران5352253محمد السٌد عطٌه عوض عطٌه محمد

مقبولناجح600378صناعٌة الكترونٌاتمهران5352254هالل هللا عطا بسٌونى مجدى محمد

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352255خضر ابراهٌم جمعه ممدوح محمد

جٌدناجح600428صناعٌة الكترونٌاتمهران5352256الرازق عبد محمد ناصر محمد

 ابراهٌم محمود الدٌن عصام محمود

االلفى
جٌدناجح600414صناعٌة الكترونٌاتمهران5352257

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352258النبى عبد محمد احمد كمال محمود

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352259المجٌد عبد محمود محمد محمود

جداً جٌدناجح600475صناعٌة الكترونٌاتمهران5352260الحمٌد عبد محمد سعد مصطفى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352261امبٌوه قاسم سعٌد مصطفى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352262عثمان محمد هشام مصطفى

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352263موسى اسكندر عدلى صفوت مكسٌموس

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352264شحاته اللطٌؾ عبد السٌد نادر

جداً جٌدناجح600471صناعٌة الكترونٌاتمهران5352265ابراهٌم ابراهٌم محمد السٌد ٌاسر

ثانً دور600صناعٌة الكترونٌاتمهران5352266على محمد محمود حنفى ٌاسرمحمد

مقبولناجح600369صناعٌة الكترونٌاتمهران5352267احمد اسماعٌل محمود محمد ٌوسؾ

جٌدناجح600446صناعٌة الكترونٌاتمهران5352271محمد اللطٌؾ عبد عصام اسراء

جداً جٌدناجح600461صناعٌة الكترونٌاتمهران5352272الرحمن عبد الالهى عبد خمٌس تٌسٌر

 محمد الصالحٌن عبد محمد رضوى

محمد
جٌدناجح600449صناعٌة الكترونٌاتمهران5352273

جداً جٌدناجح600474صناعٌة الكترونٌاتمهران5352274حسٌن جمعه سامى ساره

جداً جٌدناجح600477صناعٌة الكترونٌاتمهران5352275فرج الحمٌد عبد شعبان الحمٌد عبد ساره



جداً جٌدناجح600472صناعٌة الكترونٌاتمهران5352276السالم عبد سعٌد شحاته شٌماء

جداً جٌدناجح600465صناعٌة الكترونٌاتمهران5352277ادرٌس على حسن محمد عالء ؼدٌر

 عبد حسونه العزٌز عبد حسن فاطمه

الاله
جٌدناجح600448صناعٌة الكترونٌاتمهران5352278

جداً جٌدناجح600468صناعٌة الكترونٌاتمهران5352279حجازى الحسن ابو محمود حسام منه

جٌدناجح600449صناعٌة الكترونٌاتمهران5352280حمد محمود الستار عبد سلطان منى

جٌدناجح600434صناعٌة الكترونٌاتمهران5352281عٌاد على بكر فرٌد نوره

جداً جٌدناجح600470صناعٌة الكترونٌاتمهران5352282الجمٌل محمد محمد عادل هاجر

جداً جٌدناجح600471صناعٌة الكترونٌاتمهران5352283محمد منصور سمٌر ٌاسمٌن

مهران5352291شحاته ادٌب عادل ابرام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

مهران5352292عمار محمد السٌد ٌسرى ابراهٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

مهران5352293وحد احمد محمد احمد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600411

مهران5352294قطب عثمان محمد السٌد احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

مهران5352295ابراهٌم الكرٌم جاد ابراهٌم رضا احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

مهران5352296الرحٌم عبد بكرى محمود سامى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

مهران5352297السٌد حسن رمضان سمٌر احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

مهران5352298هللا جاد الفتاح عبد شعبان احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مهران5352299الفضٌل عبد رمضان شكرى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مهران5352300الشرٌؾ الهادى عبد حسٌن فتحى احمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

مهران5352301مرٌد نصحى رومانى ادم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600436

مهران5352302سعد مبروك المحسن عبد احمد ادهم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600406

مهران5352303عمار المجد ابو محجوب محمد الحسن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

مهران5352304محمد عبده رجب احمد السٌد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600428

مهران5352305االبحر السٌد ابراهٌم محمد زٌاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

 احمد الحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد

فصاد
مهران5352306

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439

مهران5352307احمد عرفات نصر اشرؾ الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600418

 محمد الحمٌد عبد اٌمن الرحمن عبد

محمد
مهران5352308

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

مهران5352309احمد محمود محمد الرحمن عبد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600448

 الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب عبد

محمود
مهران5352310

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600445



مهران5352311محمد محمد حسن هشام عمر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مقبولناجح600372

مهران5352312المجٌد عبد الؽنى عبد جابر ولٌد كرٌم
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600427

مهران5352313سٌؾ حسن العاطى عبد فتحى مازن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600421

مهران5352314العالم محمد محمود اشرؾ محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600417

مهران5352315الشبكى سالمه احمد السٌد اٌمن محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

مهران5352316حسن السٌد خمٌس محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600419

مهران5352317رٌاض نجٌب طارق محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600451

مهران5352318بدران احمد على عادل محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600422

مهران5352319محمد عبده نبٌل عبده محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مهران5352320جبر الجابر عبد محمد نشات محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600426

مهران5352321العشرى محمد ٌوسؾ هاشم محمد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600441

 عبد محمود على محمد ٌوسؾ محمد

القادر
مهران5352322

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600439

مهران5352323تمٌم احمد خلٌل رمضان محمود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600440

مهران5352324مقابل احمد ابراهٌم مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600457

مهران5352325الحلبى محمد احمد سعٌد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

 الواحد عبد محمد الحلٌم عبد مصطفى

اسماعٌل
مهران5352326

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

مهران5352327العال عبد العال ابو محمد مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

مهران5352328حسنٌن السٌد السالم عبد ناصر مصطفى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600449

مهران5352329على ٌعقوب حمٌده سعٌد منصور
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

مهران5352330السٌد حسن محمد مهند
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

 المالك عبد البشٌر كمال باهلل مؤمن

ابراهٌم
مهران5352331

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

مهران5352332محمد مدنى قابٌل الهادى عبد مؤمن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600429

مهران5352333ادهم خلٌل حسن هشام
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مهران5352334مرزوق جاد فٌصل ٌحٌى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مهران5352335جمعه محمد محمد شكرى احمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مهران5352336سبٌع على صالح احمد ٌوسؾ
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مهران5352341على الاله عبد محمد عادل اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600

مهران5352342موسى السٌد عبد هللا عبد محمد اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ثانً دور600



مهران5352343احمد نوح محمد نوح هشام اسراء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

مهران5352344احمد هللا عبد ثابت اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

مهران5352345احمد محمد كمال اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600444

مهران5352346دوٌس النبى عبد احمد نبٌل اسماء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600468

مهران5352347سالمه حسن زكى خالد االء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600494

مهران5352348محمود الرحٌم عبد حسن محمد امل
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

مهران5352349بخٌت هللا عبد السمٌع عبد على امنٌه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600488

مهران5352350عمران اسماعٌل اسماعٌل حسنى امٌره
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600446

مهران5352351خلٌل محمد محمد خلٌل اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600428

مهران5352352منصور محمدٌن حامد شعبان اٌمان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600483

مهران5352353ؼندور محمود محمد احمد جهاد
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600469

مهران5352354مسعود فاضل فهمى محمد حبٌبه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600434

مهران5352355ٌوسؾ الوفا ابو السٌد محمد حنٌن
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600416

مهران5352356دروٌش محمد محمد جالل خلود
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

مهران5352357زقٌلح ٌوسؾ محمد محمد السٌد دعاء
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600428

مهران5352358سٌفٌن سالمه فكرى دمٌانه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

مهران5352359رفله فاٌز مراد دمٌانه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431

مهران5352360مندور ابراهٌم بلتاجى بلتاجى  دنٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600437

مهران5352361نوفل ابراهٌم محمود على دنٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600435

مهران5352362على ٌعقوب حمٌده ابراهٌم دٌانا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600453

مهران5352363هللا عبد عٌد جمعه هللا عبد دٌنا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600458

مهران5352364العشرى احمد محمد رمضان رانٌا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600467

مهران5352365البارودى ابراهٌم المجٌد عبد احمد روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475

مهران5352366بدر على ٌوسؾ صالح روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600447

مهران5352367الواحد عبد شعبان احمد طارق روان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600422

مهران5352368كلٌله ابو محمد خمٌس السٌد روضه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600456

مهران5352369فرٌد احمد فهمى زٌدان سحر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600465

مهران5352370هللا عبد محمد سالم صالح سهٌله
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600475



مهران5352371شحاته قلته ؼطاس زكرى سٌمون
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600455

مهران5352372حسنٌن على احمد شروق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600486

مهران5352373ربٌع محمد رشاد حامد شروق
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600501

مهران5352374فرؼلى السٌد خمٌس السٌد عاٌده
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600464

مهران5352375مسعود المعز عبد مسعود عزه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600480

مهران5352376رزق صلٌب ادور مٌنا مارٌهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600474

مهران5352377حسن علٌوه محمود االشرؾ مروه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600462

 الرحمن عبد محمد توفٌق مرٌهان

البسٌونى
مهران5352378

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جٌدناجح600431

 الوهاب عبد مصطفى محروس منار

موسى
مهران5352379

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600472

مهران5352380ؼالً سعٌد عاطؾ منال
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

مهران5352381محمد احمد محمد على منى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
مفصول600

مهران5352382بكر سلٌمان التواب عبد عٌد مٌرهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600487

مهران5352383سالمه ابراهٌم هللا عبد حسن ندى
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
ؼائب600

مهران5352384احمد محمود احمد نسمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600478

مهران5352385ٌونان سمٌر رزق نعمه
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

مهران5352386محمد احمد عثمان نورهان
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600466

مهران5352387محمد حمٌدو محمد حمٌدو هاجر
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

 الؽنى عبد على الؽنى عبد هوٌدا

حجازى
مهران5352388

 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600473

مهران5352389على صالح عثمان جابر ٌارا
 وصٌانة تشؽٌل

والشبكات الحاسبات
جداً جٌدناجح600452

 الوهاب عبد محمد المنعم عبد اٌمان

محمد
جٌدناجح600420الجاهزة المالبسمهران5352401

جٌدناجح600443الجاهزة المالبسمهران5352402سالم محمد المجد ابو بسمه

جٌدناجح600415الجاهزة المالبسمهران5352403فراج على جابر كارم حبٌبه

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسمهران5352404محمد شعبان شرٌؾ دالٌا

جداً جٌدناجح600457الجاهزة المالبسمهران5352405تقاوى عٌاد اشرؾ دمٌانه

جٌدناجح600390الجاهزة المالبسمهران5352406عمه ابو الحمٌد عبد على سعد دنٌا

جٌدناجح600420الجاهزة المالبسمهران5352407محمد السٌد رمضان دٌنا

جداً جٌدناجح600458الجاهزة المالبسمهران5352408عقٌله عطٌه صالح ابراهٌم رحمه

جٌدناجح600418الجاهزة المالبسمهران5352409على جبر حسن سعٌد زٌنب



جٌدناجح600430الجاهزة المالبسمهران5352410زعٌر على محروس محمد سوزان

جٌدناجح600444الجاهزة المالبسمهران5352411منصور العزٌز عبد محمد فاطمة

جٌدناجح600428الجاهزة المالبسمهران5352412حسٌن خمٌس رمضان فاطمه

جٌدناجح600414الجاهزة المالبسمهران5352413محمد سٌد مصطفى لمٌاء

جداً جٌدناجح600480الجاهزة المالبسمهران5352414شاهٌن حافظ حسن محمد ماهٌتاب

جٌدناجح600433الجاهزة المالبسمهران5352415بسالٌوس قدوس عٌاد عماد مرٌم

جٌدناجح600427الجاهزة المالبسمهران5352416ؼرٌب محمد ٌاقوت ماهر مرٌم

جٌدناجح600421الجاهزة المالبسمهران5352417حسن السٌد محمد نجالء

جٌدناجح600419الجاهزة المالبسمهران5352418حسنٌن محمد منٌر جمال هدٌل


