
التقديرالحالهالطالب أسمالطالب رقمم

راسبراسبمعبدى بدر دمحم هشام112006225

أمتيازناجحسليمان جابر شولى احمد212008018

غيابراسبالشربينى عبدالمادر اسامه عبدالرحمن312009110

أمتيازناجحعبدهللا احمد مصطفى مدحت عبدالرحمن412011159

غيابراسبعطيه احمد السيد احمد512012024

أمتيازناجحعيد فرحان حماد جالل احمد612012035

راسبراسباالبطح احمد عبدالمادر عالء احمد712012071

غيابراسبحمدى عبدالحميد ناصر احمد812012104

جيدجداناجحسالم ابراهيم دمحم حامد احمد دمحم912012367

راسبراسباسماعيل السيد اسماعيل السيد دمحم1012012383

جيدجداناجحشطا الحميد عبد عثمان الدين حسام حازم1112013135

غيابراسبدمحم عبدالعال عبدالرحيم عبدالعال على1212013212

أمتيازناجحشاهين عبدالرؤف اشرف دمحم1312013271

غيابراسبالعزيز عبد دمحم العزيز عبد دمحم1412013304

أمتيازناجححسين حامد عصام دمحم1512013315

غيابراسبخليفه دمحم صالح مصطفى1612013471

جيدناجححسنين حسن جمال ايمن1712014105

غيابراسبعبدالغنى دمحم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن1812014213

جيدجداناجححسن مصطفى خالد دمحم1912014289

غيابراسبمحروس عبدالسميع محروس مصطفى2012014345

راسبراسبعزيز ادوار اسامه مينا2112014362

أمتيازناجحاحمد عبدالحميد مصطفى ادهم2212014437

غيابراسبعبدربه المرسى فتحى عادل مصطفى2312014503

جيدناجحابراهيم محمود المنعم عبد دمحم احمد2412015054

جيدجداناجحعبدالعال عبدالحميد فتحى اسالم2512015089

أمتيازناجحخضر السيد عبده عبدهللا حازم2612015152

أمتيازناجحطرطور ابراهيم فريد محمود خالد2712015167

غيابراسبعباس عوض على سعود2812015205

جيدجداناجحفرج عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن2912015254

غيابراسبصالح السيد كامل رفعت عمر3012015272

جيدناجحالجمل دمحم حسين دمحم عمر3112015279

جيدناجحعبدالراضى جادهللا اليوسفى دمحم كريم3212015314

أمتيازناجححسين عطا احمد دمحم3312015327

أمتيازناجحالفتاح عبد دمحم السيد دمحم3412015334

جيدجداناجحشراره المسلمى عبدالعزيز سمير دمحم3512015357

جيدناجحاحمد سيد على سليمان عبدالحميد دمحم3612015367

جيدناجحعلوه عبدالجواد عزب هشام دمحم3712015396

أمتيازناجحطه حسن ياسر دمحم3812015399

أمتيازناجحشومان هللا جاد محمود سامى محمود3912015409

أمتيازناجحعلى احمد مصطفى محمود4012015418

كشف بنتيجة التربية العسكرية الدورة األستثنائية الرابعة

2020-12-24 الى 2020-12-12 فى الفتره من 



راسبراسبابوحمر محمود ابراهيم دمحم مصطفى4112015442

أمتيازناجحابراهيم جرجس عياد مينا4212015462

راسبراسبعبدالحليم عبدالرازق ابراهيم احمد4312015565

جيدناجحباز سويلم ابراهيم مصطفى4412015585

أمتيازناجحهللا عوض احمد محمود الدين بهاء احمد4512015606

جيدناجحابوسريع دمحم السيد حمدى احمد4612015706

راسبراسبحسين سليمان ابراهيم سليمان ابراهيم4712016006

أمتيازناجحعبدالبارى عالم ربيع احمد4812016017

جيدناجحسليمان رفعت دمحم احمد4912016050

أمتيازناجحاسرائيل ادوارد ممبل ادوارد5012016066

جيدجداناجحالغتورى رمضان الحميد عبد اسالم5112016085

جيدجداناجحصابر دمحم احمد بالل5212016143

أمتيازناجحعبداللطيف عبدالرحمن منصور حلمى بهاءالدين5312016144

أمتيازناجحغبلاير ملن عريان بيتر5412016145

راسبراسبهللا عطيت مصطفى عمر حمزه5512016168

أمتيازناجحدمحم صالح حسن دمحم حسام الرحمن عبد5612016251

جيدجداناجحاسماعيل على دمحم ثروت عبدهللا5712016283

راسبراسبعطيه عطيه مصطفى عمرو5812016319

جيدناجحجرجس عزت عوض مدحت كيرلس5912016343

جيدناجحدهده رشاد فوزى ايمن دمحم6012016371

أمتيازناجحكامل حسن دمحم صبرى دمحم6112016394

أمتيازناجحبكر العزب عباس دمحم6212016399

جيدجداناجحالشاهد ابراهيم يوسف ابراهيم محمود6312016434

أمتيازناجحاحمد فتحى احمد محمود6412016436

جيدناجحدرويش راشد رشاد طارق مهند6512016494

أمتيازناجحتامر فرج جرجس ميالد6612016502

جيدجداناجحسعيد عزيز وديع يوسف6712016568

أمتيازناجحابوسريع سيد رفعت دمحم اسامه6812016586

راسبراسبالدراوى الرحمن عبد إسماعيل حسن إسماعيل6912016600

جيدناجحالمجيد عبد الخالك عبد عصام دمحم7012016618

جيدناجحعبدالمجيد الخالك عبد عصام محمود7112016625

جيدجداناجحعثمان ابوزيد محمود احمد احمد7212017006

أمتيازناجحسليمان عبدالمجيد هاشم السيد احمد7312017010

أمتيازناجحالسعدنى ابراهيم خالد احمد7412017016

أمتيازناجحشالل عيد دمحم احمد سعيد احمد7512017022

جيدجداناجحالسيد جوده زكى طارق احمد7612017027

جيدجداناجحالصابر احمد سيد فؤاد عبدالحميد احمد7712017028

جيدجداناجحعبدالمنعم يوسف عبدالمنعم احمد7812017029

أمتيازناجحعيسى عبده ابراهيم على احمد7912017032

جيدناجحمرعى السباعى مرعى فكرى احمد8012017035

جيدجداناجحالشعراوى دمحم حلمى دمحم احمد8112017042

أمتيازناجحعفيفى عثمان صالح اسامه8212017060

جيدجداناجحعثمان دمحم احمد عثمان اسامه8312017061

أمتيازناجحامين مراد امين اسالم8412017068

أمتيازناجحالمصطيهى دمحم رجب دمحم اسالم8512017070

أمتيازناجحالنجار دمحم عبدالواحد امجد8612017091

أمتيازناجحفطير السيد الشبراوى ناجى امير8712017097



أمتيازناجححنا فارس حلمى فكرى انطون8812017103

أمتيازناجحدمحم مصطفى حسنى جمال8912017141

جيدجداناجحخليفه دمحم حسنى دمحم حسنى9012017155

أمتيازناجحعلى عمرون مختار الرحمن عبد9112017204

أمتيازناجححسن دمحم دمحم دمحم ماجد هللا عبد9212017207

جيدجداناجحجبريل على حسين على عبدالرحمن9312017213

أمتيازناجححسين احمد عبدالسالم مصطفى عبدالرحمن9412017218

جيدجداناجحنواره دمحم كمال احمد اشرف عبدهللا9512017221

جيدجداناجحالحلو جميل ماهر عبدهللا9612017227

أمتيازناجحدمحم دمحم عمادالدين عالء9712017235

جيدجداناجحعلى دمحم كامل ياسر عمار9812017241

أمتيازناجحمابله حسن دمحم السيد عمر9912017242

أمتيازناجحدمحم وفمى احمد عالء عمر10012017248

أمتيازناجحطويله احمد دمحم عمر10112017252

أمتيازناجحلوزه توفيك عادل كيرلس10212017274

جيدجداناجحدمحم دمحم ايوب مؤمن10312017280

أمتيازناجحدمحم سعيد احمد دمحم10412017292

أمتيازناجحعلى حسن شاور حسن دمحم10512017309

أمتيازناجحالنويهى على عثمان دمحم10612017328

أمتيازناجحسليم دمحم الحميد العزيزعبد عبد دمحمعماد10712017330

أمتيازناجحالسهيلى الفتاح عبد محيى دمحم10812017334

أمتيازناجحعبدالعزيز توفيك دمحم معتز دمحم10912017336

أمتيازناجحعبدالحميد السيد عصام محمود11012017353

جيدجداناجحاسماعيل دمحم مجدى محمود11112017355

أمتيازناجحاحمد زغلول ممدوح محمود11212017361

أمتيازناجحعلى احمد سيد رمضان مروان11312017366

أمتيازناجحسالمه عبدالحميد فوزى احمد مصطفى11412017376

جيدجداناجحفلتس لمعى نشأت نائل11512017409

أمتيازناجحاسعد مسيحه لويز سامح يوسف11612017466

أمتيازناجحنخله صبرى طارق يوسف11712017467

جيدجداناجحعلى الباز دمحم دمحم كريم11812017473

أمتيازناجحسعد السيد الحفيظ عبد سائد عمر11912017482

جيدجداناجحالصعيدى الرحيم عبد احمد دمحم12012017483

أمتيازناجحسعيد السالم عبد رمضان يحيى يوسف12112017485

راسبراسبعلى ابراهيم السيد دمحم ابراهيم12212017497

جيدناجحعبدالهادى صابر اشرف محمود12312018388

أمتيازناجحيوسف احمد عابدين دمحم12420030724

أمتيازناجحالمنهراوى جمال دمحم محسن احمد12520040121

أمتيازناجحعبدالحميد كمال مصطفى عبدالمنعم دمحم12620050742

راسبراسبخلف على عمرو دمحم12720050766

راسبراسباحمد عبدالشفيع احمد يوسف12820051012

أمتيازناجححسان اسماعيل حسن عادل عمرو12920060518

راسبراسبحسن عزت ايمن احمد13020070038

أمتيازناجحهاشم على هاشم كمال فاروق13120070581

جيدجداناجحعبده احمد حسين دمحم13220070709

جيدناجحعلى محمود على دمحم13320070804

جيدجداناجحهويشل سليمان حسان شريف محمود13420070896



جيدناجحطمان محمود الحسينى الغريب مهاب13520081198

أمتيازناجححموده عبدالعاطى ابراهيم عبدهللا دمحم13620090846

راسبراسبالدين شمس عبدالرحمن نجيب دمحم احمد13720091329

جيدناجحعباس عبدالغنى صبرى احمد13820100020

أمتيازناجحيس حلمى دمحم احمد13920100038

راسبراسبمهدى احمد يسرى احمد14020100050

جيدجداناجحعفيفى على أمين عادل إسالم14120100057

جيدناجحخليفه سيد عبدالمنعم خالد14220100090

أمتيازناجحالغمرى نادى محمود هاشم عبدهللا14320100139

جيدجداناجحسيف دمحم طارق دمحم14420100217

أمتيازناجحدياب السيد دمحم عبدالحكيم دمحم14520100220

أمتيازناجحعبدالمادر محمود مجدى محمود14620100262

جيدجداناجحرزق غالى عادل مايكل14720100390

جيدناجحاحمد عبدالستار حسين دمحم14820100395

جيدناجح حسن عبدالغنى ابراهيم مصطفى14920100421

جيدناجحسعيد عياد نسيم ابرام15020100561

أمتيازناجحسعيد مدبولى على احمد15120100719

جيدجداناجحابراهيم حسين نصر دمحم15220100729

أمتيازناجحغريب سيد هشام دمحم محمود15320101001

جيدناجحالسيد احمد عصمت احمد15420110104

جيدجداناجحمصطفى يونس سالمه مجدى احمد15520110122

راسبراسبماهر عبيد دمحم الرحمن عبد15620110488

أمتيازناجحاحمد حسن شحاتة دمحم15720110810

جيدجداناجحكفافى ابراهيم عبدالغفار شعبان دمحم15820110813

جيدناجححسن الماسم ابو محمود دمحم15920110892

أمتيازناجحمبرون الطوخى جمعه محمود16020111156

أمتيازناجحابراهيم الحميد عبد ابراهيم احمد16120111387

جيدجداناجححسين حسن دمحم حسن احمد16220111390

جيدناجحمغربى السيد صالح دمحم16320111429

أمتيازناجحابوالمعاطى دمحم الدين بهاء احمد16420120024

أمتيازناجحعبدالمادر دمحم دمحم الدين عالء احمد16520120092

جيدناجححبيب عبدالعزيز عبدالممصود دمحم احمد16620120125

جيدجداناجحالفيشاوى دمحم احمد اسالم16720120158

أمتيازناجحصالح دمحم ابراهيم على الحسينى16820120198

أمتيازناجحدمحم عبدالحميد اشرف سيف16920120280

أمتيازناجحعشماوى عبدالعظيم متولى ابراهيم دمحم17020120425

أمتيازناجحالنبر ابراهيم عبدهللا ربيع دمحم17120120481

جيدجداناجحعبدالشافى عبدهللا صفوت دمحم17220120499

أمتيازناجحالسيد علي عبدالرحمن عبدالفتاح دمحم17320120516

جيدجداناجحاسماعيل عبدهللا اسامه محمود17420120583

جيدجداناجححجران عبدالعليم دمحم محمود17520120614

أمتيازناجحعبدالعظيم على حسن دمحم17620120774

راسبراسبمحمود السيد عبدالفتاح دمحم كريم17720120803

أمتيازناجحدمحم خليفه صالح عبدالرحمن17820120812

راسبراسبجبروالى عبدالرحيم رضا دمحم17920120828

راسبراسبمرسى دمحم احمد سيد احمد18020120843

أمتيازناجحعويس احمد على احمد على كريم18120120883



أمتيازناجحعبدالمؤمن محمود بدر دمحم18220120896

راسبراسبالغوابى دمحم عبدالفتاح زكريا يحيى18320120934

جيدناجحالسيد عبدالعزيز خالد عمرو18420121202

أمتيازناجحالجمال دمحم احمد دمحم محمود18520121245

راسبراسبعبدالعال السيد عبدالعال احمد18620121621

أمتيازناجح الدسولى عبدالحميد هاشم رضا خالد18720121661

أمتيازناجحالدالى دمحم ابراهيم رضا احمد18820121671

أمتيازناجحدمحم احمد على صبحى على18920121726

جيدجداناجحعلى احمد اسامة احمد19020130020

أمتيازناجحعبدالوهاب غنيم هشام زياد19120130301

أمتيازناجحدمحم زكى فوزى عصام عبدالرحمن19220130350

أمتيازناجحالعال عبد عبدالحميد سعيد دمحم19320130551

أمتيازناجحهللا عوض دمحم احمد عبدالفتاح دمحم19420130580

راسبراسبالجوهرى عمر دمحم عبدالمادر عمر دمحم19520130601

جيدجداناجحاحمد دمحم على مجدى دمحم19620130610

أمتيازناجحبدوى دمحم يونس مصطفى19720130721

أمتيازناجحعبدالمنعم الدين صالح دمحم عبدالمنعم عمر19820130804

جيدجداناجححجازى مصطفى احمد مصطفى19920130819

أمتيازناجحابراهيم عمر سعيد عبدهللا احمد20020140123

أمتيازناجحعلى عبدالعظيم على احمد20120140138

أمتيازناجحشاهين على احمد وحيد احمد20220140201

جيدناجحدمحم احمد سيد موسى نجاح اسامه20320140216

أمتيازناجحدمحم عاطف احمد هشام محمود إسالم20420140300

جيدجداناجحاالعصر فرج دمحم عبدهللا عبدالعاطى شريف20520140444

أمتيازناجحرميح مصطفى دمحم الشحات عبدالمهيمن20620140512

أمتيازناجحالسيد رجب عز السيد عز20720140547

أمتيازناجحلولا حكيم عياد سامى عماد20820140568

جيدجداناجحابراهيم دمحم دمحم احمد عمر20920140577

جيدناجحهاشم فوزى دمحم كريم21020140648

جيدجداناجحميخائيل زكرى حشمت كيرلس21120140654

أمتيازناجحالطاهر أبو دمحم النوبي اشرف مازن21220140677

أمتيازناجحالسما ابراهيم عمادالدين دمحم21320140873

أمتيازناجحسالم احمد فتحى دمحم21420140877

جيدجداناجحالسيد دمحم سالمه احمد محمود21520140951

أمتيازناجحعمر عبدالعزيز دمحم عبدالحميد محمود21620140981

جيدجداناجحسليم على احمد مختار دمحم محمود21720141015

جيدجداناجحمصطفى امين عبدالحليم حجازى مصطفى21820141041

أمتيازناجحعلى دمحم الدين حسام مصطفى21920141042

أمتيازناجحمأمون السيد نصر دمحم هانى مصطفى22020141063

أمتيازناجحاسماعيل بكرى رضا احمد22120141157

أمتيازناجحعبداللطيف محمود دمحم عمر عبدالسالم22220141271

أمتيازناجحسليمان حسن سليمان دمحم22320141318

جيدجداناجحدمحم احمد ناصر دمحم22420141344

أمتيازناجحابراهيم لبيب هانى ابانوب22520150006

أمتيازناجحرجب عبده سعيد احمد احمد22620150025

أمتيازناجحدمحم السيد العربى السيد احمد22720150037

أمتيازناجحدمحم جالل السيد احمد22820150038



جيدجداناجحيونس دمحم جابر احمد22920150044

أمتيازناجحعلى حسن رجب احمد23020150065

أمتيازناجحعلى على سامى احمد23120150074

أمتيازناجحلابيل دمحم ابراهيم طه احمد23220150107

أمتيازناجحمسلم عبدالوهاب ماهر احمد23320150156

جيدناجحاحمد شعبان الطاهر دمحم احمد23420150164

أمتيازناجحنديم حسنى دمحم احمد23520150172

أمتيازناجحعبدالعظيم عبدالفتاح دمحم احمد23620150178

أمتيازناجحامام زكريا يحى احمد23720150224

أمتيازناجحهيكل حسن  عوض مصطفى الحسن23820150267

أمتيازناجحاحمد سيد دمحم ابراهيم عمرو احمد23920150304

جيدناجحبشاى حبيب حلمى بوال24020150320

أمتيازناجحعلى دمحم الهادى السيد مجدى جهاد24120150341

جيدجداناجحالتونى على تونى اسامه حسن24220150369

أمتيازناجحالسيد عبدالسالم عبدالعظيم حسن24320150372

أمتيازناجحاحمد حسن على خالد24420150389

أمتيازناجحنموال لبيب سعد رامز24520150402

جيدجداناجحاسماعيل جاد دمحم رامى24620150403

أمتيازناجححسنين ابراهيم محمود هانى زياد24720150414

أمتيازناجحسالم حسن دمحم يحى الدين سيف24820150436

أمتيازناجحسعد شريف بهجت احمد عاطف24920150471

أمتيازناجحابوالعنين بدوى رشاد بدوى عبدالرحمن25020150478

أمتيازناجحعثمان عبدالرحمن خالد عبدالرحمن25120150484

أمتيازناجحدمحم محمود على دمحم عبدالرحمن25220150502

جيدجداناجحالسيد نجم السيد عبدهللا25320150512

أمتيازناجحنصير على دمحم يحيى دمحم عبدالرحمن25420150550

أمتيازناجحعبدالخالك بسيونى حسن دمحم عبده25520150563

جيدجداناجحسليم محمود دمحم محمود عمرو25620150643

أمتيازناجحمحمود طلعت دمحم عبدالستار كريم25720150672

أمتيازناجحابوالعال الشحات ابراهيم دمحم25820150708

أمتيازناجحدمحم عبدالعظيم حمدى اشرف دمحم25920150739

جيدناجححسن صالح حسن دمحم26020150774

جيدناجحعبدالرحمن سالمه رضا دمحم26120150798

أمتيازناجحخليل احمد محمود رضا دمحم26220150802

أمتيازناجحعباس كمال سعدالدين دمحم26320150806

أمتيازناجحابراهيم دسولى ابراهيم سمير دمحم26420150814

أمتيازناجحابوالنجا ابراهيم ابراهيم ضياء دمحم26520150836

جيدجداناجحعلى كامل دمحم ماهر دمحم26620150905

أمتيازناجحالخولى عمر كمال ابوالسعود محمود26720150945

أمتيازناجحعلى محمود ايمن محمود26820150955

أمتيازناجحسليمان عثمان جمال محمود26920150957

راسبراسبعلى عبدالحميد حسنى محمود27020150962

جيدجداناجحعبدالعظيم سعد رجب محمود27120150966

أمتيازناجحخطيرى محمود الدين سراج محمود27220150969

أمتيازناجحلنديل عبدالعزيز فتحى طارق محمود27320150973

أمتيازناجحعلى جمال هانى محمود27420151014

أمتيازناجحمصطفى على السيد مصطفى27520151029



جيدناجحعسران مصطفى محمود مصطفى27620151056

جيدجداناجحعبدالعزيز جوده ناصر ياسر27720151148

أمتيازناجحرمضان السيد مصطفى دمحم27820151170

أمتيازناجحالشرلاوى صابر كرم عبدهللا27920151173

راسبراسبعلى اسماعيل عبداللطيف فاروق دمحم28020151175

أمتيازناجحعكاشه محمود دمحم احمد هشام28120151191

جيدجداناجحمصطفى على جالل احمد ناجى باسل28220151258

أمتيازناجحعبدالعزيز السيد عبدالعزيز ابراهيم28320151269

أمتيازناجحسليم عبدهللا السيد عبدهللا28420151284

أمتيازناجحدمحم عبدالسالم محمود احمد28520151306

أمتيازناجحدمحم طه مجدى دمحم28620151310

أمتيازناجحعبدالغفار صابر احمد عبدالغفار28720151331

أمتيازناجحفرج عبدالجواد كمال مختار عبدالرحمن28820151354

أمتيازناجحعبدالوهاب ميزار مصطفى محمود28920151362

أمتيازناجحدمحم شبل دمحم احمد29020151370

جيدجداناجحدمحم ذكى فهمى ابراهيم29120151434

أمتيازناجحفراج عبدالفتاح ابراهيم طارق ابراهيم29220160015

أمتيازناجحعلى ابراهيم على ابراهيم29320160018

جيدناجحدمحم احمد ابراهيم احمد29420160023

أمتيازناجحدمحم عبدالمادر عبدالفتاح اسامه احمد29520160030

أمتيازناجحعبدالغفار احمد اشرف احمد29620160033

أمتيازناجحعبدالصادق دمحم السيد احمد29720160042

جيدجداناجحيوسف سالمه اسماعيل ايمن احمد29820160049

أمتيازناجحعثمان دمحم احمد بدر احمد29920160053

أمتيازناجحسالم جوده عبدالناصر جمال احمد30020160057

أمتيازناجحعبدالعاطى دمحم جمال احمد30120160059

أمتيازناجحالجمل محمود دمحم جمال احمد30220160060

أمتيازناجحابراهيم احمد حازم احمد30320160062

أمتيازناجحعبدالرازق السيد حسين احمد30420160066

أمتيازناجحعبدهللا مصطفى حمدى احمد30520160071

جيدجداناجحالسيد حيدر يوسف حيدر احمد30620160072

أمتيازناجحعبدالدايم دمحم خالد احمد30720160076

أمتيازناجحبدر محمود خالد احمد30820160077

جيدجداناجحخليل مصطفى خليل احمد30920160078

أمتيازناجحعبدالباسط سيد سامى احمد31020160085

أمتيازناجحالسيد عطيه سمير احمد31120160094

أمتيازناجحجمعه رياض هليل صبرى احمد31220160098

أمتيازناجحزايد ابراهيم الدين صالح احمد31320160099

أمتيازناجحمجاهد العزازى جوده صالح احمد31420160100

أمتيازناجحعبدالعال صبره عبدالعال احمد31520160110

أمتيازناجحامين احمد عبدالرازق احمد31620160117

أمتيازناجحاحمد السيد حسن عبدالعزيز احمد31720160121

أمتيازناجحبكير مراد احمد غريب احمد31820160143

أمتيازناجحسالم دمحم دمحم فوزى احمد31920160150

أمتيازناجحعبدالحليم دراز دمحم احمد32020160167

أمتيازناجحعلى دمحم رجب دمحم احمد32120160168

أمتيازناجححسانين طه عبدالرضى دمحم احمد32220160171



أمتيازناجحدمحم مصطفى عبدالفتاح دمحم احمد32320160174

أمتيازناجحاحمد دمحم ناصر احمد32420160194

أمتيازناجحالعبد امين احمد نبيل احمد32520160195

أمتيازناجححسن عيسى رمضان صالح اسالم32620160230

أمتيازناجحالطنطاوى عبدالعزيز عنتر سامى البراء32720160246

أمتيازناجحزخارى نوار زخارى امير32820160255

أمتيازناجححسن الدين شمس عبدالبديع الدين شمس امير32920160257

أمتيازناجحبطرس يوسف عبدالرءوف عاطف امير33020160258

أمتيازناجحمحمود االمين عبدالاله امين33120160262

أمتيازناجحعبدالحميد زكى خلف احمد33220160282

أمتيازناجحالخولى جابر مختار جابر33320160308

أمتيازناجحعلى حامد على الدين حسام33420160321

أمتيازناجحسعد هاشم يسن حسام33520160330

أمتيازناجححسين حسن دمحم حسن33620160335

أمتيازناجحمرسى عطيه باشا حسين33720160338

راسبراسبدمحم سيد رمضان حماده33820160341

أمتيازناجحخليل دمحم عليوه جمال خالد33920160350

أمتيازناجحعبدالعظيم الدمحمى عالء خالد34020160354

أمتيازناجحالشربينى طلبه دمحم دمحم خالد34120160359

أمتيازناجحزناد طه دمحم دمحم خالد34220160360

جيدناجحعيد رشاد عيد رشاد34320160373

أمتيازناجحعيسى خليله اسعد رومانى34420160383

أمتيازناجحالديب احمد رضا دمحم سامر زياد34520160387

أمتيازناجححسن مصطفى عمرو زياد34620160389

أمتيازناجحالغريب نصرالدين دمحم محمود زياد34720160390

أمتيازناجحسلمان معبد على سالمان34820160395

أمتيازناجحمحمود سليمان على سليمان34920160409

أمتيازناجحكامل فهيم عياد سمعان35020160412

أمتيازناجحعيد دمحم عبدالمجيد شريف هللا سيف35120160418

أمتيازناجحسمعان جادهللا خلف شنوده35220160424

أمتيازناجحعطاهللا عشرى احمد شهاب35320160425

أمتيازناجحزغلول مصطفى حمدى دمحم صالح35420160433

أمتيازناجحنصيف عزت مدحت صموئيل35520160438

أمتيازناجحالسيد احمد محمود طارق35620160446

أمتيازناجحعثمان جمعه عبدالمجيد شاكر عاصم35720160452

أمتيازناجحعبدالعال احمد دمحم احمد عبدالرحمن35820160462

جيدناجححسين ممبل السيد عبدالرحمن35920160465

أمتيازناجحكامل دمحم سامح عبدالرحمن36020160470

أمتيازناجحعبدالرحمن اسماعيل مصطفى عبدالرحمن36120160485

جيدجداناجححسين دمحم عبدهللا ابراهيم عبدهللا36220160490

أمتيازناجحجنيدى دمحم احمد عبدهللا36320160491

أمتيازناجححسانين شحاته جمال عبدهللا36420160492

أمتيازناجحمحمود الدين سعد توفيك حسن عبدهللا36520160494

أمتيازناجحالزغبى منصور عبدالحليم مصطفى عبدهللا36620160500

أمتيازناجحدمحم زكريا احمد عبدالرحمن36720160507

أمتيازناجحدمحم عبداللطيف دمحم رضا عبدالرحمن36820160511

أمتيازناجحدمحم عالءالدين دمحم عبدالرحمن36920160519



جيدجداناجحمحمود سيد وليد عبدالرحمن37020160524

أمتيازناجحدمحم بكرى عبدالرحمن عبدالعزيز37120160527

أمتيازناجحالشرلاوى السيد منصور حمدى عبدهللا37220160535

أمتيازناجحنور على دمحم عبدهللا37320160541

أمتيازناجحالحنفى احمد سيد احمد عبدالرءوف الدين على37420160561

أمتيازناجحعبدالرحمن دمحم طارق على37520160564

أمتيازناجحسليم السيد جمال عماد37620160572

أمتيازناجحابراهيم رمضان احمد عمر37720160577

أمتيازناجحالحلوانى يونس انيس دمحم اشرف عمر37820160582

جيدجداناجحالراجحي رمضان خالد عمر37920160588

أمتيازناجحعبدالجواد نبوى خالد عمر38020160592

أمتيازناجحدمحم احمد سيد عمر38120160595

أمتيازناجحفراج دمحم سيد صالح عمر38220160597

أمتيازناجحالنشار عبدهللا دمحم عبدهللا عمر38320160605

أمتيازناجححامد فوزى ماجد عمر38420160614

أمتيازناجحعبدالرحمن حسين دمحم عمر38520160616

أمتيازناجحعبدالسالم احمد مختار عمر38620160625

أمتيازناجحعبدالحليم عبدالفتاح اشرف عمرو38720160633

أمتيازناجحالسيد دمحم عبدالهادى عصام عمرو38820160645

أمتيازناجحجاد فهيم جرجس رامى فيكتور38920160664

أمتيازناجحدمحم ابوالفتوح دمحم شريف كريم39020160672

أمتيازناجحعبدالممصود فاروق عاطف كريم39120160674

أمتيازناجحابراهيم صموئيل جرجس كيرلس39220160686

أمتيازناجحجندى عريان كحيل صموئيل كيرلس39320160690

أمتيازناجحابراهيم اسماعيل كيالنى اسماعيل مؤمن39420160694

أمتيازناجحصباح دمحم مختار احمد مازن39520160704

أمتيازناجحمحمود عمر مصطفى عمر مازن39620160709

أمتيازناجحرياض ابراهيم ابراهيم دمحم39720160716

أمتيازناجحعرفه طنطاوى احمد دمحم39820160732

أمتيازناجحمحمود كامل احمد دمحم39920160738

أمتيازناجحمحمود جمال احمد مجدى احمد دمحم40020160739

جيدجداناجحعماره مختار دمحم احمد دمحم40120160743

أمتيازناجحابراهيم حسن اسماعيل دمحم40220160746

أمتيازناجحالمالوى محمود عبدالحليم السيد دمحم40320160758

أمتيازناجحدراج السيد طه عبدالفتاح السيد دمحم40420160759

أمتيازناجحالبيومى عبدالشافى كامل بهجت دمحم40520160771

أمتيازناجححسانين الطنطاوى السيد حامد دمحم40620160777

أمتيازناجحالشرلاوى دمحم على حسن دمحم40720160784

أمتيازناجحالمنايلى حسن دمحم دمحم حسن دمحم40820160785

أمتيازناجحعبدالعاطى مصطفى حمدى دمحم40920160790

أمتيازناجحدمحم لطفى احمد رأفت دمحم41020160801

أمتيازناجحدمحم عيد رضا دمحم41120160806

أمتيازناجحبيومى دمحم رفعت دمحم41220160808

أمتيازناجحعزيزه السيد سمير دمحم41320160815

أمتيازناجححسنين عطيه عبدالحميد سيد دمحم41420160819

أمتيازناجحدمحم شعبان شريف دمحم41520160820

أمتيازناجحالسمين جمعه الطوخى دمحم شكرى دمحم41620160823



أمتيازناجحداود دمحم دمحم شولى دمحم41720160824

أمتيازناجحشحاته عبدالفتاح صالح دمحم41820160830

أمتيازناجحعاشور امام عبدالرحمن طارق دمحم41920160835

أمتيازناجحعلى دمحم عاطف دمحم42020160846

أمتيازناجحعامر دمحم يونس عبدالحكيم دمحم42120160847

أمتيازناجحالجزار السيد عبدالعظيم دمحم42220160848

أمتيازناجحناصف عبدالهادى عبدالواحد عبدالواحد دمحم42320160856

أمتيازناجحالصفتى زكى الحسينى دمحم عبده دمحم42420160867

أمتيازناجحعامر دمحم عصام دمحم42520160870

أمتيازناجحعتمان على دمحم على دمحم42620160874

أمتيازناجحالمليجى دمحم على عماد دمحم42720160876

أمتيازناجحاسماعيل خضرى دمحم فاضل دمحم42820160884

أمتيازناجحبردانه دمحم مجدى دمحم42920160893

أمتيازناجحالشرايدى حامد محمود دمحم دمحم43020160901

أمتيازناجحعلى محمود على محمود دمحم43120160904

أمتيازناجحسالم دمحم مهران دمحم43220160913

أمتيازناجحالجابرى عبدهللا على ناصر دمحم43320160915

أمتيازناجحسعد حسن نجار دمحم43420160916

راسبراسبالعال عبد شعبان يحيى دمحم43520160927

أمتيازناجحعطيه عبدالعال محمود يحيى دمحم43620160928

أمتيازناجحعطيه احمد ابراهيم احمد محمود43720160934

أمتيازناجحكريم اسماعيل على اسماعيل محمود43820160940

أمتيازناجحاحمد السيد خالد محمود43920160954

أمتيازناجحفايد فهمى محمود صبحى محمود44020160963

أمتيازناجححجازى سليمان حسن دمحم عادل محمود44120160967

أمتيازناجحدمحم الباب فتح عاطف محمود44220160969

أمتيازناجحمصطفى لنديل دمحم كريم محمود44320160980

أمتيازناجحهيكل محمود احمد دمحم محمود44420160982

أمتيازناجحعبدالرحمن مغيث احمد دمحم محمود44520160983

أمتيازناجحيوسف طه دمحم محمود44620160988

أمتيازناجحخضر السيد دمحم دمحم محمود44720160996

أمتيازناجحالسيد دمحم هشام محمود44820161005

أمتيازناجحميخائيل حلمى ميخائيل مدحت44920161006

أمتيازناجححلمى حسن احمد مصطفى45020161016

أمتيازناجحالعطا ابو احمد احمد سيد احمد مصطفى45120161017

أمتيازناجحاحمد عبدالحميد عزت احمد مصطفى45220161018

أمتيازناجحالشحات عبدالسالم الشحات مصطفى45320161021

أمتيازناجحدمحم يوسف دمحم سامى مصطفى45420161029

أمتيازناجحعبدالعال امين امام هانى مصطفى45520161058

جيدجداناجحابوالعال عبداللطيف فتحى عبدالناصر معتز45620161067

أمتيازناجحلالديوس شهدى اسد مينا45720161086

راسبراسبدمحم على بهاءالدين دمحم حازم هانى45820161122

أمتيازناجحسيف عبدالمجيد هاشم دمحم هشام45920161138

أمتيازناجحسالم على عبدالحكيم هيثم46020161140

أمتيازناجحوهبه اسرائيل حمدى وائل46120161142

أمتيازناجحيوسف يحى دمحم يحى46220161158

أمتيازناجحبولس كرم ماجد يوساب46320161162



أمتيازناجححجازى رجب دمحم احمد يوسف46420161165

أمتيازناجححجاج احمد دمحم وليد يوسف46520161174

أمتيازناجححسين احمد دمحم عبدالعزيز مصطفى46620161191

جيدجداناجحسعد فرحات عاطف بوال46720162009

أمتيازناجحعبدهللا فتحى مجدى عبدالرحمن46820162026

أمتيازناجحهيكل حسن عوض مصطفى الحسين46920162058

جيدجداناجحطاحون دمحم عبدالحميد اشرف عبدهللا47020171101

أمتيازناجحعلى دمحم عطيه احمد47120171104

أمتيازناجحعثمان ابراهيم احمد ابراهيم47220171112

جيدجداناجحزيد ابو المنعم عبد مجدى احمد47320171118

أمتيازناجحمصطفى محمود منير دمحم دمحم47420171123

أمتيازناجحسعد احمد دمحم عمر47520171126

راسبراسبحماد حسين الرحيم عبد دمحم مروان47620171131

جيدناجحعابد عبدالحميد يسرى حسام شريف47742012037

أمتيازناجحدمحم السيد صابر احمد47842014014

جيدجداناجحفرج عثمان مختار ماجد احمد47942015011

جيدجداناجحمرزوق مصطفى احمد على الدين سيف48042015052

أمتيازناجحالفرن على دمحم خالد على48142015066

أمتيازناجحعطيه السيد المنعم عبد دمحم48242015088

جيدجداناجحعبدالمعبود فتحى رضوان دمحم48342015138

جيدجداناجحدمحم حسن عبدالغنى عمرو48442015149

أمتيازناجحالبندارى فؤاد مجدى مهاب48542015160

جيدناجحسليمان  احمد فتحى  عادل حسام48642015164

راسبراسبالعشماوى لطفى اشرف دمحم48742015170

جيدجداناجحسالم عبدالحميد سالم عبدالحميد احمد48842016006

جيدجداناجحالنجار عطيه دمحم يحيى أحمد48942016019

جيدجداناجحورداني صالح ورداني صالح49042016029

أمتيازناجحهللا عوض السيد عصام دمحم49142016053

راسبراسبحسين محمود حلمي ابراهيم يوسف49242016064

أمتيازناجحالمجيد عبد ابراهيم اسامه يوسف49342016065

أمتيازناجحبدر دمحم عبدالعزيز عادل اسامه49442017020

أمتيازناجحأبويوسف ابراهيم هللا جاب مكرم جوزيف49542017035

أمتيازناجحدمحم فهمى احمد عالء49642017062

أمتيازناجحابوالروس المتولى المتولى خيرى محمود49742017118

أمتيازناجحعيسى دمحم عبدالجواد رمضان مصطفى49842017127

أمتيازناجحابوعيانه دمحم عبدالحميد رضا احمد يوسف49942017140

جيدناجحابراهيم عوض وليم يوسف50042017145


