
ثالثة اقتصاد

codename

عوض حسن نصر يوسف اسماء6331

اسماعيل ابو محمد سعد سالمة ايمان6332

محمد ابراهيم اسامه دنيا6333

عاشور متولى السيد ضحى6334

العربى خليل الجليل عبد الرحمن عبد الجليل عبد6335

قشقوش سليمان الكريم عبد حمدي الكريم عبد6336

غالب الجيد عبد فؤاد محمد6337

الغول محمد محمود مصطفى6338

هللا عبد بدوى الحميد عبد الهدى نور6339

محاسبة-  دعبيس مصطفى جمال محمد مصطفى6351

 انتساب اقتصاد

الوهاب عبد محمد بسيوني خميس احمد6361

المنزالوى السيد الحميد عبد خميس حسناء6362

ندا حسين بيومى مصطفى ابراهيم روان6363

خضره ابو ابراهيم سعد الدين بهاء سعد6364

تجنيديا م-  عجايبى كامل فاروق هابى6381

محاسبة  تجنيديا مشطوب-  السيد النوبى محمود مصطفى6391

انتظام جمارك

عوض محمد على حسين اسماء6481

حمزه غريب يوسف محمد اسماء6482

3-  الخولى ابراهيم محمد امجد6483

درباله السعيد مصطفى امل6484

عيسى ابراهيم الحميد عبد احمد اية6485

موسى هللا عبد محمد حمدى اية6486

السيد احمد فوزى دينا6487

مهدى محمود محمد دينا6488

القاضى محمد الرازق عبد الشافى عبد شروق6489

هللا جاب العزيز عبد فايز عادل6490

البنا سالم فتحى محمد على6491

المجيد عبد عوض كامل ماهر محمد6492

المسلمانى المعطى عبد احمد محمد محمود6493

عياد محمد محمد رفيق محمد ندى6494

المسينى عبيد محمد رضا والء6495

السحيمى مرسى السيد شعبان يوسف6496

ناجى المنعم عبد حمدى احمد6511

حسان عبده حسن عوض احمد6512

منازع احمد حمدى اسراء6513

د-  يوسف ابو هللا عبد اسماعيل فريج اسماء6514

العسكري اسماعيل محمد سرور خلود6515

فتيح المولى عبد مصطفى شريف6516

واصل على عادل محمد6517

الشرنوبى الواحد عبد محمد الواحد عبد محمد6518

صقر صالح ناصف ندا6519

شعوط محمد ابراهيم هانى6520

العال عبد محمد عباس محمد اية6531



احمد عثمان الرحمن عبد عرفة6532

النوال محمد كامل محمد احمد6541

تجنيديا مشطوب-  كامل ممدوح كامل عمرو6551

اسماعيل مصطفى احمد مصطفى داليا6561

انتساب جمارك

بديوى احمد عزت انور اسراء6581

فنيش عثمان القادر عبد محمود اسالم6582

الطباخ النبى عبد مساعد ابراهيم ايه6583

مندور محمد المنعم عبد محمود6584

سعد خميس منسى مسعود مروة6585

يوسف الرؤف عبد هللا ضيف نرمين6586

خالد ابو صابر رزق صابر نسمة6587

عبدربه حسين حسن وفاء6588

هيكل المنعم عبد الرسول عبد عادل ياسمين6589

م-  يونس اسماعيل الجواد عبد احمد6601

موسى حسن عطيه مختار احمد6602

الغفار عبد مصطفى الحميد عبد محمد اسامة6603

مرعى الحى عبد السيد محمد اسراء6604

م-  ك مبرو الشوادفى بسيونى اسماء6605

بيبرس عبدالفتاح رضا االء6606

زكي احمد المنصف عبد محمود ايمن6607

الحليم عبد عوض ماهر رحاب6608

منصور عبدالعزيز ربيع روضة6609

عبده احمد السيد خالد ريهام6610

خضر راضى بهجت فرج اشرف زياد6611

رشوان هللا عبد صالح محمد محمود سارة6612

خطاب عوض فهيم حماده عال6613

حمد ناجى رجب غادة6614

فياله ابراهيم فتحى اسامة محمود6615

فرج عزيز سامى مينا6616

6616

روفائيل نسيم عماد ناديه6617

الحنتوشى محمد فؤاد كامل نورا6618

بطيخ السالم عبد الباسط عبد هند6619

خميس محمد خميس وفاء6620

تجنيديا مشطوب-  سيف ابو هللا عبد كامل كريم6631

شكر احمد الدايم عبد احمد هدير6641

تجنيديا مشطوب- علوة ابو عيد زغلول طارق6651

الباقى عبد محمد اشرف محمد6652

تجنيديا م-  ابراهيم محمد اسماعيل محمود6653

انتظام سياسية علو

تجنيديا مشطوب-  قطب زكريا يحيى محمود6411

النبى عبد محمد رجب الشحات اسالم6421

تجنيديا مشطوب-   عياد اللطيف عبد محمد مصعب6422

الطنانى القادر عبد منصور نرمين6423

انتساب سياسية علو

تجنيديا م-  المجلى عبد الشافى عبد المجلى عبد عمرو6441



محاسبه تجنيديا مشطوب-  محمد السيد على كريم6442

تجنيديا مشطوب-  محمد الوهاب عبد سعد محمد6443

تجنيديا م-  حنا ميخائيل فتحى ميخائيل6444

عذر-  حاتم العزيز عبد محمد فاطمة6461


