
انتظام ادارة

عذر- E على حسن اشرف احمد8211

قرشم خليل محمد فتحي الشحات احمد8212

القادر عبد بدر عطية احمد8213

السماحى الدين عز جميل خميس اسراء8214

الجاهل محمود محمد محمد االء8215

الحوفى كرم صالح اية8216

حجاج السيد المنعم عبد ايمان8217

خميس القادر عبد العليم عبد ممدوح جهاد8218

مجاهد فتحى محمد اسماعيل حسناء8219

E-  حسبو القادر عبد محمد ياسر دينا8220

هللا عبد محمد محمد حسن محمود صالح8221

قدرى محمد اشرف الغفار عبد8222

ليفه ابو ابراهيم محمد مصطفى محمد8223

شنب ابو احمد محمد بشرى نورهان8224

حسوب خطاب خطاب السيد هدير8225

الصفانى المجيد عبد الغنيمى محمود هيثم8226

الجزار حسن سعد محمد وسام8227

نصار مرسى شحاته خميس ياسمين8228

ن-  محمد حسنين ماجد احمد8241

8241

السعيد يحيى السعيد يحيى احمد8242

عذر- عطا أحمد محمد اسراء8243

الصفتى انور المنعم عبد اسالم8244

8244

خليل السيد احمد السيد8245

شمه محمد احمد محمود بسام8246

ت ف-  القوى عبد سعد مرضى تهانى8247

محاسبة-  القادر عبد المقصود عبد الرازق عبد ريهام8248

خليل محمد سيد سارة8249

صالح القوى عبد السيد عصام هللا عبد8250

الغزالى الحميد عبد احمد محمد8251

الجليل عبد خميس جميل محمد8252

ت  ف- الديب محمد العاطى عبد صبرى عادل منال8253

3- العزيز عبد محمد نصر ندى8254

بدوى عطية محمود محمود8271

تجنيديا مشطوب-  بردة محمد على مصطفى8281

النشار حامد المولى عبد ايهاب8291

الفتاح عبد ابراهيم محمد راوية8292

كامل صيام الفتاح عبد هبة8293

عالم مصطفى على محمد يسرا8294

انتساب رابعة

برغوث اللطيف عبد العزيز عبد سمير سارة8311

محاسبة-  البديوى على عبدالستار خميس محمد8312

ن- حسين حامد حسين اسالم8321

إبراهيم فتحي اشرف اية8322

الخطيب انور اشرف دعاء8323



3- مرسى سعد منتصر سلسبيل8324

الخطيب خليل على محروس على8325

8325

3- سليمان شديد النبى عبد محمد8326

خضر سعد محمد ميادة8327

اللطيف عبد محمد بدر نجوى8328

ونس يوسف النبي عبد مبروك هند8329

خميس محمد العزيز عبد محمد يمنى8330

رماح العاطى عبد اللطيف عبد دعاء8341

تجنيديا م- الدين على المهيمن عبد فاروق محمود8342

الراضى عبد على سيد محمد8351

زيد ابو برى احمد محمد اسماء8361

النحراوى محمود محمد ريم8362

الجابرى الحليم عبد مبروك رمضان سارة8363

عودة سليمان محمد هادى8371

تجنيديا مشطوب-  الحلوانى غازى حسن سعد وائل8375

انتظام اقتصاد

كشك محمد حامد احمد8381

الجمل على مغازي محمود الرحمن عبد8382

ن-  حسين مهران سيد مهران محمد8383

ابراهيم كيالنى الحميد عبد السيد نادية8384

حافظ مبروك سعيد هاجر8385

محمد سعيد محمد زكريا يسرا8386

الفاضلى حمزه احمد محمد8395

تجنيديا مشطوب-  الجندى حسين الوهاب عبد محمد8401

مصطفى ابراهيم احمد عادل8411

الصاوى على الفتاح عبد البصير عبد نزيهه8412

الطويل محمود سعد مجدى اسماء8421

الثلث محمد رمضان محمد8422

انتساب اقتصاد

محاسبة-  روميه كامل على ابراهيم8441

صالح حلمى محمد البديع عبد رحاب8451

حجازى محمد عادل محمد ايهاب8461

انتظام جمارك

سالم محمد القادر عبد عماد احمد8561

عمار سعد علي اسراء8562

الجزار قطب ابراهيم شحات لطفى بسمة8563

حربى السيد محمود جيهان8564

ابوزيد رجب شاكر حسام8565

سعيد علواني محمد صبحى داليا8566

عوض بشير محمود محمد وحيد دينا8567

ت ف-  الخولى سليمان يوسف رفيدة8568

ت ف-  على مصطفى ياقوت صفاء8569

التيتي الرحمن عبد عادل الرحمن عبد8570

سالمه يوسف خالد عمر8571

المزلع السالم عبد سالم صبرى محمد8572

عمارة ابراهيم السالم عبد ماهر محمد8573



الدماطي العزيز عبد حسن رجب منار8574

الزيات محمد ابراهيم حامد نيرمين8575

خليفة محمد سعيد الرازق عبد هاجر8576

العكازي احمد عادل هناء8577

الغنيمى رياض محمد يمنى8578

معاذ الغنى عبد الباسط عبد حمدى احمد8591

الشبراوى العال عبد احمد محمد احمد8592

الهنداوى احمد محمد بسنت8593

ت ف-  عوض اسماعيل جمال سارة8594

ابوكامل خلف السيد نصرالدين فاطمة8595

موسى محمد ابراهيم محمد8596

بيومى كامل محمود عصام محمد8597

د- هاشم سعد هاشم منصور محمد8598

الركايبى العزيز عبد جالل ممدوح نغم8599

التمامى مسعود سعدالسيد السيد عبد هاجر8600

الدسوقى محمد طارق ايه8611

ندا زيد ابو على شيماء8621

الفران محجوب احمد رشاد محمد سعد اية8631

الباجورى مبروك محمد عثمان ايمان8632

الدين تاج حسن هللا فتح رحاب8633

الخمارى السالم عبد حسنى شاهندة8634

عطية احمد المنعم عبد عبده مصطفى8635

بيومى رمضان بيومى على منى8636

قريطم المنعم عبد الهادى عبد مى8637

الرشيدى هللا فتح على هاجر8638

حسين احمد رشاد محمد حسين هند8639

انتساب جمارك

بدر محمد الجيد عبد نصحى احمد8651

سليمان محمد احمد اميره8652

القاضى محمد حسين فرج ايمان8653

سامون حرب عيد محمد يسرا8654

ت- ف-  محمود سيد ناصر دينا8671

القزاز مسعد محسن زياد8672

شنب مصطفى محمود فاروق فاطمه8673

محمد هللا جاه عباس صبرى ماجدة8674

النوسانى محمد ربه عبد محمد8675

نحلة محمد محمد الفتاح عبد مصطفى8676

3- نشات القادر عبد احمد االسالم سيف ندى8677

حسن اللطيف عبد شوقى نيفين8691

تجنيديا مشطوبا- جبريل مراجع عجيل مسعود8701

تجنيديا مشطوب-  البراوى على ابراهيم على8711

تجنيديا مشطوب-  ت ف- محمد مصطفى محمد مصطفى8712

تجنيديا مشطوب-  الفاضلى احمد محمد محمود محمد8721

طه محمد محمد دينا8731

عبدالرحمن مختار عاطف هبة8732

ن-  على ناجى هللا عبد هند8733

مبروك التواب عبد وفاء8734



بالل الغنى عبد كمال شيماء8751

صالح احمد محمد حبشى فاطمة8752

مهدى احمد حسن مهدى مروة8753

محمد محمد فوزى نشوى8754

سليمان الحميد عبد شرفاد محمود8771

بوادى محمد على ظافر عبير8775

غنيم العزيز عبد حامد وفاء8781

انتظام سياسية علوم

محمد رشاد نبيل دينا8481

تجنيديا مشطوب- كامل عطية الدين حسام8491

حماد شحاته احمد امنية8501

الشاعر سعيد سمير احمد8511

ادارة-  عاصى زكريا هللا فتح اسالم8512

السقيلى محمد محمد امل8513

ت ف- طنطاوى ابراهيم العليم عبد محروس ندى8514

انتساب سياسية علوم

عبدالشهيد محمد كامل طلعت محمد8521

ت ف-  هللا خير عدالن شحاته مدحت8522

رمضان المنعم عبد حمدى ايناس8531

محاسبة- هللا عبد حامد فتحى رايقة8541

رزق توفيق رفيق سمر8551

تجنيديا م-  ماضى محمد على بخيت عادل8552

طالب ابو السيد محمد المولى عبد وليد8553

تجنيديا مشطوب- النور ابو عطية صبحى كرم8556


