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مجيد جدا126484.27ممججججلمججملجججججججممعبير منصور شحاته ابراهيم196

مجيد جدا124683.07ممجججلججججملجججججججممعزة السيد محمد أبو حسن197

مجيد جدا126684.40ممججججلمججمججججججججممعزه هالل عبد الحميد هالل198

مجيد جدا133488.93مممجججمممججججججممججمعزيزة سعيد عبد الحميد درغام199

مجيد جدا129986.60ممججججججممججججججججممعفاف اشرف عبد المحسن احمد200

مجيد جدا129586.33ممجججججججججججججمججججججججمعال خالد عبد الحميد بخيت201

مجيد جدا121881.20مملجججججججججلججججججججمعال مسعد علي زايد202

مجيد جدا126984.60ممجججلججججمجججججججمججعالء السيد بريك السيد بريك مدكور203

مجيد جدا126884.53ممججججججججمجججججججججمججعلياء عادل عبد الرسول طليس204
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مجيد جدا122281.47مملججلججججججججججججججججججعلياء عبد الفتاح علي محمد سليمان القبالوي205

مجيد جدا127885.20ممجججلججممججججججججمججعلياء عبد المقصود محمد عبد التواب مرزوق206

مجيد جدا125183.40مملججلججججمجججججججججججعماد يوسف سعد مصطفى207

مجيد جدا133488.93ممججججججججممجججججمججممعهد علي حسن احمد حمزه208

مجيد جدا129086.00ممججججججججججمجججججججججججمفادي عاطف محمد متولي209

مجيد جدا128085.33ممجججججججججمججججمججججمفاطمة احمد السيد حجازي خطاب210

مجيد جدا127985.27ممججججججججمججججمججججججفاطمة زيدان زيدان علي211

مجيد جدا125283.47مملجججججججمجججججججججججمفاطمة عبد البديع حسن امام العريان212

مجيد جدا125683.73ممججججججججمجججججججججججججفاطمة عبد الودود عبد الحميد التراس213

مجيد جدا130687.07ممجججججججججمجمججججججججمفاطمة محمود إبراهيم يونس214

مجيد جدا124082.67مملججججججمجججججججججججفاطمه المرسي فتحي المرسي الجرداوي215

مجيد جدا122181.40ممججججججججججججججججججججفاطمه جوده علي عامر الدسوقي216

مجيد جدا122481.60مملججججججمجججججججججججفاطمه خالد اسماعيل بازينه217

مجيد جدا125483.60ممججججججمجججججججججججمفاطمه شبل محمد إبراهيم هيبه صقر218

مجيد جدا125783.80ممججججمججملججججججججججججفاطمه عب الفتاح عب الفتاح عبد العال219

مجيد جدا121080.67مملجججججمججججججججمفاطمه محمد محمد محمد جلو220

مجيد جدا124482.93مملجلججججملججججججججممفايقه السيد محمد احمد االصبح221

مجيد جدا128785.80ممججججججممجججججججججججمفرحة ابراهيم تاج محمد خضر222

مجيد جدا120980.60مملجججججججججججججججججفيوليت فهيم عزيز فهيم غبلاير223

مجيد جدا123282.13لمجمجججججمججججججججججمججكريم احمد عبدالحميد امين شتا224

مجيد جدا123682.40ممججلجججججلججججججججججمكريم عماد علي ذكي حسن االمام225

مجيد جدا129086.00ممججججججججمجججججججججممكريمه مصطفى اسماعيل احمد المسيري226

مجيد جدا124382.87ججمجججلججججججلججججججججججججكوثر توفيق توفيق عبد الهادي227

مجيد جدا128785.80ججمجججججججججمجججججججججججملبنى اشرف محمد حسن قيقي228

مجيد جدا126384.20ممجججججججججملججججججججمججلبنى محمود عماد الدين محمود السيد229

مجيد جدا123282.13ممججججمجججلججججججججججليلى حماده حسن حسن الصعيدي230

مجيد جدا124082.67ججملججلججممججججججججججججليلى طاهر محمد الخولي231

مجيد جدا121681.07مملججلججججمجججججججججججلينه محمود علي العراقي232
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مجيد جدا123982.60مملججلججججمججججججججججججماجدة السيد زيدان غريب عبد السيد233

مجيد جدا128485.60ممججججلججممججججججججمممحمد السيد موسي السيد فجال234

مجيد جدا124182.73مملجلججججمجججججججججججججمحمد الشربيني محمد عبد اللطيف235

مجيد جدا128385.53ممججججلججممججججججججمممحمد بديع السيد موسى عيسى236

مجيد جدا123782.47ججملججلججججمججججججججمججمحمد رأفت رشدي محمد237

مجيد جدا123582.33ممججججججججملججججججججججمحمد صالح سيد احمد شحاته238

مجيد جدا123982.60ممجججججججججججججججججججججمحمد طاهر السعيد الخضيري239

مجيد جدا128985.93ممججججلمججمججججججججججممحمد عبد السالم السيد يوسف الجمال240

مجيد جدا131787.80مججمجججمممججمججججججججممحمد عبوده محمد محمد الفل241

مجيد جدا130186.73ممججججمممججججمججمججمحمد عطا هللا عبد القادر المتولي242

مجيد جدا125783.80ممجججلججججمججججججججمججمحمد محمود ابراهيم قمرالدولة بدير243

مجيد جدا124783.13ممجججلججججمجججمجججججمحمود احمد معوض شهاب عبد الجواد244

مجيد جدا128585.67ممجججججججججمجججججججججججممحمود امير اسماعيل النجار245

مجيد جدا132588.33ممجججججججججمججججججمججمممحمود عبد النبي مغازي الجمل246

مجيد جدا133388.87مممججمممججمججججججججممحمود عبوده محمد محمد الفل247

مجيد جدا126584.33ممججججججممججججججججججممروة خالد ممدوح حسن عمر248

مجيد جدا128985.93ممججججججممجججججججججججممروة محمد هاشم سعد249

مجيد جدا128885.87ممججججججممجججججججججججممروه محسن عبد هللا احمد250

مجيد جدا128885.87ممججججججججممجججججججججججججمروه محمد عبد المقصود السعيد السيد251

مجيد جدا124783.13جمجججججججمججججججججججججمروه مصطفى السيد محمد عيد السيد252

مجيد جدا126684.40ممججججججممججججججججججججمريم اشرف عبد هللا احمد موسى253

مجيد جدا123482.27ممجججلججججمججججججججججمريم السيد عطيه علي254

مجيد جدا132288.13ممجججججمممججججججججججمممريم محمود مصطفى عمر255

مجيد جدا130887.20ممججججمممجججججمججمممريم هالل ناصر بدر المنزري256

مجيد جدا128385.53ممججججمججمجججججمجججججمصطفى إبراهيم السيد إبراهيم عزام257

مجيد جدا123582.33لمجججلمججمجججججججججممصطفى بسيوني مصطفى العجمي258

مجيد جدا130787.13ممجججججمججمججججمججججممصطفى سالم علي مجاهد259

مجيد جدا123382.20ججمجججججمملجججججججججججمعتز محمد عبد الفتاح عبد الخالق دراز260
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مجيد جدا127585.00ممججججمججمججججمججججججممدوح فوزي ممدوح أبو حطب261

مجيد جدا125583.67ممجججججمملجججججججججججممدوح مدحت عبد الفتاح علي إبراهيم262

مجيد جدا130286.80ممجججججمممجججججججججممنار الشاطبي فتح هللا عبد الخالق263

مجيد جدا130186.73ممججججمممجججججججججججممنار محمد السعيد عبد الرؤف علي احمد264

مجيد جدا127785.13ممججججججججمججججججججججممنى العربي عبد الرحيم جبريل265

مجيد جدا125783.80ممججججججججمجججججججججججمنى خميس ابراهيم عسكر266

مجيد جدا128185.40ممججججججججمجججججججججمججمنى سامح علي محمد علي267

مجيد جدا129286.13ممججججمججمجججججججججمججمنى عاطف عبد الحميد مخلوف268

مجيد جدا131987.93ممجججججمممججججججججججمممنى ممدوح عبد الجليل حميده حسن269

مجيد جدا127685.07ممجججججججمجججججججججمججمها محمد حمزه ابراهيم زقزوق270

مجيد جدا124482.93جججججججججججمججججججججججججمؤمن شعبان الظاهر شعبان يوسف271

مجيد جدا128685.73ممججججججممججججججججججممي رمضان احمد ابراهيم حبيب272

مجيد جدا125983.93ممجججججججمجججججججمممي عبد الحميد عبد الواحد أبوزيد273

مجيد جدا127184.73ممججججججججمججججججججججممي عبد العزيز علي الشناوي274

مجيد جدا122881.87ممججججججججمججججججججججمي كمال شوقي محمد أبو العنين275

مجيد جدا128185.40ممججججمججمجججججججججمممي يوسف عبد الرافع منقولة276

مجيد جدا128885.87ممجججججمممججججججججمججميار مرجان احمد محمد رزق277

مجيد جدا131087.33مممجججمججمججججججججمججميرفت وحيد عبد المرضي سليم278

مجيد جدا132388.20مممجججمججمجمججججججممميرنا درغام عوض درغام المكاوي279

مجيد جدا129486.27ممججججمممجججججججججممناديه مصطفى رياض البنا280

مجيد جدا133789.13ممجججججمممجججججمججممنجاه ابراهيم علي ابراهيم281

مجيد جدا125283.47ججمججججججججمجججججججججججججنجيب أشرف نجيب اسكندر جرجس282

مجيد جدا126684.40ممججججججججمججججججججمججندا اشرف حسن البقري283

مجيد جدا126784.47ممجججججججمججججججججمججندا السيد علي ابراهيم محمد284

مجيد جدا127985.27ممججججججججججمججججججججججمندى عماد الدين محمد السيد285

مجيد جدا130587.00ممججججججججججمججججججججججمندى فريد محمد الشحري286

مجيد جدا131387.53مممجججججججمجججججججججممندي حسن سيد احمد الشوري287

مجيد جدا125683.73ممججججججمملجججججججججججنشوى نصر سعد نصر الشيخ288
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مجيد جدا120180.07مججججججججمملججججلججججنهال علي محمود عطيه عمار289

مجيد جدا123082.00مملجججججججججججججججججمنهله محي الدين زكريا عبد الدايم حميده290

مجيد جدا130486.93مممجججججججمججججججججججمنورا عاطف السعيد علي يوسف291

مجيد جدا130186.73مممجججججممججججججججججمنوره احمد ابراهيم ليلو292
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مجيد جدا126584.33ججملجججججممجججمججججججججهدير محمد محمود موسى324
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عدور ثاني بعذرمععععععععععععععايه ابراهيم عبد الجيد عبد الحميد غازي1

غععععجممجججججججججججممروان وليد محمد زكريا ابراهيم احمد2
دور ثاني بعذر مع 

رسوبه في التدريب 
م

عدور ثاني بعذرججمججججججججججججعججعججعججججندى فتح هللا شاكر عبد الستار فتح هللا3

مراسب تدريب ميدانيغججججلججججمججججججججججماحمد ابراهيم محمد ابراهيم عمارة1

غراسبجمغغغغغغغغغغغغغاسماء عادل محمد علي البربري2

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاسماء عادل محمد يوسف مسعود3

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغانس محمد محمد رمزي محمد4

غراسبججغغغغغغغغغغغغغغحنان حمدي سالمه محمد سالمه5

غراسبججغغغغغغغغغغغغغغعمرو طه احمد محمد خلف6

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغفاطمة مكارم محمد ابو المكارم عوض7

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغمحمد جابر بدير قايد8

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمحمد صادق السيد السيد الشربيني9

مراسب تدريب ميدانيضمججججمججمججججججججججممحمد مصطفى عباس مصطفى علي العبد10
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( 3 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : ثالثا 

( 11 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : رابعا 


