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غغغغغغغغابراهيم احمد صالح شبل ( مينى ) ( ملف ) 114-01-03

غغغغغغغغابراهيم حسني محمود محمد بصله214-01-04

غغغغغغغغابراهيم عبد املنعم محمد نعيم314-01-07

غغغغغغغغابراهيم عىل حسني عبد الرب املطرى ( مينى ) 414-01-09

مقبول144غغغغايهم منري محمد االبراهيم الرمضان(سورى) 614-01-13

غغغغغغغغاحمد ارشف سعيد ابراهيم احمد قمح814-01-24

مقبول7768145جيد 99.85احمد السيد جمعه العطار914-01-26

غغغغضعيف502171احمد بسام احمد االعرج ( اردىن ) ( ملف )1014-01-30

مقبول147.04جيد جدا114.86احمد خالد ابراهيم العكيدى ( عراقى ) 1114-01-36
ضعيف70.566137ضعيف5119.270احمد خالد شحاتة محمود جربيل1214-01-38

غغغغمقبول90.00احمد خليل عبد القادر الطهراوى (فلسطينى) 1314-01-40

غغغغضعيف6015.676احمد رشدى حسني مرىس1414-01-44

غغغغمقبول90احمد سامح السعيد كامل عبدالجواد عاشور1514-01-47

ضعيف562379ضعيف391251احمد سامى عبدالفتاح احمد السمنودى1614-01-48

غغغغغغغغاحمد سعيد نجيب عىل1714-01-53

مقبول144.00مقبول90احمد سالمة حسن محمد خميس  1814-01-56
غغغغغغغغاحمد سيد عاطف عبد املحسن بنوان  ( ايقاف قيد ) 1914-01-57

ضعيف84.7556140ضعيف6023.783احمد صالح سامل محمد سامل2114-01-62

ضعيف6641107غغغغاحمد عبد الغنى عبدالرحمن مصيلحى2214-01-75

غغغغغغغغاحمد محمد ابراهيم الشيمى ( بحرينى )( ملف )2614-01-88

مقبول144.00مقبول90.00احمد محمد بكر عبداملنعم عبد الحافظ2714-01-91
جيد177.75جيد جدا119.75ادهم وليد حلمى الشاذىل 2814-01-110
غغغغغغغغارا خليل محمد عيل عقده2914-01-111

مقبول144.00غغغغارساء عىل محمود عىل محمد3214-01-139
مقبول144.00غغغغاسامء احمد ابراهيم الجندى3314-01-155
غغغغمقبول90.00اسامء عاطف عبدالحميد اسامعيل بركات3414-01-169

غغغغغغغغاسامء عامد الدين عبد هللا الشيخ ( سودانية ) 3514-01-170

ضعيف72.559131مقبول90اسالم أحمد محمد السعيد الصعيدى3714-01-181

غغغغغغغغاسالم عبد الغنى عبد الرحمن مصيلحى3814-01-184

ضعيف48.64392غغغغاسيل احمد حسن عبيد بابكر ( سودانية ) 3914-01-185

مقبول155مقبول97اسيل راسل ساكن ذياب العطور ( سورية )4014-01-186

غغغغغغغغالحسن عرفة السيد محمد الفيومي4214-01-191

غغغغغغغغالعنود عمر محفوظ بارويشد ( مينية ) ( ملف )4314-01-193

ضعيف64.2544108مقبول90.00اماين محسن السيد الشباىس4414-01-198

غغغغمقبول92.00امجد عيىس محمد عبد الهادى خليل (فلسطينى ) 4514-01-203

غغغغغغغغامنيه حمدى احمد حسن الشال4614-01-213
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غغغغمقبول90.00امرية عبد الجواد عبد القوي محمد مقاوي4714-01-229

غغغغغغغغانتوىن نادر رشدى عطا 4814-01-237

غغغغغغغغانس حميد صالح العبيدى ( عراقى )4914-01-242

ضعيف75.7546122غغغغانفال عصام الدين حسني سامل ( سودانية ) 5014-01-243

غغغغغغغغانفال مبارك وليم املطرى ( كويتية ) ( ملف )5114-01-244

مقبول155مقبول6049.297امنار انس مجنى ( سورى ) 5214-01-245

غغغغمقبول90.00ايات ارشف عيد سليامن الحامدى5514-01-267

غغغغغغغغاميان محمود عبده إبراهيم الجندى5714-01-292

غغغغمقبول90.00امين جالل كامل كامل ( عراقى )5814-01-296

ضعيف69.2561130غغغغباسم عصام مصيلحى اسامعيل الربلىس6214-01-333

ضعيف7347120غغغغبراءه عبد الباسط احمد ( فلسطينية )  6314-01-338

غغغغغغغغبراق محمد وحيد عبد القادر رباىب ( سورى ) ( ملف ) 6414-01-339

غغغغغغغغبسام ابراهيم موىس ( امريىك )  6514-01-340

غغغغمقبول90.00بسام خالد سعيد خالد ( مينى )6614-01-341

غغغ38.3غغغغبسمة الريح مهدى جربيل ( سودانية ) 6714-01-343

غغغغغغغغبشار بسام ديب بدر ( فلسطينى )  6814-01-359

غغغغغغغغجامل امني جامل شلبى (فلسطينى ) 7014-01-373

غغغغغغغغحسام الدين محمد محمد عبدالسالم عطية7214-01-401

غغغغمقبول90.00حسناء مدحت حسن محمد معازو7314-01-411

مقبول155.50مقبول90.00حسني عبد املجيد عبد هللا ( سورى )  7414-01-412
غغغغغغغغحسني محمد حسني احمد يوسف7514-01-413

غغغغغغغغحسني محمد حسني عبد الرب املطرى ( مينى ) 7614-01-414

غغغغغغغغحمزة عصام النصار ( سورى )7814-01-418

غغغغغغغغحمزة عقاب محمد سيد احمد ( فلسطينى )7914-01-419

مقبول144مقبول90.00حنان احمد محمد حيزالقهوجى ( سورية )(ملف )8014-01-420

غغغغغغغغحنني كامل ابريك مؤمن ( ليبية ) 8114-01-422

مقبول145.73جيد104.63خالد احمد عىل محمد حسن العزقه8214-01-427
غغغغغغغغخالد جامل عبد ربه عبد اللطيف ( فلسطينى ) 8314-01-432

غغغغغغغغخالد فتحى خالد ابو شعبان ( فلسطينى )(ملف )8414-01-435

غغغغغغغغخليل محمد خليل الحباك8514-01-445

غغغغغغغغرانيه جهاد نذا رالويس ( سورية )(ملف )8614-01-449

مقبول144.00مقبول573390دينا امين ابراهيم مرعي8814-01-470
غغغغغغغغراما محمد محمد الربازى (سوريه) 9014-01-480

غغغغغغغغ            تعليم دوىل 9114-01-482

غغغغضعيف4416.260رامى رائد محمود يارس ( فلسطينى ) 9214-01-483

مقبول144.00مقبول90.00رانيا فتحى صبحى  حارس السامديىس9314-01-487
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غغغغغغرائد فتحى فايز عبد القادر ( فلسطينى ) 9414-01-492

غغغغمقبول90.00رشا عبده احمد الرميىل9514-01-499

جيد168.25جيد99.25رشاد محمود حنفى الشحات ( أملاىن ) 9614-01-501
غغغغمقبول90.00رضا حلمى عبدالرحمن ابراهيم9714-01-502

ضعيف67.459127مقبول90رضوان محمد  مصطفى ارفىل ( سورى ) ( ملف )9814-01-503

جيد جدا194.84جيد106.14رفيده عبد العزيز سعد ابو سعده  9914-01-509
غغغغغغغغرنيم عصام مصطفى بسيوىن 10014-01-514

غغغغغغغغروان طارق محمد كامل 10114-01-522

غغغغغغغغرؤى مصطفى عبد الرحمن صالح  ( سودانية ) 10214-01-533

ضعيف6251113غغغغريم السيد احمد عالء الدين السيد محمد محمد10314-01-534

غغغ75مقبول90.00ريم حسن احمد السحت 10414-01-535

غغغغضعيف5528.884ريم حسني محمود صبحى10514-01-536

مقبول81.2566148ضعيف5924.983ريهام خالد اسامعيل عبدالجواد سعد10614-01-542

مقبول8462146مقبول90زاهية سامى محمد عبد العليم10714-01-551

مقبول75.982155مقبول90.00ساره جمعه اسامعيل10814-01-561

مقبول144.00غغغغسارة عاطف حسني احمد11014-01-568
ضعيف64.7563127مقبول90.00سارة عزت عبد املقصود إبراهيم11114-01-570

مقبول144.75جيد108.25سارة عىل محمد عيل العبد11314-01-574
مقبول144مقبول90.00سعد عيد سعد حسن االغا11414-01-585

مقبول144مقبول5945.697سناء مصطفى فؤاد مصطفى خميس11514-01-615

غغغ37.5ضعيف3617.453سيف الدين عبد االله سيف الدين حكيم ( سعودى ) 11714-01-623

ضعيف7353126مقبول90.775رشف الدين محمد شوقى كامل ( فلسطينى )  11814-01-626

شريين محمد فريد سالم    ( إيقاف قيد 2014/2015 )11914-01-637

غغغغمقبول90.00شيامء محمد عبد السالم موىس12014-01-642

غغغغمقبول90.00صالح مانع صالح بن دهلوس ( مينى )  12114-01-646

غغغغغغصهيب عادل احمد حمود ( مينى )12414-01-652

غغغغغغضياء فليح شالل ( عراقى ) ( ملف )12514-01-654

غغغغغغطاهر مسلم موىس ( عراقى )  12614-01-655

غغغغضعيف4916.265عادل جامل خالد جاد هللا ( اردىن ) 12814-01-658

ضعيف7468142مقبول5636.993عارف فهد عارف زيات ( سورى )  12914-01-659

غغغغغغغغعباده عىل محايرى ( سورى ) ( ملف )13014-01-661

غغغغغغغغعبد الحفيظ ماهرعبد الحفيظ عبد املوىل(سورى)( ملف)13114-01-662

مقبول144ضعيف5526.481عبد الرحمن ابراهيم عبده احمد املزين13214-01-663

مقبول144.00مقبول90.00عبد الرحمن سامح السيد نرص الدين13414-01-671
مقبول155غغغغعبد الرحمن عبد هللا احمد مارش ( مينى ) ( ملف ) 13614-01-676

غغغغغغغغعبد الرحمن محمد احمد الشافعى(ايقاف قيد2014/2015)13714-01-678
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غغغغغغغغعبد هللا عبد الرحمن صادق صادق ( عراقى ) 13814-01-691

ضعيف51.53890مقبول90.00عبدهللا محمد عبداملحسن عىل سالمه13914-01-693

مقبول144.00غغغغعبد هللا مصدق فرحان مصطفى النادى( اردىن ) ( ملف ) 14014-01-694
غغغغغغغغعبد هللا معتصم باهلل محمد عبد الرحيم  14114-01-695

غغغغمقبول90.00عبد هللا مفيد كرومه ( سورى ) 14214-01-696

غغغغغغغغعبيد محمد عبيد عبيد ( سورى )14314-01-697

غغغغغغغغعيل احمد عبد الوهاب عبد الوهاب 14414-01-709

غغغغغغغغعالء فليح شالل ( عراقى ) 14614-01-716

غغغغغغغغعلياء جامل عبد التواب  السيد رمضان14714-01-721

غغغغغغغغعمر احمد محمود محمد عىل14814-01-725

غغغغغغغغعمر رضا السعيد محمد جمعه 15014-01-730

مقبول144.00غغغغعمر محمود عبد اللطيف أحمد ( فلسطينى ) 15214-01-740
مقبول144مقبول90.00عمرو عوض عبدالونيس فضل هللا15514-01-748

غغغغغغغغعهود عبد الرحيم عىل ( مينية ) ( ملف )15614-01-749

غغغغغغغغعيىس يعقوب عيىس ابو حوده ( اردىن ) 15814-01-752

غغغغغغغغفاطمة عبد هللا احمد ابراهيم ( بحرانية )16014-01-762

غغغغمقبول90.00فاطمة عبد عىل عبد هللا املؤمن ( بحرانية )16114-01-763

غغغغغغغغفاطمة كامل كامل الدين حسن السمسار ( ملف )16214-01-765

ض.ج43.751660غغغغفايزة احمد محمد العويد ( سورية ) ( ملف ) 16414-01-770

مقبول144.00غغغغفخرين سامى خميس حامد الزيات16514-01-774
مقبول144ضعيف5222.574فراس حسن رشاد ( فلسطينى )  16614-01-775

ض.ج05252مقبول90.00فرج محمد فرج االسمع ( ليبى ) 16714-01-776

ضعيف7861139ضعيف4821.369فهمى ماجد محمد فهمى شعراوى ( فلسطينى ) 16814-01-778

غغغغغغغغكريم الحسينى محمد عىل بدوى16914-01-784

مقبول87.558145ضعيف6029.790كريم عبد املجيد حامد شناوى عامر17014-01-785

غغغغجيد جدا118.00كريم محمد عبد العزيز محمود17214-01-787

غغغغغغغغكامل حسنى كامل محمد حسن17314-01-795

ضعيف8149130مقبول90.00كوثر نبيل عىل السيد رجب17414-01-797

غغغغغغغغليندا مروان محمد دقو ( سورية )(ملف)17514-01-799

ضعيف7761138ضعيف5226.478ملياء جامل السيد فرحات دخيل17614-01-800

غغغغغغغغليث خليل صبار ( عراقى ) 17814-01-804

غغغغغغغغلني عدنان عنتابىل ( سورية ) 17914-01-806

ضعيف68.2547116غغغغليىل صهيب قاسم عبيدين ( سورية )  18014-01-808

غغغغغغغغمارينا اسامة سمري خاطر18114-01-817

غغغغغغغغمازن عصام الدين الطيب ( سوداىن ) 18314-01-827

مقبول144.00غغغغمايكل ماجد نارور بسطه  18414-01-830
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مقبول9379155مقبول90.00مربوكة خميس عبدالحميد محمود محمد عطيه18514-01-831

غغغغغغغغمحمد احمد مروان محمود الكامل ( سورى ) 18714-01-842

غغغغمقبول90.00محمد الصاىف محمد الصاىف مربوك18814-01-850

غغغغغغغغمحمد امين محمد احمد قطب ( ملف ) 18914-01-852

غغغغغغغغمحمد جامل خميس املرصى ( سورى ) 19014-01-855

غغغغغغغغمحمد جامل عبدالستار حجازى19114-01-858

غغغغضعيف502474محمد حاتم محمد وائل الحجه ( سورى ) ( ملف ) 19314-01-860

غغغغغغغغمحمد حمدى طاهر عفش19414-01-864

غغغغغغغغمحمد خرض الحاج بكر ( سورى )19614-01-871

مقبول144.00ضعيف412465محمد رفيق احمد عىل االرياىن ( مينى ) ( ملف )19714-01-875
ضعيف65.52591مقبول90.00محمد رياض محمد الشجالوى ( عراقى ) ( ملف ) 19814-01-878

مقبول144.00مقبول90.00محمد زىك العبد يونس خليفه19914-01-879
غغغغغغغغمحمد زين العابدين حسن (  افريقيا الوسطى ) 20014-01-880

غغغغضعيف4219.562محمد سعد عبدالحليم صالح20114-01-882

غغغغمقبول90.00محمد سليامن حمدي متويل20214-01-885

غغغغجيد100.30محمد سيد كامل الحلوجى ( ليبى )  20314-01-887

غغغغغغغغمحمد رشف محمود الطحان20414-01-889

غغغغغغغغمحمد صربى عبد الحليم عامرة20514-01-893

مقبول155غغغغمحمد عارف عبد الرحمن صبح ( فلسيطنى )20614-01-900

محمد عبد النبي عيل محمود زاهر    ( ايقاف قيد   )20714-01-909

محمد عدنان النجار ( سورى )(ملف)20814-01-910

مقبول144مقبول90.00محمد غسان الزعبي ( سورى )21014-01-918

غغغغمقبول90محمد فادى عدنان عنتابىل ( سورى ) 21114-01-919

ضعيف71.562134غغغغمحمد محمد جامل محمودعزيزى ( سورى )(ملف)21314-01-932

غغغغغغغغمحمد مصطفى محمد السيد سليامن21514-01-944

غغغغغغغغمحمد موىس عبده ( جزر القمر ) ( ملف )21614-01-949

غغغغغغغغمحمد يوسف محمد الشباىس21814-01-954

مقبول144.00مقبول90.00محمد يوسف محمد يوسف زبادى21914-01-955
غغغغغغغغمحمود جامل احمد موىس حسن22014-01-958

غغغغجيد99.48محمود سمري معوض دسوقى ابراهيم22214-01-963

غغغغغغغغمحمود عىل حسن عىل حسن الزينى22414-01-971

مقبول144.00جيد97.50محمود عيىس عطيه عبد الجواد مؤمن22514-01-974
ض.ج01818غغغغمحمود محمد احمد املحمودى ( ليبى ) 22614-01-977

غغغغغغغغمحمود محمد شحاته خليل22714-01-979

ضعيف68.547115غغغغمحمود محمد محمود عزيزى ( سورى )(ملف)22914-01-983

غغغ63.4ضعيف5120.471محمود محمدى رضوان عبدالعزيز23014-01-987
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غغغغغغغغمرام محمد عبد الحميد عبد العزيز اباظة 23114-01-990

غغغغغغغغمرهف محمود العيىس محمود ( سورى )23214-01-995

غغغغغغغغمروان خلف فرحان فرحان ( عراقى ) 23314-01-996

غغغغغغغغمروة احمد محمد عبد هللا ( سودانية)23414-01-999

ضعيف82.7556139مقبول90.00مريم فرج محمد احمد صالح23514-01-1010

غغغغضعيف4928.577مصطفى حامد عبد عرموط ( عراقى ) 23714-01-1022

ضعيف76.666143مقبول90.00منترص امين محمود رشوف ( فلسطينى )23814-01-1037

غغغغغغمنذر اسامه ابراهيم حامد  ( اردىن )  23914-01-1038

ضعيف54.853108مقبول90.00منة هللا محمد عبد العاطى محمد اسامعيل24014-01-1048

ضعيف58.81877ضعيف4817.465منى سعيد محمد مصطفي صالح24114-01-1051

ضعيف59.7545105غغغغمنى عادل درويش عوض ابو العال24214-01-1053

مقبول145مقبول90.00منى فتح هللا محمد الغيطاين24314-01-1054

غغغغغغغغمهند حاتم عبد هللا اسامعيل ( فلسطينى )  24414-01-1061

غغغغغغغغمهند صالح عبد الرحمن بدير ( اردىن ) 24514-01-1062

مقبول150غغغغموىس نجيب موىس الكردى ( سورى)  24614-01-1064

غغغغمقبول90.00مي اسامة محمد عبد ربه داود24814-01-1070

غغغغمقبول90.00مي سامى احمد محمود ابو طالب 24914-01-1073

غغغغمقبول90.00مي محسن السيد عيل الدين25014-01-1079

ضعيف79.7544124مقبول90.00نادين حسن صالح محمد صالح25114-01-1103

غغغغغغنادين خالد محمد عبد الحليم محمد راىض (إيقاف قيد)25214-01-1104

ضعيف72.2563135مقبول5141.192نجالء محمد عبد السميع رشف الدين القايض25314-01-1115

غغغغغغغغندى السيد عبد العظيم الرشبينى صالح ( ملف )25414-01-1119

غغغغغغغغنرمني الحسينى محمد السعيد سليامن عبدهللا25514-01-1129

غغغغغغغغنور عادل ابراهيم ابراهيم السيد هيبه ملوك25614-01-1145

غغغغضعيف5225.277نور الهدى محمود حسن الفاضل ( سورية ) 25914-01-1149

غغغغمقبول90.00هاجر مجدى احمد قنديل بليح26314-01-1179

مقبول144.00ضعيف502474هالة عىل سعيد السيد موىس26414-01-1187
غغغغغغغغهبةهللا صربى محمد احمد هجرس ( ملف ) 26614-01-1204

مقبول144غغغغهبه هللا هاشم صالح التيتى ( فلسطينية ) 26714-01-1205

غغغغغغغغهدى عدنان يعقوب املتوىل ( اردنية ) 26814-01-1207

ضعيف66.52995غغغغهديل عىل صالح الدين ( سودانية )  26914-01-1216

مقبول144.00ضعيف562783هشام احمد عبد الهادى صالح 27014-01-1218
ضعيف81.7553135مقبول90.00يارا عالء الدين محمود عبد الحليم 27214-01-1244

مقبول144.00مقبول90.00يارا مرىس عبد الصمد عون 27314-01-1248
غغغغغغغغيارس محمد ارشف حلمى محمود بالل 27414-01-1251

ضعيف73.151124ضعيف5219.271ياسمني ابراهيم عبد هللا مرىس الخطيب27514-01-1254
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مقبول146غغغغياسمني خالد محمد كامل ابواليزيد غنيم27614-01-1260

غغغ68مقبول90.00عامر عيىس عبيد ( عراقى )  27814-01-1286

غغغغغغغغأنس منصور شعت ضيف هللا ( ليبي ) 27914-01-1287

غغغغغغغغمهند طارق صالح عبدالنبى  ( ليبي ) 28014-01-1288

غغغغغغغغعبدهللا اياد محمود فالحى  ( عراقي ) 28114-01-1289

غغغغغغغغرامى كريم سويد نايل (عراقى)28214-01-1290

غغغغغغغغهديل عادل رجب (ليبيه)(28314-01-1291

مقبول144مقبول90مؤمن خالد عوض محمد ( سوداىن ) 28414-01-1292

غغغغضعيف5230.682حسن صفاء كامل ( عراقى ) ( ملف ) 28514-01-1293

غغغغغغغغيزن رضوان عبيد ( سورى ) 28714-01-1296

غغغغضعيف4321.965صالح خليل صالح ( سورى ) 28814-01-1297

ضعيف7357130ضعيف522173محمد نبيل رجب رجب ( عراقى ) 29014-01-1299

غغغ52.85ضعيف419.951محمد عبد القادر أحمد ( عراقى ) 29114-01-1300

ضعيف80.737118غغغغمحمد سمري محمد ( فلسطينى ) 29314-01-1303

غغغغغغغغحسن ثامر قاسم كريم ( عراقى )  29414-01-1304

مقبول144ضعيف5527.382عىل محمد عىل  ( عراقى ) ( ملف ) 29514-01-1305

غغغغمقبول90.00عبد القادر تاج الرس عبد القادر ( سوداىن ) 29614-01-1306

غغغغغغ24شهد مختار عبد الكريم ( ليبية ) ( ملف )29714-01-1307

غغغغغغغبراء عبد الستار عطا هللا ( سوداىن ) ( ملف ) 30014-01-1310

غغغغضعيف4720.467محمد نور رامى خالد ( سورى ) ( ملف ) 30114-01-1311

غغغغغغغغأحمد مصطفى محمد عىل ( سوداىن ) ( ملف )30214-01-1312

ضعيف46.54693غغغغعائشة محمود عليوى الزهريى ( عراقية ) ( ملف )30414-01-1315

غغغغضعيف4316.259منال سالم رشيد جاسم ( عراقية ) ( ملف )30514-01-1316

ضعيف70.252394ضعيف5021.371جربان قابل حامد عبد ( عراقى ) ( ملف )30714-01-1318

مقبول155مقبول94.50محمد قتادة صالح النصار (  سورى ) ( ملف ) 30814-01-1319

مقبول144غغغغالحسني عىل حسن ابو ضاحى ( فلسطينى ) ( ملف ) 30914-01-1320

غغغغغغغغعباده هاىن يوسف قنيبي( فلسطينى ) 31114-01-1322

ضعيف61.53798غغغغامين صهيب قاسم عبيدين ( سورى ) 31214-01-1323

غغغغغغغغامين خالد محمود حمد ( فلسطينى ) ( ملف ) 31414-01-1325

غغغغضعيف5829.187عالء الدين جميل دحكوك ( سورى ) ( ملف ) 31514-01-1326

ضعيف69.658127مقبول90.00أحمد محمد مخلص البىل ( سورى ) ( ملف ) 31614-01-1327

غغغغمقبول90عقبه عبد الغنى الهايل ( سورى ) ( ملف ) 31714-01-1329

غغغغغغغغأحمد عزمى محمود العمص ( فلسطينى )  31814-01-1330

مقبول144ضعيف4825.873رهف راسم أحمد عبوس ( سورى ) 31914-01-1331

غغغغغغغغهبه ياسني مالك ياسني ( ارترية ) ( ملف ) 32014-01-1332

غغغغغغغغبافيل سامان عمر احمد ( عراقى ) ( ملف ) 32114-01-1333
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غغغغضعيف5821.679ظافر فاخر امني حسن ( عراقى ) (ملف )32214-01-1334

غغغغجيد98.00أسو مردان وهامن  (عراقى)32314-01-1335

ضعيف63.539103ضعيف4213.255محمد عبدالجبار رشيد (عراقى )32514-01-1337

غغغغمقبول90مصطفى خالد عثامن ( عراقى)32614-01-1338

غغغغغغغغأسامه محمود إدريس (سورى )   (ملف)32814-01-1340

غغغغغغغغمصطفى عبدالكريم مصطفى قريش ( سوري )33114-01-1343

مقبول144ضعيف4929.478ظالل محمد العبد  ( سورية )     (ملف )33214-01-1344

غغغغغغغغعبد املهيمن محمد العبد ( سوري ) ( ملف )33314-01-1345

غغغغغغغغأالء عىل محمد الغباىن ( سورية ) (ملف ) 33514-01-1348

غغغغغغغغاحمد عبد الجواد الديب 33614-01-1350

ضعيف67.539106غغغغرهف عامد خطاب33714-01-1351

مقبول84.7568153ضعيف472471رميا حسن الزيني33814-01-1352

مقبول90.571155جيد98.13تامر يوسف محمد الديب34014-01-1354

غغغغغغامين مسعود عبد هللا شعيب34514-01-1359

غغغغضعيف4841.489خري الدين ظافر خريه خطيب34814-01-1362

غغغغغغغغمحمد انس صالح الدين خبية 3491363

غغغغغغغغعبد الرحمن محمد نرص 3501364

غغغغغغغغخالد عدنان الجمعة3511365

غغغغغغغغمحمد حكمت هشام الحرامي (ايقاف قيد)3521366

غغغغغغغغفريال قيص العبدهللا قنرب3531367

غغغغغغغغمحمد قيص العبدهللا قنرب3541368

جيد174.5جيد جدا112.5أحمد سامى محمد حنفى م 35542

احمد هشام حسام الدين نجم              - ايقاف قيد ثالث مرة 2015/2014 مؤجل356

اروى زكريا محمود خليل                 - ايقاف قيد ثاىن مرة 2015/2014 357

احمد ممدوح عبد الستار حسنني الطاهر - تم شطب قيده برقم 4701ىف 2014/12/3 لعدم احضار البطاقة العسكرية 358

زياد يارس محمود حامد                    - ايقاف قيد رابع مرة 2015/2014 مؤجل359

سارة عالء عبد الفتاح رسور              - ايقاف قيد ثاىن مرة 3602015/2014

سمري مجدى سمري اسكندر               - ايقاف قيد رابع مرة 2015/2014 مؤجل361

سهيلة هشام حمدى الخطيب           - ايقاف قيد ثالث مرة 3622015/2014

عمر حمدى عبد الرسول محجوب      - ايقاف قيد ثاىن مرة 2015/2014 مؤجل 36396

عبد هللا هشام عبد الرحمن الزعفراىن   - ايقاف قيد رابع مرة 2015/2014  مؤجل364

عال عىل السيد احمد عىل عمر            - ايقاف قيد رابع مرة 3652015/2014

عبد هللا رضا بدير عبد الحليم الجوهرى   - تم شطب قيده لعدم تحديد موقفه من التجنيد برقم 76 ىف 3662015/1/6

طارق احمد حسن احمد محمد ابراهيم      - مشطوب للتجنيد النه مل يحرضالبطاقة العسكرية 367

فاطمة الزهراء يحيى احمد جربيل   - ايقاف قيد ثاىن مرة 2015/2014 368

يوسف ماجد عبد العزيز محمد خلف هللا  - ايقاف قيد ثاىن مرة 2015/2014 مؤجل369

فريزو ابراهيم حسام الدين             - ايقاف قيد ثاىن مرة 2015/2014 370
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