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مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

113ابراهيم ماهر ابراهيم توفيق العطار1

132احمد جمال فوزى عبدالفتاح الجندى2

116احمد خالد اسماعيل محمد مرجان3

126احمد صابر السيد حامد سالمه4

131.5احمد عادل محمد رضا المغاوري سيد احمد5

131.5احمد عباس متولى عباس حماده6

129.5احمد لملوم فهمى على اسماعيل7

131.5احمد محمد فوزي زكي شاهين8

135.5احمد هشام احمد على البسيونى9

130.5ادهم ايهاب احمد عثمان حسن10

135.5ادهم وائل محمد بدير الحداد11

135اشرف ايمن مصطفى بسيونى حيدر12

111اكرم محمد عبدالمنصف توفيق الحداد13

106الحسن طارق محمود اسماعيل الحمراوي14

109الحسين طارق محمود اسماعيل الحمراوى15

136انس ايمن شوقى احمدعتيبه16

132اياد حازم كمال عبدالعظيم خضر17

131اياد محمد مصطفى والى18

130.5بالل محمود على هيبه الخولى19

127.5حسام احمد مصطفى احمد امين20

122حسام الدين ابراهيم عبدالمجيد محمد صحصاح21

129حسام محمد سعد عبدالمعطي زايد22

116حسام محمد محمد بسيونى23

109حسام مصطفى عبدالعزيز غانم24

111.5حسن عبدالحليم حسن عبدالحليم حسن25

139.5خالد عبدالوهاب عبدالرازق احمد العتربى26

130.5زياد خليفه شعبان محمود شعبان27

136.5زياد رضا احمد محمد حامد28

136سمير هاني سمير يس جرجس29

138عبدالرحمن خالد محمد محمداسماعيل30

128.5عبدالرحمن سامى محمد العدوى31

132عبدالرحمن عصام محمد على الحداد32

132عبدالرحمن محمد رفعت حافظ هيكل33

121عبدهللا ربيع حسين عمار34

139عزالدين حسين محمود حسن بريش35

118علي عيد علي عوض العناني36

108.5عمر احمد عبدالحميد على بلتاجى عسل37

133.5عمر عماد عزالدين عبده ابوزهره38
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113عمر محمود محمد حسن البنا39

132.5عمر مدحت محمد محمد عمر40

135.5عمرو خالد عثمان محمد المغازى41

122.5فهد محمود فرج محمود البريدى42

134.5كريم حاتم طه عبدالشافى خفاجى43

136.5كريم عاطف محمدابراهيم حسن عبيد44

134.5كريم مجدى صبرى محمد فرج45

131كريم محمد محمد اسماعيل46

138.5مؤمن حاتم بهى السيد المتولى47

133مارك ماجد فهمى جورجى عبدالمسيح48

121مازن ربيع حسين عمار49

137مايكل عادل لبيب اسكندر50

136محمد احمد صالح جودة هيكل51

137.5محمد احمد عبدالرحيم ضبيش52

135.5محمد احمد عزت عبدالحميد ابوالمعاطى53

126.5محمد احمد ممدوح حسن الماوى54

109.5محمد السيد عبدالغفار ابوالمجد فرج55

129.5محمد السيد محمد عطيه قريش56

137.5محمد انور غازى على سالم57

133محمد بدير محمد بدير الحداد58

135.5محمد حاتم محمد سراج الدين حسن شاهين59

136.5محمد حازم محمد حسن االشمونى60

132.5محمد صالح الدين رجب ابراهيم سالمه61

131.5محمد عبدالعزيز رجب عبدالعزيز خليفه62

138.5محمد عصام محمد السيد خلف هللا63

137محمد نضال على عبدالعزيز حسين64

130محمد وليد محمد عبدالعزيز65

138محمود احمد محمود محمد حسين66

135محمود عماد السيد محمود الكردي67

132محمود محمد زكريا محمود عوض68

128.5محمود مصطفى محمود مصطفى المالح69

135مروان شريف على طه يحى70

130مروان محمد رمضان عبدالهادي عشره71

136مروان ممدوح حسيب الشربيني72

135مروان وليد محمد عبدالعزيز73

138مصطفى احمد عبدالحميد عطوه74

138مهيار هشام احمد يوسف احمد75

138نبيل هاني جرجس ميخائيل76
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136.5هانى هشام سامى عبدالصادق داود77

135.5وليد عبدالكريم احمد موسى رمضان78

137ياسر صفوت ابراهيم عبدالمقصود عليوه79

139يوسف احمد عبدالسالم يوسف احمد80

139.5يوسف حاتم يوسف كامل احمد العبد81

132.5يوسف فرج عبداللطيف علي شرشير82

126.5يوسف وائل محمود محمود الدويك83

137يوسف وليد عبدالعظيم جادعبدالعظيم84

118.5ابرار عبدالسالم ابراهيم محمد85

137.5ابرار علي محمود عبدالجواد86

130اريام محمد شوقى محمد نوفل87

134اريج عصام الدين عبدالمجيد بسيونى هيبه88

131اسماء رشدى السيد احمد هنداوى89

137اسماء عاطف تامر عبدهللا دسوقى90

138امنية يسرى يونس عبدالحميد الشافعى91

137اميره اشرف عبدالنبى عبدالجواد شاهين92

136.5انجى سعيد الشحات عبدهللا الصعيدى93

139ايمان فتحي عبدالفتاح ابراهيم يوسف94

138بسملة احمد عبدالفتاح احمد ابوشامه95

138جنى يوسف محمد يوسف رجب96

140حبيبه عبدالفتاح عبدالرازق احمد ابراهيم97

137حنين ايمن محروس هنداوى بسيونى98

131حنين ماهر صالح الدين عباس عجوه99

136.5حنين محمود السيد محمود الزاهى100

134.5دميانه مجدى كامل عبدهللا ناشد101

133.5رؤى على عبدالحميد على خميس102

136.5رحمة محمد عبدالحميد حسن جمعة103

137رغد عمادالدين عبدالستار البدراوى عبدهللا104

137رنا عبدالناصر عبدالعاطى عبدالعزيز مدين105

136.5رنسى ايهاب شوقى محمد ابراهيم متولي106

134رهف راسم مصطفي منسي107

137.5رهف يوسف احمد يوسف احمد108

135ريناد محمد يوسف بسيونى على يوسف109

139.5ريناد محى الدين طه على الشافعى110

122.5ريناد ممدوح ربيع حسين خلف هللا111

131.5سالمه محمد عبدالرازق صالح عبدالرازق112

137.5سلسبيل ناصر احمد احمد ابراهيم113

97.5سلمى اسامه ابوبكر محمد على114
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138.5سما ايمن نبيل عبدالحميد115

115.5سهيلة ناصر احمد احمد ابراهيم116

139سهيله السعيد محمد احمد يوسف117

137.5سهيله محمد عبدالسالم عبدهللا بالى118

138.5شهد اسماعيل السيد اسماعيل النمر119

118.5فاطمة خالد جمال الدين السيد محمد ابراهيم120

137.5فرح احمد حسيني عطية الخامي121

111كادي احمد السيد احمد عبدالاله122

126كنزي احمد علي عبدالحليم123

105لجين رضا فتحى عبدالغنى عامر124

131.5ليلى خالد احمد محمود خضر125

126مريم ابوبكر السيد محمد حسن126

137مريم على مصطفى على الزعفرانى127

124ملك احمد عبدالرؤف عبده عامر128

136ملك سعيد سعيد احمد منيسى129

137منة هللا عبدالحميد السعيد يوسف مصطفى130

134.5ميار ضياء الدين عوض زكى البشبيشى131

133نادين عالء محمد المغربى132

139نادين عماد طه السيد زرد133

127.5نادين وائل نشات كامل عامر134

111.5نجاة عالء عبدالمنعم عبدالحميد عبدهللا135

130.5ندى احمد حامد احمد البابلى136

131.5ندى احمد محمود رزق137

135.5ندى عالء ممدوح قطب يوسف الهنداوى138

129نوران فتحي حسن ابراهيم الخولي139

138نورهان محمد عبدهللا يوسف عبدهللا140

136.5نورين صالح الدين سيد عبدالعزيز منصور141

136نورين محمد مصطفى ابواليزيد غنيم142

135همس احمد حلمى محمد محمد الذهبى143

136هنا رءوف حسن محمد حسن144

125ياسمين محمد محمد محمد شتا ابوسعد145

135ياسمين ياسر خيري احمد بركات146

135.5يمنى ياقوت زيدان على عبدهللا ناصف147

137ابراهيم عبدالناصر ابراهيم على سليمان148

138احمد ابراهيم عبدالمجيد يوسف النجار149

138احمد ضياء سمير فتحي حجاج150

137.5احمد عبدالعزيز السيد على مصطفى على151

137احمد محمد احمد عبدالمعطي غالب152
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116.5احمد محمد احمد محمد بكرى153

122.5احمد هانى محمد مرسى عامر154

133احمد وليد عطية عثمان155

139احمد وليد محمد بسيونى بحيى156

137.5ادهم محمد عبده ابراهيم احمد157

128باسل جمال حسيني عبدالحميد ابراهيم158

124حمدي بكر محمد عبدالوهاب خيرهللا159

138.5خالد اكرامى طلعت عبدالعظيم بيومى160

133.5خالد وليد البدراوى السيد شعيشع161

136.5ساجى تامر ابرهيم فتحى محمد المغازى162

139سيف ياسر محمد مبروك العافرى163

133.5صالح محمد صالح عبدالفتاح الجندى164

136عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد فرج165

138.5عبدهللا اشرف عبدهللا عبداللطيف هنداوى166

137عبدهللا ايمن عبدالغفار فضل محمد167

125عبدهللا ايمن عبدهللا ابراهيم الجندى168

130.5عبدهللا حسين ابراهيم حسين ابوشلبى169

121.5عبدهللا على عبدالفتاح على متولى170

130.5عبدالمنعم على عبدالمنعم يوسف جمعة171

124.5عمر هشام السعيد محمد عباس172

134عمرو وفيق ابراهيم علي العبد173

123فادي رشدي عبده مملوك خليل174

131.5كريم حمادة احمد شعبان سالم175

118مازن محمد محمود محمود الشيتانى176

134مايكل اشرف لطفي عزمي غطاس177

136محمد السيد عبدالفتاح عباس العطار178

131.5محمد خالد عزت حسين محمود179

129.5محمد خالد نصر الدين عبدالعزيز ابراهيم العيسوى180

131.5محمد سامح محمد مصطفى الظن181

127محمد شريف عبدالهادى عبدالجليل محمد182

104.5محمد طه السيد الرشيدي183

124.5محمد عبدالحليم على عزت عبدالحليم الجنانيى184

124محمد نصر عبدالعزيز اسماعيل مخلوف185

134محمود جالل السيد حسن محمود186

113محمود شوقى عبدالحميد عبدالغنى مصطفى187

130مروان وليد احمد عبدالعزيزالجندى188

131.5مصطفى عماد عبدالسالم عطيه محمد189

122.5معاذ محمد بدوى مصطفى النجار190
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131يوسف اشرف محمود محمد جبر191

131.5يوسف محمد على محمد عتمان192

137.5يوسف محمد كمال ابراهيم سالمة193

137اروى حسام احمد حمدى عبدالعال قنديل194

135.5االء احمد فرحات فرحات يونس195

131اماني خالد يوسف ابراهيم العبد196

138امنية محمد عبدالحافظ يوسف جبر الشامي197

135.5امنيه وجيه ابراهيم محمد النجار198

129ايه محمود ابراهيم عبدالعزيز طه199

132بسمله محمد محمد عبيدي200

134بسمله هاشم عبدالرحمن محمود الحديدى201

112جاسمن وائل نبيل اسماعيل عمر202

136جنى عمرو متولى ابراهيم شرف الدين203

137.5حبيبه احمد حسن على شكر204

134حنبن هشام كامل حسن205

138ريماس محمد حسين عبدالفتاح عمرو206

136ريهان ابراهيم بدير ابراهيم سليم207

137.5زينه وليد ربيع دسوقي محمد208

134سلمى السيد السيد عيد شحاته209

137سلمى محمد السيد شمس الدين210

135شاهندا هاشم ابوالفتوح رضوان خليل211

89.5شاهى محمد عبدالشافى السعيد عبدالشافى212

137شهد ايمن السعيد مرسى مبروك213

138شهد خالد سعد الدين عبدالخالق يوسف214

139شهد محمد عبدهللا حسين عبدالفتاح215

130.5شهد هانى فتح هللا فتح هللا على  محمد216

140شهد وائل محمد الحسانين الفقى217

139.5شيماء شريف صبري مراد عوض هللا218

125صفاء اسامه خميس معوض العطار219

139عائشه احمد محمد على السعدنى220

138.5عبير ايمن ابراهيم على عابدين221

139فاطمه طه احمد اسماعيل222

137.5فرح محمد محمود محمد ابراهيم عابوه223

139لينا محمد حسين محمد موسى224

137.5مريم محمد اشرف انور مجاهد  زيدان225

139.5مريم محمد عيد محمد المال226

127.5مريم وليد على فريد البانونى227

136.5ملك اسامه احمد ابراهيم اباظه228
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135.5ملك عالء يوسف عالم ابراهيم229

137ملك محمد مصطفى عبدالمجيد رزق230

134منه هانى اسامه احمد على231

103ميار محمد على حسن شعيب232

136.5نادين محمد رشاد اسماعيل الشامى233

137.5ندى بسيوني مصطفى السباعي234

136.5ندى شعبان شعبان على  حماد235

102.5ندى عبدالعزيز المرسى السيد العوضى236

115.5ندى محمد السيد محمد حسن237

126نور حسن محمود محمود طوالن238

109.5نوران خالد جمال عباس عواض239

138نورهان رشاد عزيز رشاد محمد حجازى240

131.5هدى عاطف محمد طه هيكل241

138هنا محمد زكى السيد جبر242

125هناء وسام محمد محمد الحشاش243

127.5يارا مجدى صادق عبدالكريم حسن244

122احمد كرم قطب المسيري245

124روؤف رافت حسين الزهيري246

121زياد محمد ابراهيم عبدالمجيد247

125عمر اشرف علي عبدالحميد سمره248

128محمد ابراهيم محمد عيسوى خليفه249

139محمد مجدي جمال الدين اسماعيل250

88مهند محمد فتحي محمد ياسين251

139اسراء خالد مصطفي بلتاجي252

117اسراء محمد حماده الحو253

121.5اسماء اسامة بسيوني محمد احمد254

120.5االء محمد حماده الحو255

138.5راوية زكري محمد عبدالوهاب جاهين256

140روان مجدي جمال الدين اسماعيل257

139سلمي عصام المتولي عبدالعظيم258

133شهد عاطف محمود محمد259

129ندا ماجد محمود محمد شرف الدين260

128.5نورهان خالد زكريا محمد متولي261

134.5ياسمين عبدالعزيز السعيد عبدالقادر262

138ابراهيم شتا ابراهيم شتا الطراوي263

136احمد باسم عبدالسالم عبدهللا ابوكيله264

125.5اسالم ايمن محمد محمد قنديل265

118.5بوال سعيد مهنى نسيم واصف266
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129.5على محمد على محمد متولى267

119عمرو سمير محمد احمد الغازى268

125عوني سامح شحاته حسن ابوطاحون269

137.5كريم محمد يوسف محمد عماره270

126محمد جالل محمد احمد عبدالرحمن271

121محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهاوى272

87.5محمد محمد صالح الدين محمد ابوحالوه273

127.5مروان ايهاب عز الدين قطب بدر274

0يوسف هشام السيد محمود محمد275

132.5اسيل يحيى عبدهللا عبدالمعطى دراز276

134.5االء جمال حسن محمد حسن277

132.5االء عبدالعزيز ناجي عبدالعزيز عاشور278

136االء محمد حسين بحيرى حسين279

135بسنت احمد سمير ابراهيم احمد مطاوع280

128جنى احمد مصطفي عبدالحليم المهدى281

127شهد محسن محمد يسرى عبدالنبى نوار282

133.5شهد محمد صالح الدين محمد ابوالعنين283

123.5شهد محمد فوزى كمال كشك284

138.5فايزه محمد احمد عبدالرحمن السيد285

133ليلى ابوالنجاه نبيل ابوالنجا شيحا286

96.5مريم فتحى محمدى فتحى احمد مكى287

136مريم نادر حامد محمد حامد ابوالنضر288

132.5ملك خالد محمد حسن مونيه289

122مى احمد جمال محمود عبدالرحمن عامر290

135نهى ابراهيم على محمد السحماوى291

134.5نوال وائل محمود محمد الريفى292

138نوران السيد رضا الشاذلي293

130احمد محمد ابراهيم الدسوقى محمد خضير294

137.5احمد هانى فريد احمد حجاج295

88.5سيف الدين ياسر محمد متولى نوار296

133.5سيف شريف احمد ابراهيم السقا297

137عبدالرحمن خالد ابراهيم حسين حجاج298

138عبدالرحمن مؤنس فتحى محمد دوير299

131عبدالمنعم امير عبدالمنعم عبدالوهاب عبدهللا300

109.5على عبده السيد على عبده301

135.5عمر ماجد محروس محمد محمد الصالحي302

131.5محمد احمد مرشدى محمد عبدهللا نصير303

131محمد عبدالقادر ابراهيم كليوش304
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124محمد محمد حسن عماره305

133.5يحيى ابراهيم محمد ابراهيم الحاوى306

0حبيبة محمد عبدالباسط يوسف جاويش307

121.5حبيبه وسام السيد امين المصرى308

134خلود ثروت احمد محمود غانم309

131.5رفيده عبدالنبى صبحى ابراهيم شرف الدين310

129.5روان محمد عبداللطيف مصطفى العطار311

135.5ساره محمود عوض محمود الشرقاوى312

135شهد عماد محمد محمد البيطار313

132.5فاطمه عالء احمد مصطفى السبعاوى314

137.5لميس محمد جمال حسن النعيرى315

106.5مريم صالح حسين صالح محمد316

126.5نهى السيد على محمد ابراهيم317

129.5هاجر عادل الشاذلى بحيرى حسين318

138هنا عالء محمد يوسف جاويش319

126.5احمد ابراهيم بدر ابراهيم عماره320

136احمد الصاوى احمد ماهر الصاوي جاد هللا321

138.5احمد عبدالحميد كمال السيد االختيار322

132احمد عبدالسالم عبدالعزيز ابراهيم عتاقى323

137.5احمد وليد احمد محمود ابوحسن324

135.5اسر االمير فؤاد حسن عريش325

137حازم احمد عبدالجواد ابراهيم حسن326

124.5زياد رضا سمير مصطفى الديهى327

136.5عبدالرحمن احمد محمود احمد حربى328

127.5عبدالرحمن ايمن حافظ محمد جابر329

135.5عمر ساهر عمر غنيم330

137عمر محمد ابوالسعود محمود الطنطاوى331

132عمرو ابراهيم عبدالعظيم عجمي شعير332

131.5عمرو اسامة اسماعيل مصطفى اسماعيل333

132محمد ايهاب محمد السيد كريم334

136.5محمد رضا محمد علي الشافعى335

119محمد عاطف سالم سعد الدين زايد336

134.5محمود مصطفى يسين محمد مرزوق337

134.5مصطفى عبدالحميد توفيق السيد عبدريه338

138نور الدين محمد حسينى عبدالغفار الصناديدى339

125.5ابتسام عبدالرحمن ابواليزيد شعبان الحجرى340

134اسراء محمد احمد ابراهيم سعد341

129ايمان ايمن محمد امين342
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135.5ثريا سامى السيد سلطان السيسى343

134.5جنى محمد محمود عثمان344

135حبيبة احمد احمد انور عبدالعزيزهيبة345

137.5حبيبه هشام عبدالمجيد محمد رميح346

138ريم اسعد محمد محمد ابراهيم الزيات347

133.5شهد محمد ياسين محمد مرزوق348

138مريم جمال فهمى محمد عيد349

130.5منة صالح عبدالعزيز صالح فتياني الزعويلى350

135.5منه هللا احمد منصور احمد شلبى351

139.5ندى حسانين محمد احمد بسيونى352

113نور محمد نبيه محمد مرزوق353

136.5احمد حسام عبدالمنعم عبدالسالم عمار354

134.5احمد عوض محمد عوض الزيات355

138احمد محمد ابوالمجد محمد سليم356

135حماده خيرى حمادة الشناوى بربوش357

138عبدالرحمن ابراهيم رمضان قمر358

138.5محمد قطب على قطب موسى359

133محمود جمال السعيد محمد قايد360

128.5يحيى حمدى محمد محمود الديهى361

138.5يوسف احمد السيد احمد عبدالعزيز362

133يوسف مدحت مصطفى محمود الصباغ363

120.5اية ابراهيم عبدالحى محمود عبدالحى364

137ايمان مفرح نصر اغا365

136دعاء مصطفى عبدالسالم حماده حسين366

139رؤى محمد فؤاد الطنطاوى367

114.5رغد ابراهيم ابراهيم سعد عبدالدايم368

122.5روان محمد العنانى عبدالوهاب369

137.5روان نادر على  خاطر370

133ساره السعيد فتحى حسن عبدالكريم371

120سما عبدالغنى ابراهيم حسين بدران372

134سما محمد عبدالعزيز رمضان373

126.5شروق عوض جمعه على عوض374

135.5كنزى رمضان احمد المحالوى375

136.5مريم ابراهيم السعيد اسماعيل زياده376

136مريم فوزى عبدالعزيز فهمى عبدالحميد الديهى377

131منه هللا خليل سعيد خليل عبدالحميد عيسى378

137.5منه هللا وائل السيد عبدالعظيم عجالن379

135نورهان محمد فتحى انور عطوة380
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125.5هاجر صبحى عبيد ادريس عبدالعال381

135.5همسه محمد بدير محمد يونس382

136هند وليد عبدالنبى محمد سليمان383

66احمد سعد احمد شهاب الدين384

89.5احمد متولى عبدالعليم عبدالعليم السيد385

136.5احمد محمد الشوادفى الغنام386

132.5ادهم مدحت على عطية هاشم387

60ايمن السعيد محمد السعيد عبيدى388

86.5حسن محمد محمد حجازى389

98عماد محمد عبدالسيد محمد السيد390

65عمر مصطفى احمد يونس احمد391

82عمرو عالء احمد شهاب الدين392

87.5فارس حسين فتحى حسين عبدالهادى393

57.5محمد السعيد فرج عبدالعليم السيد394

71محمد حسن على مصرى395

92محمد عسل محمود عطية عسل396

99محمد هشام ابوزيد رزق ابوزيد397

112محمود عبدالعزيز السيد عبدالرازق398

137يوسف محمد عبدالحميد احمد عماره399

118.5احسان محمد حماده احمد دشيشه400

128اسراء محمد جمال الدين شهاب الدين401

125.5االء احمد شوق عيسوي ابراهيم402

0رانا احمد على خليل عبدالعزيز403

134رحمة وليد منير محمد حسن404

118صفوه عطيه رضوان رضوان405

81فرح عاطف عبدالسيد محمد406

119.5ميرنا سالم صالح محمد سالم407

128نور احمد عيسوى محمد القصاص408

134.5ابراهيم صفوت حمدى فريج الشرقاؤى409

127ابراهيم عبداللطيف محمد عثمان410

119احمد حامد يوسف شهاب411

118.5احمد دسوقي دسوقي بدر412

124احمد صالح محمد محمد جوده413

134.5احمد علي سعيد على ريحان414

124.5احمد وليد عبدالعزيز محمود عتش415

137ادهم وسيم حمدي الشرقاوي416

133.5حازم عصام عبدالحميد سلطان عطيه417

137خالد محمد بركات حسين عالء الدين418
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104.5سعد محمد الشحات محمد الخليفه419

126.5شهاب الدين محمد محمد كامل هيكل420

128.5طارق محمد مختار عبدالحميد القله421

133عبدهللا على فرج على ريحان422

71عمر حماده خميس عبدالعزيز عتش423

138عمر صباح السيد العبدالطحطاوي424

138.5عمر محمد سعيد محمد موينه425

134.5عمر مصطفى محمد سالمه426

127عمرو احمد محمد محمد ريحان427

135كريم على سمير على الخالل428

132محمد احمد ممدوح حسن عنيصر429

115.5محمد صبري محمد ابراهيم ابوريافه430

119.5محمد عماد الدين محمد عبده الفحار431

135.5محمد محمد خالد نصر حسن الكومي432

138.5محمود خميس عبدالحميد محمد شنيت433

136معاذ محمد عبدهللا متولى حنتيره434

134يوسف احمد ابراهيم علي الرحماني435

106يوسف احمد سعد علي البيومي436

121يوسف صالح الدين عبدالحميد محمد عرفه437

138اروى اشرف احمد محمود حبليزه438

131زينة سامح احمد محمد الشملول439

134.5سلمى احمد حسن حسين النشار440

131سلمى محمد مسعد جميل علي ناصف441

137.5سماء السيد على السيد صقر442

132شهد احمد جالل حسن المالحه443

118.5شهد الشحات محمد عبدالغنى موينه444

114.5مريم حسن محمد حسن الصفاني445

101.5مريم عادل صباح فتح هللا الفضالي446

139مريم ياسر فؤاد محمد شحاته447

131.5منار طارق محمد كمال محمد الزعفراني448

137منه محمد سعيد محمد الخالل449

138.5ندى اشرف عبدالعزيز عبدالعاطى بكر450

132.5نور رفيق السيد خليل الشباسي451

133نور عماد عبدالناصر احمد452

129ابراهيم صبحى عبدالقادر محمد453

131.5احمد اسماعيل حامد ابواسماعيل454

106احمد حسام محمد الهياتمى455

130.5احمد خالد ابراهيم عوض456
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135احمد رمضان رمضان منصور457

126احمد صالح الدين سعيد المسمارى458

123احمد عبده عبدالرسول مرعى459

119.5احمد محمد محمد ابوزيد460

137.5اسالم السيد عبدالعزيز حسين461

137.5انس ابراهيم عبدالفتاح الحباك462

133اياد عالء سليمان ابوزيد463

126.5حازم احمد منتصر نافع464

124زياد ناصر المرسى عبدالعزيز465

129سليم وليد محمد عالم466

126.5ضياء القمر حامد عبدالحليم ابوخشبة467

127عاصم مهدى احمد الديباوى468

139عبدالرحمن احمد فتح هللا ابوقنديل469

127.5عبدالرحمن احمد محمد جميعى470

130.5عبدالرحمن اشرف فرج فليفل471

133عبدالرحمن هانى ابراهيم عالم472

132.5عماد جمعه السيد ابوسالم473

99.5عمار ياسر السيد السويسى474

129عمر صابر محمد ابوشوشه475

132عمر عبدالصادق محمد الصادق محمد476

130عمر عماد عبدالعزيز منيسى477

124.5كريم عفت عبدالمحسن الجمال478

134كريم وائل على على قنديل479

138.5مؤمن محمود فتح هللا الديروطى480

133مازن محمد رزق صالح481

126مالك محمود محمد السيسى482

125.5محمد اشرف محمد ابوالفتوح483

137محمد رمضان عبدالمحسن العباسى484

133.5محمد عبده محمد صالح485

134.5محمد غازى محمد بركات486

117نيازى نادى على حموده487

124يوسف محمد سعيد شهاوى488

131.5يوسف محمود عبدالمنعم المكاوى489

114اروى محمد السيد شحاته490

132اريام الشرقاوى احمد الحايس491

136اسراء ياسر محمد المسمارى492

125اسماء سعيد سعيد المسمارى493

110.5اسماء مرسى مرسى الديباوى494
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104.5االء  محمد محمد  حويره495

138.5االء حامد حسن فليفل496

124.5انسيان محمد انيس خليل497

121بسنت سامى عبدالعليم االمشيطى498

132.5حنين عبدالوهاب عبدالمجيد نافع499

136.5رنا احمد عبدالمعز عبدالسالم العبد500

137.5روان عادل سعيد فضل501

137سلمى كارم محمود محفوظ502

136سهيله محمد عبدهللا المنوفى503

127شهد الشطورى محمود الشطورى504

119.5شيماء على خميس راشد505

122فاطمة عادل سعد البرقامى506

104كنزى احمد محمد همام507

134.5لجين ايهاب محمد باشا508

107.5لوزان احمد رمزى احمد فؤاد طليس509

128.5مريم السعيد محمد السيد510

131.5مريم محمود مامون السويسى511

137.5مريم معتصم السيد االنصارى512

115.5مللك ماهر صبحى  المكاوى513

116.5منة هللا خالد ابوالفتوح عليوة514

104منه جهاد عزمى قبردى515

134منه فاضل محمد عيد516

125.5منه محمد حمدان درويش517

111منى عماد محمد فليفل518

114ميار العربى عبدالسالم النجاره519

132.5ميرنا احمد عبداللطيف الشاعر520

133.5ميرنا حاتم محمد شهاوى521

132.5نائله كمال محمد الرحمانى522

133ندى احمد محمد العرجاوى523

118نغم سامى عبدالمقصود ابوهيكل524

124.5نوال احمد سعد عفيفي525

135هاجر ياسر جابر حموده526

120هدير عصام فوزى البنا527

139.5يارا محمد ماهر عتمان528

132يمنى اشرف عبدالحميد ابوالعنين529

109.5احمد حمدان سعد على فتح الباب530

129.5شهاب سعيد محمد ابونوفل531

134عمرو نسيم مرسى عبدالجواد532
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125محمد اسامة محمد محمود ابوجويلى533

131.5بسنت مصطفى فتحى عبدهللا مرعى534

131منار عبدالحميد عبدالحميد على ابوعالم535

137احمد سامى ابراهيم سليمان الشامى536

137احمد طارق عبدالهادى على عيد537

135.5احمد وليد محمد ابراهيم الدرولي538

138ادهم عمرو السيد البدوي دويدار539

138السيد مصطفى السيد مصطفى المتولي540

138حازم احمد محمد السيد عبدالواحد541

134زياد محمود العدوى على السواح542

139عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد عثمان حجازى543

139.5عبدالرحمن وليد محمد عبدالغنى عبدالعال544

139عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالحميد غالى545

139عمار محمد فكرى على الهاللى546

135عمر احمد فاروق علي عبدالرحمن بدوي547

136عمر محمد السيد محمد محروس ابوحسين548

136.5محمد سعد محمد عزت محمد علي عبدالعال549

129محمد محمود الحسينى موسى رخا550

139محمد نبيل على بدوى حسن551

137.5يوسف القناوى السيد محمود القناوى على552

139.5ايمان ابراهيم يوسف محمد السيد البدالى553

138.5ايمان هشام سامى احمد جمل554

139.5ايه حسام عبدالغنى محمد555

126زهراء السيد ابراهيم موسى رخا556

138زهوة احمد البدراوى احمد الشيخ557

137سلمى احمد على جاد الرب احمد558

136.5شهد ايمن سامى محمد النصراوى559

138شهد طارق السيد السعيد الشربينى560

136شهد عبدالمنعم عبدالواحد متولى غالى561

136فريدة محمد ماجد السيد ابوالوفا562

135.5مروه محمد يوسف عبدالسالم الشحات563

132.5مريم وافى سعد الموافى السعيد564

137منه احمد السيد عبداللطيف رخا565

128.5ميرنا نشات سمير مجلع جوهر566

138.5نغم نسيم محمد ابراهيم عالم567

127.5نورهان نشات سمير مجلع جوهر568

132.5نيفين على العدوى على السواح569

138احمد حسام الدين احمد عبدالقادر الكرداوى570
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139امجد ماجد احمد شلبى571

137.5ذياد محمد كامل الدسوقى الششتاوى572

123.5عبدالرحمن وليد عبدالرحمن المنسى مصطفى573

123عبدهللا عيد عبدالحميد على ابراهيم574

129عمر احمد محمد السيد محمد575

133محمد احمد حامد المرسى576

119محمد سامح احمد عبدالقادر الكرداوى577

135محمود ياسر محمد حمزه  حجازى578

126.5يوسف محمد احمد يوسف شمس الدين579

131اسماء شريف البكري البدراوي580

139.5اميره اشرف عبدالفتاح محمد البيلى581

130.5اميره محمد جمال الدين شلبي عوض582

118.5امينه السيد غازي محمد شرف583

136ايناس السيد محمود يوسف584

136.5حنين ايهاب متولي الدسوقي585

126.5رانيا خالد محمد غانم فرج586

124رحيل الدسوقى ابراهيم الدسوقى ابراهيم587

131شذا رزق ابراهيم رزق588

138.5عزه عبدالمنعم ابراهيم محمد العشرى589

121مريم ياسر محمد حمزه حجازى590

124ندى وليد محمد شعبان591

138.5نورهان احمد سامي محمد عبدهللا592

71.5نورهان علي عبدالحميد علي ابراهيم593

120نورهان هانى عبدالحميد على شبكه594

113.5يمنى محمد فؤاد الرفاعى السيد بدره595

122.5السيد خالد السيد لطفي596

124خالد حسن عبدهللا موسى علي597

128.5خالد رضا صديق سعد البهنسي598

114عبدالرحمن سامي الشحات علي599

129.5محمد ايمن علي احمد عبدالرحيم600

135محمد حمادة حسن عوض عبدالحافظ601

136محمد نشات ابراهيم زكي مصطفي602

132.5مصطفى كمال عبدهللا موسى علي603

134.5يوسف امير السيد عبدالمقصود مراد604

132خلود خالد السعيد علي احمد الصفطاوي605

133.5دنيا وليد حليم سالمة606

134.5فاطمة حمادة حسن عوض عبدالحافظ607

119.5احمد ابوالمكارم مصطفي مهنا608
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101احمد اسامه على على قطب موسي609

127.5احمد محمد سداد محمداحمد عوضين610

114احمد محمد عبدالدايم سليمان ابوشادي611

118.5احمد نبيل محمد عكاشة السري612

136اسامة رمضان احمد رمضان السيد قميقم613

134ايهاب السعيد محمد محمد رمضان عميره614

133.5حافظ كرم حافظ علي حطيبه615

136حسام محمد فؤاد عباس المحالوي616

129.5خالد يونس عبداللطيف يونس617

135.5زياد الحمادي عبدالنعيم الحمادي618

132.5سعودي خالد السعودي علي طه سكين619

129.5عبدهللا طلعت محمد عبدالتواب شبار620

131.5عمر عبدالعزيز محمد الدسوقي الشرنوبي621

124عمر محمد احمد السيد سالم622

133عمر محمد عبدالودود عبدالواحد حرب623

123.5عمر محمد فتحي حسن عبدالكريم624

97عمرو محمد محمد دسوقي الشرنوبي625

132كريم احمد عاصم علي مصطفي  جلو626

136.5كريم محمد سعد محمد موافى سعد627

136لؤى محمد عبدالحليم عبدالخالق بارومه628

116.5محمد حمدي فؤاد السيد احمد القاضي629

132.5محمد عبدالصمد يونس عبدالحميدعبدالصمد630

127.5محمد فيصل احمد متولى محمد631

128.5محمد مراد صابر محمد احمد عبدالعزيز632

132محمود امام سعد محمد فراج633

129مروان محمد محمد احمد محمد سليمان634

139يحيى سيد احمد محمد محمد عاشور635

126يوسف حاتم محمود ياقوت محمود636

79يوسف رضا محمد ابوالعزم الغزي637

132.5يوسف عبدالمرضي بدير فرحات حجازي638

131.5يوسف محمد احمد عبدالمولي المحروق639

129.5يوسف محمد عبدالجليل مصطفي الصباغ640

119اروي اسامة سيد احمد الزاهي عطيه641

131.5حبيبه وليد عنتر حسن عدوى642

108فاطمة سامي جاهين رزق643

134فاطمه زغبي السيد الحمادي644

124.5فرح محمد ابراهيم ابراهيم غازى حجازى645

93فريده رزق محمد ابراهيم الغباري646
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123كرستين فاروق عطيه معوض647

133.5منه سامح ابراهيم ابوالمعاطى احمد جعوان648

137.5نورهان ناجى محمود حمدى محمد شفيق احمد649

129ياسمين محسن عبدالحميد عباس رجب650

108عالءالدين طاهر محمد على بكرى651

132عمر على على االلفى محمد652

98محمد اسالم محمد مرسى الفار653

123.5محمود عبدالكريم محمود عبدالتواب مصطفى654

110.5يوسف عبدالسالم سعد احمد655

116احالم حلمى حلمى ابراهيم العشماوى656

126بسمله لطفى السعيد عبدالقادر القلفاط657

121.5سامرينا السيد محمد عبدالرازق بلتاجى658

105مريم خيرى عبدالباسط عبدالباسط مرزه659

121مى صابر محمد محمد محمد شمس660

129نورسان محمد مطاوع السعيد ابوصالح661

128.5يارا عبدهللا محمد عاطف على دردره662

106.5ابراهيم احمد احمد مصطفى محمد1001

102ابراهيم احمد محمد ابراهيم جمعة1002

95ابراهيم طارق ابراهيم عطيه1003

126ابراهيم عبدالحكيم بدير محيرب1004

117.5ابراهيم محمد ابراهيم محمد عالم1005

122.5ابراهيم محمدعبدالعزيزمحمدسيد احمد ابوعمر1006

126ابراهيم هانى ابراهيم حميده محمد عثمان1007

138.5ابراهيم ياسر محمد حافظ1008

100.5احمد ابراهيم محمد على عطيه1009

127.5احمد احمد فهمى على احمد صالح1010

126احمد اسامة عبدالعزيز محمود بيومي1011

134.5احمد اسامه حمدى محمد المرسى1012

125.5احمد اشرف فوزى فؤاد ابراهيم1013

135احمد السيد بدير معوض عبدالفتاح1014

129.5احمد السيد عبدالمنصف السيد ابوالشهود1015

111احمد امين بسيوني عبدالعزيز عيسي1016

118احمد ايمن محمد عبدالرحمن ابوعلي1017

94احمد ايهاب السيد عبدالعاطى كشك1018

135احمد ايهاب سعد يوسف خليل1019

134.5احمد بسيوني حسن بسيوني1020

136.5احمد تامر عبدالفتاح يس عبدالفتاح1021

134احمد حازم محمد الطوخى عواد1022
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129احمد حسام السيد عبدهللا شلبي1023

131احمد حسن فتحي عوض عبدالحميد1024

132احمد خالد عبدالملك محمد عبدالغفار1025

137احمد خالد محمد حافظ شرف1026

129احمد رجب عبدالسالم رجب جعفر1027

108احمد رجب عطيه عبدالفتاح عطيه1028

97احمد رضا بدير محمود شنح1029

136.5احمد رضا عبدالحليم متولى عياد1030

127.5احمد رفيق الجرجاوى شعيب1031

133احمد رمضان محمد بكر حميده1032

123احمد سمير احمد فؤاد حسن العكيه1033

132احمد شريف ابوشعيشع السيد ابراهيم1034

101احمد شعبان سعد ابراهيم صبرة1035

123احمد شكري سيد احمد جندي1036

136.5احمد صادق محمد احمد محمد غالب1037

137احمد طارق الششتاوى سليمان على حسن1038

136.5احمد عادل محمد عبدالمجيد قبطان1039

137احمد عبدالباسط علي عبدالرزاق علي1040

117احمد عبدالعزيز السيد ونيس الحارس1041

135.5احمد عبدالغني ابرهيم سعد1042

132.5احمد عبدالهادي رجب عبدالهادي حجازي1043

136.5احمد عصام مصطفي عبدالرحمن مرسى1044

120.5احمد عيد علي مصطفي ابوالعين1045

88.5احمد فتحي عبدالسالم عبدالعزيز درويش1046

129احمد فتحي فرج سيد احمد السيد1047

133احمد فوزي السيد احمد شعبان1048

126احمد كمال طه محمد صديق1049

130احمد مجدى محمد ابوالمجد محمد1050

108احمد محمد احمد ابراهيم محمد1051

100.5احمد محمد احمد زكريا الكومي1052

105احمد محمد الدسوقي ابراهيم خطاب1053

133احمد محمد السيد ابراهيم الخولى1054

118احمد محمد زكى غازى موسى1055

127احمد محمد صادق عبدالحميد جوده1056

133.5احمد محمد عبدالمنعم محمد الصفطاوى1057

135.5احمد محمد على السيدعلى1058

131.5احمد محمد محمود علي خليل1059

115.5احمد محمد مرشدي السيد مرشدى1060
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119احمد محمود احمد بلناجى معتوق1061

133.5احمد محمود فؤاد عبدالعزيز حسين1062

138احمد ندا حسنى ندا الغنام1063

137.5احمد نشات عبدالعاطى احمد حرويس1064

103.5احمد هانى جميل حسين العبد1065

111احمد هاني مصطفى علي احمد1066

130احمد وائل احمد علي سعادة1067

134احمد وائل السيد عوض عريف1068

76احمد وجدى محمد وجيه الشراكى1069

126ادهم احمد محمد احمد فرج1070

129.5ادهم محمد علي الشربيني محروس1071

97ادهم محمد هنداوي محمد1072

132.5اسامه محمد عبدالعزيز جمعه شمس الدين1073

122.5اسالم احمد مغازى حسن النحاس1074

124اسالم رافت عبدالسالام عجور1075

121.5اسالم سليمان سعد سليمان االشطل1076

125اسالم هاني فريج ابوالعنين حسين1077

27اكرامى وليد السيد ابراهيم شعيب1078

123اكرم هشام عمر حسن عبدهللا مفتاح1079

119.5الحسين ابراهيم عوض فيود1080

137.5السيد محمد السيد محمد غازى1081

137.5الشريف سامح محمد علي حسن1082

128.5امجد ضياءحمدى سعد عبدالقادر عماره1083

132امير مجدي زيدان مرسي1084

132.5انس احمد عبده محمد احمد عمر1085

131.5انس حمدي محمد متولي شتا1086

132انس محمد فتوح ابراهيم الغفلول1087

125.5اياد احمد خيري عبدالسالم مرسي فايد1088

111اياد سميح محمد لطفى طايل يوسف1089

122باسل طارق محمد احمد سالم1090

118.5باسل محمد حلمي عطيه الوكيل1091

100.5باسل محمد على محمد تاج الدين1092

114بالل محمد احمد محمد بدوى هالل1093

134بولس عصام رشدى صالح بهمان1094

88.5جابر اشرف جابر محمد الرشيدي1095

122جالل محمد جالل زيدان1096

121جمال فتحي علي عبدالقادر مرة1097

134حازم اشرف محمد ذكي على1098
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131.5حازم مصطفي محمد ابراهيم البديوى1099

130حذيفة شعبان السيد عبدالمولى مندور1100

137.5حسام الدين مصطفي مخلوف عبدهللا خفاجى1101

122.5حسام ممدوح السعيد السيد علي1102

131حسن راضي عبدالعظيم حسن ابوشعيشع1103

98.5حسن محمود الحسيني رمضان الزواوي1104

113حسن يونس حسن يونس صقر1105

104حسين احمد حسين عبدهللا1106

87.5حسين محمد حسين احمد حسين1107

126حمزه حسني عبدالسميع حسن شهاب الدين1108

133.5خالد ابراهيم سعد هللا الشامى1109

131.5خالد احمد مصطفى احمد ابوالنجا1110

113.5خالد الهيثم حسين مصطفي عليان1111

125خالد عبداللطيف حسين سعد عمر1112

128.5خالد عبدالمنعم فاروق عبدالمنعم الخياط1113

137.5خالد نشات حمدان عبدالعزيز احمد1114

129.5خالد وليد فؤاد حامد جاد1115

129.5رفعت طارق رفعت محمود رشوان1116

132.5زياد احمد عبدهللا ابراهيم عبدالخالق1117

98زياد احمد مبروك احمد سالم1118

107.5زياد اسامه محمد محرم زهران1119

123زياد تامر حسن بدر مرسى النجار1120

110زياد صبحي محمد السيد حسان1121

136زياد طارق السيد ابراهيم السخاوى1122

132زياد عيد احمد سعاده علي غالي1123

137زياد محمد احمد دياب علي1124

108زياد محمد محمد احمد موسى1125

125.5زياد وجيه عزت محمد احمد1126

113سعد عرفه يوسف سعد حنيش1127

113سيد منصور السيد قطب ابراهيم1128

118.5سيف الدين محمد طه عبدالعال مصطفى الشراكي1129

120.5شريف فوزي محمد محمد يوسف ندا1130

134صبري علي سعيد السعيد زغدان1131

134صالح الدين فوزي علي اسماعيل محمد1132

115.5طارق عمرو حسن عبدالسالم بدر1133

137عبدالرحمن ابراهيم السيد ابراهيم خليل1134

111.5عبدالرحمن احمد طه محمود جبر1135

114.5عبدالرحمن احمد محمود طلحه الشيتانى1136
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129.5عبدالرحمن اشرف عبدالرحمن على الذكري1137

138عبدالرحمن السعيد محمد على اللواتى1138

129عبدالرحمن السيد ابوالعباس عبدالرحمن كساب1139

115.5عبدالرحمن السيد السيد السيد الشناوى1140

136.5عبدالرحمن المعتصم عبدالرحمن داود1141

132عبدالرحمن ايمن عبدهللا علي شعيب1142

130عبدالرحمن جمال احمد اسماعيل محمد1143

138عبدالرحمن حسن بسيونى على عيسى1144

135.5عبدالرحمن حلمي عبدالشافي حسين عكاشة1145

86عبدالرحمن رضا احمد محمد طايل1146

126.5عبدالرحمن رفيق احمد قاعود سليم1147

134عبدالرحمن زغلول عبدالرازق احمد الصعيدى1148

132عبدالرحمن زكريا حامد احمد الموافى1149

119عبدالرحمن سامح خميس مسعود سالم1150

91.5عبدالرحمن صالح عبدالحميد بدر عبدالجليل1151

117عبدالرحمن صالح مكرم عبدالوهاب عبدالحميد1152

123عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم1153

131عبدالرحمن عبدهللا عبدالنبى محمد خضر1154

128.5عبدالرحمن عماد رجب محمد بلتاجى عويضه1155

134.5عبدالرحمن فوزي ابراهيم ابراهيم محمد1156

99.5عبدالرحمن محمد احمد احمد مغنم1157

130.5عبدالرحمن محمد بهي السيد المتولي شحاتة1158

128عبدالرحمن محمد عبداللطيف محمد صالح1159

97عبدالرحمن محمد عزت بير ابوزيد1160

131عبدالرحمن محمد عيد محمد عبدالسالم1161

131.5عبدالرحمن محمد فتحى النادى محمد1162

133عبدالرحمن محمد فوزى عبدالستار حجاج1163

98عبدالرحمن محمد فوزي محمد عبدالعزيز1164

120عبدالرحمن محمود علي محمد ابوالسبح1165

126.5عبدالرحمن محمود غالب احمد غالب1166

122.5عبدالرحمن محمود محمد اسماعيل حسين1167

133عبدالرحمن مصطفى نوح مصطفى البسطويسى1168

131.5عبدالرحمن وائل الحسيني احمد هيكل1169

100عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد ابوشعيشع حمود1170

94.5عبدالعظيم احمد عبدالعظيم ابواليزيد االخضر1171

139عبدالفتاح ايمن عبدالفتاح محمود الحايس1172

134.5عبداللطيف محمد محمود جالل السيد ابوطبل1173

136عبدالـلـه اشرف ابراهيم عبدالجواد حسن1174
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99عبدهللا حاتم عبدهللا الجوهري سعد1175

135.5عبدهللا خالد سعد ابراهيم محمد1176

132.5عبدالـلـه شريف عبدالـلـه طلبه محمد1177

128عبدهللا عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز1178

102عبدهللا عبدالفتاح محمد محمد سعيد1179

126عبدالـلـه مسعد فهمى حسن سعده1180

91عبدهللا ناصر احمد ابوشعيشع السيد1181

127.5عبدالمجيد رافت عبدالمجيد السباعي1182

109.5عبده محمد محمود صالح1183

135عصام الدين رشدي عبدالقتاح محمد على1184

111عالء احمد علي خليل ابراهيم1185

119.5عالء الدين اسامه رجائي محمد الزغبي1186

117عالء بركات محمد بركات عوض1187

124على السعيد على عبدالقادر حجازي1188

116.5على عمار محمد احمد غانم1189

133.5علي فايز علي عبدالعزيز فراج1190

135.5على محمد السيد على عبدالوهاب السيد1191

138على محمد كامل على يوسف رزق1192

124.5عماد توفيق حسين عبدالرؤف سعدة1193

112عمار ابراهيم المرسى ابراهيم نصار1194

107عمار محمود حسن محمود موسى1195

105.5عمار هشام عبدالسالم عبدالعزيز عويضه1196

117عمر ابراهيم عبدالشافى ابراهيم عيد1197

112عمر احمد جمال علي رمضان1198

130.5عمر النميرى سيداحمد ابوالمجد1199

129عمر ايمن فؤاد  عبدالهادي عاشور1200

131عمر جمال سامي عبدالحميد زهران1201

133.5عمر حاتم الحمادى موسى ارز1202

136.5عمر رضا عبدالواحد الحق1203

134عمر شلبي محمد سيد احمد1204

138عمر عبدالمعطى عبدالمعطى عطا الـلـه ادم1205

132.5عمر عبدالنبى بسيونى عبدالعزيز عبدالمطلب1206

131عمر عزت مسلم غازى يس1207

131.5عمر على احمد ابراهيم الصياد1208

131.5عمر محمد ابراهيم حسين الشامى1209

129.5عمر محمد السيد اسماعيل الحمراوى1210

126عمر محمد بدير محمد سيد احمد1211

138عمر محمد عبدالعزيز جمعه شمس الدين1212
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139.5عمر محمد مختار احمد المرادني1213

137عمر هانى طالب بسيونى السيد1214

135عمرو السيد غريب السيد الوكيل1215

139.5عمرو بسيوني صالح الدين بسيونى عشماوى ابوالسعود1216

139.5عمرو خالد السيد حسن صقر1217

136عمرو خالد عزت محمود المنياوى1218

136.5عمرو خالد محمد الحسيني جامع1219

137.5عمرو خالد محمد حامد البابلى1220

137.5عمرو محمد السباعى ابراهيم السباعى1221

117.5غسان السيد صالح بسيونى السعيد1222

130فؤاد احمد فؤاد اسماعيل عيسوى1223

135.5فارس احمد خليل ابراهيم جاد1224

41.5فارس احمد فتوح محمد زيتون1225

115فارس اسامه السيد ابوالخير عبدالحميد1226

123.5فارس محمد احمد حمدى محمد الزاهد1227

137.5فارس هشام محمد محمد اسماعيل عامر1228

130فارس وليد بدوى بدير الشين1229

121.5فلوباتير فادى نزيه لوقا فهمي1230

105.5كامل السيد كامل حافظ عباس1231

114كريم السيد محمود كمال مصطفى1232

137.5كريم ايهاب خليفه خليفه1233

135.5كريم ايهاب عبدالرازق عبدالحميد ابراهيم1234

138كريم حسن السيد عبدالمنعم  محمد1235

96كريم عادل نجم احمد ابوحصوه1236

63.5كريم مجدى صادق عبدالكريم حسن1237

112كريم محمد امين محمد مصطفي امين1238

121كريم محمد عبدالعال علي حسن1239

133كريم محمد محمد حسن قايض1240

127كريم ممدوح عبدالمطلب مصطفي خليل1241

137كريم منيار زكي موسى الشامي1242

131كريم ناصر محمد قطب1243

135كريم وليد سعد محمد الزهار1244

132.5مؤمن احمد طه محمد ابوزيد1245

125مؤمن اسامة محمد احمد عشبة1246

129.5مؤمن وائل محمد لطفي طايل يوسف1247

132.5مازن وائل احمد محمد السعدى1248

126.5مالك اشرف كامل متولي عمر1249

129محمد ابراهيم عبدالمنعم فتوح الجوهري1250
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137محمد ابراهيم محمد يوسف جبر1251

118.5محمد احمد السيد عبده الدكروري1252

117محمد احمد سيد احمد السيد عامر1253

127.5محمد احمد شوقى عبدالرازق السعدنى1254

136محمد احمد عبدالفتاح رفاعى منصور1255

130محمد احمد عبدالقادر غازى الشناوي1256

103محمد احمد عبدالنبي احمد الصردي1257

120محمد احمد فتحى احمد الصاوى1258

117.5محمد احمد مادح احمد محمد دبش1259

124محمد احمد ماهر الشواف1260

130محمد اسماعيل محمد عيسي محمد خليل1261

135.5محمد اشرف فؤاد محمد عفيفي1262

129محمد اشرف نبيه عبدالوهاب عبده1263

135محمد الحسينى فؤاد عبدالقادر محمد1264

112محمد السيد احمد السيد الجمال1265

132.5محمد السيد المغاورى متولى بسيونى1266

76محمد السيد عادل حامد خليل1267

134محمد السيد محمد فهمى الشناوى1268

130.5محمد انور فوزى مبروك ابراهيم1269

136محمد ايمن طه محمد ابوزيد1270

123محمد بهاء الدين محمد محمد غنيم1271

126.5محمد جمال صالح درويش شلتح1272

136محمد حاتم رمضان عطيه بدر1273

133محمد حازم عبدالنبي ابراهيم عجالن1274

109محمد حب هللا عوض اسماعيل النوساني1275

137محمد حسن على قطب موسى1276

136.5محمد حسن محمد موسي بازيد1277

76.5محمد حسين السيد مرزوق1278

134محمد خالد محمد على1279

134محمد خيري مصطفي عبدالجليل سالم1280

99محمد رزق محمد رزق الويشى1281

109.5محمد رضا عبدهللا محمد خلف هللا1282

133.5محمد رضا محمد احمد حسن بلتاجى1283

97.5محمد رمضان محمد احمد حسانين1284

135.5محمد شريف مصطفى ابراهيم عمر1285

133محمد شعبان عبدهللا علي عبدهللا1286

77.5محمد شوقي على ابراهيم الجعار1287

108.5محمد صفوت جمعه حسن1288
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120.5محمد صالح ابوشعيشع متولي ابوشعيشع1289

43محمد صالح فتحي مرسي علي1290

128محمد طارق محمد على ابراهيم1291

123محمد طلبه مصطفى عبدالعال تمراز1292

122.5محمد عادل سعد حسن1293

133.5محمد عبدالستار سالمه ابراهيم مصرى1294

133محمد عبدالعاطى عطية الدسوقى عبدالواحد1295

131.5محمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز القرش1296

131.5محمد عبدالفتاح محمد عزت مريكب1297

132محمد عبدالواحد محمود درويش سويد1298

96محمد عصام توفيق الشربيني1299

132محمد على احمد محمود مرزوق1300

77محمد عمرو محمد سعد السيد مرزوق1301

118محمد فايد عبدالسالم هاشم محمد1302

117.5محمد كمال السعيد محمد عويدات1303

127محمد محمد عبدالحميد قطب سالمه1304

126.5محمد مسعد عبدالهادى السيد على خميس1305

136.5محمد مصطفى احمد ابراهيم غانم1306

124محمد مصطفى الزاهى عبدالباعث1307

113محمد نبيل سليمان ابوزيد ابراهيم1308

131محمد نسيم مرسى عبدالعزيز مرسى1309

41محمد هاني محمد مسعود سالم خميس1310

99.5محمد همام عبدالباعث عبدالقادر خلف1311

125.5محمد هيثم محمد علي ندا1312

98.5محمد وائل محمد الشربيني الجميعي1313

137.5محمد وائل محمد رمضان محمد سالم1314

138.5محمد وحيد بهجات ابراهيم بدوي1315

126.5محمد وليد احمد محمد عبدهللا ابوالسيد1316

129.5محمد وليد محمد محمد العماوي1317

112محمود احمد ابراهيم محمود هالل1318

127محمود احمد توفيق عبدالمجيد محمد1319

124محمود السيد عبدالرحمن عبده حماد1320

137محمود ايسم محمود على فايد1321

135محمود ايهاب عبدالواحد عبدالسالم1322

45محمود تامر عباس عبدالسيد جمعه موسى1323

131محمود صابر السيد حمدهللا ابوالمكارم1324

120.5محمود عبدهللا بيلي علي1325

128محمود على رمضان علي الشريف1326
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124محمود محمد السعيد محمود العشري1327

128.5محمود محمد السيد الدسوقى اللواتى1328

122محمود محمد الشحات احمد عبداللطيف1329

132.5محمود محمد عبدهللا محمد1330

119.5محمود محمد على السيد معوض1331

135.5محمود محمد متولى السعيد احمد1332

135.5محمود مصطفي محمود يونس مصطفي1333

109محمود ياسر محمد عبدالحميد ابوالمجد1334

121.5مروان محمود سعيد السيد القرشى1335

113مروان ياسر لطفي البرنس السعيد1336

129مصطفي احمد مصطفي طلحه زغدان1337

50مصطفى السيد برغوت محمد برغوت1338

86.5مصطفى خالد مصطفى عبدالعال حنيش1339

131مصطفي سامي ابوالفتوح عبدالعاطي سليمان1340

127مصطفي طلحه مصطفي طلحه زغدان1341

134مصطفى عبدالرحمن رمضان الشافعى1342

107مصطفي محمد حمدين محمد الصاوى1343

129مصطفى محمد عاطف عبدالعليم النورج1344

137مصطفي محمد فهمي الدكروري عبدهللا1345

68مصطفي محمد مصطفي عبدالعزيز اسماعيل1346

130.5مصطفى محمد مصطفى عثمان المارية1347

126.5مصطفى محمد مصطفى مصطفى عرفه1348

136.5مصطفى محمود محمد محمود المغربي1349

75معاذ سامح محروس نعمة هللا1350

138.5معاذ محسن محمد سعد سالم1351

139ممدوح ابراهيم ممدوح ابراهيم جويد1352

134.5مهاب السيد عوض الـلـه مصطفى عبدالمجيد1353

127مهند الشوادفى زكريا احمد حسن1354

137مهند مجدى رفعت ابراهيم ابوموته1355

136مهند مجدى عبدالستار السعيدعطا1356

132.5مينا اسكندر جميان اسكندر ابراهيم1357

128.5مينا ويصا زكى حنس1358

137.5ناجى جمال محمد عبدالسالم محمد1359

132نادر عيد اسماعيل محمد ابوالمجد العبسى1360

97.5نور الدين حسام عونى محمد السيد1361

117نور الدين محمد عبدالمقصود محمود مغازى1362

114.5نور الدين مختار مختار عبدالمقصود نمشه1363

122.5هاني محمد ابوشعيشع يونس محمود مسعود1364
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128.5هشام محمد اسماعيل على عويضه1365

137هيثم امجد عبدالحميد بدوي عبدالحميد1366

131.5وجدى محمود محمد وجدى ابواليزيد1367

132يحي محمد يوسف حسن جاب هللا1368

138يوسف ابوالحسن محمد محمود ابوالنضر1369

137يوسف احمد عبدالقادر احمد عبدالحافظ1370

128يوسف اشرف ابراهيم محمد ابوطالب1371

104يوسف اشرف عبدالفتاح محمد الخياط1372

112.5يوسف السيد محمود كمال مصطفى1373

127يوسف خالد يوسف علي عيسي1374

120يوسف سامي مصطفى  احمد الشيمي1375

126يوسف صالح سعد عبدالمعطى زايد1376

131.5يوسف طلعت محمد السيد1377

136.5يوسف عاطف عبدالمجيد سالم موسى1378

126.5يوسف عبدالرحمن عبدالحميد احمد العاصى1379

96.5يوسف عبدالنبي عبدالعزيز احمد عبدالخالق الشراكى1380

125يوسف محمد خميس مسعود سالم1381

137.5يوسف محمد عبدالوهاب محمد الصنفاوى1382

132.5يوسف محمد ماضي شاهين1383

130يوسف محمد مسعد بسيونى ابوشعيشع1384

133.5يوسف محمد هشام ابراهيم بكر1385

127.5يوسف محمود اسماعيل سالمه وافى1386

84يوسف محمود بسيوني محمود ابوطالب1387

107.5يوسف محمود فهمي ابراهيم الفواخرى1388

100.5يوسف محمود مصطفى حجاج احمد1389

134.5يوسف هانى عبدالرحمن السعيد الكومى1390

0ابراهيم احمد ابراهيم حسن1391

113.5ابراهيم اسامه محمد على بدر1392

111.5ابراهيم اشرف كمال ابراهيم غانم1393

69ابراهيم شعبان عبدهللا شعبان داود1394

109احمد ابراهيم طلحه ابراهيم عكاشه1395

96احمد السيد صالح احمد1396

134احمد السيد عبدالباسط اسماعيل ابراهيم1397

95.5احمد السيد مصرى السيد سالم1398

105احمد ايمن عمر مرسى السيد1399

73.5احمد جمال الدين محمد عبدالرحمن عبادى1400

126.5احمد جمال الشناوى مرسى حسنين1401

132احمد حسام الدين عبدالستار عبدالباقى الشربينى1402
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105احمد رضا على فرح نصير1403

87احمد فريد ابراهيم على دغيدى1404

84احمد كرم السعيد محمد يوسف1405

124.5احمد محمد احمد محمد السيد النجار1406

136احمد محمد السيد رمضان محمد1407

131احمد محمد حسن عبدالال1408

118.5احمد محمد راشد محمود عبدهللا راشد1409

132.5احمد محمد رمضان محمد سليم1410

84احمد محمد شبل عبدالسالم سيد احمد1411

128.5احمد محمد عبداللطيف لطفى ابراهيم حجازى1412

119احمد محمد محمود حجازى عالم1413

116.5احمد محمد يوسف حجازى على1414

90احمد محمد يونس على يونس1415

112.5احمد محمدى احمد عبدالحليم منيسى1416

122احمد وحيد فاروق احمد سيد احمد1417

101.5احمد وليد احمد فتوح احمد ابراهيم1418

105.5ادهم محمد عبدالعال قاسم محى الدين1419

118.5اسالم ايمن طه مبروك الشهاوى1420

111.5اسماعيل خالد منصور محمد بدوى1421

131الباسم محمد ابراهيم ابراهيم شحاته1422

111.5البراء عبدالرحمن حمدى محمد النواصره1423

117.5المعتز باهلل اسماعيل مصطفى ابراهيم معتوق1424

83امير محمد حامد خليفه محمد1425

116امين السيد امين محمود محمد كساب1426

118.5انس السيد عبدالرحمن خليل اللقانى1427

111انس ضاحى صبحى عبدالنبى المزين1428

98.5ايهاب محمد مجاهد بدران يوسف1429

134.5ايهاب ياسر شعبان عبدالحميد محمود1430

75.5بدير محمود بدير البرقى1431

76.5بالل ايمن فاروق رجب الدماطى1432

138بالل محمد محمد السيد يونس1433

89.5تامر احمد دهشان جدوع شريف1434

123حازم السيد احمد غازى جواد1435

55حازم مصطفى محمد عطيه زغدان1436

83حسام اشرف حامد خليفه محمد عبدالباقى1437

90حسين البسيونى محمد اسماعيل عبداللطيف1438

60حسين عاطف حسين محمود ودن1439

138.5حمدى السيد السيد حسن الجريدى1440
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119.5خالد احمد عبدالسالم تاج الدين محى الدين1441

134.5خالد رضا رمضان مصطفى بليح1442

134.5خالد سعد فوزى محمود سليمان1443

131خالد وليد فتحى مرسى الشامى1444

82.5خالد وليد محمد عبدالحميد مصطفى1445

139ذياد عبدالمنعم محمود عبدالجيد الليثى1446

139رامى عبدالمنعم ابراهيم عبدالفتاح الجريدى1447

120.5زياد محمد عبدالحليم محمد ودن1448

132.5زياد محمد فاروق حسن عفيفى1449

122زياد محمود سيد محمد عبدالمجيد1450

135.5زياد مدحت حمدين محمود االشرم1451

130.5زياد هانى فكرى فرج بدوى1452

131زياد هشام فاروق شحاته على1453

106صالح عمرو بدير بدير محمد ابويوسف1454

127.5صالح محمد السيد لطفى سعداوى1455

32.5عادل ابراهيم عوض اسماعيل على1456

118.5عادل عيد نجاح شعبان رمضان1457

138عاصم احمد عبدالصمد احمد عبادى1458

135.5عاصم اشرف محمد غانم محمد1459

132عاطف محمد حسين عبدالرحمن المنياوى1460

74عبدالحميد ايمن عبدالحميد محمد امين1461

113عبدالرحمن احمد فؤاد احمد رزق1462

77.5عبدالرحمن اشرف ابواليزيد ابواليزيد الهياتمى1463

76عبدالرحمن اشرف احمد عبدالسالم جاب هللا1464

139عبدالرحمن السيد احمد اسماعيل قرع1465

131عبدالرحمن باهر عمر بسيونى نوح1466

122.5عبدالرحمن جمال سيد احمد عبدهللا عبدالدايم1467

129.5عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن على الصنفاوى1468

136.5عبدالرحمن محمد السعيد عبدالرحمن الزواوى1469

94عبدالرحمن محمد محمد حسن على1470

109عبدالرحمن محمود محمد ابراهيم حسنين1471

117عبدالرحمن مصطفى ابراهيم محمود اسماعيل1472

125عبدالرحمن ياسر عبده كمال البرهامى1473

58عبدالعزيز احمد نسيم ابراهيم1474

114.5عبدالعظيم مصطفى مصطفى ابراهيم الماريه1475

128عبدهللا احمد معوض رمضان احمد1476

97عبدهللا سيف محمد محمد سليم1477

106عبدهللا عالء مرسى بدوى محمود1478
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93.5عبدهللا محمد السيد الششتاوى شلبى1479

92.5عبدهللا محمد بدير مبروك سعفان1480

107عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن1481

108عبدهللا محمود عبدالمنعم قطب االشوح1482

82عبدالناصر محمد بسيونى حسين حميده1483

116عصام عماد محمد على شكيبان1484

71.5عالء بهاء عبدالتواب عبدالحميد دويدار1485

97على عبدالخالق على متولى اللواتى1486

84على فتحى على عبدالحميد احمد ابوورده1487

128.5على محمد زكى حسين حمامه1488

125عماد خالد السيد فتحى محمد1489

98عمار جابر السيد محمد يحى1490

130.5عمار جمال محمود عبدالجليل1491

56عمار حسن صابر محمد الدسوقى1492

113.5عمار سامح شعبان مصطفى الهوارى1493

135عمر احمد السعيد عبدالرحمن الزواوى1494

131.5عمر احمد على سيد احمد الجمل1495

50عمر جالل محمد على شلبى1496

126.5عمر طلعت عبدهللا بسيونى ابوحلوه1497

138.5عمر عباس عباس ابراهيم جاد هللا1498

88.5عمر ماهر عبدالمنعم محمد ابراهيم هيكل1499

103عمر محمد عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز1500

74.5عمر مختار عبدهللا على سالم1501

103عمر وائل على عبدالحميد الجمال1502

129.5عمرو خالد رافت ابراهيم محمد1503

95عمرو خالد محمد محسن ابراهيم الشيتانى1504

113عمرو عبدالستار عبدالرؤف طه سليمان1505

79.5فاروق محمد فاروق محمد السماحى1506

119كريم ابراهيم سيد محمد محمد عبدالمجيد1507

97.5كريم ابراهيم عبدالنبى على عوض1508

86كريم ابراهيم مصطفى ابراهيم1509

96.5كريم ايهاب سعيد محمد منصور1510

99كريم حسين غازى بكر السماحى1511

103كريم خميس الغمرى حسن هيكل1512

90.5كريم سمير ابراهيم عبدالحميد بدوى1513

101.5كريم محمد عز الدين محمود عبدالهادى1514

124.5كمال عماد كمال عباس القصبى1515

125كيرلس وليم رزق هللا جوهر1516
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127.5لطفى عمرو نصر عمر محمد عمر1517

128.5مؤمن طارق عبدالمنعم حسين عبدالمجيد1518

121محمد ابراهيم رشاد مؤمن1519

127.5محمد ابراهيم مجاهد احمد السيد1520

124.5محمد احمد احمد احمد الزيات1521

80.5محمد احمد حسن ابراهيم شريف1522

70محمد احمد عبدالحميد مصطفى منصور1523

137محمد احمد عبدالعزيز النجار1524

128محمد احمد محمود اسماعيل البرهامى1525

132.5محمد احمد واصف محمد حسين1526

115محمد السيد عبدالمطلب عطيه على زغدان1527

128.5محمد السيد عبده غازى احمد1528

102.5محمد حازم رزق بدير محمد سالم1529

86.5محمد حامد محمد حامد شاهين1530

105.5محمد حسين ابراهيم محمود ابوالمجد1531

132.5محمد خيرى ربيع عباس1532

119محمد رجب محمد محمود الشيتانى1533

136محمد رضا محمد السيد جاب هللا1534

133محمد رمضان محمود رمضان حسين1535

134محمد سامح محمد عبدالغفار الجريدى1536

65محمد سعيد عبدالفتاح احمد معتوق1537

136.5محمد سمير ممدوح محمود الحشاش1538

100.5محمد شبل محمد شبل محمد مصطفى1539

134.5محمد صالح محمد محمد الدسوقى1540

136محمد طارق محمد نسيم مصطفى ابوعلى1541

110.5محمد عادل محمد السيد طلبه1542

119.5محمد عبدالحميد السيد البدوى محمد احمد شتا1543

133محمد عبدالرحيم حامد عبدالرحيم1544

116محمد عدلى عبدالستار احمد محمد1545

109محمد عصام امين على قابيل1546

118.5محمد عالء فهمى مصطفى الجندى1547

68.5محمد عماد عزت عبدالسالم سليمان1548

120.5محمد عنتر عبدهللا ابراهيم الشافعى1549

137محمد ماهر محمد السيد كساب1550

139.5محمد مسعد فتحى مسعد السيد1551

130.5محمد مصطفى صبحى عبده الطحان1552

79محمد هانى محمود طه احمد1553

119محمد وحيد السعيد مصطفى الحفناوى1554
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125.5محمود ابواليزيد عبداللطيف احمد المزين1555

124.5محمود احمد محمد محسن الخياط1556

98محمود اشرف عبدالمجيد غازى الشيمى1557

75محمود السيد غانم شلبى رجب1558

130محمود جابر عباس محمد عبدالعزيز1559

81.5محمود رضا صبرى عبده البرهامى1560

120محمود سعد قاسم عبده عبدالكريم1561

63.5محمود عبدالفتاح فتحى مصباح1562

134محمود عبدهللا فكرى عبدهللا فايد1563

58محمود عالء محمود عبده محمد1564

57محمود محمد كمال محمد شبل موسى1565

110.5محمود منتصر محمود عبدهللا الزغبى1566

60محمود ناصر ابراهيم حسن سليمان1567

53محمود هانى السيد احمد الجندى1568

71.5مصطفى ابراهيم محمد محمد سليم1569

89مصطفى اشرف عبدهللا شعبان داود1570

112.5مصطفى حاتم كامل محمد ابراهيم1571

129.5مصطفى عادل محمود ابراهيم خليل1572

115مصطفى عبدالسالم السعيد حسن عبدالقادر1573

118مصطفى محمود محمد على شتات1574

109معاذ محسن على طلحه البرقى1575

110.5مهدى محمد ابراهيم محمد منصور1576

73.5مهند خالد ابواليزيد محمد الشافعى1577

61.5مهند محمود محمد عبدالفتاح زراره1578

74ناصر عبده كمال عبده البزاوى1579

81هشام حماده محمد حافظ شندى1580

106.5يوسف ابراهيم مسعد مسعد الجريدى1581

128.5يوسف سعد محمد ابراهيم غنيم1582

114.5يوسف طارق رضوان جمعه عقل1583

101.5يوسف عقل نجاح عقل حسن1584

115يوسف محمد راشد عبدالمنعم الدكش1585

97.5يوسف محمود صبرى محمود داود1586

100.5يوسف محمود عبدالستار عبدالباقى الشربينى1587

96.5يوسف مصطفى رجب احمد جاد1588

69.5يوسف مصطفى سمير نور الشراكى1589

106يوسف مصطفى محمد محمد مصطفى1590

111يوسف ياسر السيد احمد منصور1591

101.5ابراهيم السيد محمد محمد المرسى1592
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61ابراهيم ايمن السيد عبدالرحيم عطاهلل1593

83.5ابراهيم بليغ حمدي عبدالحميد الشافعي1594

131ابراهيم حسن غازى حسن العوضى1595

119.5ابراهيم رضا ابراهيم اسماعيل الحمراوى1596

136.5ابراهيم محمد ابراهيم كساب عباس1597

117ابراهيم وائل رجب على السماحى1598

86ابوعبيده حسام حسن السيد متولي1599

100.5احمد ابراهيم احمد عبدهللا محمود1600

135.5احمد ابوالنور عبدالرازق مغازى1601

109.5احمد اشرف عبدالسميع عبدالسالم القرشى1602

78احمد الشحات محمد احمد محمد1603

108احمد جمال جوده عبدربه حضاره1604

120.5احمد جمعه عبده يسن محمد1605

95.5احمد حسن عدلى الدمراوى عبدهللا1606

117.5احمد رافت فهمى عبدالغنى1607

106احمد رضا السعيد عريف عبدالعال1608

102.5احمد شعبان محمد محمد الفقى1609

126احمد طه فتحى قطب نعناعه1610

91.5احمد عاطف عبدالحليم عبدالغني احمد1611

81.5احمد عبدالنبي عبدالمنعم ابوالمكارم احمد1612

105احمد عمر احمد علي صقر1613

129.5احمد عيد احمد السيد محمد1614

127احمد محمد اسماعيل محمد الدهشان1615

132.5احمد محمد انور توفيق نعمه هللا1616

122.5احمد محمد جميل عزيز الدين الشيتانى1617

127احمد محمد عبدالحميد احمد المهدى1618

119احمد محمد على محمد ابونجا1619

36.5احمد محمد محمد خضر حيان1620

53احمد محمد محمود محمد طبنجه1621

133.5احمد مصطفى السيد محمد سليمان قاسم1622

132احمد نادر البيلى ابراهيم1623

129احمد وائل رجب علي قنون1624

121.5احمد وسام محمد ابراهيم عطا1625

123احمد وليد خيرى حسين عبدالمعطى1626

131.5احمد وليد صابر بسيوني المرادنى1627

126.5احمد وليد محمد عبدالحميد الكومي1628

130.5ادهم رضا حسين عراقي خليل1629

131ادهم عبدالناصر سالم عبدالجواد موسى1630
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118ادهم مجدى محمد حماد يوسف1631

107ادهم محمد الششتاوي محمد النمر1632

106اسامه محمد عبدالفتاح مصطفى هليل1633

112اسالم خالد احمد ابراهيم شعيب1634

94اسالم فتوح جمعة السيد زغدان1635

120اشرف ياسر عبدالرحمن محمد دحدوح1636

118.5اكرم يوسف السيد ابراهيم المغربى1637

86الحسين عماد الدين عبدالغنى حسن كسر1638

114.5السعيد السيد السعيد السيد القاضى1639

113السيد اشرف السيد رمضان العشري1640

108.5السيد محمد السيد محمود الحمضى1641

123.5السيد يوسف السيد ابراهيم المغربى1642

128انور عثمان حلمى احمد ابراهيم1643

122اياد عبده وجدى حسين الفره1644

128اياد محمد احمد حسن1645

125ايمن فتحى برغوت محمد برغوث1646

127ايمن محمد معوض سيد احمد1647

65ايهاب انور محمد بخاطره لبيب شويل1648

116.5بدير السيد بدير علي عبدالرحمن1649

118بالل عادل محروس محمد الدهشان1650

117بهاء بيومي فاروق معوض العطار1651

109بوال اميل ميخائيل راشد1652

133جمال عصام عبدالعزيز ابوالخير1653

129حازم حسين حسين خليل الخياط1654

109حسام احمد محمد البكرى توفيق عبداللة عماره1655

84حسام احمد محمد سليمان العربى1656

84حسن احمد رشدى محمد حسن1657

126.5حسن رمضان حسن على سيد على البهنسى1658

131.5حسن محمد ابراهيم حسن الحدينى1659

134.5حسن محمد جمعه احمد المرسى1660

74.5حلمى محمد حلمى محمد مصطفى1661

101.5حماده ابراهيم عاشور احمد حسانين1662

71حمدى عماد حمدى الشوادفى اللواتى1663

125خالد عصام السيد على السيد1664

75.5خالد مدحت محمود احمد دنيا1665

129.5خالد ياسر محمد احمد فايد1666

70ذياد محمد يوسف عبدالمنعم السيد1667

89.5رزق محمد رزق قطب غازي1668
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77.5رضا محمد محمد ابراهيم الشوادفي1669

117.5زياد محمد ابراهيم فهمى ابراهيم1670

139زياد محمد السيد مصطفي عبدهللا1671

133زياد محمد رفاعي فكري حسين1672

116.5زياد محمد عبدالحليم عبدالرؤف1673

101.5سامى احمد اسماعيل موسى العربى1674

110.5سامى شادى خليل عرابى مصطفى1675

103سعيد احمد سعيد اسماعيل محمد1676

117.5سمير على مصطفى ابراهيم الماريه1677

67شادي ابراهيم عبدالدايم ابراهيم جعفر1678

131.5شهاب مصطفى السيد جعفر يونس1679

124.5طاهر ايهاب احمد عبدالمطلب احمد دغيم1680

125طه طارق محمد عنتر ابوالعمايم1681

94عادل سامح حميده عبدالغنى سالم1682

94.5عادل عماد فؤاد حسن محمد السيد1683

101.5عاصم رزق محسن رزق فراج1684

116.5عاصم سلطان السيد على حسن عامر1685

78عاطف السيد عبدالفتاح خالف1686

117.5عبدالحميد عزت احمد عبدالحميد الموافى1687

132.5عبدالرحمن ابراهيم الشوادفى ابراهيم سعد1688

133.5عبدالرحمن احمد السيد احمد الهمشرى1689

125.5عبدالرحمن احمد سمير احمد شهاوى1690

112.5عبدالرحمن احمد محمد احمد عبدالحليم1691

139عبدالرحمن احمد محمد سيد محمود شاذلى1692

131عبدالرحمن السيد عطا هللا سيداحمد قطب1693

115عبدالرحمن ايمن صبحي ابراهيم الجوهري1694

127.5عبدالرحمن رضا ابراهيم مرسى على1695

111.5عبدالرحمن رضا سعد عبدالفتاح محمد1696

70.5عبدالرحمن سعد بردليس احمد داود1697

62.5عبدالرحمن صالح محمد السيد سويلم1698

72عبدالرحمن طلب محمد محمد السيد هنداوى1699

96.5عبدالرحمن عادل رشاد محمود الدغيدى1700

99.5عبدالرحمن محمد السيد ابراهيم نايل1701

130عبدالرحمن محمد حنفي قطب السيد1702

120عبدالرحمن محمد صابر بسيونى المرادنى1703

117عبدالرحمن محمد عبدهللا الشناوى محمد1704

110عبدالرحمن محمد عزت عبدالهادى يونس1705

114.5عبدالرحمن محمد عطيه عيسى ابراهيم1706
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104.5عبدالرحمن محمد محروس عماد الدين بيومي1707

131.5عبدالرحمن محمد مصطفى محمود يوسف1708

127.5عبدالرحمن معتز بدير علي عبدالرحمن1709

91.5عبدالعظيم خالد عبدالعظيم على شقير1710

118.5عبدالعظيم يحيى عبداللطيف السيد ابوزيد1711

97.5عبداللطيف محمد عبداللطيف السيد ابوزيد1712

117عبدهللا ابراهيم مخيمر عبدالعزيز1713

74عبدهللا احمد احمد بسيونى احمد1714

83عبدهللا احمد نبيه بسيونى عبدالجواد1715

102.5عبدهللا اسماعيل عبدالعال عطيه السيد1716

96عبدهللا ايهاب عبدهللا شهاوى1717

115.5عبدهللا عادل نصر حسين حمد1718

132عبدهللا على محمود محمد طبنجه1719

124عبدهللا عمرو محروس محمد الدهشان1720

83عبدهللا كامل محمد السيد السيد1721

54.5عبدهللا محمد السيد محمد فايد سليمان1722

134عبدهللا محمد المغازى محمد عمار1723

126عبدهللا محمد مصباح طه الشاذلى1724

94عبدالمعطى محمد عبدالمعطى اسماعيل موسى1725

117.5عز الدين محمد فتحى طه مصطفى1726

99عصام اسامه محمد عطيه ابوحسن1727

97عصام محمد عبدالرازق سالمة الدسوقي1728

120عالء ضياء عبدالتواب مبروك بلح1729

107على السيد معوض احمد السودانى1730

79على محمد على رضا احمد1731

109.5على وليد خميس معوض العطار1732

124عمار اسامة خضر احمد نصر1733

121عمار سعد محمد كامل خالف1734

101عمار صقر سعيد بدرمحمود1735

123عمار محمد البدرى محى الدين شمس الدين1736

111.5عمر ابراهيم محمد النادي يوسف1737

98عمر خالد رزق عبدالحميدحسن1738

120.5عمر محمد حلمي محمد جمعه1739

120عمر محمد عبدالمنعم محمد بسيوني1740

132.5عمر مسعود عمر محمد هيبه1741

127.5عمرو احمد احمد الغنام1742

119.5عمرو خالد محمد حميده محمد1743

115.5عمرو محمود محمد بسيونى محمد1744
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91عيد جمال عبدالحي محمد خليل1745

110.5فوزى السيد فوزى السيد زغدان1746

77كامل حماده كامل غريب متولي1747

94كريم ابراهيم محمد بدر ابوشنب1748

65.5كريم محمد امين ابراهيم امين1749

127كريم محمد محمد احمد فايد1750

125كريم مصطفى السيد ممدوح الشافعى1751

98مؤمن طلبه شهاوى النحراوى1752

128.5مازن ابراهيم عبداللطيف شمس الدين1753

108.5محمد ابراهيم فتحى اسماعيل حسين1754

117.5محمد ابوالمجد احمد عبدالمجيد شهاوى1755

117.5محمد احمد السيد نور الدين عبدالمجيد1756

135.5محمد احمد امام عبدالعزيز عبيد1757

129محمد احمد رزق حسانين عوض1758

89.5محمد احمد عنتر محمود حجازي1759

114محمد اشرف حلمى السيد السيد على1760

108.5محمد اشرف علي عباس المنجودي1761

107محمد السيد موسى عبدهللا عياد1762

135.5محمد ايمن محمد كامل محمد1763

121.5محمد حسام ابراهيم مصطفى الشوادفى1764

130.5محمد حسام عبدهللا عبدالهادي1765

95محمد حماده عبدالمنعم على شعيب1766

127.5محمد خالد ابراهيم حسن الحدينى1767

109محمد خالد عبدالعظيم على شقير1768

132محمد رفيق رشاد سعد هيكل1769

127محمد رمضان محمد رمضان برايو1770

108.5محمد سالم محمد سالم زيان1771

111.5محمد سامح احمد عبدهللا ناصر1772

80محمد سعد رشاد يوسف على1773

83محمد شوقى السيد عبدالمجيد ابودنيا1774

107محمد صالح محمود ابراهيم الجبالى1775

69.5محمد صبري عبدالهادي ابراهيم1776

109محمد طلحه عبدالنبى حسن سليمان1777

116.5محمد عادل سعد محمد ابراهيم1778

113محمد عادل عبدالمنصف عبدالسالم خضر1779

109.5محمد عاطف ابراهيم محمد مصطفى1780

130.5محمد عبدالمنعم مصطفى عبدالرؤف حسن1781

115محمد عبدالناصر عبدالمجيد محمد يوسف عبده1782
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91.5محمد عصمت منصور عبداللطيف اللواتي1783

93.5محمد عالء ربيع عبده حموده1784

130محمد عماد الدين احمد ابوالعال عطافي1785

90محمد عماد عابدين عبدهللا قنديل1786

101محمد فتحى حسن خليل سليمان1787

56محمد كامل محمد محمد اللواتى1788

121محمد مامون فتحى مصطفى الوكيل1789

126محمد محمود عبدالسالم ابوالسعود1790

118محمد مدحت كامل مصطفى غالي1791

139محمد مدحت ممدوح مسعود جاد هللا1792

92محمد مصطفى رمضان محمد مبروك1793

119محمد مصطفي صالح الدين السيد احمد حسين عليان1794

109محمد مصطفى فكري حسن محمد محمود1795

108محمد مصطفى محمد عبدالهادى الجيزاوي1796

87.5محمد منصور عبدالفتاح امين محمد قناوى1797

84محمد نصر السعيد عبدالشافي سعيد1798

128.5محمد نهاد البيلي ابراهيم البيلي1799

92.5محمد وجدى عبدالدايم السيدعلى خميس1800

121محمود ابراهيم زكي عبدالحليم عبدربه1801

105.5محمود السيد رفعت محمد عبدالكريم1802

107محمود السيد محمد عبدالغنى عبدالحق1803

107محمود راشد عمر على احمد1804

123محمود صبحى ابراهيم عبدالعزيز عريف1805

105محمود صالح فرحات قطب القسط1806

106محمود عوض محمد عوض موسى1807

137.5محمود محمد السيد محمد مسلم1808

107.5محمود محمد رمضان عبدالفتاح البلتاجى1809

118محمود مهنى عبدالفتاح عبدالرحمن خليف1810

63.5محمود ناصر عوض سعد نعمه هللا1811

88مروان شريف بركات محمد ابراهيم خليل1812

131مروان عبدالعزيز موسى عبدالعزيز موسى1813

126.5مروان ياسر عدلى السيد ابراهيم عبدهللا1814

87مصطفى ابراهيم محمد عبدالواحد الشرقاوى1815

90.5مصطفى ابراهيم محمد محمدعبدالصمد1816

111.5مصطفى ابراهيم مصطفى السيد1817

85.5مصطفى احمد محمود اللواتى1818

77.5مصطفى جمال مصطفى ابواليزيد اغا1819

50.5مصطفي رضا فرغلي السيد احمد1820
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90مصطفى شعبان عبده قطب قابل1821

130.5مصطفى عصام عبدالعزيز ابوالخير1822

71.5مصطفى محمد توفيق محمد امام1823

90.5مصطفى محمود مبروك عبدهللا رزق1824

119.5معاذ رافت عبدالغنى السيد القال1825

123.5معاذ عبدالنبي بسيوني عبدالنبي عبيد1826

114.5ممدوح جمال طلحه محمد نايل1827

88منصور محمد محمد احمد المهدي1828

62منير جمال على عبدالغفارعليوة1829

82مهند علي عبدالعزيز محمد بيومي1830

65.5مينا رامز عزيز عوض1831

83.5نادر ايهاب محمد عبدهللا1832

102.5هشام مختار عبدالحميد ابوشعيشع الشريف1833

80.5هشام ناصر مصطفى بسيوني الناقه1834

67.5وليد السيد عبدالرازق محمد سيد مصطفى1835

139وليد نشات يوسف رمضان الطنطاوى1836

81يس محمد طه احمد معتوق1837

107.5يوسف اسامه يوسف اسماعيل عبدربه1838

86.5يوسف امير ميالد عجايبي1839

129يوسف حسنى عبدالرسول عبدالعزيز ابراهيم1840

99.5يوسف رجب يوسف عبدالمقصود محمد1841

123يوسف سامح السيد كامل الشناوى1842

120.5يوسف شريف السيد قطب الشريف1843

88يوسف شريف جالل جمال عبدالقادلر1844

82يوسف عاطف حسن ابر اهيم يوسف1845

110يوسف عبدالمنعم راتب ابراهيم جمعه1846

134.5يوسف محمد ابراهيم راشدعلى مرسي سعد الدين1847

130يوسف محمد عبدالقوى محمد حسن1848

135يوسف محمد محمد عبدالهادى زرير1849

133.5يوسف محمد مرزوق احمد عبدالغفار عامر1850

133.5يوسف محمود عبدالسميع احمد الموافى1851

95يوسف وجيه عيد محمد1852

112.5يوسف وليد ابراهيم احمدنعمة هللا1853

136اروى ابراهيم محمد عبدالعاطى ناصف1854

133اسراء احمد رمزى محمد مرسى1855

125اسراء على محمد على حسن الدماطى1856

137اسراء عماد منصور بسيونى درويش1857

133اسراء محمد الشحات احمد1858
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77اسراء محمود صبرى محمد اللواتى1859

85اسراء محمود محمود احمد الزمار1860

123اسراء مصطفى اسماعيل الخرصاوى1861

72اسماء حسام ياسين محمد الجمال1862

134.5اسماء حسين محمد عبدالقادر حسين1863

132.5اسماء حماده عبدالوهاب عبدالنبى جبر1864

120.5اسماء محمد عباس عبدالعزيز1865

136.5اسيه محمود عبدالـله ربيع1866

129.5االء اشرف كمال السيد حميده1867

135.5االء السيد فتحى عبدالمقصود البندارى1868

124.5االء جمال على احمد البيلى1869

88امال محمد عبدالرازق محمد باشا1870

108امل رضا جمعه حسن هيكل1871

86.5امل عادل محمد رجب جاد1872

134امنيه سمير السيد حسن على1873

136.5امنيه شريف السيد احمد شمس1874

136.5امنيه محمد رمضان محمد مبروك1875

135.5اميره صبحى عبدالـله على عبداللطيف القويضى1876

105انجى اشرف محمد عبدالـله محمد قابيل1877

130ايمان ابراهيم بسيونى ابراهيم  عريف1878

121.5ايمان السيد حسين عدلى السيد1879

83ايمان رضا محمدعبدالغنى يوسف عويضه1880

137ايمان سامى محمد عطيه الجبرى1881

122.5ايمان فتحى محمد عبدالفتاح خليل1882

83.5ايمان مصطفى ابراهيم احمد1883

85.5ايه هللا حاتم عبداللطيف محمد كليله1884

95.5ايه الـله على ادريس محمود شراقى1885

76ايه حامد المنسى حامد ابوصبره1886

133.5ايه خالد عبدالباسط اسماعيل ابراهيم1887

109.5ايه عرفه احمد مصطفى االشطل1888

107.5بسمله احمد رجب محمد احمد عبده1889

122.5بسمله محمود عبدالمنعم محمود السماحى1890

103بسنت محمد صالح الدين السيد احمد1891

115.5جهاد عالءالدين ادريس محمود شراقى1892

96.5جهاد محمد احمد ابراهيم عبده1893

76.5حبيبه ابراهيم انور توفيق نعمت  الـله1894

138.5حبيبه سعيد ابوالعباس سعد1895

111حبيبه عزت احمد على الحارون1896



كفرالشيخ1/27/2020

Page 42

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

106حبيبه محمد بسيونى امام1897

103.5حبيبه محمد حياتى فهمى الغريب1898

135حبيبه مصطفى السيد الشوادفى اللواتى1899

132.5حبيبه هالل عزت محمد هالل1900

79.5حنان السيد عبدالـله ابراهيم  السيد1901

112حنين ايمن عبدالمنعم على شعيب1902

135حنين خالد نوفل طه عبداللطيف1903

136حنين عصام سعد عبدالسالم الشوره1904

79حنين محمد ابراهيم محمدالمعداوى يوسف1905

97.5حنين محمد جبر محمد حسن1906

88.5حنين مصطفى محروس بكر محمد الهندى1907

136.5حنين هشام ذكى على الغريب1908

113.5حنين واصف مصطفى مرسى مصطفى1909

105.5حنين وليد رشدى احمد ابراهيم1910

87.5خلود احمد متولى بسيونى عبيد1911

96خلود رضا عبدالعزيز حسين على1912

91خلود على عيد ابراهيم الخادم1913

96خلود محمد جبر حسن احمد1914

96دريه تامر ابراهيم صالح محمد خليل1915

112دعاء جمال ممدوح عبدالمجيد عثمان1916

116دعاء صالح محمود عبدالجواد عبدالغنى1917

28.5دنيا محمد ابراهيم محمد ابراهيم1918

96دينا على سعد عبدالسالم الشوره1919

105.5رؤيه وائل زكريا محمود عوض الشامى1920

127.5رانيا محمد عزت محمد ابواتيم1921

139.5رحاب معوض مختار معوض العطار1922

37.5رحمه السيد صبحى السيد رزق1923

122.5رحمه خيرى محمد سليمان الخولى1924

123.5رحمه رجب غانم ابراهيم ابوحسن1925

125رحمه صبرى عبدالمولى غازى فرج1926

136رميثه محمد حسن عبدالغنى محمود1927

39.5رنا ايهاب فتحى محمد المصرى1928

131رهف احمد منصور الشوادفي1929

131.5روان ابراهيم عزت ابراهيم عبدالمعطى1930

129روان طاهر محمود عبدالمقصود بدر سليمان1931

128.5روان عماد فوزى عبدالعزيز عبدالوهاب1932

128.5روضه رضا محمد محمد عبدالخالق1933

134روضه رمضان عبدالواحد يوسف عوض1934
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115ريم محمد رفعت محمد محمد1935

126ريم محمد منير السيد احمد الخولى1936

81زينب ايهاب محمد ياسين محمد1937

53زينب عبدالمنعم محمد ابراهيم الزنارى1938

129.5ساره صالح عبدالـله يوسف صالح1939

121.5ساره محمد حلمى امين على1940

126ساره هشام على عباس المنجودى1941

126.5سلمى احمد صبحى محمد عطيه1942

121سلمى احمد طلحه محمد الغريب1943

137.5سلمى حسن عبدالعال على حسن الدماطى1944

134.5سلمى حسين ابراهيم كامل السيد1945

112.5سلمى رضا اسماعيل سالم اسماعيل1946

121سلمى عبدالحميد محمد الجارحى1947

138.5سلمى عطيه محمد عبدالمعطى الفقى1948

107سلمى محمد على مصطفى الجريدى1949

129سماح محمد فتحى ابراهيم عامر1950

129سنيه بسيونى محمد السيد بسيونى1951

111سها سعيد عبدالعزيز عبدالعاطى عبدالسالم1952

119سهيله رضا ابراهيم خليل عبدالـله1953

120سهيله فتوح محمد محمود خليل1954

121.5شروق ابراهيم عبدالحميد خطاب1955

132.5شروق منتصر سليمان يوسف الخولى1956

133شروق همام عبدالنبى عبدالحميد1957

86شمس محمد رياض عبدالمجيد1958

117شهد ابراهيم لطفى ابراهيم غازى1959

86.5شهد اسامه السيد عطيه مرزوق1960

123شهد رضا محمد عبدالاله المهدى1961

86شهد رفيق ابراهيم محمد المصرى1962

119.5شهد عبدالـله محمد على1963

86.5شهد عصام عبدالجواد ابراهيم حسن1964

106شهد عطيه احمد عطيه مرعى1965

97.5شهد على طنطاوى احمد محمد1966

107شهد عماد محمد عبدالحميد المصرى1967

103.5شهد محمد على بخيت عبدالعال1968

132شهد محمد ناصف عبدالمجيد ابراهيم1969

126.5شهد ناجى مصطفى محمد الفره1970

106.5شيماء تامر عبدالحميد محمد1971

129.5شيماء سعد نصر طلبه عبدالمنعم1972
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94صابرين محمد مصطفى احمد النوبى1973

104.5صفيه جمال حسين احمد محمد1974

91.5عائشه على فوزى ابراهيم الرخ1975

93فاديه السيد احمد مصطفى عثمان البربرى1976

43فاديه حازم عزيز احمد خليل1977

85.5فاطمه اشرف يوسف مرشدى خليل1978

60.5فاطمه الزهراء رجب محمد محمد عبدالهادى1979

61.5فاطمه الزهراء محمد ابواليزيد محمد ابوالمجد1980

129فرح فيصل راشد حسن الجندى1981

131.5كريمه صبرى الشحات مسعد موسى1982

121لميس وليد محمد فرج عبدالجواد1983

130.5ليلى حسين عبدالـله اسماعيل عبدالعزيز1984

137مايا عماد عبدالمحسن ابراهيم البلحى1985

136.5مروه محمد عبدالعزيز حافظ مصطفى1986

87.5مروه مصطفى محمد عبدالحميد عبدالـله1987

111مريم رضا عزالدين عبدالرحمن عبيد1988

114.5مريم على شفيق على السكرى1989

138مريم محمود محمد سليمان محمود1990

137.5مريم مسعد مصطفى احمد السيد دغيدى1991

134.5مريم نشات عبدالقادر عبدالفتاح1992

112.5ملك ابراهيم متولى عطيه1993

136.5ملك عماد حمدى السيد البطاط1994

125.5ملك وحيد جمعه رمضان1995

113منار حياتى عمر الفكى على1996

132منار عبدالـله ابراهيم احمد حسين1997

136.5منار محمد مختار معوض العطار1998

132.5منال عاطف محمد محمد دواس1999

118منه الرحمن اسامه حسن السيد ابوزيد2000

75منه الرفاعى السعيد الغبارى2001

68منه الـله احمد عبدالمنعم محمد الزنارى2002

75.5منه الـله احمد محمد حسن السبع2003

65منه الـله السيد موسى عبدالـله ابراهيم2004

113.5منه الـله ايمن محمد ابراهيم السيد2005

130منه الـله جابر عبدالحميد حافظ ابراهيم2006

128منه الـله حسين على حسين محمد2007

130.5منه الـله سامى عبدالمطلب محمد شرف الدين2008

87.5منه الـله عالء محمد عبدالمنعم عبدالقادر2009

128منه الـله على بسطويسى على بسطويسى2010
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108منه الـله عمرو مصطفى كامل عبدالقادر2011

130.5منه الـله محسن عواض عوض موسى2012

90.5منه الـله محمد رشدى محمد ابوخريبه2013

95منه الـله محمد شعبان عفيفى عمر2014

122منه الـله محمد صبرى عبده عبدالحميد2015

77منه طارق محمد ابراهيم طه2016

123.5منى ابراهيم عطيه حسن ابراهيم2017

118منى سمير عبدالموجود رشاد خليل2018

130.5منى فؤاد السيد عفيفى يدك2019

124مها عالء حلمي محمد هالل2020

116مها محمد صبحى ابراهيم ابوالسعود2021

111مى السيد عجمى اسماعيل محمد2022

93.5مى طارق سعيد السيد ابراهيم2023

98مى عبدالصمد محمد عبدالصمد ابوشنب2024

138مى محمد عبدالحميد معوض سليمان2025

140مى محمود حسن الشافعى محمد2026

112.5ميرنا السعيد فريج محمد حسن الخشن2027

98ميرنا عصام السعيد محمد عبدالحميد فوده2028

102نادية محمد عبدالمغنى يوسف صالح2029

78.5نجاح السيد عبداللطيف محمد على شرف2030

86ندا عبدالرازق فؤاد عبدالرازق2031

126ندى بسيونى عرفه فهمى عالم2032

65.5ندى عبدالغنى حميده عبدالغنى سالم2033

109.5ندى محمد كمال غريب حجاج2034

108ندى موسى ابراهيم محمد زايد2035

111.5ندى هيثم عبداللطيف عبدالعال هديه2036

120.5نعمت اشرف حسن محمد فخر الدين2037

118.5نفين عبدالمجيد يوسف مكى جادو2038

127نهال حمدى سيد احمد محمد2039

77.5نورا كمال الدين محمود محمد سليمان2040

135نورا محمد محمد بسيونى عطيه2041

106نورهان رفعت مصطفى احمد حسنين2042

131.5نورهان محمد طاهر السيد2043

109نورهان محمد عبدالهادى احمد يوسف2044

134.5نورهان محمد فؤاد غازى مرزوق2045

58نورهان هشام عبدالنبى بسيونى المرادنى2046

98.5هاجر احمد ابراهيم حسن الحدينى2047

85.5هاجر اشرف درغام ابوشعيشع عماره2048
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70هاجر حسن ابراهيم حسن على2049

81.5هاجر عبدالحى عبدالوهاب عطيه يوسف2050

110هاجر عبدالعزيز احمد محمد عبدالـله2051

118.5هاجر عثمان عادل عثمان الدسوقى2052

134.5هاجر محمود عامر رزق الموافى2053

117هاله عبدالمعطى محمد السيد حواش2054

58.5هبة الـله سيف الدين يحى محمد عبدالعال2055

105.5هبه محمد عبدالخالق ابراهيم حسن2056

132هبه محمد عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب2057

57هدير السيد بشير محمود غازى2058

58.5هدير عبدالحى ابراهيم احمد المالح2059

116هنا محمد احمد حمزه الخميسى2060

137.5هناء ياسر السيد المرسى الوكيل2061

122هيام عماد كمال عباس القصبى2062

138يارا جالل محمد عبدالعليم2063

132ياسمين راضى عبدالهادى السعيد ابراهيم2064

137.5ياسمين رضوان فوزى فتح الـله نصر2065

90ياسمين فريد محمد عبده على2066

110ياسمين فضل خيرالـله ابراهيم خليفه2067

115ياسمينا سعد نجيب هنداوى عوض2068

115.5ابراهيم عبدالمحسن فوزى عبدالقادر موسى2069

101احمد ابراهيم رمضان محمد عطيفى2070

116.5احمد ابراهيم عيد عبدالاله محمد2071

135.5احمد اكرامى عبدالحميد سعد النجار2072

84احمد السيد بدير على المغربى2073

124احمد السيد حمدى عبدالحميد الشافعى2074

122احمد السيد عبدالمطلب اسماعيل رشوان2075

128.5احمد حسام حلمى بسيونى شلبى2076

121.5احمد حمدى محمد رمضان احمد2077

136احمد حمدين محمد قطب يسين2078

93احمد رمضان محمود محمد كساب2079

118احمد سمير فؤاد عبدالمجيد عطيه2080

80.5احمد شعبان بدير السيد قاسم2081

86احمد صالح محمد صالح السيد شلبى2082

126احمد عبدهللا عبدالقادر عطيه عبدالقادر2083

110.5احمد عيد احمد هاشم2084

121.5احمد محمد حسن عبدالخالق الشراكى2085

109احمد نظمى شعبان عبدالفتاح سيد احمد2086
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122.5احمد وليد مراد مفتاح محرم2087

81.5ادهم رضا محمد محمود على البلقاسى2088

111.5اسامه ابراهيم عيد عبدالاله محمد2089

73اسالم السيد ابراهيم سيد احمد جادهللا2090

110اسالم رضا بدير عباس ابراهيم2091

121اشرف عبدالعزيز احمد عبدالجواد عثمان2092

95.5االمير موسى شتا بسيونى2093

127.5انس يسرى عبدالمنعم عبدالمحسن ابوالعز2094

106ايبك عالء شوقى احمد شعيب2095

136.5براء محمد عبدالبارى محمد خطاب2096

128حسام عصام عبدالعزيز حسن حنفى2097

97حسام عماد حسن على حبيب2098

87.5حسن محمود حسن انور االودن2099

125خليل كامل خليل السيد2100

123ذياد رضا احمد ابراهيم سعد2101

119ذياد هشام رافت اسماعيل اسماعيل2102

89.5راضى السيد راضى محمد على2103

119.5زياد احمد السيد يوسف بسيونى2104

60.5زياد احمد بسيونى عبدالمطلب اسماعيل2105

100زياد وائل ابراهيم عبداللطيف عبدالموجود2106

124.5سالم احمد ابراهيم عبدالصمد غلمش2107

120سعدالدين محمد سعد عبداللطيف حسن2108

78.5سفيان عبدالسالم السيد ابراهيم الشريف2109

121.5سيد محمد السيد محمد الشناوى2110

109.5سيف وائل عيد ابراهيم السيد درويش2111

98شعبان ربيع غازى اسماعيل غازى2112

87.5صبحى محمود ابراهيم مصطفى موسى2113

87طارق السعيد ابراهيم مصطفى موسى2114

76طارق مسعد سعيد السيد ابراهيم2115

108عبدالرحمن احمد عمر محمد علي2116

87عبدالرحمن احمد يونس مصطفى قبطان2117

131عبدالرحمن حاتم صالح بيومى قاسم2118

101عبدالرحمن عادل السعيد عبدالرازق بلتاجى2119

111.5عبدالرحمن فرج عبداللطيف عبدالعزيز فرج2120

117عبدالرحمن محمد مخيمر عبدالعزيز الدسوقى2121

112عبدهللا احمد ابراهيم عباس عبدهللا2122

101عبدهللا احمد شعيان شعبان يحيي2123

124.5عبدهللا الشوادفي محمد حسين ابراهيم2124
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135.5عبدهللا فتوح على عابدين بدر2125

126.5عبدهللا يوسف عبدهللا يوسف القادوم2126

120عمار محمد عبدالسالم سيد احمد هالل2127

63عمر السيد صبرى اسماعيل يحي2128

132.5عمر تامر راغب مراد احمد2129

132عمر مرسى مصطفى مرسى عمر2130

132فهد عبدالعزيز جالل عبدالعزيز محمود2131

103كريم ابراهيم رجب محمد بلتاجى2132

122كريم محمد رشاد احمد غالب2133

112كريم محمد عبداللطيف حسن على2134

101كريم منصور عبدالسالم منصور عبدالسالم2135

120محمد ابواليزيد عبدالمحسن اسماعيل القرعى2136

123.5محمد احمد حسين احمد حنفى2137

77محمد احمد عزت عطيه متولى2138

117.5محمد اشرف ابراهيم اسماعيل درويش2139

91محمد السيد عبدالشفوق غريب2140

136محمد السيد محمد عنان صالح2141

137محمد ايمن خليل ابراهيم الخياط2142

116محمد بسيونى بسيونى طة سعد2143

94محمد حسن راشد السيد سعيد2144

120محمد خالد محمد سعيد البهوتى2145

136محمد رضا رشاد محمد الدغيدى2146

135محمد زين متولى على متولى2147

136.5محمد سامى احمد شريف2148

99محمد سعد عبدالنبى سعد العطار2149

106محمد صابر بدير على عبدالكريم2150

126محمد عادل رشدى احمد العبسى2151

64محمد عبدالسالم بدير على المغربى2152

65محمد فؤاد ابراهيم قطب ابراهيم2153

78.5محمد مصطفى حسن مصطفى قبطان2154

126.5محمود ابراهيم عيد ابراهيم عبدالسالم المصرى2155

117.5محمود اسامه مصطفى حموده عبدالعزيز2156

129محمود السيد توفيق عبدالمجيد محمد2157

127.5محمود فؤاد على حسن مصطفى2158

111.5مصطفى احمد ماهر السيد قطب2159

131مصطفى محمود يحى محمدعلى2160

112.5نورالدين ابراهيم محمد عبداللطيف جادهللا2161

101.5ياسيدن السيد كمال السيد عويضه2162
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92.5ياقوت محمد ياقوت على اللواتى2163

54يوسف جوده عبدهللا حافظ البالم2164

138يوسف عادل حرزهللا اسماعيل محمد بدوى2165

128يوسف عصام حامد عبدالفتاح الموافى2166

124يوسف محمد عبدالصادق عبدالعال ماجد2167

107.5يوسف محمد فتحى منصور على2168

120احالم السعيد عبدالنبي عبدالستار خضر2169

133اروى ناصر محمود بسيونى عماره2170

122اسراء عماد الدين السيد محمود مصباح2171

100اسماء السيد جودة ابراهيم ابوالسعود2172

137اسماء عبدالباسط فكيه مبارك2173

97.5اسماء محمد احمد عبدالواحد  الشرنوبي2174

100.5االء ابراهيم عبدالعزيز عبدالخالق الشراكي2175

137االء حمدي ابوشعيشع السيد الليثي2176

79.5االء على فتحى محمدحسين2177

114االء محمود محمد عبدالرازق2178

135االء مسعد قؤاد اسماعيل عبدالـلـه2179

133.5امنيه جمال عبدالحليم محمد حسن2180

132.5اميمة احمد محمد الششتاوى ابراهيم2181

137.5اية اسامة فتحي احمد زكي2182

139.5اية هللا احمد احمد احمد حمزة2183

138.5ايثار اكرم ابراهيم اسماعيل درويش2184

136.5ايمان احمد نجيب حسن شعيب2185

138ايه هللا عبدالرؤوف عبدالباسط عبدالرؤوف الحمراوى2186

138ايه انور على السيد معوض2187

81ايه عصام السيد رضوان بدوى2188

136ايه مغازي علي محمد مغازي2189

137.5بسملة محمد محمد احمد سالمة2190

135بسمه عادل سعد محمد ابراهيم2191

134بسمه ماهر السيد محمود العتربي2192

109بسنت جمال الدين فهمي حسن دياب2193

135.5بسنت فتحى ابراهيم محمد مغازى2194

122بسنت محمود حياتى فهمى الغريب2195

123بسنت هشام عبدالكريم محمود عبدالمجيد2196

136تمارا احمد الشوادفي محمد حسن2197

127جنا جمعه عبدالبديع الدمراوي زيان2198

135جنة محمود رمضان محمدالعطار2199

125جنه هللا محمد حنفي محمود علي2200
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121.5حبيبة اسامة ابراهيم محمد احمد2201

128.5حبيبة حسن عبدالمقصود حسن المزين2202

135.5حبيبة رمضان عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم2203

132.5حبيبة عادل فتحي سيد احمد ابوزاهر2204

136حبيبة عبدالهادى سيد احمد سيد احمد خلف2205

122حبيبة محمد كامل محمد رجب2206

127حبيبة محمود عبدالسالم ابوشعيشع2207

131حبيبة محمود مصطفى الشهاوى2208

130حبيبة ياسر محمد ذكى محمد2209

135حبيبه الحاج محمد محمد طبنجه2210

107حبيبه السيد ابراهيم السيد ابوشارب2211

129حبيبه طارق صالح غازى مرزوق2212

125حبيبه عبدالفتاح مصطفى عطية2213

117حبيبه محمد مصطفى علي محمد حشيش2214

112.5حسناء هيثم نصر قطب رحاب2215

130حنين ابراهيم السيد ابراهيم السيد2216

128.5حنين انور محمد على يوسف2217

134حنين حماده جوده شلبى السيد2218

128.5حنين خالد محمد سعد مرزوق2219

123حنين صالح ابراهيم حافظ2220

125.5حنين صالح الششتاوى ابراهيم2221

126حنين عبدهللا عبدالحميد عبدالفتاح محمد موافي2222

135.5حنين على ضيف هللا عبدالونيس ضيف هللا2223

126.5حنين نبيل عبدالعزيز عابدين بدر2224

137.5خديجة ابراهيم عبدالستار محمدالمزين2225

132.5دنيا محمد السعيد كامل الحايس2226

122.5دنيا وائل رشاد زكى درويش2227

116رؤي محمد محمود عبدالفتاح زرارة2228

134.5رؤى ياسر عدلى السيد ابراهيم عبدهللا2229

134رباب ايمن مصطفي مطاوع الهواري2230

79.9رحاب رضا ابراهيم اسماعيل الحمراوى2231

103رحمة حمدى عبدالغنى يوسف2232

119رحمة مجدي البسيوني زكي زهران2233

114رحمه محمد ابراهيم احمد البديوى2234

119.5رحمه محمود محمدي محمد اللواتي2235

134.5رحمه نور عبدالجواد محمد عيد2236

126رحمه ياسر يوسف محمد المرادنى2237

137رشا محمد محمود احمد عيد2238
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130.5رغد حسني عبدالعليم محمد ابراهيم2239

132.5رغد محمد عوض عبدالمقصود احمد2240

118رنا سمير حسين ابراهيم الطباخ2241

120رنا عبدالرؤوف عبدالقادر شعيب2242

135رنيم وائل خالد موسى مكرم هللا2243

134.5رهف فوزي عبدالمطلب صادق عبدالمطلب2244

127.5روان ابراهيم المغربى جمعه المتولى2245

129.5روان احمد شوقى السيد على هجرس2246

132روان احمد عطيه السيد زهران2247

128روان السيد حسن عوض على2248

124روان ايمن محمود عبدالوهاب عصر2249

116روان راضى ابرهيم محمد ابراهيم2250

120.5روان عثمان محمود كامل الجندي2251

109روان محمد طه باز2252

83.5روان هشام ابراهيم السيد مصطفى2253

137رودينا حمدي محمود عوض مرعي2254

120.5ريم الطحاوى الطحاوى المغازى شحاته2255

135ريم ياسر عبدهللا عبدالحميد ريحان2256

134ريمان السعيد رفعت مصطفى الرفاعي2257

133ريناد رضا عبدالمنعم اسماعيل الحمراوي2258

138.5ريهام جمعه عطيه عبدالفتاح2259

136.5ريهام حماده انور توفيق كساب2260

138.5زهراء عيسي محمد عيسي شحاتة2261

81سارة ابراهيم السيد ابواليزيد عبدالعزيز2262

54سارة خالد السيد على اللواتى2263

137.5سارة شريف رمضان ابراهيم2264

126ساره عصام منصور السيدالفرنوانى2265

110.5ساندى اسامة محمد صبرى شعبان نخال2266

104.5سلمي السيد عبدالعزيز اسماعيل علي2267

123سلمى سامى محمد حسن ريحان2268

110سلمى صبرى على احمد الموافى2269

95.5سلمى عادل محمود علي الموافي2270

100سلمي عبدالسميع علي عبدالجواد2271

138.5سلمى فريد مصطفى حسين سعد الدين2272

136سلمى محمود سمير عبده محمود مرزوق2273

101سمه رفيق سعدهللا رزق الشامى2274

119سهيلة السيد عبدالواحد عبدالفتاح عبدالواحد2275

126سهيله محمود عبدالحسيب شهاوى الضبعاوى2276
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132شروق ابراهيم عبدالحميد احمد المزين2277

129.5شروق عبدهللا عبدالحميد عبدالفتاح محمد موافي2278

88.5شمس شريف علي رضا احمد2279

110.5شهد احمد علي احمد عبدهللا2280

134شهد رفيق السيد عبدالرحمن كساب2281

135شهد صالح الدين السعيد عبدالنبي محمود2282

133شهد عمر عبدالعال السيد كساب2283

128شهد كمال عباس مرسي الحليوة2284

135شهد ماهر متولى ابومندور متولي2285

132شهد محمد السيد عبدالمقصود السيد2286

133شهد محمد محمد متولى مصطفى2287

137شهد محمد مدين محمد ناصف2288

131شهد مصطفى كامل فتحى محمود محمد2289

134.5شهد هانى عبدالكريم محمود عبدالمجيد2290

135شهد هشام عبدالمقصود على طبنجه2291

137.5شهد وائل احمد شعبان الغنام2292

63شهرزاد جمال الدين محمد جمال سليمان2293

110.5شهال عماد صالح عبدالعزيز درويش2294

136عائشه حمدي سليمان بسيوني احمد2295

136.5عزة رفاعى رفاعى ابوشعيشع الشريف2296

89عفاف هشام فتحي عبدهللا صالح2297

138غرام حامد ابراهيم كساب عباس2298

102فاطمة الزهراء احمد السيد احمد محمود2299

126.5فاطمه محمد فوزى محمود ابوغرام2300

93فرح محمد عبدالجواد ابراهيم حسن2301

128قمر محمد عيد محمد سعد2302

89كريمه احمد مختار احمد ابوحسن2303

138.5لجين مجدى فؤاد حسن الوكيل2304

126.5ليلي السيد سعد علي الخشاب2305

129لينا محمد محمد متولى عياد2306

105ليندا ايمن فكري متولي2307

134لينه حسين محمد منصور محمد2308

72ماجدة ياسين بدير عبدالمقصود عطوه2309

72مريم اسماعيل اسماعيل موسى العربى2310

91مريم ايهاب ابراهيم محمداحمد2311

124مريم سيد عبدالمنعم عبدالرازق متولي2312

126.5مريم عصام الدين مصطفى احمد الشيمى2313

0مريم عالء الدين فرج عبدالفتاح فرج2314
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96.5مريم فتحى احمد على الحارون2315

129.5مريم ماجد عاطف محمدمحمدعبدالحميد2316

126.5مريم مجدى يوسف عمرعلى2317

132.5مريم محمد فتوح عبدالفتاح الموافى2318

106.5مريم مرسى ابراهيم مرسى على2319

131.5مريم ناصر محمود على عبدة2320

134ملك سعد السيد على حجاج2321

129ملك محمد السيد احمد الجريدى2322

131ملك محمد صابر محمد المرادني2323

122.5ملك محمد كمال فهمي محمد البنا2324

112منة ابراهيم سالمة ابراهيم زيدان2325

112.5منة جمال عبدالغنى صادق شادى2326

128.5منه هللا على حسن على حسن شعيب2327

117.5منه هللا محسن فارس رمزي حامد2328

105منه هللا محمد امين عبدالنبي قطب قبطان2329

132.5منه هللا وليد السيد عبدالرحمن حسن شبانه2330

136منه هللا ياسر السيد محمد متولى2331

133منه وليد ابراهيم جاد2332

121منى حسن راشد السيد سعيد2333

119منى على عبدالعزيز مصطفى احمد زلط2334

111.5موده كمال الشناوى ابراهيم نعمة هللا2335

89.5موده مجدي محمد رزق2336

79موده مصطفى عبدالمقصود احمد غنيم2337

103.5ميار ماهر كمال سعد يوسف2338

122ميار محمد محمد ناجح المغازى2339

131ميرا مدحت خضر فتوح2340

65ميرفت ابراهيم عبداللطيف عامر عماره2341

122نادين محمد جودة عبدربه علي حضارة2342

113نجوي محمد السيد حسين ابوحسن2343

137.5ندى ابراهيم محمد ابراهيم موسى2344

120ندى ربيع محمد اسماعيل الموافى2345

119.5ندى عاطف احمد حامد عطيه2346

123.5ندى عريف عبدالعال السيد عريف2347

137.5ندى عصام مصطفى احمد الذاهد2348

128نسمه عبده عبدالمقصود عبدالفتاح الموافى2349

120.5نور ابراهيم عبدالحميد علي ابوالنجا2350

132.5نور خالد حسن ابراهيم القاضي2351

66.5نور صابر الششتاوي عوض قطب الشريف2352
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94.5نور طارق بدير ابواليزيد شريف2353

138نور محمد نبية ابراهيم السيد2354

127.5نوران محمد عبدالسميع احمد الموافى2355

111نورة ناصر بدير محمد عبدهللا2356

135نورسين مختار جوده شلبى جمعه2357

121نورهان محمد علي محمد عبدالسالم النجار2358

77نيرمين حسام شعبان عرجاوى2359

123هاجر السيد عيد ابراهيم درويش2360

84هاجر محمد محمد على جعفر2361

65.5هبه حمدي ابراهيم محمد سعد2362

133.5هدى سامح مصطفى عبدالجليل رجب2363

131هدير على يوسف مصطفى شبانه2364

102.5هنا محمد صابر محمود الشربينى2365

97.5يارا رضا محمد محمود على البلقاسى2366

126يارا عبدالدايم ابراهيم عبدالدايم االسرج2367

129يارا محمد عطيه السيد زهران2368

131.5يارا مصطفي ابوالفتوح بسيوني السعدنى2369

133.5يمنى احمد عبده محمد ابراهيم2370

133يمني طارق عبدالمولي يوسف السيد2371

137.5ابرار حسن محمد موسى بازيد2372

138ابرار سمير عبداللطيف رضوان عون2373

137اروى عبدالسالم عبدهللا سليمان2374

119.5اروى محمد حسن على الجندى2375

122اروى محمد عبدالفتاح عبدالرازق اسماعيل2376

124.5اسراء اسماعيل بسيونى على رزق2377

115.5اسراء رجب عبدالجيد السيد  محمد جاب هللا2378

139.5اسماء رفعت كمال غبد العال2379

133.5اسماء محمد امين عبدالقوى خير هللا2380

110اسماء محمد على على شلبى2381

133اسماء هنداوي شعبان السيد2382

99.5اسماء ياسر عبدالعظيم عبدالكريم دخيل2383

93االء بدير عريقى ابراهيم عريقى2384

123.5االء تامر رضوان حسين محمد2385

139االء سمير فتح هللا احمد2386

138االء عبدالنبى على حسن بدر2387

135االء عصام مبروك امين2388

120االء محمد عبدالعزيز محمد الحطاوى2389

119.5االء محمد محمد فرحات زهران2390
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123االء نادر محمود عطيه يوسف2391

125الزهراء ابراهيم عطيه ابراهيم صبح2392

125امنيه جمعه عبدالمقصود جمعة الخولى2393

136امنيه عفت السيد حسن غنام2394

130امنيه محمد مرعى احمد العباسي2395

126.5امنيه يوسف عبدالعظيم يوسف صالح2396

135.5اميره وائل ممدوح على محروس2397

139.5امينه محمد ابوزكرى عبدالغنى2398

139ايمان ايمن محمد عبدالسميع الصياد2399

117.5ايه حموده مغازى عبداللطيف حموده2400

132.5ايه سعيد السيد ابوزاهر2401

125ايه محمد زهير محمد رسمى عمران اللواتى2402

130ايه نجيب محمد احمد عالم2403

137بروين رضا سعد بدر يونس2404

97بسملة عالء راشد محمد الوكيل2405

124بسملة محمد جوهر عبده ابوالعنين2406

138بسمله صفوت ابراهيم حسن عبدال2407

136بسمله محمد محمد خالد يوسف2408

139بسمله محمد نبيه عبدالرازق الوكيل2409

136بسمله ياسر حسين ابوشعيشع غازى2410

122.5بسنت طلحه بسيوني بسيوني صبره2411

115.5بسنت ماهر حامد محمد الخياط2412

118.5بسنت محمد عبدالعليم سليمان الجداوى2413

124.5بوسي محمد عبدالمنصف فتح هللا نافع2414

124.5تسنيم عبدالمنعم حسن على شتا2415

132تسنيم عماد الدين حماد علي الخولى2416

76.5تسنيم محمد السيد محمود المدبولى2417

138تغريد عبدالرحمن احمد عطا الـلـه سليمان2418

136.5جنا ابراهيم اسماعيل ابراهيم موته2419

130جنا وائل ابراهيم عبداللطيف عبدالموجود2420

113.5جنة هللا حاتم السيد محمد عاشور2421

137.5جنة شريف محمد يوسف شريف2422

126.5جنه هللا فرج ابراهيم على عامر2423

106.5حبيبة اسامه عبدالمقصود السعيد2424

122.5حبيبة حسين مسعد مسعد الجريدى2425

130حبيبة صالح محسن عثمان الجندي2426

134حبيبة عبدالحليم فتحى طه ودن2427

126حبيبة منجى عبدهللا ابراهيم احمد2428
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136.5حبيبة وائل احمد علي سعاده2429

107حبيبة ياسر محمد السيد موسى2430

75حبيبة يسرى فوزى محمد رجب نايل2431

128.5حبيبه احمد فؤاد يونس محمد2432

121حبيبه عبدهللا عبدالحميد طلبة محمد2433

135حبيبه عرفه حمدين عطيه مرزوق2434

134حبيبه على حسن على شتا2435

122حبيبه محمد اسماعيل ابراهيم شلبى2436

130حبيبه محمد غريب السيد الوكيل2437

90.5حبيبه محمد مصباح طه الشاذلى2438

126حبيبه هانى على يوسف على2439

122حبيبه ياسر عبدالـله زكى السيد2440

131حبيبه ياسر محمد فتوح2441

90حال اشرف احمد السيد بسطويسى2442

64حنين ابراهيم حميدو ابراهيم سالمه2443

125حنين احمد اسماعيل سالمه2444

127حنين احمد السعيد كمال محمد2445

138حنين احمد حسن مصطفى علي2446

134.5حنين احمد سالمه احمد العمروسى2447

131حنين احمد علي احمد محمد عطية2448

131حنين اسامة مناع على ابراهيم2449

137حنين السيد عبدالمنصف السيد الصياد2450

75حنين المغاورى بسيونى محمد طه2451

132.5حنين جالل عبدالوهاب على2452

136.5حنين جمال مصطفي محمود شريف2453

134.5حنين شوقى عبدالهادى محمود عبدالجواد2454

133.5حنين عادل رضا عبدالحميد سالم2455

137حنين عمرو محمود يوسف الجوهرى2456

117حنين فتحي محمد طه ودن2457

131حنين محمد انور الشحات حسيب2458

132حنين محمد عبدالسالم محمد حماده2459

128حنين محمود محمد عقبه2460

127حنين وائل عبدالمنعم خليل احمد2461

129.5حنين ياسر فتح هللا درويش2462

108حنين يوسف سعد يوسف حمود2463

121خديجه محمد عبدالعظيم سعد نعمه الـلـه2464

137خلود وليد عبدالباقى حمدان2465

134.5داليا محمد شبل محمد عويس2466
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106دعاء ابراهيم حامد بشته2467

129.5دميانه اميل جورج ميخائيل2468

117.5دنيا ابراهيم السيد ابراهيم عبيدو2469

112.5دنيا ايمن حسن ابواليزيد حسن2470

136دنيا صبري عبدالمطلب ابراهيم الصاوي2471

131رؤى منصور عبدالدايم حمد عيسى2472

93.5رانا اكرم على امين شتا2473

134رانسي اسامه البشير حسن الشوربجى2474

94.5رباب مجدي محمد عفت محمود احمد2475

122رحمة هشام عبدالفتاح محمد الجزار2476

134رحمه ابراهيم نسيم عبدالحميد محمود2477

134ردينة اسامة سعد سعد عبدالكريم2478

133.5رضوى ابوالفتوح المصرى عبداللطيف كريم مشرف2479

116رضوي عماد طلعت حلمي السعودي2480

132.5رضوى محمد فكرى يوسف المنياوى2481

120رغد محمد احمد على يوسف2482

119.5رغده محمد فضل خيرهللا ابراهيم خليفه2483

124.5رنا رضا احمد مصطفى قاسم2484

130.5رنا صبحي احمد عبدالعزيز احمد2485

132.5رنا عصام صابر يوسف صالح2486

126.5رنا عالء توفيق شاهين عبدالعاطي2487

133رنا محرم عبدهللا احمد البحرراوى2488

132.5رناد محمد شوقي عبدالحميد عجالن2489

132.5رنيم احمد محمد حمدى كامل يوسف2490

139رنيم وليد عبدالحميد السعدنى2491

137روان اسامه عثمان يوسف2492

122.5روان خالد مرسي يوسف ابراهيم2493

129.5روان عادل السيد محمد البهدلى2494

119.5روان عصام محمد جبر مصطفى يوسف الروينى2495

136روان محمد بدير بدر طايل2496

134روان مصطفي عبدالقادر محمود عبدالقادر2497

130.5روضة احمد عبدالعزيز البيلى زايد2498

134روضه الشوادفى عبدالوهاب عبدالعاطى2499

133روعة الدمرداش حامد حامد محجوب2500

138ريتاج احمد جابر احمد موسى رشيدى2501

112ريم ابراهيم فؤاد محمد ابراهيم2502

138ريم احمد عبدالستار الششتاوى دويدار2503

127.5ريم احمد عبدالوهاب محمد مسعود2504
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134.5ريم تامر محمد اسماعيل كرم2505

133.5ريم حسام الدين منير ذكي الخياط2506

139.5ريم خالد عباس ابراهيم2507

87ريم محمد خيري محمود على العريان2508

130.5ريم محمد نسيم اسماعيل عمر2509

135.5ريم محمد يسرى بسيونى الششتاوى مصطفى2510

135ريماس ايمن السيد الششتاوى شلبي2511

126.5ريناد هانى محمد على يونس2512

125.5ريهام احمد بالل على احمد حسن2513

108زينب ايمن عبدالخالق عطية فودة2514

139زينب محمد غزال عبدالحميد السواق2515

103.5زينب محمود عبدالقادر ابراهيم حمد2516

137.5زينب مصطفى عبدالسالم عبدالصمد كلبوش2517

134.5سارة رضا محمد عشرى ابراهيم2518

138سارة محمد ابراهيم محمد حسن2519

125.5ساره محمد كمال محمد عويضه2520

138ساره وائل محمد محمد جعفر2521

138سالى ابراهيم محمد عبدالكريم ابوعيطه2522

135.5سامية محمد عبدالحميد طوالن2523

127ساندى ابراهيم محمد حسان عمر2524

133سجا عبدالمنعم محمد ابراهيم الهارونى2525

139سلمى ابراهيم خميس محمد عابوه2526

129.5سلمى تامر عبدالجيد السيد عبدالجيد2527

136.5سلمى حماده صبحى ابوالفتوح احمد2528

89.5سلمى خالد السعيد احمد موسى2529

132.5سلمي رامي عبدهللا الشرقاوي محمد2530

137.5سلمى سمير فتوح راغب السعداوى2531

138.5سلمى صالح محمد رضا عبدالرحمن2532

120.5سلمى طارق محمد عبدالحميد عامر2533

120.5سلمى مجدى ابواليزيد طه الخياط2534

136سلمى وليد احمد سالمه عبدالغنى2535

125سلمى وليد السعيد عبدهللا ابراهيم بهنسي2536

137.5سلوان اشرف حسن عبدالغنى محمود2537

126.5سما ابراهيم عبدالسالم مطاوع2538

135.5سما احمد محمد عبدهللا محمد الموجى2539

137.5سما ناجى محمد فايد2540

119.5سماء ابراهيم المرسى ابراهيم نصار2541

127سهير محمد سامح محمد ابراهيم الديب2542



كفرالشيخ1/27/2020

Page 59

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

126.5سهيلة صالح احمد عبدالوهاب خلف2543

123.5سهيلة عماد عبدالحكيم غازى مصطفى2544

128.5سهيله ابراهيم السيد محمد عاشور2545

124.5شذى سامح ابراهيم محمد ابراهيم2546

134.5شذى عصام فؤاد عبدالعاطى على العادلى2547

132شروق صالح يوسف محمد الدعرونى2548

123شروق قدري محمد مصطفي احمد2549

114.5شهد ابراهيم بسيونى ابراهيم المغربى2550

99.5شهد ابراهيم محمد الدمرداش حسن بدوي2551

130.5شهد احمد على احمد محمد يوسف2552

89شهد ايمن مختار فرحات السماحي2553

137.5شهد خاطر عبدالسالم مطاوع2554

118شهد خالد محمد فارس العجمى2555

118شهد رضا شعبان احمد عبدالرؤف2556

136.5شهد رضا مصطفى عبدهللا العيسوى2557

136.5شهد سامى رمضان بكر حميده2558

138شهد سعد هنداوى سعد محمد2559

122.5شهد سعيد عبدالعزيز محمد2560

111.5شهد طارق حسين متولى ابوالعزم2561

110شهد عبدالرحمن عبدالرازق اسماعيل2562

112.5شهد عبدالوهاب محمد فرج عباس2563

121شهد عالء احمد عبدالنبى حامد2564

101.5شهد فيصل السيد على السيد2565

124.5شهد قطب محمد متولى صالح2566

118شهد كامل عبدالشافى ابراهيم عيد2567

119شهد ماهر فتحى بيلى اسماعيل2568

129.5شهد محمد بدير محمد والي2569

110.5شهد محمد بدير يوسف شلبى2570

131.5شهد محمد حسن عبدالوهاب شريف2571

136شهد محمد عبداللطيف عبدالونيس ابراهيم الخرصاوى2572

131شهد محمد علي محمود بدوي2573

134.5شهد محمد محمد موسى دياب2574

103شهد محمد مصطفي عبدالجليل رجب2575

133شهد مختار مختار طه بسيونى2576

136.5شهد مدحت صبحى فتحى حماد2577

133شهد هانى رمضان ابراهيم جبر2578

138شهد ياسر السعيد احمد شحاته2579

124.5شهد ياسر عبدالحميد بدير السعدى2580
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114.5صفيه احمد اسماعيل عبدالحميد اسماعيل2581

130.5صفيه عبدالحميد ابراهيم السخاوى2582

97صفيه محمد محمد عبدهللا2583

115.5عايده احمد خميس مسعود سالم2584

133عبير طارق مدح محمد عبدالقادر الجبالي2585

52عبير محمد احمد السيد هاشم2586

94.5عزه عاطف سليمان احمد الحداد2587

89علياء عالء الدين عبدالعزيز حنيش2588

135فاطمة ابراهيم محمد محمود مصطفى المغني2589

115.5فاطمة احمد بسيونى ابراهيم عوض2590

113.5فاطمة احمد على عوض الزواوى2591

117فاطمة محمد حسن نصر حسن2592

119.5فاطمة محمد صبرى محمود داود2593

133.5فاطمة وليد عبدالحميد مصطفى2594

109فاطمه الزهراء شريف مصطفى ابراهيم عمر2595

134.5فاطمه الزهراء وفيق محمد محمود طوالن2596

133.5فاطمه شريف مصطفى احمد اللواتى2597

115فاطمه محسن على محمد2598

109.5فايزه اسامه محب ابراهيم المرادنى2599

130فرح ايهاب كمال عبدالهادى عبدالرحمن2600

132فرح حماده حسن الشمندى2601

67.5فرح مصطفى ابراهيم مصطفى القصاص2602

131لؤة عادل مصباح احمد الطحاوى2603

93الرا فؤاد عبدالحميد احمد العاصى2604

131لميس عبدالحليم احمد عبدالحليم مصباح2605

132.5لوجينا احمد احمد عيسى عامر2606

129.5ليالى محمد فتحى احمد رضوان2607

66ليلى عالء محمود عبده محمد2608

115ليلي مجدي ابراهيم محمد حلوه2609

130لينا وائل فكرى موسى نصر2610

127لينه رفيق يونس احمد يونس2611

125.5ماجده محمد رشدى قطب2612

0مارفى مجدى عبدالمسيح بشاره2613

135مارى مجدى مسيحه رزق سليمان2614

137مجدولين امير مكرم ميخائيل بشاره2615

137.5مرام عماد الدين عبدالفتاح احمد الوكيل2616

123مرام محمد عبدالسالم مصطفى السبعاوى2617

136.5مرام مصطفى عبدهللا البيلي2618
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132.5مروه محمد على عبدالوهاب اسماعيل2619

125.5مريم اشرف محمد السيد الزواوى2620

119.5مريم ايهاب على حسن2621

136.5مريم حماده احمد عطيه متولى2622

134مريم رضا حبيب ابراهيم مينا2623

138مريم عادل شحاته الشراكى مصباح2624

136.5مريم عاطف ميشيل جرجس2625

103.5مريم عبدالرحمن اسماعيل على الخياط2626

126مريم كمال عبدالمحسن عبدهللا2627

114.5مريم متولى السيد محمد متولى حماده2628

121.5مريم محمد عوض محمد حسن2629

135.5مريم محمد فوزى بدير الشناوى2630

132مريم محمود خفاجى احمد مصطفى2631

136.5مريم محمود صبرى محمد حسن2632

137مريم وائل عبدالعزيز محمد باشا2633

127مريهان محمود جمال فراويلة2634

124ملك احمد سعيد احمد الحداد2635

128.5ملك اشرف محمود خليل العدوى2636

119.5ملك جمال فوزى على سيد احمد2637

133ملك شريف زغلول محمد ابوزيد2638

126ملك طارق صالح محمود طوالن2639

127.5ملك عبدالعظيم محمد على2640

127ملك عمرو محمد درويش علي2641

122.5ملك محمد صالح محمود عبدالوهاب2642

117ملك محمد محمد احمد رفاعي2643

134.5ملك وائل محمد مصطفي كمال حسن2644

136ملكه اشرف عبداللطيف محمد شعيب2645

126منار ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل2646

135.5منار اسامه حسب الـاـه شاكر اللواتي2647

130منار بهجت عبدالفتاح بسيونى يوسف2648

107.5منة هللا رضا انور رشاد حماد2649

114.5منة هللا محمود عبدالنبى محمود حجازى2650

139.5منة هللا محمود يوسف عميره2651

88.5منة هللا وليد فؤاد حامد جاد2652

137منه الـاـه ابراهيم ابراهيم غازي القرضاوي2653

136منه الـاـه محمد على عبدالوهاب اسماعيل2654

136منه الـاـه محمود محمد احمد عويضه2655

128منه هللا ايمن كمال عبدالغفار زناتي2656
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137.5منه هللا حاتم مصباح السيد سليمان2657

125.5منه هللا صالح قطب قطب حسين2658

86.5منه هللا عبدالرازق سالمة الدسوقي النجار2659

130.5منه هللا عصام صابر يوسف صالح2660

135منه هللا محمد بهي السيد المتولي شحاتة2661

128منه هللا محمد صبحى محمد جادهللا2662

105منه هللا محمد عبدالسالم عبدالشكور علوانى2663

95.5منه هللا محمد عبدالعزيز محمد عيسى2664

117.5منه هللا نشات محمد محمد سعيد2665

112.5منه امجد احمد عيسى2666

125.5منه عماد صبرى عبدالمقصود الموافى2667

113منه محمد كامل محمد ابوالنجا دحدوح2668

127منه وليد عبدالرازق مصباح ابراهيم2669

125موده مالك عبدالرحمن على فرج2670

137.5مى عالء محمد مبروك بركات2671

119مى عماد صبرى عبدالمقصود الموافى2672

96مي فكري بسيوني عمر يوسف2673

133.5مي محمد سيد احمد محمد قشير2674

126.5ميار احمد عبدالحميد احمد رزق2675

125ميرام محمد عبدالمالك عبدالرازق منصور2676

128.5ميرنا جمال ابراهيم الدسوقى محمد2677

133.5ميرنا رافت عبدالمجيد السباعى2678

131.5ميرنا عادل محمود الصاوى يسين2679

132.5ميرنا كامل عبدهللا كامل متولى2680

133.5ميرنا محمد سعيد النجار2681

78ميرنا يوسف بدوى يوسف جرجس2682

136نانسى هانى ادوار كامل2683

136.5ندى ابراهيم احمد ابراهيم عربان2684

123.5ندى ابراهيم عيسى محمد حسن2685

129ندى ايمن قطب قطب حسين2686

138ندى حسن ابوالقمصان محمد عبدالوهاب2687

135ندى عادل محمد ابوالفتوح مرسي2688

114.5ندى عماد كمال محمد بسام2689

121.5ندى مجدى ممدوح محمد على2690

127ندى محسن عبدالعزيز محمد السمنودى2691

61.5ندى محمد فراج السيد حسنين2692

130نرمين يوسف فؤاد فتح هللا2693

136.5نغم ياسر عبدالمنعم رجب الخامى2694
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133.5نهاد محمد محمد احمد عبيد2695

134.5نهال محمد فوزى محمد الصفتى2696

132نور رامي محمد حسن رضوان2697

135نور قدرى قدرى محمد المارية2698

137نوران محمد احمد محمد الفار2699

130.5نوران محمد حسنين صبحى2700

123.5نورهان رضا هدايات عيد2701

121.5نورهان عمرو عبدالمولى عبدالجيد عجالن2702

116.5نورهان محمد كمال مصطفي الشهاوى2703

138.5نورين محمد احمد محمد غنيمى2704

139.5نورين محمد طلعت عبدالـله حنيش2705

126نيرمين محمد صالح عبدالحى عبدالرحمن2706

98.5هاجر احمد محمد رمضان محمد2707

127.5هاجر حاتم عبدالمحسن عبدالعزيز محمد2708

115.5هاجر وليد علي متولي قطب عبده2709

115هنا امير احمد ابواليزيد نايل2710

117هنا حماده ابراهيم عبدالجواد محمد2711

118هنا عالء عبدالمجيد الجناينى2712

135.5هند رضا حسن ابراهيم سالم2713

109هيالنه اسامه نبيه راشد2714

115والء وائل شحاته امين محمد2715

132ياسمين احمد شكرى محمد جاد هللا2716

118ياسمين اشرف السعيد محمد عيد2717

124ياسمين طارق محمد فارس العجيمى2718

134ياسمين طلبة السيد عبدالوهاب جوهر2719

138.5ياسمين طه محمد بكر حميدة2720

112.5يمنى اشرف شعبان غازى داود2721

118يمني حامد فاروق خليفه محمد2722

116.5يوستينا هانى حلمى داود سليمان2723

135.5ابراهيم ابوالمجد ابراهيم ابوالمجد ابراهيم2724

107ابراهيم االمير ابراهيم سعد جاد2725

93ابراهيم حسن الحسينى محفوظ ابراهيم2726

129ابراهيم على سالمه ابراهيم مصرى2727

87.5ابراهيم محمد ابراهيم علي سالمه2728

108.5ابراهيم محمد السعيد موسي عوض2729

121ابراهيم محمد ربيع  محمد عبدالجواد2730

74.5احمد اشرف انور  اسماعيل عيسى2731

129احمد السعيد كمال ابراهيم عبدالكريم2732
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128.5احمد ايمن محمد بدير ابراهيم2733

133احمد ايمن محمد محمد احمد2734

134.5احمد ايمن مصباح محمود اللبودي2735

62احمد حسن محمد حسن عبدالمنعم2736

130.5احمد رضا جمعه يوسف عالم2737

111.5احمد سالمه متولى عبده2738

120.5احمد صالح محمد مختار الشهاوى2739

122.5احمد عبدالحى ابراهيم عوض2740

125.5احمد عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق سعد2741

86احمد عبدالعزيز مرسي عبده حدايه2742

79.5احمد كامل السيد علي عبدالجواد2743

61.5احمد محمد حامد احمد وهبه2744

79احمد محمد صبحي عبدالحميد محمد2745

100احمد محمد عبدالفتاح الراعي جبريل الخيال2746

130احمد محمد قطب الشاملي الشربيني2747

71.5احمد مهدي ابوالنور ابراهيم النكالوي2748

133.5اسامة محمد توفيق متولي زيدان2749

131اسالم ابراهيم حسن غازي العدوي2750

113اسالم سعيد محمد ابراهيم اباظه2751

116اشرف محمد مصطفي ابراهيم ابوالمجد2752

112اكرام احمد اكرام السيد لطفي2753

80.5السعيد ابراهيم عيد صالح حداية2754

126السعيد ابوالخير بدر بدوى2755

131.5السيد محمد السيد عامر محمد2756

129امجد جمال السعيد السيد رمضان2757

126انس نبيل محمد الرفاعي2758

102.5اياد ابراهيم عبدالحميد احمد رزق2759

87ايهاب عبدالوهاب درويش عبدالوهاب2760

122بجاد علي جمال الدين علي اغا2761

95بدر رضا علي مرسي ادريس2762

138بيتر مرقس يوسف نظيم كيرلس2763

133.5جاسر حسن حسن عبدالحميد عرفة2764

136جمعه ايمن جمعه يوسف عالم2765

132.5حاتم هشام محمود محمد اسماعيل2766

130.5حسام قطب شريف  متولي عاشور2767

130حسام هشام محمود محمد اسماعيل2768

118.5حسن عبدالهادي حسن عبدالهادي عاشور2769

100حسن محمد حسن محمد الحصري2770
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105.5خالد ابراهيم محمد  غازي مرجان2771

105.5خالد اشرف عزت بهنسي رمضان2772

101.5خالد حمدي صالح محمود خميس2773

126خالد عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم شحاته2774

132.5خالد محمد عبدالسالم الزيني غانم2775

98زياد عبده محمد محمد عبدالواحد2776

136زياد محمد على على شرف الدين2777

85سعد ابراهيم ماهر محمد عباس خزعل2778

121.5شادي ياسر السيد عباس ابراهيم2779

95صالح ابراهيم محمد  ابراهيم محمد نصار2780

116صالح محمد صالح السيد الحصري2781

134.5طارق محمد نور الدين السيد مرسي2782

92طه حسن طه حسن عبدالواحد2783

105.5طه سامح طه مرسي بركات2784

106.5عادل حسن منصور السطوحي حسن2785

127.5عادل محمد عوض محمد ابوالحمد2786

119.5عبدالرحمن حسن شوقى حسن سعد الحلواني2787

110عبدالرحمن خميس عبده عبده طلحه2788

124.5عبدالرحمن عادل السعيد محمد جباره2789

109.5عبدالرحمن فتحي ابراهيم محمد الديهي2790

118.5عبدالرحمن متولي حسيني حسيني متولي2791

136عبدالرحمن مسعود عبدالسميع عبدالنبى الحبال2792

136عبدالرحمن مصطفي امبابي سعد اسماعيل2793

116.5عبدالرحمن وائل عبدالمنعم ابراهيم شلبي2794

107.5عبدالرحمن ياسر عاطف طه صالح2795

112عبدهللا جابر عبدالسالم احمد سالم2796

94.5عبدهللا جمعه اسماعيل عبدالعزيز يونس2797

100.5عبدهللا حسين عرفة السيد خليفة2798

89.5عبدهللا خليل محمود بدوي عطيه2799

109عبدهللا عالء محمود بسيوني احمد2800

98.5عبدهللا محمد كامل احمد ابوعمر2801

137.5عبدهللا وليد ناجي  عطية محمد ناجي2802

90.5عطيان محمود محمد احمد عطيان2803

130علي عالء الدين وهبه السيد اليماني2804

131عمار عبدالحميد عيد عبدالحميد عبدالمحسن2805

131عمار ياسر عبدالفتاح عبدالعزيز فراج2806

113.5عمر بدوي منير بدوي عز الدين2807

104عمر رافت عبدالحميد خير2808
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126عمر عامر عبدالمعطى حسين عامر2809

130.5عمر محمد نور الدين السيد مرسي2810

126عمرو محمد محمد الصغير مصطفى عمر2811

126.5كريم محمد احمد محمد بسطويسى2812

126.5كريم محمد صالح عبدالمقصود محمد جبريل2813

129.5كمال خالد كمال  محمد خليفه2814

120.5مؤمن محمد فتحي مرسي عامر2815

102.5مازن سمير محمد السيد الرفاعي2816

108محمد ابراهيم عطيه عبدالسالم عامر2817

115.5محمد ابراهيم محمد متولي مرسي2818

96محمد ابراهيم محمد محمود على2819

110محمد احمد علي احمد سعيد2820

103محمد احمد محمد محمد احمد برغوت2821

71محمد احمد محمد محمد الطنطي2822

125محمد احمد محمود عبده المملوك2823

100.5محمد اسامة محمد عطية شمس الدين2824

98.5محمد اسماعيل ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم محمد2825

109محمد اسماعيل محمد اسماعيل عفيفي2826

115.5محمد اشرف محمود على عالم2827

117محمد السعيد السيد حسين عامر2828

133.5محمد السيد السعيد السيد علي القديم2829

110.5محمد جمال محمد يوسف احمد2830

45محمد خالد السعيد صالح ابوشعيشع2831

110.5محمد خالد شوقي محمد العدوي2832

131محمد رضا شعبان مصطفي رمضان2833

121محمد شوقى شوقى الحنفى2834

102.5محمد صالح محمد خليل السنديوني2835

118.5محمد عباس احمد عبدالعزيز2836

122.5محمد عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم شحاته2837

104.5محمد عرفه السيد حسين ادريس2838

115.5محمد عصام السعيد صالح ادريس2839

115محمد علي علي اسماعيل الخولي2840

134محمد علي محمد علي محمد طعيمه2841

106محمد غازى حسن غازى العدوى2842

118محمد غازي عبدهللا ابراهيم زين2843

53محمد فوزي محمد مرسي مرسي2844

75.5محمد مجدي عوض محمد العبد2845

133محمد محمود عبدالفتاح محمود سليمان2846
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115.5محمد ممدوح محمد السيد جمعه2847

126.5محمد هاني محمد  جاد الشرقاوي2848

132محمد وليد شعبان عبدالسالم امين2849

84محمد وليد عبده عبدالعزيز غله2850

133.5محمد ياسر عبدالرؤف  محمد سليمان2851

128محمد ياسر فهمي فتح هللا المنوفي2852

133محمد ياسر محمد علي شلبي2853

119محمد يوسف عطية ابواليزيد عتمان2854

57محمود ابوبكر ابراهيم سعد هللا عامر2855

121.5محمود احمد عبدالمطلب محمد ابراهيم الصنفاوي2856

113محمود تاج الدين محمد محمد نصر2857

115محمود رضا فتحي محمد عباس خزعل2858

135.5محمود عبدهللا عبدالنبي عبدهللا مصطفى2859

68محمود عرفة عباس محمد موسى2860

136.5محمود محمد احمد عبداللطيف عطوه2861

134مصطفى طارق مرسي حامد فرج2862

137.5مصطفي عبده بكر عبدالعزيز خميس2863

136مصطفي محمد مصطفي عطية مصطفي2864

105.5نور الدين احمد السعيد الدسوقي السيد2865

132هادى حسن سيداحمد عبدالحميد الطحان2866

139يحي يس رمضان عبدالمولى عزب2867

118.5يوسف احمد محمود عرفه علي2868

111يوسف عزالدين محمود يوسف الشناوي2869

129.5يوسف محمد سعد محمد ابوالفضل2870

104اسراء رضا ابراهيم صالح عامر2871

107.5اسراء محمد صالح الدين اكرام السيد لطفى2872

124اسماء احمد علي  ابراهيم شهاب الدين2873

126اسماء سالمة عطية حسن عامر2874

135.5االء احمد عبداللطيف محمد عتمان2875

49.5االء جمال ابراهيم مرسي بدر2876

124.5االء محمد قمر الدوله  محمد نصر2877

115امال محمد كمال عبدالمنعم السيد بدوي2878

139.5امنيه فوزي اسماعيل اسماعيل عيسي2879

125اميره محمود السعيد  سيد احمد المسيري2880

80.5ايمان رضا محمد عبدالنبي محمد2881

134.5ايمان يحى عبدالخالق يحى احمد2882

133ايه عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم شحاته2883

137.5ايه محمد حسن محمد شعيشع2884
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121.5ايه وليد محمود عوض عبدالوهاب2885

108بسمله احمد ابوالفتوح مصطفى الحلواني2886

136بسمله محمود محسن  محمود دياب2887

108جنه مصطفى محمود نظمي محمد عبدالحميد2888

137.5جهاد محمد محمد حميده درويش2889

120.5حبيبه احمد عبدالرازق  علي عالم2890

128حبيبه صالح ربيع  محمد  احمد عبدالجواد2891

129.5حبيبه محمد السيد احمد ابوعمر2892

139حبيبه ياسر زكريا سيد احمد الشافعي2893

132.5حسناء اسامه ابراهيم عبدالكريم شحاته2894

123.5حفصه عابدين رمضان السيد اسماعيل2895

131.5حنين خالد السيد احمد السيد2896

132حنين عبده فوزي عبده دياب2897

139حنين محمود مجاهد  محمد ابوسالمه2898

126دانه اسامه محمد عطا2899

127.5دعاء ابراهيم يوسف السنور2900

122رانيا ابراهيم بدير ابراهيم قطب2901

117.5رانيا السيد عبداللطيف محمد ناصر2902

113.5رحاب فوزى جوهر بسيونى مرجان2903

110.5رحاب محمد ابراهيم مرسي بدر2904

135.5رحمه محمد السيد ابراهيم الديب2905

133.5رحمه محمد السيد عبدالمنعم السيد2906

96.5رغده عيد مخيمر عبدالعزيز الدسوقي2907

133.5رنا حماده حسن محمد السقا2908

126رنا نجم السطوحي حسن هاني2909

121روان خالد عبدالعزيزحسن ابراهيم عياد2910

103.5روان محمد عبدالغني علي عامر2911

125روجينا سلطان سيد احمد بسيوني جالل2912

138رودينا محمد محمد محمد بلتاجي2913

140روضه محمد سيد احمد حسين عامر2914

109روميساء خالد عبدالفتاح عبدالعزيز فراج2915

114رويدا عادل محروس عبدالكريم محمد2916

128.5ريماس محمد عيسي محمد يوسف نصار2917

109.5زينب محمود عبدالفتاح يوسف فرج2918

132.5ساره محمد تمام محمد عبدهللا2919

137ساندى عصام علي عبدالمقصود عبدهللا2920

120.5سلمى سامح يوسف ابراهيم السنور2921

138سلمى فكري فؤاد احمد زكي2922
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138.5سما صالح محمد عبدالرؤف مصطفى2923

131سماء حلمي عطية العدوي عالم2924

132سماء سمير شريف عبدالسالم مصطفى2925

135سماح عطيه مصطفى عطيه خزعل2926

139.5سماح محمود فتحي محمد عباس2927

105سميره فؤاد محمود احمد الجندي2928

123.5سهيله ياسر عبدالحميد محمد الدغيدي2929

125.5شروق عبدالسالم عبدالجواد عبدالسالم حماده2930

108.5شمس يوسف ابوالفتوح محمد شريف2931

119شهد السيد شفيق السطوحي حسن2932

138.5شهد ايهاب محمد فتح هللا هاني2933

106.5شهد رضا عطيه مرسي عبدالرحمن2934

136.5شهد قطب ابراهيم خليل السنديوني2935

139شهد محمد عطوه  جمال الدين خليل2936

128شهد والء غازي ابراهيم زيد2937

127.5شيماء جمال محمد مرسي ادريس2938

132.5شيماء عبدالسالم ابوالفتوح غازى السيد2939

70شيماء محمد السيد حسين ادريس2940

135.5ضحي عالء محمد ابراهيم شريف2941

79عاليه عبدهللا محمود اسماعيل محمد عمر2942

93فاطمه الزهراء محمد عبدالعزيز عبدالعزيز ميره2943

124فاطمه حسن سعد محمد ابوالفضل2944

126فاطمه عاطف ابراهيم عبدالرازق ناصر2945

134فاطمه مجدي محمد التهامي عبدالهادي2946

79فايزه حسن يوسف عبدالحميد عرفه2947

139فيبى جورج سمير  خليل جرجس2948

118كامليا عادل عبدالحميد منصور احمد2949

124كامليا وليد عدس فرج البسيوني2950

135لقاء رشدى عبدهللا قطب السيد2951

124.5ليلى محمد شعبان فرج مبارك2952

132.5مارينا رفيق مراد عطا هللا خليل2953

131مرام محمد عبدهللا عيد بدر2954

139.5مروه محمد بدير ابراهيم قطب2955

125.5مريم ابراهيم احمد محمود عطيان2956

132مريم السعيد الموافي احمد الموافي2957

135مريم عنان محمد عنان صالح2958

138.5مريم محمد ابراهيم الشناوى عتمان2959

131.5مريم محمد عبدالموجود جمعه محمد2960
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136.5ملك حامد السيد عبدالرازق حاتم2961

131ملك طارق ربيع محمد عبدالجواد2962

139.5ملك عبدالسالم نصر عبدالسالم ابواحمد2963

139.5منه هللا ابراهيم رمضان  محمد الطلخاوي2964

139منه هللا محمد محمود محمد اسماعيل2965

134.5منه رضا شعبان مصطفى رمضان2966

127.5منى عادل محمد  حسن عبدالمنعم2967

117مي زكي صالح ابراهيم جمعه2968

138.5ميرنا محمد بدير احمد العدوي2969

135.5ميرنا وليد صالح محمود ابوالفضل2970

134ندى ابراهيم عبداللطيف مجاهد مجاهد2971

135ندى طه فرج احمد عبدالواحد2972

128.5ندي نبيل انور عبدالجيد عجالن2973

136نسرين جمال عبده علي موسي2974

131.5نهله عبدالحميد محمد عبدالحميد سالم2975

134نور محمد محمد مرسي ادريس2976

93.5هاجر سمير محمد علي سليمان2977

121.5هاله اشرف عنتر  احمد الحرامي2978

133.5هاله عصام على محروس على سليم2979

131هدى محسن كمال عبدالبارى2980

131هديل عصام الدين فتوح عدوي عيد2981

82هنا جمعه عبدالفتاح جمعه نصير2982

97هناء ابوالمجد غريب محمدالعبد2983

137هناء خالد شعبان بسيونى عبدالحافظ2984

120.5هند السيد احمد السيد يوسف2985

67.5هند بدير صالح طه الشرقاوي2986

132.5هند نعمان محمد محمد برغوت2987

89.5والء ابراهيم زغلول ابراهيم محمد عالم2988

121ياسمين عبدهللا محمود عرفه علي2989

93ياسمين عماد عبدالحميد غريب عياد2990

120.5ياسمينا ياسر فتحي محمد الوكيل2991

103.5يمني حسن سيد احمد عبدالحميد النشرتي2992

128.5يوانا رفيق غبلاير فرج غبلاير2993

136.5ابراهيم رمضان عبداللطيف ابراهيم الصوري2994

119.5احمد ابراهيم عبدالنبي محمد عبدالنبي2995

137احمد تامر عبداللطيف ابراهيم الصوري2996

137.5احمد جمال محمد السعدني2997

134.5احمد رمضان السيد عبدالنبي مرجان2998
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128.5احمد صبحي انور عبدالسالم سيف الدين2999

114.5احمد طه السيد محمد داود3000

113.5احمد عادل محمد حسن بلتاجي3001

131احمد عطيه بسيوني احمد بسيوني3002

111السيد محمد السيد دياب3003

118.5بسيوني محمد بسيوني محمد ابوغرب3004

124.5حسام حسن يوسف بسيوني ندا3005

139زين عبدالعاطي زين العابدين الرفاعي3006

125عبدالحميد سامي بدير عبدالقادر الرفاعي3007

114عبدالقادر فوزي عبدالمنعم عقبة3008

134عبدهللا احمد سعد الدين السيد عياد3009

129عبدهللا السيد حسنين زكي عياد3010

130عبدهللا خالد محمود كامل بسيوني عقبه3011

134عبدهللا عبدالعزيز محمد محمد عياد3012

121.5عبدهللا علي عبدهللا علي عقبه3013

139عمرو محمد عبدالفتاح محمد القصاص3014

103.5فادي شعبان قطب سالمه يوسف3015

120فارس وليد هالل عبدالمقتدر ماضي3016

114.5فهد حسن زكريا محمد سيد احمد3017

118كارم خلف هللا عطا السيد خلف هللا3018

130.5كريم بسيوني محمد عبدالعاطي الصوري3019

124كريم خلف هللا عطا السيد خلف هللا3020

136.5كريم كرم محمد عبدالجواد الفقي3021

136محمد رمضان السيد عبدربه خير هللا3022

132محمد شريف راشد بسيوني عقبه3023

137.5محمد صالح يوسف يوسف عطيان3024

128محمد عبدالستار عبدالغني النويهي3025

126.5محمد علي صالح علي الرفاعي3026

137محمد عمرو عبدالسالم عقبه3027

134محمد محمود عبدالعزيز ابراهيم عقبه3028

133محمد هاني عبدالمولي السيد القصاص3029

135.5محمود باسم محمود الشاملي الصباغ3030

123.5محمود بسيوني محمد مرزوق شاهين3031

126محمود جمال السيد عبدالقادر دياب3032

137مصطفي محمد مصطفي عبدالعزيز شلبي3033

124.5معتز سامي عبدالسالم عقبه3034

123.5نادر رضا السيد محمد داود3035

133.5يوسف احمد عبدالقادر الرفاعي3036
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131ابتسام محمد ابوالفتوح عقبه3037

138اسراء عبدالباقي السعيد طاحون3038

118.5االء وحيد مرسي محمد طاحون3039

127الشيماء محمد عبدالعليم عبدالمقتدر عياد3040

132ايمان السيد محمود سليمان3041

135بثينه الشوادفي بسيوني محمد ابوغرب3042

109.5بسمه ايهاب السيد عبدالفتاح منصور3043

132.5تسنيم وليد عبدالجليل اسماعيل العطار3044

136.5حنين هاني عبدالمولي السيد القصاص3045

127حنين وليد عبدالغني القصاص3046

126رويدا عبدالبديع عبدالخالق عقبه3047

138ريم حسام محمد عوض الرفاعي3048

136زينب رمضان حسن عطية ابوغرب3049

137ساره طارق حسنين زكي عياد3050

128.5شروق سامح حسيني عقبه3051

135.5شهد جالل الدين عبدالحليم عيسي عقبه3052

137.5شهد حسن عبدالغني علي ابوعوض3053

137.08شهد عادل شعبان احمد الطلحاوي3054

136.5شهد مصطفي مصطفي عبدالعاطي الصوري3055

134شهد وليد عادل عبدالمنعم عقبه3056

137شيرين رضا يحيى تاج الدين عقبه3057

129شيماء محمد عبدالمحسن عطيه غرب3058

125صباح محمد بدير ابراهيم خليفه3059

137.65فاطمه ابراهيم مصطفى ابرهيم بلتاجى3060

136.5فاطمه الدسوقي عوض عبدالعزيز عوض3061

132مايا محمد سعد محمد عقبه3062

133مروه مختار مرسي محمد طاحون3063

134مريم ابراهيم فتحى محمد ابوجاموس3064

131مريم عرفه جمال الشاملي الصباغ3065

137ملك متولي متولي حامد ابوالعنين3066

131ملك محمد رشاد محمد عبدالقادر3067

128منه هللا ضياء صالح علي ابوعوض3068

89مى عبدالنبي محمد عياد3069

127مي ياسر علي رمضان عقبه3070

127ميسون محمد سعد محمد عقبه3071

129.5ندي ابراهيم السيد علي سيف الدين3072

120ندي نصر ابوالفتوح عبدالفتاح عبدالفتاح3073

131نرمين رمضان دياب السيد دياب3074
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138.5نهال عاطف ابوالفتوح تاج الدين عقبه3075

137هاجر جميل انور عطيه الرفاعي3076

138.5هدي انور بدير عبدالقادر الرفاعي3077

124ياسمين رمضان عطيه عبدالقادر عقبه3078

128ياسمين فتوح عبدالباقي عبدالرازق3079

130.5ياسمين محمد السيد عطيه عياد3080

133يمني عبدالفتاح كمال رمضان عقبه3081

117ابراهيم عبده محمد عبدالرازق سعد3082

136.5احمد اشرف عبدالقادر محمد عمر3083

134.5احمد تامر السيد يوسف ريان3084

129احمد زكريا عبدالعزيز زكريا الشامى3085

134.5احمد فتوح السيد ابراهيم الجديلى3086

126.5احمد محمد ابراهيم عبدالوهاب الراعى3087

118احمد محمد ابراهيم فهيم عبدالال3088

131احمد محمد محمد مصطفى الروينى3089

124اسالم سامى محمد السيد معوض3090

110اسالم محمد فتحى زكريا ابراهيم3091

128.5اشرف عبدالحى عبدالعزيز حسن الشنوانى3092

133.5اشرف محمد سيد احمد محمد حسين3093

87السعيد حمدى ابراهيم محمد جمعه3094

119.5السيد شهاب ابراهيم حافظ الشنوانى3095

122.5اياد ابراهيم احمد ابراهيم شيحه3096

132ايمن ابراهيم حسين محمد الشيخ صالح3097

135.5باهر محمد عبدالحليم محمد الفرماوى3098

97.5حازم جميل عبدالرازق فرج السكرى3099

133خالد السيد حمدى مصطفى الجوهرى3100

136رشاد السيد مصطفى السيد درويش3101

129سامح ماجد يوسف محمد ابوصالح3102

110.5سعد صالح سعد ابراهيم الدقرنى3103

130.5سمير سامى محمد السيد معوض3104

129.5طارق فكرى محمد حسن ابوالعنين3105

129.5طارق محمد عبدالفتاح عبدالرازق غنيم3106

118طه الشحات جابر طه معوض3107

136عبدالرحمن اسامه محمد فتحى غازى الرفاعى3108

127.5عبدالرحمن على عبدالعزيز على المير3109

111.5عبدالرحمن محمد السيد محمد نصار دومه3110

132.5عبدالرحمن محمد زكريا عبدالمطلب موسى3111

99.5عبدالرحمن محمد عبدهللا غازى سالمه3112
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133.5عبدالعزيز منتصر محمد عبدالعزيز عبدالنبى3113

106عبدهللا ايمن على ابراهيم موسى3114

126.5عبدهللا حسين احمد احمد هالل3115

119.5عبدهللا سامى عبدهللا كامل على3116

124.5عبدهللا وليد عبدهللا محمد خطاب3117

131.5عبدالمنعم ابراهيم اسماعيل ابراهيم زهره3118

80.5على ابراهيم على محمد معوض3119

133علي حجازى علي ابراهيم موسى3120

120.5على عالء السيد رجب المنسى3121

133.5على نصر على الشوادفى شليل3122

106.5عمار خالد عبدالعزيز احمد ابومحمد3123

65عمر بالل محمد احمد فتيان3124

127.5عمر عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز القط3125

135.5عمرو مصطفى عبداللطيف السيد عامر3126

137مجدى عبدالعال عبدالحميد عبدالعال درويش3127

126.5محمد ابراهيم عبدالمقصود عالم عالم3128

125.5محمد احمد اسماعيل سعد هللا الشامى3129

136.5محمد احمد عبدالدايم احمد هالل3130

121.5محمد احمد على احمد البساوى3131

117محمد اشرف محمد فهمى عبدالاله3132

134محمد السعيد سعد حسن الشنوانى3133

101محمد السعيد عبدالفتاح احمد ابوالعنين3134

133.5محمد السعيد فرج منصور الجارحى3135

129.5محمد السيد محمد عبدالرازق القزاز3136

131.5محمد جميل عبدالفتاح محمد هنداوى3137

136محمد حسن على حسن عالم3138

136محمد رافت احمد ابراهيم شيحه3139

135محمد ربيع رجب محمد الشيخ على3140

124محمد رمزى مصطفى الشوادفى شليل3141

130.5محمد زكى محمد زكى الجرادينى3142

130.5محمد سامى احمد ابوالمكارم الشامى3143

117.5محمد سامى عبدالفتاح على عيسى3144

128.5محمد صبحى احمد السيد ابوعيانه3145

129.5محمد صبحى نصر عبدالعزيز عبدالنبى3146

100.5محمد عبدالحى مصطفى عبدالرحمن عالم3147

117محمد عبدالرازق على عبدالرازق شاهين3148

117.5محمد عبدالستار غازى بسطويسى هالل3149

132.5محمد عبدالناصر على حسن عالم3150
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136محمد على السيد محمد الدقرنى3151

122محمد عماد فوزى الششتاوى الدقرنى3152

117محمد فارس ابراهيم توفيق سالمه3153

129.5محمد فريد حامد غنيم بدر3154

131محمد محسن سعد ابوغازى سالمه3155

106محمد محمد احمد على خفاجى3156

139محمد محمود محمد محمود ابراهيم3157

138.5محمود عبدالحميد عبدالحميد عبدالعال درويش3158

120محمود عبدالناصر عوض فرج شيحه3159

138محمود فؤاد السيد احمد الفالوى3160

109.5محمود قطب ابراهيم قطب ابراهيم3161

135.5محمود محمود عطيه محمد سعد3162

138.5مصطفى ايمن السيد محمد الصعيدى3163

127.5مصطفى ايمن مصطفى محمد النجار3164

117مصطفى صبرى ممدوح زكريا حسن جاد المولى3165

115.5مصطفى محمد بدير حسن الشنوانى3166

107.5مصطفى محمد فتحى سيد احمد صبح3167

133.5ممدوح حمدين ممدوح زكريا جاد المولى3168

104منصور صابر منصور عليش الشنوانى3169

117منصور على منصور محمد بدوى3170

135.5نادر عثمان مصطفى عثمان الروينى3171

119.5نور ياسر نور عبدالحميد الهطيل3172

132.5هاشم يوسف فؤاد يوسف المحالوى3173

127هانى السعيد فتحى احمد الشيخ صالح3174

107.5وليد شعبان على محمد مظال3175

100.5ياسر هاشم فؤاد يوسف المحالوى3176

131.5يوسف حسانين فتحى حسانين الروينى3177

116يوسف صالح مرسى مرسى عبدالهادى3178

113يوسف عبده رمضان حسن ابوشنب3179

113.5اسراء جمعه مرسى بسيونى بركات3180

97اسراء مهدى بسيومى عبدالفتاح3181

127.5اسماء عاطف كمال احمد الفالوى3182

132.5اسماء عبدهللا ذكى مروان3183

120.5اسماء فارس شرف محمد شرف3184

97.5االء ناجى فؤاد عبدالمنعم يوسف3185

116الهام عبدالحميد احمد عبدالرازق ابوصالح3186

123امل السيد مصطفى عطيه عمر3187

110.5اميره عيد فتحى حامد صالح3188
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133.5اهداء محمد عبدالخالق اسماعيل جبر3189

100.5ايمان بدير ذكى بدير الراعى3190

135ايمان عبدالغفار عبدالعزيز بسيونى مظال3191

115.5ايه احمد محمد جوهرعمر3192

88.5ايه رجب محمود محمد الشامى3193

129.5ايه رشاد محمد محمد درويش3194

126.5ايه طارق السيد عبدالخالق3195

136.5بسملة محمود مصطفى مصطفى البسيونى3196

117تسنيم عبدهللا محمد ابراهيم العكل3197

101جهاد عصام السيد عيسوى الجارحى3198

126حبيبة طاهر عبدالمنعم زكى الزرقانى3199

134.5حبيبة محمد عبدالحى الششتاوى الدقرانى3200

93.5حبيبة ياسر محمد حسين الوحيشى3201

88.5حبيبه السيد فتحى عبدربه العكل3202

123حبيبه السيد محمد محمود عبدالنبى3203

116.5حبيبه محسن محمد عبدالفتاح البحيرى3204

98.5حبييه رضا سليمان عبدالفتاح هالل3205

120.5حفيظه محمد رمضان محمد عبدالهادى3206

136حنين زغلول محمود ابراهيم ابوعيانه3207

137.5حنين عبدالحميد عبدالمحسن ابراهيم عبدالسالم3208

137.5حنين محمود نوح مصطفى البسطويسى3209

116.5خلود رمضان محمد محمد عيسى3210

93دعاء شعبان السيد الدسوقى البسطويسى3211

102.5ذكرى محمد احمد طلبه احمد3212

131رؤيا عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم العمروسى3213

98رحاب رضا السيد محمد مظال3214

107.5رحمه احمد بدير ابراهيم المدنى3215

137رنا زكريا فتحى زكريا ابراهيم3216

129رهف محمد السعيد احمد هالل3217

125روان احمد عباس ابراهيم الدقرنى3218

116روان السعيد عبدهللا عبدالمجيد السقا3219

134.5روان حسام احمد عطيه هالل3220

133روان عبدالفتاح محمد محمد عمارة3221

120.5روضه هالل عبدهللا على عيسى3222

123.5ريتاج صالح محمد السيد حماد3223

135.5ريم اسماعيل السعيد عبدالسالم3224

123.5ريهام ربيع عبدالغفار السيد ابوعيانه3225

129.5ريهام عطيه محمد محمد هالل3226
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126.5سادات واصف عبدالدايم احمد هالل3227

134ساره صفوت السيد بيومى عبدالخالق3228

134.5ساره محمد عبدالحى الششتاوى الدقرانى3229

133ساره منير محمد السيد صبح3230

124سحر الدسوقى السيد الدسوقى قطب3231

129سحر السعيد ابراهيم ابراهيم العمروسى3232

127.5سهام حامد عبدالفتاح يوسف فرج3233

130.5سهام كمال عبدالحميد ابراهيم الشامى3234

119سهيله ايمن ابراهيم محمد عبدالرازق3235

103شروق محمد هالل حسن هالل3236

130.5شهد السيد ابراهيم حسين سالم3237

137شهد حلمى عبدالكريم حلمى السقا3238

102شهد حمادة السيد محمود يوسف3239

113شهد خليل ابراهيم خليل ابراهيم3240

117.5شهد ذكى احمد محمد حنور3241

113.5شهد رضا محمد محمد هالل3242

125شهد سامح مخيمر عبده يوسف3243

121.5شهد طلعت عبدالسالم جمعه فرج3244

139.5شهد عبدالبصير محمد محمد علم الدين3245

124شهد عماد السيد العيسوى الجارحى3246

127شيماء عبدالعزيز ابراهيم زكريا الشامى3247

137.5شيماء محمد سيف عوض هللا الدقرنى3248

117.5صفاء صالح سعد ابراهيم الدقرنى3249

122عزه السعيد محمد محمد هالل3250

130.5عال حاتم محسن ابراهيم مشالى3251

128.5علياء عبدالحكيم حسين محمود هالل3252

68.5علياء محمود محمد احمد الخولى3253

125فاطمه احمد مجاهد عطيه شليل3254

126فاطمه زكريا السعيد مغاورى القرش3255

110.5فاطمه عطيه الشناوى غازى الصياد3256

119ليلى بيلى عبدالعليم بيلى عيسى3257

136ماجده ابراهيم عبدالمسعد ابراهيم القزاز3258

65ماجده عبدالمسعد عبدالفتاح عبدالفتاح غانم3259

122.5محاسن محمد شحاتة محمد هالل3260

131.5مديحة عبدالحميد ممدوح ابراهيم الشامى3261

133.5مريم محسن شعبان محمد صالح3262

122.5مريم معمر كمال حسن عامر3263

137.5ملك ابراهيم محمد ابراهيم الوحيشى3264
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137ملك ابراهيم مصطفى ابراهيم معتوق3265

128.5ملك عبدربه هنداوى عبدربه هالل3266

119ملك فهيم احمد احمد الهطيل3267

115.5منة احمد محمد السعيد الهطيل3268

133منة هللا رمضان سعد ابراهيم مظال3269

130.5منة هللا عبدالناصر يوسف حجازى موسى3270

128منة هللا مصطفى سعد ابوغازى سالمة3271

132منة هللا مصطفى على مصطفى محمد3272

137منه عبدالحميد مصطفى عبدالمنعم سليمان3273

115منه عبدالناصر على احمد حماده3274

135منه محمد صابر يوسف البحيرى3275

125.5منى عاطف محمد محمد علم الدين3276

118.5مها عصام السيد احمد صالح3277

138مى عبدهللا ابراهيم عبدالبارى حسانى3278

129مى عبدالموجود سعد عبداللطيف عمر3279

122نادية احمد عطية عوض سالمة3280

134نادية فريد محمد عباس شمس الدين3281

109نداء محمد السعيد ابراهيم العمروسى3282

128ندى السيد السيد السيد فوده3283

118ندى بدير عبدالجيد بدير بيصار3284

111.5ندى عبدالباسط احمد ابوالمكارم الشامى3285

131ندى عبدالعاطى ابراهيم حسين ابوشلبى3286

117ندى عصام ابوغازى بدير الراعى3287

125.5نغم طاهر حسن سيداحمد حسن3288

128نورا محمد ابراهيم احمد داود3289

129نورا مصطفى عرفه احمد عبدالعال3290

113.5نورهان على رجب السيد البحيرى3291

84نورهان على محمد احمد ابودرويش3292

135هاجر مجاهد مجاهد محمد مرجان3293

132هاجر موسى محمد محمد خفاجى3294

127.5هايدى ابراهيم احمد السيد يوسف3295

96.5هدى نبيه عيد نبيه حجازى3296

132.5وسام ايمن احمد صالح  شعيب3297

110يارا حسين محمد حسين الوحيشى3298

99.5ياسمين شعبان خضر عباس عبدالنبى3299

87.5ياسمين محمد معتمد محمد السكرى3300

126.5ياسمين ياسر على مصطفى عبدالهادى3301

115.5يمنى يسرى على حسن الدقرنى3302
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122.5ابراهيم احمد عبدالمنعم عبدالعزيز3303

100ابراهيم سعادة عبدالنبى على احمد الصعيدى3304

106.5ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح على يوسف3305

133.5ابراهيم هانى ابراهيم حميدة الصياد3306

136احمد بدير الدسوقى محمد عبدهللا3307

95.5احمد عبدالحليم حافظ عبدالهادى الطويلة3308

134احمد عبدالمنعم محمد السيد الزملى3309

108.5احمد فتحى خميس الشوادفى ابوطبل3310

93احمد محسن احمد على3311

126احمد محمد حسين بسطويسى الشامى3312

129احمد محمد حمودة محمود الطور3313

118احمد محمد شعبان عبدهللا محمد بركة3314

103.5احمد محمد فتحى عبدالرحمن شيحة3315

131.5احمد محمود فتحى محمد بركة3316

133.5احمد ياسر لطفى ابراهيم حواس3317

56اسالم رمضان محمود السيد ابوودن3318

104.5اسالم محمد عبدالمنعم محمد عفيفى3319

124.5السعيد على السعيد حسين سيد احمد شعيشع3320

133.5اياد محمد احمد عبدالحميد مفتاح3321

132ايمن احمد عبدهللا ابراهيم الجندى3322

64ايمن محمد حسن محمد حسين3323

130ايهاب فتوح عبيد احمد ابراهيم ماضى3324

108.5جمال محمد ابراهيم محمود محمد  حسين3325

123.5خالد محمد الدسوقي محمد عبدهللا3326

129ربيع محمد فوزى عبدالعاطى على العادلى3327

123رضا ايهاب ابوالمجد السيد حسن حواس3328

136زياد عزت متولى جبر متولى3329

137سهيل عصام صالح عبدالباري الشامى3330

32شادى محمد بسيونى محمد طايل3331

116شريف صبرى احمد سعادة على غالى3332

78.5شريف عاشور ابراهيم مجاهد حسن3333

130صالح الدين محمد صالح عبدالبارى الشامى3334

133صالح طارق صالح عبدالوهاب احمد3335

129طارق عالء نصر الكومى3336

126.5عادل اكرامى عاشور مصطفى على  الكومى3337

118.5عبدالرازق رافت على عبدالرازق محمد3338

125.5عبدالرحمن السيد عبداللطيف محمود بسطويسى3339

127.5عبدالرحمن ايمن متولى على الحارون3340
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120.5عبدالرحمن خالد محمود موسى القاضى3341

117عبدالرحمن سند السعيد يونس الحارون3342

85.5عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالرحمن الخولى3343

131عبدالرحمن عصام صالح هالل عباس ابوطبل3344

103.5عبدالرحمن عماد هالل هالل عباس ابوطبل3345

125.5عبدالرحمن محمد ابراهيم عبدالرحمن مرشدي3346

127.5عبدالفتاح مصطفى حسين ابراهيم محمد3347

131.5عبدهللا عيد عبدهللا محمد حسن الطويلة3348

117عبدهللا محمد محمود موسي السيد القاضي3349

122.5عبدالمنعم ايمن عبدالمنعم الدسوقى عبدالعزيز3350

114عصام معوض فتحى عبدالرحمن شيحة3351

108.5عالء عبدالمنعم على محمد احمد3352

134.5على محمد على عبدالعاطى حسن حواس3353

125علي محمد محمد غازي غزالن3354

129.5عمار عماد يحى عبدالحى فرج3355

132.5عمر عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيزابراهيم ابوطبل3356

133عمر فتوح عبيد احمد ابراهيم ماضى3357

128كريم كرم عبدالسالم طلحه3358

114محمد ابراهيم السيد احمد محمد3359

108محمد ابراهيم عبدالغنى ابراهيم غزالن3360

94محمد السيد عبدهللا ابراهيم الطويلة3361

126.5محمد جمال ابراهيم سعد سماحه3362

139محمد خالد عبدالحميد بسيونى الوكيل3363

135محمد ذهدى حموده حموده عبدالسيد3364

133محمد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمد جبر3365

123محمد على احمد محمد حسن القاضى3366

137.5محمد عمران عبدالمنعم ابراهيم احمد3367

89محمد فتحى حسين الطارون3368

136محمود احمد عبداللطيف على القديم3369

103محمود خالد عبدالمنعم عبدالعزيز ابوطبل3370

121.5محمود فرحات مهدى محمد زعير3371

96.5مروان اشرف عبدهللا مصطفى العيسوى3372

61مصطفى بسيونى احمد فرج سماحة3373

131معاذ محمد بسيونى محمود الحارون3374

132هانى محمد عبدهللا السيد الشناوى3375

38.5يسرى ابراهيم عبدالرحيم احمد مسعود3376

114.5ابتسام ابراهيم فؤاد ابراهيم غازى3377

133اريام محمد علي ذكي الحارون3378
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139اسراء السيد عيد فرج موسى3379

133اسراء عصام سعيد عبدالوهاب نصر3380

139.5اسراء محمد عبدهللا اسماعيل مصطفى الوكيل3381

126اسماء سعاده على احمد الصعيدى3382

126.5اسماء محمد جمعه ابراهيم محمد عفيفى3383

131اسماء محمد شعبان ابراهيم الطويلة3384

119.5اسيل طارق محمود العيسوى3385

127االء غانم محمد على ابراهيم غزالن3386

131.5امنية ماذن فتحى عبدهللا الروينى3387

139امنية محمد فاروق طلبه ابراهيم غزالن3388

131اميرة ربيع على عبدالخالق طايل3389

125امينة عبدالستار قليعى صابر قليعى3390

137ايمان رمضان على غازى رزقة3391

114ايمان سند السعيد حسين سيد احمد3392

118.5ايمان عزت عبدالواحد محمود حموده3393

122ايمان عطيه عطيه اسماعيل الصعيدى3394

139ايه رمضان عبدالنبى رمضان مرزوق3395

124ايه محمد رمضان الدسوقى عبدالعزيز3396

130بسملة عزت عبدالمنعم احمد عبدهللا بركة3397

131تسنيم على عبداللطيف محمود بسطويسى3398

134.5جنا جبر محمد جبر متولي3399

128.5حبيبة جمعه السيد احمد عبدالهادى3400

137حبيبة عبدالباسط محمد عبدالباسط محمد نصر3401

118حبيبه عماد مرسي متولي جبر3402

130.5حنان عصام حسن عبدالجواد حنيش3403

133.5حنان محمد سيد احمد قطب سيد احمد3404

137حنين ابراهيم على ابراهيم غلوش3405

136حنين اسامة فتحى احمد خلف هللا3406

118.5حنين عيد رشاد هنداوي شهاب الدين3407

138دنيا سامى لطفى عبدالفتاح ابوزيد3408

91دنيا فتوح الطنطاوى محمد الطنطاوى3409

68رباب فتحى احمد شاهين شاهين3410

134.5رحمة سليمان عبدالمجيد سليمان ماضى3411

138رحمة شعبان على غازى3412

119رحمة عمران معوض محمد الطويلة3413

134.5رحمة مجدى فكية على محمد3414

136رميساء جالل على عبدالعاطى حواس3415

133روان السعيد ابراهيم شعبان خليفة3416
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134.5روان رجب ابراهيم محمد عبدالال3417

136روان فرحات بسيوني ابراهيم مرسي3418

134روان مصطفى عباس عباس ابوطبل3419

139روضة عبدالعاطى عبدالقوى عبدالعاطى حمزة3420

135.5روضة عالء محمد احمد عبدالهادي3421

78.5روقان محمد حسن ابراهيم الكيالنى3422

126.5رويدا محمد ابراهيم سعد سماحة3423

105.5ريناد عبدالناصر عبدالحميد غازى نصر3424

120.5سارة السيد محمد على محمد عكاشة3425

125ساندى ابراهيم قطب ابراهيم محمد عفيفى3426

116سلمى اشرف رشاد بسيونى الوكيل3427

110سلمى خالد عيد البرعى معوض3428

104.5سماء رائد صالح عبدالسالم ابراهيم مرزوق3429

108.5سماح السعيد احمد احمد الجندى3430

114.5سماح ياسر مصطفى محمود محمد ابوالعنين3431

135.5سها حامد عبدالفتاح عوض محمد3432

121سهيلة محسن معوض عبدالمحسن معوض3433

133.5شروق ابراهيم بسيونى ابراهيم مرسى3434

130شروق عبدالنبى عنتر السيد محمد3435

124.5شهد ابراهيم محمد كمال ابوطبل3436

133.5شهد السيد محمد محمد ابونعمة3437

133شهد تامر عيد البرعى معوض3438

138.5شهد خالد صالح عبدالوهاب احمد3439

137شهد على رشاد على ابراهيم3440

133فيفى وائل احمد ابراهيم عربان3441

136.5كنزى ياسر سعد صادق ابراهيم3442

121مريم ابراهيم ذكى احمد السيد3443

139.5مريم السيد زغلول عطية الزاملى3444

138ملك محمد السعيد مصطفى محمود ماضى3445

121منال عمر محمد عطية بسطويسى3446

101منة اللة جمعة عبدالصمد عبدالحميد عبدالرحمن3447

133منة اللة وليد سيداحمد قطب سيد احمد عبدالرحيم3448

119منة هللا محمد بيومى محروس حرب3449

123.5مى الجندى السيد ابراهيم الجندى3450

109.5مى عبدالبديع محمدبسيونى مندور3451

137.5ميرنا جمعه محمود جمعه العيسوي3452

137.5ندى دياب ابراهيم دياب على العيسوى3453

129.5ندى ياسر عزيز راضى على3454
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128نغم احمد عبدالفتاح يحيى تغيان3455

120.5هاجر عبدالبارى مصطفى عبدالبارى مرسى3456

140هاجر محمد عبدالحليم على ابوطبل3457

139هاجر هانى يحى بدير احمد حمودة3458

139.5هدى محمد السيد فهمى على3459

128هديل صبرى رشاد عبدالوهاب شهاب الدين3460

90.5هيام ياسر عيد على احمد  الظريف3461

104.5وردة فرج احمد فرج سماحه3462

123وفاء محمد ابراهيم السيد محمد3463

116ياسمين محمد جمعه محي الدين حموده3464

108ابراهيم سمير السيد محمد عطيه3465

116ابراهيم عبدالناصر السيد حسين منصور3466

112ابراهيم هشام ابراهيم عبدالصمد عشري3467

124احمد ابراهيم كمال ابراهيم مراد3468

102.5احمد تامر عبدالحميد احمد3469

121احمد حسين رمضان عبدالرازق3470

97احمد سامح سيداحمد السيد عيسى3471

113.5احمد طلعت خليل قطب الطباخ3472

112احمد عبدالناصر بسيونى صديق3473

104.5احمد مجدى عطيه عطيه العشري3474

90احمد محمد صالح فتوح عبدالباقى3475

112احمد محمد نصر خليل3476

131احمد منصور عدلى محمد قطب3477

125.5احمد نصر ذكى ابراهيم عثمان3478

109اسالم مجدى عطيه عطية العشرى3479

94.5الحسين محمد حسين البشتلى3480

123.5الشناوى صبحى الشناوى يوسف عطيه3481

118.5امير ايهاب شوقي عطيه3482

124بالل محمد السيد شعبان3483

131.5بهاء على فتحي بركات3484

116.5حسام بسيوني نعيم بسيونى عبدالوهاب3485

107.5حسام جمال حسين الطباخ3486

127حسن اسامة احمد بكر3487

123.5حسن حماده حسن عبدالقادر3488

130سرور حمادة صبري سرور3489

128سعيد طلعت ابراهيم جمعه3490

110.5طارق السيد شوقي السيد غازي3491

119.5طارق عبدالحميد على بسيونى غانم3492
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109عاصم حمدان عطا هللا بسيونى3493

127.5عبدالرحمن ابراهيم على عطا هللا ابودشيش3494

120.5عبدالرحمن احمد رجب محمود العسيلى3495

134عبدالرحمن عبدالحميد مرسي عبدالحميد سعيد3496

124عبدالرحمن عزت محمد حامد اسماعيل3497

130.5عبدالرحمن عطية ابراهيم احمد3498

125.5عبدالرحمن مصطفى عبدالنبي عوض هللا3499

117.5عبدهللا حسن فتوح ابراهيم3500

130.5عالء طه على عبدالحميد غانم3501

123عالء هادي تاج الدين مصطفي3502

128علي ابراهيم علي مرعي3503

137.5عمر ابراهيم عبدالوهاب عبدالوهاب3504

126.5عمر عطا هللا غازى حسن خليفة3505

121عمرو خالد ابراهيم منصور الطنوبى3506

134فؤاد ابراهيم فؤاد حسين الشرقاوى3507

132.5فرج الطنوبى فرج محمد الطنوبى3508

125محمد ابراهيم محمد النحال3509

118.5محمد احمد محمد احمد مصطفى3510

101محمد السيد محمد عبدالسيد شتيه3511

127.5محمد حماده محمد الطنوبي3512

127محمد عبدهللا سيداحمد عبدهللا3513

103.5محمد عزت فتحي السيد خليل3514

99محمد مصطفى ابراهيم بدر3515

106.5محمود مدحت عبدالجواد كيالنى سعيد3516

113.5مصطفى ابراهيم خميس احمد حماد3517

120.5مصطفى عبدالباسط منصور حجازى3518

120.5منصور جعفر ابراهيم حسين3519

103يوسف رجب حامد العربي3520

94.5اسراء السيد حلمى القلينى3521

133.5اسراء صالح احمد محمود عبدالحميد3522

100اسماء حسين متولى ابراهيم اسماعيل3523

90اسماء طلعت رجب قشقوش3524

118اسماء نجاتى احمد بكر غازى3525

117.5اسماء يحيى فرج عيد عبدالحى3526

132.5االء ايمن احمد السيد خليل3527

128.5االء طارق جابر حسين الشرقاوى3528

127.5االء فرج محمد محمد مراد3529

104اميرة السيد خضر سعد مرعى3530
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39.5اميرة جمعة عبدالحميد ابراهيم3531

123.5انسام طلعت ابوالمعاطى على ريحان3532

122.5ايمان ابراهيم محمد كيالنى سعيد3533

131.5ايه الجوهري محمد الجوهري3534

106.5ايه مجدى عطية عطية العشرى3535

136ايه محمد منصور يوسف عشماوى3536

131بسمه مجدي السيد العشري3537

126حبيبة احمد نصر خليل3538

124.5حسناء عبدالمنعم صادق الطنوبي3539

38حسناء محمود فتحى ابوالسعود3540

118دنيا احمد السيد احمد خليفه3541

117دينا احمد مصطفى احمد حسنين3542

129دينا ربيع سعادة عباس3543

130رؤى اشرف عبدالحميد حجازى3544

137رنا وائل كمال على عبدالحميد3545

139روان محمد عبدالسالم احمد ابوشعيشع3546

129.5روضه الهادى محمد عبدالعاطى ابوشنب3547

71.5روضه ماهر ابوزيد بسيونى سعاده3548

138روميساء رمضان محمد بسطويسى حنفى3549

122.5ريهام السعيد صابر حسانين االسرج3550

135سارة السيد بسيونى حجازى3551

85سعيدة ابراهيم صالح ابراهيم مرزوق3552

131.5سمر عبدالناصر السيد يوسف عشماوى3553

131.5سهيلة احمد ابراهيم عبدالمنعم3554

74شرين اشرف صابر احمد3555

58.5شهد بسيوني عبدالحميد بسيوني3556

134شهد حسنى رزق عبدالكريم عمار3557

111شهد رضا عبدالحميد هارون3558

123.5شهد على السيد على عطية3559

115.5فرح عادل محمد محمد الصقار3560

135.5لمياء ابراهيم عبدالسميع منصور3561

134.5مرام ابراهيم حجازى ابراهيم3562

119.5مريم عبدهللا عبدالحليم ابوالمجد مصطفى3563

102.5مريم نادي مصطفي بلتاجي3564

103.5منه هللا علي عبداللطيف اسماعيل3565

52.5منى ابراهيم عبدالعاطى حسن3566

136ميار عبدالحليم محمد عثمان3567

125.5ميرنا عبدالحميد على اسماعيل حسن3568
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125.5ندى ابراهيم سالم ابرهيم البنا3569

110نهاد فؤاد فؤاد رفاعي3570

128نورهان كرم حسين ريحان3571

96هاجر ابراهيم صبحي باهي حسن3572

103هاجر عبدالعاطى السيد عبدالعاطى3573

111.5هبة صالح عوض غلمش3574

70.5والء احمد حسين السيد ابوشريف3575

133.5يارا محمد سالم ابراهيم محمد3576

111يارا ياسر ابراهيم بسيوني3577

85ياسمين فتحى حسن فتحى3578

136يمنى محمد ابراهيم احمد عبدالمنعم3579

135ابراهيم السعيد عبدالرؤؤف عزب الشافعى3580

78ابراهيم حسن محمد عبدالعزيز داود3581

113ابراهيم شعبان احمد محمد القديم3582

47.5ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم حسن عبدالسالم3583

65.5احمد ربيع فؤاد عبدالحليم عمارة3584

131.5احمد رمضان بدير سيد احمد عبدالرازق3585

127.5احمد سليم عطيه على سليم3586

135.5احمد شعبان محمد مرسى عبدالرازق3587

88احمد طارق فوزي عبدالجيد ابوجندي3588

124احمد محمد عبدالحميد ابراهيم اسماعيل3589

98احمد محمد عبدالحميد علي الشرقاوي3590

97احمد محمود محمد منير منيسي3591

136.5احمد ياسر عبدالباسط قطب ابوالسبح3592

136اسالم صالح قطب علي حسن3593

107.5اسماعيل عالء الدين فتيان اسماعيل3594

115.5اسماعيل محمد اسماعيل سليمان الجبلى3595

100السيد جمعة عبدالوهاب قاسم عبدالوهاب3596

118.5السيد محمد علي احمد الشرقاوي3597

75.5السيد محمد محمد عبدالعزيز السيد3598

82السيد ممدوح رمضان عبدة ابوحطب3599

82.5بدير عبدالمنعم احمد عبدالفتاح شمس الدين3600

46.5بالل قطب محمد احمد فتيان3601

120.5حمد ابراهيم السعيد ابراهيم يوسف حمد3602

95.5خالد السعيد ابراهيم محمد البفري3603

112.5خالد عطيه شعبان عطيه شليل3604

67.5رافت محمد عبدالمنعم عبدالعزيز محمد3605

131.5رشاد محمد رشاد عبدالبارى داود3606
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101سمير وليد حسن ابراهيم احمد3607

134.5سيف اسامة عبدالفتاح عباس عمار3608

80عبداالله محمود محمود محمد يوسف3609

81عبدالحميد الشحات عبدالحميد فهيم المحالوى3610

84عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا ابراهيم زين3611

118عبدالرحمن عادل فهمى عطية السكرى3612

103.5عبدالرحمن محمد السعيد احمد الذعطي3613

120عبدالرحمن محمد عطاهلل سيد احمد النكالوى3614

134.5عبدالرحمن مسعود درغام عبدالرحمن عبدهللا3615

125.5عبدالرحمن منير محمد السيد صبح3616

34عبدالفتاح رمضان وهبه عبده عمارة3617

102عبدالكريم عبدهللا عبدالكريم عبدالرازق سالم3618

36عبدهللا حلمى على محمد بدوى3619

114.5عبدهللا رافت محمد السيد فايد3620

91عبدهللا شعبان عبدهللا ابراهيم عطاهللا3621

86عبدهللا فرحات عبدهللا محمد فرحات3622

97عبدالمحسن محمد عبدة محمد ابراهيم3623

102.5عزت جمعة شحاتة محمد محمد3624

100.5على عصام غازى عبدالحميد غازى3625

97.5عمار اشرف علي هاشم محمد3626

127عمار محمد صالح فرج داود3627

95عمر رضا عبدالسالم احمد سالم3628

107عمرو خالد احمد ابراهيم شحاته3629

127فوزي سامح محمد محمد ابوسليمان3630

105.5كريم محمد محمد ابراهيم عبدالعال3631

89.5لؤي يحي محمد الحصافي فؤاد صيرة3632

116محمد ابراهيم محمد علي عيسى3633

130.5محمد اشرف السيد بدير متولي3634

103.5محمد اشرف عبدالعليم علي محمد3635

126محمد السعيد بدير محمود عبدالرحمن3636

118.5محمد انس عبدالعزيز محمد حطب3637

131محمد ايمن السعيد احمد اسماعيل3638

117محمد رزق فرج محمد3639

131.5محمد رواش عبدالمحسن على عماره3640

104محمد صابر مصطفى عبدالعزيز الهوارى3641

129محمد عادل رجب محمد عبدالجواد3642

107محمد عباس محمد عباس شمس الدين3643

85.5محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز نصار3644
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85محمد عبدهللا شحاتة محمد محمد3645

102محمد عبدهللا صابر عبدالتواب3646

103محمد عبدالواحد محمد عبدالواحد زيدان3647

136محمد عطا محمد عبدالسالم عطا3648

134محمد عالء محمد محمد ابوسليمان3649

83.5محمد عمادالدين غازي عبدالرحمن3650

109محمد عمرو احمد ابراهيم الشرقاوى3651

130محمد فرحات محمد فرحات السماحي3652

134محمد محسن محمد محمد خفاجي3653

127.5محمد محمود محمد محمود الشهاوى3654

112محمد مغزوز معزوز عطية عيسى3655

111.5محمد وائل عبدالعزيز ابراهيم الهطيل3656

118.5محمود ابراهيم بسيوني علي سبع3657

120محمود احمد عبدالفتاح جمعه3658

136.5محمود احمد متولي الحارون3659

101محمود السعيد على السعيد الجندي3660

118.5محمود حسن حسن السيد صالح3661

97محمود خالد ابراهيم محمود العمروسى3662

62.5محمود علي محمد عبدالعزيز محمد3663

81مرسي محمد السيد مرسي بركات3664

102مصطفى عصام حسن حسن حدايه3665

132.5مصطفى كمال محمود ابراهيم3666

132.5مصطفى محمد اسماعيل بسيونى نصار3667

133مصطفى محمد مصطفى محمد سبع3668

126مصعب احمد عمران رمضان ابوشنب3669

128.5معاذ رمضان محمد ابراهيم درويش3670

92.5مهند سمير جمعه كامل عماره3671

113.5يوسف احمد عبدالمولي عمر3672

129.5يوسف احمد قطب على حسن3673

132.5احسان رجب على رجب عبدالرازق3674

127.5اروي متولي السيد متولي عاشور3675

113اسراء احمد عبدالفتاح جمعه البسطويسى3676

125.5اسراء سعيد محمد اسماعيل منصور3677

105اسراء محمد محمد مرسي عبدالرازق3678

132اسماء ابراهيم هالل بسيوني قطب3679

120امانى احمد عبدهللا احمد الشرقاوي3680

107.5امانى فوزى عبدالسالم جمال الدين3681

106.5امل ابراهيم شعبان مصطفى رمضان3682
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104.5امينه على فرحات احمد سليم3683

91ايمان شعبان عبدالغفار محمد السيد3684

108.5ايمان عطية مرسي عطية مرسي3685

98.5ايمان مصطفى على محمدالطباخ3686

109ايه السيد عبدهللا ابراهيم عطا3687

102بسمله صبري محمد عبدالرازق محمد3688

91بسنت على عبدالحميد على عبدالسالم3689

136.5جهاد فتوح يوسف فتوح المحالوى3690

137حبيبه جمال عبدالسالم السيد محمد3691

105حبيبه سعد رمضان ابراهيم احمد3692

96حكمت محمد السيد مرسى بسيونى3693

110خديجة فتيان محمد يوسف محمد3694

110دينا محمد رشدي محمد علي3695

98.5راويه سليمان احمد احمد داود3696

94رحمه عمرى فاروق ريحان هالل3697

134رحمه غازى عبداللطيف ابراهيم رجب3698

116.5رحمه محمد عبدهللا محمد فرحات3699

119.5رنا رضا جمعه محمد حسن3700

128رنا وليد محمد حسن الدقرنى3701

75.5روان علي محمد حسن الكتامي3702

112روح السعيد اسماعيل مصطفى اسماعيل3703

116.5سارة اشرف السعيد الدسوقي السيد3704

64.5سالى اسامه السعيد اسماعيل3705

128شهد ابراهيم محمد محمد عمارة3706

129.5شهد خالد شعيان عبدالغفار عماره3707

127.5شهد رافت سعد بسيوني شعبان3708

128.5شهد رمضان صالح فرج داود3709

117.5شهد رمضان مرسى عطيه مرسى3710

130.5شهد محمد ابراهيم السيد بدوى3711

132شهد محمد ابوالنجا السيد نصار3712

130شهد محمد احمد افندى دياب3713

116.5شهد محمد رمضان على الشيخ اسماعيل3714

112شهد محمود ابراهيم حسني محمد زهران3715

117شيرين السيد رمضان ابوالفتوح عوض3716

119شيرين عماد حسين احمد مرسي3717

134شيماء سامى اسماعيل حسن موسى3718

112شيماء سالمه سالمه عرفه اسماعيل3719

117شيماء منير حسنى حسنى حدايه3720
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72.5صباح حامد محمود خير هللا3721

118.5صفاء محمد درويش غازي درويش3722

82.5صفاء نصر حسين حسين متولى3723

97.5عال عالء محمد محمد السكرى3724

130.5غادة محمد عمر محمد القاضي3725

87فاطمة اسالم عبدالفتاح عباس عمار3726

130.5فاطمة صبحي محمد عبدالرازق محمد3727

90.5لميس امين زكريا محمد محجوب3728

105مروه السعيد على بدير ابراهيم3729

82.5مريم علي فتحي علي شعبان3730

83مريم هنداوى عوض السيد نصار3731

130ملك محمود سالمه شحاته على3732

101مي كمال محمد عبده علي3733

95ناهد احمد يوسف عباس البقري3734

102.5نجاة سمير زكي محمد ابراهيم3735

81.5ندى محمود السيد محمد فرج3736

129.5نغم السعيد اسماعيل علي عزام3737

110.5نور السعيد رجب محمد عبدالجواد3738

119.5نورهان ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسين3739

113.5نورهان محمد عباس محمد عطيه3740

135نورين عبدالغفار لطفي محمد عبدالرحمن3741

116.5هاجر طارق سعد بسيوني حواس3742

112.5هاجر علي سعد علي عوض3743

128.5هاجر فؤاد احمد سعد البقرى3744

124هاجر محمود عبدالسالم محمد بركات3745

128.5هدي بسيوني سعد احمد البقري3746

127هدينا عادل محمد ابراهيم عطا3747

87.5هند محمود منصور محمد ميره3748

78والء عبدالعظيم ممدوح عبدالعظيم الخياط3749

126.5ياسمين السيد رشاد عبدالبارى داود3750

130.5ياسمين حسين احمد حسين الوحيشى3751

129ياسمين سامى رمضان بسطويسى مصطفى3752

132.5ياسمين ياسر يوسف ابراهيم الوحيشى3753

104ابراهيم جمال ابراهيم عبدالقدوس عبدالحافظ3754

119.5ابراهيم جمال ابراهيم عيد حميده3755

124احمد اسامة عباس احمد مبارك3756

122احمد اسماعيل فتحى اسماعيل سلمان3757

124احمد السيد ابراهيم محمد النجار3758
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110.5احمد ايمن سعد عبدالحميد غنيم3759

89احمد بسيونى ابراهيم عبدالوهاب قاسم3760

96.5احمد جمال صالح درويش شلتح3761

118احمد خالد محمد رمضان عبدالواحد3762

122احمد ربيع احمد ابراهيم غلوش3763

122.5احمد رضا عباس عبدالرؤف سلمان3764

139احمد رضا محمد حسين احمد3765

124.5احمد صالح عبدربه رجب العباسى3766

70احمد طارق ابراهيم عبدالستار شوشان3767

124.5احمد عبدالعزيز ابراهيم  الشناوى الصيفى3768

110احمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح القللى3769

134احمد عبداللطيف عبدالعزيز سالمه على3770

108.5احمد عبدالنبى عيد حسن غنيم3771

107 احمد فوزى عبدالنجاح عيد عطا3772

132.5احمد كمال محمد محمد حتحوت3773

91.5احمد محمد السيد احمد عبيد3774

121.5احمد محمد سعد ابراهيم فضل3775

120.5احمد محمد عبدالستار محمد سالمه3776

116.5احمد محمود بسيونى محمد سلمان3777

130.5احمد محمود محمد عبداللطيف عكاشه3778

107.5احمد مدحت فرحات محمد المنسى3779

110.5احمد مصطفى محمد محمد منصور3780

129.5احمد مفرح عبدالعزيز سيداحمد الصعيدى3781

124احمد يسرى درويش متولى شريف3782

123اسالم صبحى محمد عمر زينه3783

128اسالم عصام عيسوى سالم احمد3784

125امير مصطفى محمد احمد ابوشعير3785

124امين محمد كامل محمد شمس الدين3786

135.5انس محمد عبدالرؤف طه سليمان3787

138.5ايمن عبدالناصر محمد حسين احمد3788

137.5ايمن عصام السيد الشناوى حجاج3789

136.5بدر سعيد بدر حسن حتحوت3790

135حسام رجب ابوشعيشع عبدالمقصود الديهى3791

130حسنى طاهر حسنى عبدالسالم سرور3792

134.5حمدى احمد حمدى حجازى اسماعيل3793

137خالد عبدالفتاح عبداللطيف فرحات الصعيدى3794

138خالد عيد عبده مصطفى طاحون3795

119.5سامى صالح عبدالرحمن بسيونى غزاله3796
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108.5صالح مالك صالح مصطفى الجمال3797

124صالح محمد صالح عبدالرحمن بسيونى3798

129.5صالح محمود اسماعيل حجازى3799

135.5طارق ابراهيم السيد مرعى3800

50طارق محمد محمد محمد الجمال3801

103عبدالحليم شعبان عبدالحليم احمد عيسى3802

119عبدالحميد جمال عبدالحميد عبدالشريف السودانى3803

116.5عبدالسالم عبدالراضى عبدالسالم على القللى3804

136.5عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز سالمه على3805

125.5عبدالعظيم اسامه على عماره خضر3806

107.5عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف ابراهيم تركى3807

135عبدهللا احمد عبدالمنعم السيد العباسى3808

112.5عبدهللا بهنسى قطب بهنسى خضر3809

131.5عبدهللا عبدالرحمن محمد عمر الخامى3810

130.5عبدهللا عصام ابراهيم عمر زينه3811

130.5عبدهللا على عبدهللا خليل3812

132.5عبدهللا محمد عبدالنبى محمد شحاته3813

132.5عبدهللا ياسر عبدالمنعم يعقوب شمس الدين3814

88.5عبدالمنعم رضا عبدالمنعم السيد ابراهيم زهران3815

137عزالدين عبدالسالم عبدالمعبود عبدالسالم الخامى3816

122.5عالء ابراهيم حمدى حجازى اسماعيل3817

120.5عالء الدين على جمعه عبدالجيد ابوعجيله3818

73عالء سالم عيسوى الشناوى حجاج3819

96عالء فوزى محمد محمد منصور حمزه3820

78.5على عبدالعزيز على على سليم3821

86عمر ابوالخير صبحى عبدهللا ابوالخير3822

124عمر بلتاجى عبدالحليم ابواليزيد الشعراوى3823

127.5عمرو عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل3824

79عمرو كمال حلمى اسماعيل عوض3825

106.5عيد طلعت عيد محمد الصعيدى3826

70.5فؤاد عيسى فؤاد حسين احمد عيسى3827

92.5فادى عيد الشناوى محمد عبدالحليم3828

119فارس احمد ابراهيم احمد عكاشه3829

122.5فارس على عبدالسالم على الطواب3830

77فارس محمد عكاشه ابراهيم عكاشه3831

77.5كارم جمال فؤاد مصطفى سلمان3832

115كريم فايز كمال عبدالعزيز علوان3833

133.5كريم وليد عبدالموجود عبدالفتاح شلتح3834
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136.5ماجد عبدالعزيز احمد محمد سالمه3835

131.5محمد ابراهيم شحاته عبداللطيف اسماعيل3836

123.5محمد احمد محمد السيد خضر3837

96محمد السعيد ابراهيم محمود النجار3838

132.5محمد السيد عبداللطيف السيد شمس الدين3839

118.5محمد ايمن طلعت احمد خضر3840

134.5محمد جمال عبده سالمه على3841

135.5محمد حماد عبدالعزيز عمر الخامى3842

131محمد خالد عبدالحميد الدمرداش عبدالحافظ3843

75.5محمد خالد عبداللطيف عبدالكريم خضر3844

125.5محمد خالد مصطفى مصطفى شاكر3845

72محمد درويش السيد محمد ابوسالمه3846

118.5محمد ربيع المهدى احمد عيسى3847

72محمد رضا عبدالوهاب على االسود3848

70محمد رمضان حسن عبدربه دياب3849

82محمد زاهر السيد بهنسى خضر3850

113.5محمد زكريا عبدالمنعم زكريا غلوش3851

113.5محمد سمير يوسف طلب عماره3852

94.5محمد شعبان عبدالحليم سعد المكاوى3853

88.5محمد صبحى احمد محمد سالمه3854

111.5محمد صبحى عبدالحميد السيد حمد3855

103.5محمد عبدالحليم ابوالفتوح حامد مصطفى3856

136محمد عبدالستار عبدالستار عطيه حليمه3857

97محمد عبدالعليم عبدالبارى عمر حماد3858

100محمد عبدالفتاح عبدالمتجلى اسماعيل المصرى3859

106.5محمد عبدالاله محمد عبدالمقصود ابوقويه3860

132.5محمد عبدالمنصف عبدالوهاب محمد المنسى3861

132محمد عالء محمد السيد العشرى3862

127محمد غازى صبحى غازى الصعيدى3863

132.5محمد محروس محمد احمد غنيم3864

124محمد محروس محمود ابراهيم حميده3865

97.5محمد محمد فرحات محمد السيد3866

108محمد نصرالدين نصر عبدالحميد خليل3867

126.5محمد ياسر بسيونى عبدالستار عوينه3868

121محمود السيد حجازى سيد احمد اسماعيل3869

135.5محمود حسن عبدالعزيز سيداحمد الصعيدى3870

107محمود عبدالهادى حسن عبدالهادى الجمال3871

127محمود محروس احمد احمد حسين3872
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110.5محمود محمد عبداللطيف طه الصعيدى3873

120محمود محمد على محمود الكفراوى3874

116مصطفى السيد سعيد موسى بركات3875

89.5مصطفى صالح محمد عيسى3876

132مصطفى طلعت كمال محمد عطا3877

130.5مصطفى عيد ابراهيم عيد عامر3878

126مصطفى محمد جمعه عبدالجيد3879

131.5معتز ياسر متولى اسماعيل العطار3880

61.5منتصر محمد صالح عبدالرحمن الخامى3881

117نبيل صابر على على سليم3882

85هانى السيد جمعه ابراهيم محمد عفيفى3883

102وليد صبرى محمد عماره3884

132.5يوسف عصام عبداللطيف فرحات الصعيدي3885

121يوسف محمد مصطفى خضر خليل3886

129.5اروى عادل مصطفى عبدالعال غلوش3887

131اسراء السيد احمد السيد العباسى3888

136اسراء ايهاب معاز عبدالرسول بدير3889

125.5اسراء بهنسى قطب بهنسى خضر3890

132.5اسراء عاطف مجد العنانى3891

136اسراء محمد بدوى عبدالرازق عوينه3892

132اسماء عبدالمنعم عبدالقوى خضر3893

83اسماء عمر عبدالراضى ابراهيم عمر3894

109.5االء الرحمن صالح فرحات محمد داود3895

136االء الرحمن عبده مصطفى ابراهيم خليل3896

127االء صابر محمد بغدادى الجمال3897

136.5االء عادل يوسف احمد بدير3898

107االء عبدالرحمن عبدالسالم الشناوى خضر3899

133االء محمد حلمى محمد عطيه3900

136االء محى على عبدالرازق سرور3901

122الشيماء محمد مصطفى عبدالخالق القللى3902

134.5امانى سالمه عبدالعاطى عبدالاله زينه3903

105اميره احمد محمد عبدالخالق موسى3904

121.5اهداء عبدالعزيز عبدالنجاح ابراهيم سلمان3905

128ايمان حامد محمد عمر الخامى3906

127ايمان عبده عبدالسالم الشناوى خضر3907

124.5ايمان محمود عبدالراضى احمد القللى3908

124.5ايه جمال السيد فرحات حليمه3909

126.5ايه محروس محمد رزق حيزو3910
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129بسمه ابراهيم لطفى خضر خليل3911

132تسنيم احمد سيداحمد مصطفى رزق3912

111حبيبه سامح عبدالعزيز احمد الخامى3913

137.5حبيبه عاطف مصطفى عبدالعال غلوش3914

102.5حبيبه محمد عبدالرؤف اسماعيل المصرى3915

120.5حبيبه هانى عبده سالمه على3916

66حنين احمد السيد مصطفى ابوحجازى3917

138.5حنين احمد عبدالمنعم سالمه على3918

109حنين السيد عبدالمنعم عبدالوهاب الكيالن3919

130حنين بشير بالل عبدالحميد ونس3920

121.5حنين حمادة عبدالعظيم مصطفى  عكاشه3921

133.5حنين عبدالمنصف بيومى احمد عيسى3922

139حنين على محمد على خطاب3923

136حنين محمد عادل عبدالغنى خضر3924

139.5حنين محمد عبدالعظيم ابراهيم غلوش3925

104خلود رضا عبدالنبى عبدالخالق حليمه3926

123.5دنيا السعيد الشناوى عبدالمعطى غنيم3927

88.5دنيا السعيد محمد عطيه حليمه3928

105دنيا رضا عبدالوهاب عبدالعاطى خيرهللا3929

87دينا حسينى محمد عبدالحميد المنسى3930

120.5رؤى عبدالمنصف رجب السيد ابراهيم3931

124رحمه رجب ابراهيم محمود السويسى3932

133رحمه فرحات السيد فرحات حليمه3933

139.5رنا بسيونى السيد بسيونى عبدالنبى3934

138.5روان طلعت عادل خضر3935

125.5روان عادل اسماعيل حسن الجمال3936

126روان محمد السعيد مصطفى عبيد3937

90.5ريحاب طلعت طه محمود سليمان3938

136ريحانه وليد صبحى غازى الصعيدى3939

135.5ريم محمد عبدالحميد قاقا3940

104ريهام صبحى اسماعيل الشاملى غنيم3941

97زينب محمد السيد بهنسى خضر3942

135ساره عبدالرؤف سعد بهنسى خضر3943

108ساره عبدالوهاب محمد محمد سلمان3944

136ساره نبيل عبدالوهاب بدوى سالم3945

136.5سلسبيل احمد بدير رضوان عبدالحافظ3946

95سمر السعيد احمد محمد خضر3947

95.5سميه باسم محمد عيد خضر3948
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134سها جمعة عبدالسالم عبدالعزيز حتحوت3949

132.5سهيله عبدالحكيم ابراهيم محمد خضر3950

137شدوى محمد عبدالمنعم عيد المنسى3951

134شروق طلعت عبدالفتاح ابراهيم خطاب3952

133شهد احمد عطيه بركات ابراهم3953

133شهد خالد عبدالنبى عبدالمنعم المنسى3954

63شهد خالد عبده الشناوى عطا3955

138شهد رضا رمضان عبدالعاطى خضر3956

138شهد رضا عبدالعظيم رمزى حامد3957

87.5شهد صالح السعيد محمد متولى عبيد3958

131شهد عبدالحليم عبدالبارى عمرالخامى3959

119.5شهد عبدالحميد بالل عبدالحميد ونس3960

91شهد عبدالناصر سعد ابراهيم سرور3961

127.5شهد عبدالناصر عبدالستار عبدالفتاح الخامى3962

133شهد عمر محمد مصطفى سلمان3963

140شهد كرم عبدالحليم السيد حمد3964

113.5شهد محمد محمد ابراهيم شاكر3965

111.5شهد مرعى بسيونى محمد مرعى3966

86.5شهد مصباح محمد ابراهيم طاحون3967

134شهد ياسر عبدالمنصف مرعى العباسى3968

120.5شيماء عبدالعاطى عبدالمنعم عبدالعاطى خيرهللا3969

130.5عزه عصام عبدالرازق محمد عبدالحافظ3970

100.5فاطمه تامر على حسين عيسى3971

139فاطمه محمد عبدالخالق عبدالحميد غنيم3972

139الميس عبدالهادى فتحى محمد عبيد3973

124.5مرام محمود عبدالتواب محمد الصيفى3974

137.5مروة عبدالستار عبدالستار مصطفى عوينة3975

138مريم اشرف عبدالفتاح عبدالسالم على3976

138مريم محمد جمال الدين عبدالمنعم جمال الدين3977

135ملك رفعت فؤاد عبدالسالم ابوعماه3978

137.5ملك فرج السيد سعد ابومرسى3979

138.5ملك مجدى ابراهيم حسين ابراهيم3980

133.5ملك محمد عبدالحميد ابوالخير ابوعيده3981

137.5منار صبحى عبدالمقصود احمد غنيم3982

126منار عمرو عبدالعزيز عنتر ابوعيده3983

128منار مصطفى محمد مصطفى سالم3984

126.5منه هللا الشناوى رمضان عبدالعاطى خضر3985

137.5منه هللا طاهرعبداللطيف سيد احمد الصيفى3986
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126.5منه هللا عثمان عبدالسالم عبيد بدير3987

139.5منه حامد محمد حامد الصعيدى3988

139موده عباس عطيه عباس الشاذلى3989

110.5مى بسيونى ابراهيم بدوى سالم3990

126.5مى عصام عبدالعاطى عبدهللا زينه3991

105مى مصطفى عبدالعليم محمد الخامى3992

138ميار محمد محمد الشناوى الصيفى3993

70ميرنا ناجح محمد عبدالعال عامر3994

131نادين عاطف عبدالمؤمن حسن سلمان3995

140نانسي احمد سعاده احمد حسن3996

139نداء ماهر المعداوى سلومة اسماعيل3997

112.5ندى بسيونى عبدالعزيز عنتر ابوعيده3998

136ندى سامح عبدالسالم محمد حماده3999

103.5ندى عبدالخالق عبدالنبى عبدالخالق حليمه4000

139.5ندى عماد عبدالمعبود عبدالسالم الخامى4001

129.5ندى هشام ابراهيم عبدالستار شوشان4002

127نرمين جابر عبدالمنعم زكريا غلوش4003

138نسمة عبدالفتاح احمد عبدالفتاح شوشان4004

91.5نوال مالك صالح مصطفى الجمال4005

93.5نور عبدالسميع ابراهيم عبدالسميع الغلبان4006

139نورهان اشرف مصطفى عبدالرازق غنيم4007

135.5نورهان حلمى ملك صالح خلف هللا4008

127نورهان رضا السيد السيد عبدالواحد4009

118.5نورهان محمد محمد مصطفى طاحون4010

132نورهان مصطفى عيد ابراهيم غلوش4011

136.5نورهان موسى محمد موسى المنسى4012

138نيفين ياسر عبده محمد احمد4013

118.5هاجر جمال سعد توفيق محفوظ4014

118.5هاجر طارق هنداوى محمد عبدالمقصود4015

134هاجر عبدالرسول عبدالراضى احمد القللى4016

137.5هاجر محمد عبدالفتاح عبدالسالم الطواب4017

115.5هايدى الشناوى عبدالعظيم عبدالسالم عرفه4018

78هايدى محمود عبدالمنصف متولى غنيم4019

127هدى عبدالمنصف ذكى محمد صبره4020

125.5يارا سعد عبدالنبى عبدالخالق حليمه4021

105ياسمين عيد محمد مصطفى القللى4022

138.5يمنى صبحى محمد حامد الصعيدى4023

134.5يمنى عيد عبدالتواب محمد الصيفى4024
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120.5يمنى محمود عبدالسالم ابراهيم عكاشه4025

107ابراهيم سعد حلمى سعدالشناوى4026

134احمد رافت فتحى عتمان4027

95.5احمد رفعت عبدالعزيز الشناوى4028

58احمد صالح الدين حسن على حامد4029

108.5احمد عزت السيد بسيونى فتح هللا4030

80احمد محمد احمد ابوالمجد عشماوى4031

117احمد محمد عبدالشفيع محمد سيداحمد الشافعى4032

126احمد محمد على محمد بطيخ4033

74.5احمد محمود عطيه محمد محمد عيسى4034

78اسالم احمد هنداوي هيكل4035

97.5الحسن فوزى ابواليزيد مصطفى ابوعلى4036

132.5الحسين فوزى ابواليزيد مصطفى ابوعلى4037

126.5حماده محمد عبدالسالم ابراهيم عبدالرحمن4038

105.5سيف اسامه عطا هللا عبدالمقصود4039

131.5عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سيداحمد الشافعى4040

122.5عماد رشاد عاطف عبدالمنعم الشناوى4041

125عمرو عماد محمد ابراهيم عبدهللا4042

117.5فتوح محمد فتوح السبكى عبدالهادى4043

115.5كريم سامح بسيومى عشماوى عبدالباقي4044

110محمد بدران عبداللطيف ابوالمجد4045

113محمد جبر عبدالحميد جبر الخولى4046

107.5محمد خالد ربيع السيد بطيخ4047

71محمد خالد على محمد بطيخ4048

81محمد عبدالاله عبدالعزيز الشناوى محمد الشناوى4049

66محمد محمود فؤاد حسن يوسف4050

132محمد مسعد فتحى عتمان4051

115محمود السيد على محمود مصطفى4052

131.5محمود سامح سليمان عتمان4053

81محمود عبدالاله عبدالعزيز الشناوى محمد الشناوى4054

128.5محمود محمد ابراهيم محمد عبدالخالق4055

82محمود مصطفي حلمي مصطفي عبدالرحمن المعدلي4056

122.5مصطفى صالح مصطفى عبدالنبى سعيد4057

121مصطفى عبدالرازق السعيد سيداحمد الشافعى4058

129.5هادى محمد عبدالعزيز عبدالتواب السبكى4059

91.5يسرى صفوت صالح عبدالتواب السبكي4060

123ايه بدوى مصطفى عثمان4061

132حنين محمد عبدالحفيظ عبدالجواد4062
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125خلود السيد ربيع السيد بطيخ4063

132.5روان رضا رياض عتمان4064

34.5سارة حسن عبدالهادى الشاذلى سالمه4065

127شهد صالح على بسيونى4066

123.5شهد عماد غازى محروس عبدالباقى4067

137.5فاطمه فؤاد مصطفى محمد قاقا4068

116فلاير بالل عبداللطيف ابوالمجد عشماوى4069

131.5مريم رضا محمد ابراهيم نصار4070

131.5مريم عالء عاطف عبدالمنعم الشناوى4071

131منه رافت فتحى عتمان4072

133.5مى السيد محمد ابراهيم زقزوق4073

61.5ندي بسيوني عبدالمقصود عبدالنبي سعيد4074

124نيره ياسر عبدالحميد جبر الخولى4075

127.5هاجر عرفات عاطف عبدالمنعم الشناوى4076

133.5يارا زكى عبدالمجيد حسن طه4077

78.5ابراهيم مرسي محمد ابراهيم عبدالعال4078

113.5سمير حسين سمير زيدان محمود4079

93شعبان احمد ابراهيم يوسف الشناوي4080

86.5صبحي سامح الشناوي يوسف الجندي4081

50عبدالرحمن السيد محمد حسن الجريمى4082

109عبدالرحمن محمد سليمان محمد سليمال4083

126عبدهللا سليم احمد سليم علي علي4084

122.5علي خالد علي احمد ابوزيد4085

118.5فارس عصام قطب عبدالرحمن زيدان4086

110.5محمد اسالم صابر عبدالرحمن حمدون4087

88.5محمد ايمن خميس السيد علي عبدالغفار4088

134.5محمد حسب هللا عباس حسب هللا الخولي4089

72.5محمد عبدالكريم زغلول عبدالكريم4090

123.5محمود عاطف محمد عبدالواحد الديب4091

130اروي محمد عبدالنبي نظيف غازي4092

119اسماء عبدالمعطي محمد عبدالمعطي عبدالوهاب4093

104.5االء حمدان سليمان سليمان المالكي4094

138االء مصطفي جمعه مصطفي معوض4095

126.5امل ايمن السيد بسيونى فتح هللا حواس4096

85ايمان محمد العشري محمد علي  قبيضه4097

100.5ايمان مصطفى بسيونى عبدالعزيز فتح هللا4098

90ايه خالد محمد بسيونى فتح هللا4099

108.5بسمه رجب محمد بسيونى فتح هللا4100
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135.5جيهان محمد رمضان ذكي عاصي4101

101حنين رافت شعبان السيد خير هلل4102

117.5حنين هاني حمدى السيدعبدالرحمن4103

120خلود رمضان علي العوضي شهاب الدين4104

131روان ايهاب عباس حسب هللا عباس الخولي4105

89.5هللا\ سارة رافت علي ابراهيم  عبد4106

116.5شهد محمد فرحات خليل ابراهيم4107

135شيماء شعبان ابراهيم يوسف الجندي4108

138شيماء محمد رمضان السيد4109

133.5صباح جمعه عبدالسالم بيومي محمد4110

92عواطف احمد ابوالمجد احمد ابوالمجد4111

132مني سامي علي العوضي شهاب الدين4112

74ميادة هاني الشناوي يوسف الجندي4113

70.5نجوي فاروق جمعه محمدعطية4114

84ندى نصر فايد ذكي عاصي4115

118هاجر مسعود سليمان سالم المالكي4116

89هند يمني عبدالرازق حسين شهاب الدين4117

135.5وردة بسيوني احمد ابوزيد السيد4118

112ياسمين ابراهيم صالح عطية محمد طلبة4119

111.5ابراهيم ايمن محمود عماره محارب4120

98ابراهيم حسنى حسن يوسف الفحام4121

76ابراهيم حمادة عبدالرازق ابراهيم والى4122

88ابراهيم رمضان ابراهيم عزات زليطه4123

100.5ابراهيم رمضان ابراهيم محمد متولى4124

106ابراهيم زكى ابراهيم ابراهيم جادو4125

116ابراهيم طه عبدالنبي رزق صحصاح4126

92ابراهيم عبدالنبى ابراهيم العقيبى زيتحار4127

115ابراهيم غازى ابراهيم محمد البحيرى4128

125.5ابراهيم محمد ابراهيم الشوادفى ابوحسين4129

94.5ابراهيم محمد احمد على السيد سليم4130

127.5ابراهيم محمد السعيد محمد عبدالسالم4131

113.5ابراهيم محمد عبدالمنعم عبدالمعطى خضير4132

115ابراهيم محمد عمارة ابراهيم مخيمر4133

93ابراهيم محمد محمود السيد العطار4134

98ابراهيم مصطفى ابراهيم حلبى الغفلول4135

91.5ابراهيم ياسر صابر اسماعيل عثمان4136

118احمد ابراهيم محمد بسيونى صالح4137

120.5احمد السيد محمد الشهاوى4138
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114.5احمد حلمى ابراهيم عبدالعزيز عبدهللا4139

128احمد خالد مصطفى عبدالفتاح المهيلى4140

128.5احمد رافت شعبان فرج ابوالخير4141

96.5احمد رفعت بسيونى حسن الحايس4142

70.5احمد رمضان منير محمد ابويوسف4143

124احمد زهدى ابراهيم حسين مخيمر4144

136احمد سمير عبدالرازق احمد الغفلول4145

91احمد شوقى رجب احمد عبدهللا4146

117احمد عاشور ابوالفتح عبدالرؤف عجوه4147

137.5احمد عبدالحميد عبدالمولى محمد العتربى4148

127احمد عبدالرحمن فرج السعيد القادوم4149

105احمد عبدهللا بسطويسى عبدهللا عبده4150

102.5احمد عبدالمنصف احمد نصر ابوقمر4151

132.5احمد عطيه راضى العسيلى4152

105احمد على ابوالمعاطى على مصطفى4153

135.5احمد على غازى محمد اسماعيل عبدالال4154

138احمد عماد عبدالرحيم جادالكريم4155

77.5احمد فتحى الشناوى ابراهيم الشافعى4156

95.5احمد فرج احمد محمد خفاجى4157

102.5احمد محمد ابراهيم محمد مرجان4158

138احمد محمد الجوهرى ابراهيم كشكة4159

83.5احمد محمد بسيونى محمد الغفلول4160

96احمد محمد عبدالرازق احمد الصعيدى4161

86احمد محمد عبدالرازق فرج الرفاعى4162

114.5احمد محمد عبدهللا عبدالمجيد الصعيدى4163

125.5احمد محمد عبدالمولى محمد العتربى4164

119احمد محمد عبدالنبي ابراهيم4165

102احمد محمود عبدالحى مخلوف الغفلول4166

57.5احمد مراد ابوالفتوح شمس الدين محارب4167

124احمد هانى السعيد محمد سعيده4168

128احمد هشام عبدالمنعم محمد الماريه4169

68اسامه عبده ابراهيم عبدالمقصود نعمت هللا4170

110.5اسالم احمد احمد محمد الزلوع4171

123اسالم محمد فاروق محمد اسماعيل هنيدى4172

73اشرف كرم السيد محمد عبداللطيف4173

91.5اشرف وجيه على بسيونى كلبوش4174

72.5السعيد محمد السعيد ابراهيم الغيتاوى4175

114امير ايمن عبدهللا محمد ابوسعدة4176
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106.5بسام رجب عبدالحى شمس الدين مخيمر4177

124.5بالل حماده بسطويسى السيد فوزهللا4178

82.5بالل خالد عبدالنبى سيداحمد عيسى4179

107.5بهاءالدين سليم اسماعيل على سليم4180

41.5جمال السيد السعيد السيد على رجب4181

70.5جمال توفيق السيد محمد الشرقاوى4182

126جمال محمد عبدهللا مخيمر ابوغازى4183

127حازم صابر مبروك السيد مخيمر4184

97حسام محمد فتحى محمد ابوعاشور4185

113.5حسين حامد جوهرعبدالحميد العتربى4186

78حلمى عبدالعليم محمد عطيه فوده4187

90حمدى ابراهيم عبدالقادر الزغل4188

100.5حمدى محمد حمدى فتيحه4189

52.5خالد بسيونى عبدالنبى على حنور4190

80.5خالد سيداحمد السيد سيداحمد يوسف4191

122خالد محمد احمد محمد كواسه4192

69.5خالد مصطفى على متولى شتا4193

49درغام حماده درغام ابوشعيشع عيسى4194

96درغام رفعت بسيونى حسن الحايس4195

92.5دياب عبدالحميد خميس محمد خميس4196

80.5راضى سعد عبدالفتاح احمد صحصاح4197

125.5رامز عماد واصف عزيز عطاهللا4198

91رامى احمد احمد سيداحمد الدميرى4199

81رامى شفيق سعد احمد الشهاوى4200

79.5رامى عادل السيد محمد عبداللطيف4201

71.5رجب طه طه مصطفى طه4202

114رمزى حماده عبدالمحسن ابوزيد4203

112.5زياد حسين السيد يونس الدرنكى4204

105.5زياد عبدالمجيد فرج ابراهيم الخولى4205

104زياد محمد عبدالفضيل سعد صحصاح4206

131زين العابدين عثمان مسعد عثمان ابراهيم4207

85سالمه الشحات سالمه سليمان سلمان4208

89سمير ابراهيم عبدالحى محمد مصطفى4209

66.5سمير فرج ابوشعيشع ابراهيم ريان4210

116.5سيف الدين حماده ابراهيم احمد مصطفى4211

73شحاته نشات شحاته اسماعيل الرزور4212

122صالح ماهر احمد عبدالحى سليم4213

107.5طارق محمد احمد عبدالهادى عبدالقادر4214
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109طه احمد رزق احمد ابوغازى4215

93.5طه حسن على حسن كامل4216

121.5عبدالحميد حسن عفيفى عيسى شتا4217

78.5عبدالرازق عيسى ابراهيم عبدالرحمن طه4218

110عبدالرازق مطاوع عبدالرازق احمد ابوغازى4219

117عبدالرحمن السادات عبداللطيف محمد عبدالعال4220

115عبدالرحمن على سيداحمد حسين عرفات4221

117.5عبدالرحمن مدحت ابراهيم اسماعيل عثمان4222

96.5عبدالرحمن مكى عبدالرازق بسطويسى مكى4223

106.5عبدالرحمن ممدوح سعد عبدالمنعم4224

87عبدالعاطى خيرى صبحى عبدالعاطى شتا4225

105عبدالغفار اليمنى عبدالغفار عبدالمقصود صحصاح4226

125عبدهللا عماد توفيق توفيق كساب4227

92.5عبدهللا مصطفى محمد متولى شرف الدين4228

83.5عبدهللا منصور ابوالوفا علي4229

74.5عبدالمجيد محمد فرج فتحى ابوعطا4230

83.5عبدالمنعم سعد عبدالمنعم على بزك4231

72.5عبده ماهر عبدالنبى عفيفى عفيفى4232

135.5عزت صالح محمد عبدالحميد علي4233

110.5عالء سيداحمد عبدالمجيد محمد الغفلول4234

94على اسامه عبدالنبى على موتة4235

103على اشرف طه حسن قريطنه4236

76.5على شهاوى محمد على الشهاوى4237

104.5على محمد على غازى احمد4238

90.5عماد صبحى مالك سالمه يوسف4239

121.5عمار شعبان احمد سيداحمد الدميرى4240

111عمار عصام اليمنى عفيفى يدك4241

125عمر احمد عطيه احمد عبدالجواد4242

138عمر المرسى فرج ابراهيم الخولى4243

99عمر عبدالرحمن ابراهيم محمد رمضان4244

102.5عمر ياسر محمد الدسوقى عطيه4245

87عمرو خالد حمدى محمد القاضى4246

112.5فارس ابراهيم ابراهيم اليماني4247

114.5فارس جوهر عبدالنبي عبدالمعطى السيد4248

75.5فتحي يوسف فتحى جوهر غنيم4249

96فرج عصام ابراهيم مخلوف الغفلول4250

79فرج مجدى فرج السيد صحصاح4251

63فوزى عبدالمقصود البلتاجى عبدالجواد حارون4252
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111كامل زكريا كامل احمد طيبه4253

40.5كريم السعيد عامر بدران عبدة4254

43.5كريم تامر صبرى الرفاعى جادو4255

111.5كريم شعبان ابراهيم ابراهيم اسماعيل4256

112كريم عبدالستار مصطفى عبدالحميد المحالوى4257

132مؤمن شريف جالل جادو4258

116مؤمن شعبان محمد مصطفى الخطيب4259

92.5ماهر عبدالواحد عبدالرازق احمد الصعيدى4260

82.5مجدى صالح محمد فرج ابوالخير4261

78.5مجدى عزت السعيد العجورى4262

105مجدى ياسر درغام ابوشعيشع عمارة4263

116.5محمد ابراهيم السيد ابراهيم سليمان4264

90.5محمد ابراهيم عبدالسالم محمود السيد4265

133محمد ابراهيم عبدالقادر محمد عماره4266

128.5محمد ابراهيم فرج حافظ خفاجى4267

104محمد ابراهيم قطب محمد العجمى4268

87محمد احمد السيد احمد سويدان4269

87.5محمد احمد عبدالعاطى احمد الجرم4270

135.5محمد احمد على احمد سليم4271

111محمد احمد محمود احمد رمضان4272

130.5محمد احمد يوسف يوسف غزى4273

137.5محمد اشرف احمد ابراهيم صحصاح4274

124محمد اشرف محمد بسيونى البنا4275

106.5محمد السعيد عامر بدران عبدة4276

125محمد ايمن صادق السيد حسن4277

132محمد ايهاب عبدالحميد بدوى النحاس4278

122محمد بكر طه عبدالفتاح قريطنه4279

132محمد بيلى درغام بيلى غنيم4280

129.5محمد جمال ابراهيم على عابدين4281

116محمد حامد نصرالدين بسيونى على4282

119محمد خالد اسماعيل عبدالحميد الخولى4283

135محمد درغام يوسف محمود عوض هللا4284

120محمد رافت حامد طلبة4285

132.5محمد ربيع محمد عبدالعزيز شرابى4286

100.5محمد رضا البيومى ابراهيم الشافعى4287

137.5محمد رضا عبدالعزيز رمضان محمود4288

79محمد رمضان ابراهيم غازى ابوغازى4289

105.5محمد رمضان جادهللا العيسوى الخولى4290
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116محمد ضياءالدين محمد عبدالمجيد موسى4291

136محمد طه عبدالحميد ابراهيم ابوموته4292

137محمد طه عبدالمحسن شمس الدين البحيرى4293

88محمد طه محمد الجوهرى كشكه4294

110.5محمد عادل عبدهللا السعيد بركه4295

88.5محمد عبدالحى احمد عبدالحى عيسى4296

108محمد عبدالعاطى عبدالمعطى محمود الغيتاوى4297

99.5محمد عبدالفتاح ابراهيم بسيونى البربرى4298

103محمد عبدالمجيد اسماعيل احمد الغفلول4299

128محمد عبده عبدالمجيد عبده بيومى4300

122.5محمد عصام رمضان عطية دقرن4301

73محمد عطا ابراهيم على جميز4302

120.5محمد عطيه سيداحمد حسين عرفات4303

118.5محمد عماد عبدهللا محمد بكر4304

128محمد عنتر الشاملى احمد ابوغانم4305

138.5محمد غازى محمد غازى اليمانى4306

112محمد كمال محمد السعيد السلخ4307

65.5محمد مصطفى ابراهيم بسيونى البنا4308

93محمد مطاوع ابراهيم دياب خالد4309

91.5محمد ناصر على احمد زليطه4310

139.5محمد هالل محمد عبدالرحمن زردق4311

28.5محمد ياسر السيد محمد حالوه4312

92محمد ياسر محمد احمد ابوالسعود4313

96محمود احمد سعدى ابورحاب بكر4314

51.5محمود اشرف بسيونى فرج ابوالخير4315

116.5محمود رمضان عدلى الدمراوى السيد على4316

120محمود سمير سيداحمد فرج زايد4317

117محمود فرج عبدلحى على طلحة4318

68محمود محمد حسان محمد خفاجى4319

83محمود محمد عبدالحى مخلوف الغفلول4320

102محمود محمد محمود عماره محارب4321

91مصطفى اشرف ابراهيم احمد هجرس4322

121.5مصطفى سامح مصطفى محمود محمد ابوالعنين4323

87مصطفى طارق ابوالمعاطى محمدى محمد4324

113.5مصطفى عصام على على سليم4325

120.5معاذ جمال عبدالحميد راضى غازى4326

135معاذ رشدى ابراهيم محمد رمضان4327

126مكرم محمود عبدالمجيد السيد مصطفى4328
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124.5مهند حماده عبدالحميد عبدالمجيد خفاجى4329

69نادر السيد ادهم السيد فريد4330

72.5نادر عبدالحى محمد عبدالحى الشايب4331

95ناصر يوسف محمد عبدربه سالم4332

70نشات شحاته شحاته اسماعيل الزرزور4333

68نصر السيد عبدهللا نصر ابومندور4334

116.5نضال خالد السيد نصر كلبوش4335

119هادى ابراهيم فرحات عبدالمجيد خفاجى4336

88هارون حمدى عبدالحى عبدهللا مخيمر4337

71هشام عبدالحميد سيداحمد عبدالحميد قاسم4338

127هشام محمد عبدالحميد محمد غازى4339

105هشام مصطفى ابراهيم مصطفى كشكه4340

133.5هالل موسى احمد موسى جميز4341

74وائل منصور كيالنى سعد العربى4342

63وليد ابوالمجد موسى ابوالمجد البحيرى4343

95ياسر السيد سمير منصور احمد4344

98.5يوسف عبدالرازق رمضان احمد رمضان4345

87يونس محمد عبدالنبى عفيفى زيدان4346

133احالم صبحى عبدالحميد ابراهيم ابوعلى4347

130.5اروى قاسم احمد قاسم احمد4348

130.5اسراء على محمد على سليم4349

134.5اسماء ابراهيم ناصف الشوادفى الجرم4350

64.5اسماء درغام فرج محمد الشهاوي4351

79.5اسماء سالم السيد عبدالهادى الميرا4352

129.5اسماء سعد عبدالمولى جاد اليماني4353

130اسماء سالم السيد سالم حسن4354

106.5اسماء مسعد محمد محمد امام4355

22اسماء هاني محمد محمد الصعيدي4356

112.5اشواق ابراهيم علي احمد حمادة4357

32اكرام محمود عبدالحي شلبي يوسف4358

136االء احمد ابوالفتوح عبدهللا محمد4359

132.5االء السيد توفيق السيد العطار4360

127.5االء امجد عبدالغنى على موته4361

130.5االء عطيه الدسوقى عطيه الديب4362

125االء فرج عبدالحميد البلتاجى الشهاوى4363

114.5االء محمد محمود محمد البيلي4364

119.5امانى اشرف السعيد على الغفلول4365

31اماني رجب صبحي عالم السيد4366
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131.5امل عالءالدين السيد محمد حماده4367

135امنيه عبدهللا محمد ابوالفتوح الرفاعى4368

126اميرة ابراهيم ابراهيم مصطفى الدميرى4369

125اميرة محمد مصطفى عيسى دحدوح4370

83اميره ابراهيم عبدالحى محمد مصطفى4371

138.5اميره السيد ابراهيم ابراهيم زعفان4372

133اميره ربيع السيد عبدربه الباجوري4373

136.5اميره رمزى عطيه على الفيشاوى4374

76امينة اشرف محمود محمد غازى4375

119امينة ايمن مرسى مخيمر يوسف4376

131.5امينه عماد محمد مخيمر4377

97.5انتصار مصطفى محمد متولى شرف الدين4378

125انجي سامي صالح عبدالخالق ابوقاسم4379

136.5انفال جمال قطب محمد العجمي4380

106ايات زكريا خضر البيلى غنيم4381

120.5ايمان عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح مصطفى4382

92ايمان محمد نصرعبدالواحد محمد4383

138.5ايمان محمود عبدالسالم محمود كلبوش4384

128.5ايه احمد عبدالرازق احمد الدميرى4385

132.5ايه مجدي السيد ابوالغيط غنيم4386

130.5ايه محمد ابراهيم محمد احمد قاسم4387

130.5ايه محمد عبدالمعطى اسماعيل صحصاح4388

137.5ايه محمود محيي محمود علي4389

103.5ايه يوسف الشناوى يوسف4390

115بسمة محمد على احمد صحصاح4391

124بسمله حمادة صبحي زكي العطار4392

107بسمله على زكريا على سليم4393

130بسمله علي محمد رياض مصطفي4394

134بسمه علي عبدالمجيد ابراهيم الرفاعي4395

135تسنيم مصطفى عبدالمحسن شمس الدين البحيرى4396

134جنه احمد محي ابراهيم القصاص4397

134.5جهاد بكر ابراهيم عباس سالم4398

137جيهان هانى احمد عيد غانم4399

49.5حبيبه السعيد العيسوى محمد مرسى4400

137حبيبه محمد عبدالفتاح على السيد4401

137حبيبه محمد عطيه على محمد4402

135حبيبه نصر السيد نصر كلبوش4403

103حبيه سمير السيد ابراهيم سليمان4404
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133.5حنين احمد عبدهللا احمد قريطنه4405

136حنين حمدى الشناوى حسن الماريه4406

132.5حنين خالد شهاوى على4407

41.5حنين رضا عبدهللا الرفاعي جادو4408

127.5حنين سمير احمد محمد محمود4409

128حنين شمس الدين شمس الدين يوسف البحيرى4410

134.5حنين صابر احمد عبدالرازق ولي هللا4411

137حنين عبدهللا عبدالعزيز محمد داود4412

137حنين عبدالمولى فرج عبدالمولى شدو4413

135.5حنين فتحى عبدالمعطى احمد الغفلول4414

135خلود عصام محمد محمد عبدالرازق4415

117.5داليا فرج متولي عبدالحميد قاسم4416

137دعاء جمال السيد محمد فوزهللا4417

134.5دعاء ربيع السيد عبدربه الباجوري4418

73دنيا محمد عوض مدبولى حسن4419

67رانيا عبدالنبي محمدابراهيم بذك4420

83رانيا قطب ابراهيم قطب قريطنه4421

46رانيا مصطفى عبدالعال محمد عبداللطيف4422

92رباب محمد ابراهيم شعبان الدريف4423

116رباب محمد عبدالعزيز رمضان محمود4424

135رحمة مجدي الشافعي عبدالمجيد محمد4425

114رحمة محمود ابوالحمد ابوزيد ابوالحمد4426

136.5رغد رجب فرج عبدالقادر قريطنة4427

76روان اليمنى محمد عبدالرحمن زردق4428

132روان عاطف رجب ابراهيم الجرم4429

129روان عبدالحميد طلبه سيداحمد ابوشامه4430

126روان عبدالحميد عبدهللا عيد شرف الدين4431

123.5روان عبدالنبي عبدالعاطي عبدالغني4432

126روان ياسر عبدالحليم عبدالعزيز العلى4433

135.5روضه ابرهيم محمد عبدالرسول البنداري4434

131.5روضه محمد زكريا عبدالمجيد العجورى4435

115.5روضه ياسر ابراهيم محمد الجندى4436

96.5رويدا سامح البدراوي محمد رضوان4437

136رويدا هانى ابراهيم شمس الدين البحيرى4438

136.5ريداء احمد السيد احمد عابدين4439

136.5ريم محمد محمود ابراهيم حسن الغفلول4440

136.5ريم محمد وهبه ابراهيم الجرم4441

102.5ريناد مصطفي صالح عمارة4442
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120.5رينال طه صبرى محمد المارية4443

137.5ريهام فرج السعيد عبدهللا كواسه4444

87ريهام مسعد فتحي عبدالواحد ابراهيم4445

75زينب حماده صابر اسماعيل عثمان4446

65ساره حماده عبدالنبى فتحى جبريل4447

126.5ساره حمدى اسماعيل على عطيه4448

129.5ساره محمد جمال محمد حسن4449

69ساره محمد عبدالحى ابراهيم ابوغازى4450

113سعيدة ابراهيم الزمقان ثابت حسين4451

135.5سلمى محمد موسى محمد بكر4452

79.5سماح سامى راشد السيد سليم4453

130.5سمر عاطف عبدهللا شهاوى الدماطى4454

92.5سميره عبدالحي حسان عبدالمعطي خضير4455

84سناء طه السيد عبدالسالم محمد4456

50سها هالل محمد عبدالحليم العتربى4457

127.5سهير حسين عبدالحي حسين الطريني4458

72.5سهير عماد عدلي الدمراوي عبدهللا4459

133سهير محمد فتحى محمد الحشاش4460

136.5سوزان صالح عبدالغنى ابراهيم جمعه4461

107سيمون محمد محمد مرسى عامر4462

114شروق اشرف عماره ابراهيم مخيمر4463

77شروق سعد درغام عبدالسالم شتا4464

131شروق ماهر قطب قطب البحيرى4465

133.5شهد الشحات عبده السيد عبده4466

129شهد حسن حمدى مكى الدريف4467

137شهد حسن عبدالحميد ابراهيم ابوعلى4468

125.5شهد درغام مصطفى احمد الصعيدي4469

121شهد دياب عبدالمقصود ابراهيم حبيب4470

129.5شهد رمضان محمد محمد احمد4471

136شهد سامح شعبان عبدالفتاح عامر4472

85شهد عادل ابوشعيشع ابراهيم ريان4473

129شهد عاطف فتوح عبدالمجيد ابوالخير4474

137شهد عبدالباقى مرسى مخيمر يوسف4475

112.5شهد عبدالحميد عبدالرحمن ابراهيم سالم4476

125شهد على عبدالرازق على طلحه4477

112شهد عماد احمد السيد محمد يوسف4478

76شهد عماد محمد السباعى عبدهللا4479

135شهد محمد محمد عيد شوشه4480
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100شوزان محمد السيد عبدهللا ابراهيم4481

110شيماء احمد عبدالمعطى احمد عبدالسالم4482

131شيماء عبدالرازق محمود غازي صحصاح4483

97.5شيماء مصطفى السيد محمد عاشور4484

100.5شيماء ياسر مخلوف ابراهيم عثمان4485

127صفاء ابراهيم محمد السيد اليمانى4486

131صفاء راضي محمد احمد غلوش4487

134صفاء عبدالمنعم شاكر السيد غزى4488

130.5عبير تامر سيداحمد ابوشعيشع زعفان4489

112.5عبير جمال محمود ابوشعيشع زعفان4490

115عديله عبدالسميع عنتر عبدالسميع صحصاح4491

128.5عزه السعيد الشوادفى مصطفى عبدالخالق4492

49عزه عيد محمد عبدالمجيد احمد4493

80علياء فتحى مصطفى محمد الزرزور4494

129غاليه الشحات ابراهيم علي الصعيدي4495

79فاطمة عبدالمجيد محمد عبدهللا خلف4496

93فاطمه احمد بدر السيد بركات4497

88فاطمه احمد عبدالمنعم احمد زيادة4498

110.5فاطمه السيد على العرابى ابوالسعود4499

132.5فاطمه بسيونى سيداحمد على ابوالمتولى4500

91فاطمه شريف على يوسف عبدالسالم4501

117فاطمه عبدالحى الشحات عبدالفتاح فرج هللا4502

107.5فايزه حسن بدير حسن طلبه4503

74النا درغام صالح ابوشعيشع الصعيدى4504

116ماهيتاب طه سالم علي احمد السيد علي4505

67.5مرفت طه حافظ محمد سعيد4506

128.5مروة طه عبدالحميد ابراهيم ابوموته4507

133.5مريم احمد صالح محمد قمر4508

71.5مريم احمد عبدالعزيز ابراهيم صحصاح4509

117مريم احمد مصطفي احمد قاسم4510

95.5مريم السعيد صالح محمد والى4511

132.5مريم السيد عبدالحميد راضى غازى4512

123مريم رجب طه احمد ادم4513

118.5مريم صبحى على احمد صحصاح4514

126مريم طة عبدالعزيز على على شتا4515

116مريم على عبدالغنى عبدالحميد محمد السجينى4516

125.5مريم فهمى كامل فهمى مصباح4517

94.5ملك احمد على عبدالواحد العشرى4518
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111ملك احمد مصطفي احمد قاسم4519

111ملك رزق محمد مرسى حنور4520

114.5ملك محمد عيد المتولى زليطه4521

123.5منار خالد مصطفى على الشاعر4522

126.5منار عبدالغنى فرج درغام الدريف4523

128.5منار عمارة عبدالهادى الزغل4524

110منار يوسف احمد ابراهيم البحيرى4525

123منال عبدالعزيز عبدالرازق عبدالغني الجندي4526

133منال محمد محى محمود على4527

121منة هللا محمد مصطفى عبدالعظيم ابوغنيمة4528

113.5منة هللا منصور فتوح عبدالرازق عابدين4529

109منةهللا ابرهيم محمود بسيوني كلبوش4530

119.5منه ابراهيم عبدالرازق ابراهيم زايد4531

126منه اسامه محمد ابراهيم الغفلول4532

132منه هللا حماده مسعد السعيد الفرماوى4533

107منه هللا محمد عيد المتولى زليطه4534

98.5منه بسيونى ابراهيم بسيوني البربرى4535

124.5منى عبدالغنى ابوزيد الشوادفى4536

131.5مى احمد فتحى بدوى حموده4537

91مى جهاد احمد سعد صحصاح4538

54.5مى حماده عبدالحى سليمان دقرن4539

87.5مى عبدالسالم عبدالجليل عبدالسالم السيد4540

79مى عبدالغفار حامد على عطيه4541

125ميار الدسوقي سعد ابراهيم الشيخ يوسف4542

124.5ميرفت قطب مصطفى قطب غازي4543

134.5نادين وليد محمد محمد شاهين مخيمر4544

98.5ناديه مصطفى محمد ابراهيم خضر4545

122.5ناهد الليثي حسين مصطفى الجندي4546

115.5نجاة ناصر احمد غازي السعدنى4547

85ندى ابراهيم عبدالمجيد عبدالباقى صحصاح4548

49.5ندى احمد على حسن غنيم4549

111.5ندى السيد حامد على محمد4550

105ندى سالمه معوض عباس سالم4551

129ندي عالء ابوالحمد ابوزيد ابوالحمد4552

111.5ندى محمد السيد عرابى ابوالسعود4553

120نها احمد فؤاد محمود ابوموته4554

99نها رمضان محمود سعد الشيخ سعد4555

36نوال ربيع عبدالمولي محمد صحصاح4556
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120.5نور كريم محمود احمد صالح4557

86نور محروس يوسف عبدالرازق غنيم4558

97.5نورا السعيد محمد علي المكاوى4559

126نوران محمد مصطفى محمد الجندى4560

25نورهان حماده عبدالفتاح محمد ابوالمرسى4561

125.5نورهان عبدالفتاح عبدالقادر علي زهرة4562

131.5نورهان عبدالقادر احمد محمد خفاجى4563

132نورهان فرج ابراهيم سالمه قريطنه4564

117.5نيفين مجدى كامل سالمه يوسف4565

117هاجر ابراهيم زكريا اسماعيل البحيرى4566

114هاجر احمد احمد محمد العربى4567

131.5هاجر عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح مصطفى4568

131.5هاجر مصطفي السيد ابوزيد الرفاعي4569

134هاجر ياسر شعبان محمد ابراهيم4570

139هاله على سليم على ابوموته4571

135هبة هللا ابراهيم فرج بسيونى ابوقاسم4572

125.5هبه اشرف كمال عبدالمقصود صحصاح4573

115هدى ابراهيم بدير سليمان الغيتاوي4574

76.5هدى سالم سالم حامد علي4575

131.5همسه حماده سعد عبدالمنعم سعد4576

116ورده مصطفى محمد احمد الماريه4577

107وعد محمد رزق عبدالسالم رميح4578

133.5وفاء راشد عبدالنبى سيد احمد عيسى4579

114والء محمد رزق عبدالسالم رميح4580

134والء محمد سعد رزق اسماعيل4581

105.5يارا السعيد على عبدالقادر مندور4582

128يارا صابر متولى محمد قمر4583

122ياسمين ابراهيم عبدالرازق محمد ابوالسعود4584

129ياسمين السعيد عبدالجواد متولي عطية4585

124.5ياسمين طارق زكريا محمد الماريه4586

117.5ياسمين طه مخيمر ابراهيم الجرم4587

100احمد ابراهيم عطا محمد الديب4588

45احمد صبحى على محمد الصعيدى4589

78احمد مجدى عطوة السيد الشهاوى4590

95.5احمد محسن محمد ابراهيم الغفلول4591

65اسالم ابراهيم ابوالمجد الشهاوى4592

67.5حسام حسن حامد ابوالعنين السيد4593

105.5حمدى حمدى محمد محمد عبدالواحد4594
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106.5حمدى صبحى على مخيمر4595

96ضياء عادل صبحى ابوالمجد محمد الشهاوى4596

103طارق السعيد الشوادفى مصطفى عبدالخالق4597

57.5عبدالرحمن ماهر احمد عبدالقوى زبادى4598

103عبدالعزيز حسام حسن عبدالسالم زبادى4599

117عبدهللا بدير احمد ابراهيم الغفلول4600

50.5عبدهللا محمد محمد حسن زبادى4601

83.5على هشام عبدالمجيد الشناوى المارية4602

86محمد السعيد عبدالعزيز فرج الشهاوى4603

83.5محمد رجب عبدالخالق الغفلول4604

85محمد صبحى يونس محمود ابوالعنين4605

94محمد فخرى يوسف السيد سعد4606

83.5محمد لطفى عاطف حسن زبادى4607

103.5محمد نسيم محمد عبدالمجيد الديب4608

107محمود حامد ابراهيم غازى ادم4609

89.5محمود عماد محمد عبدالحفيظ الرفاعى4610

123اسراء السيد محمد محمد زبادى4611

128اسراء محمد عطا محمد الديب4612

122امنية خالد عبدالعاطى محمد الديب4613

115.5بسنت جمال حامد على قنديل4614

94.5حبيبة ابراهيم عيسى عيسى خليل4615

112.5خلود طة عبدالوهاب طة الفيشاوى4616

115دينا عابد سمارة زكى زبادى4617

108روان رمضان محمود عفيفى قطب4618

122منى محمود فرج عمر الشهاوى4619

114ندا على حسن السماحى4620

120.5ندى اسماعيل عبدالستار على الشهاوى4621

121.5نفين ناجى عبدالهادى ابراهيم زبادى4622

121نورهان فيصل عبدالحى احمد على4623

128.5يمنى محمد ابراهيم محمد زبادى4624

123ابراهيم محمد بدير غازى خليل4625

125.5احمد اشرف عبدالنبى طلبه المال4626

99احمد شحاته محمود ابراهيم4627

116احمد علي بسيوني محمد العربي4628

85.5احمد عيد محمود عبدهللا4629

110احمد فايز منشاوى محمد حجاج4630

111احمد محمد احمد يونس عبدهللا4631

92احمد محمد بسيوني ابراهيم محمد4632
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102احمد محمد عبدالفتاح على السبع4633

102احمد محمود احمد محمد سعد4634

108احمد وليد احمد علي الدمراوي4635

113.5احمد ياسر مجاهد عبدالجواد السيد4636

125ايمن ابراهيم محمد على4637

109جمال عبدالباسط يونس محمد حجاج4638

77.5حسام محمد لطفي محمد عبدهللا4639

117حسن رشوان علي ابراهيم حسن4640

104.5حسن عبدالسميع عبدالعظيم حسن عبدالمولى4641

126.5خالد السيد محمد يوسف4642

114.5خالد عيد احمد محمد سعد4643

108.5خالد محمد عطيه سعد محمد4644

104.5زيد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج4645

62.5سالم محمد عبدالجواد السيد شريف4646

119.5سعد ابراهيم سعد ابراهيم رضوان4647

85.5سمير ابراهيم جمعه ابراهيم عبدالهادي4648

101.5عبدالحليم خميس عبدالحليم محمد غباشى4649

84.5عبدالحميد مصطفى عجالن عبدالحميد محمد4650

60.5عبدالرحمن صبحى محمد رمضان سيداحمد4651

85عبدالرحمن على عبدالمجيد على فرج4652

63.5عبدالرحمن يسرى السيد محمد بسطويسي4653

48عبدهللا محمد صبحى شندى4654

62عبدالهادي عبداللطيف ابراهيم ابراهيم حمودة4655

121.5عالم محمد عبدالباسط محمد عبدالحفيظ4656

35على عبدالعزيز على عبدالعزيز4657

75.5علي محمد علي محمد علي4658

77فارس جحا صالح ابوشعيشع الحدودي4659

122فرج شعبان محمد ابراهيم فرج4660

117.5فهد احمد عبدالمنعم احمد المال4661

89.5كريم هانى عبدالكريم عبدالفتاح البنا4662

102محمد ابراهيم محمد عبدالجواد السبع4663

22محمد السعيد احمد عبدالفتاح جاد4664

38محمد جمال محمد عبدهللا4665

110.5محمد حمدي خليفة عبدهللا علي4666

41.5محمد ربيع عبدالرازق سعد حميدة4667

90.5محمد رجب فوزي شلبى منصور4668

124محمد سعد محمد بدير حماده4669

102.5محمد شعبان عبدالرازق سعد حميده4670
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87محمد صبحى منشاوى كامل عبدالسالم4671

75.5محمد صفوت السيد عطيه هليل4672

107محمد عيد السيد عبدالسالم السيد الفخراني4673

32محمد مسعد سمير محمود الشراكى4674

26محمد هاني عبدالهادي عبدالحميد مصطفي4675

42محمد وليد عبدالحليم عبدالعزيز بسيوني4676

56.5محمود اشرف محمود محمد العربي4677

53محمود خيري زكريا احمد الشربيني4678

135.5محمود صالح محمد صادق محمد عالم4679

12.5مصطفى جمعة عبدالفتاح ابراهيم مصطفى4680

27.5مصطفى متولي طلحة السيد الزواوي4681

49.5يوسف الشعراوى احمد محمد الشعراوى4682

49يوسف فؤاد ابراهيم ابراهيم حموده4683

121.5يوسف محمد ضيف هللا عبدالعاطي المال4684

65.5يوسف محمد محمد حامد محمد4685

133.5اسماء راضى عبدالمقتدر عبدهللا على4686

128اسماء رضا مصطفى علي المشالي4687

123.5اسماء زغلول عبدالغفار عبدالمولى حميده4688

130اسماء محمد عبدالستار غازى عبدالهادي4689

123اسماء محمود فتح هللا سيد  احمد4690

130االء عطا السيد حسيني4691

117امل حامد انور سالم جنة4692

120امنيه ايمن سعد عبدالعزيز4693

130.5اميره عطا السيد حسيني4694

92ايمان عبدالمولى السيد عبدالمولى حميدة4695

113.5ايمان محمد الكيالني محمد السيد4696

115ايه جحا عبدالجواد على السبع4697

122ايه رمضان عبدالفتاح ابراهيم عجالن4698

118.5ايه صالح احمد ابراهيم ابوشعيشع4699

130ايه صبحي موسى ابراهيم الرويني4700

127ايه منير احمد عبدالرحيم المال4701

138.5ايه ناجي عبدالحفيظ عبدالفتاح جاد4702

92.5ايه نبيل عبده عبدالفتاح مصطفى4703

139.5براءة معتز عبدهللا حماده يوسف4704

114جيهان محمد عبدالمطلب ابراهيم4705

132.5حبيبة احمد محمد حسن نصار4706

122حبيبة عماد احمد الشحات عامر عمار4707

86حبيبة كرم فوزي سعد عبدالحميد4708
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114حبيبة محمد صبحى ابوشعيشع الحدودى4709

112.5حبيبة محمد عبدالعظيم مسعد نور الدين4710

107.5حنين احمد عزت احمد جبر4711

114حنين ايمن عبدالرازق عبدالحميد عجيله4712

117حنين عماد علي الدمراوى زيان4713

113حنين محمد سعد عبدالوهاب السيد4714

122.5خيرات محمود جوده محمد خزيم4715

129دريه السيد عبدالرازق عبدالحميد عجيلة4716

102.5دينا حمادة على احمد على4717

124راوية عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج4718

78.5رحمة باسم مدحت مصطفى الشهيدى4719

120رحمة رضا عبدالمنعم محمد السعداوي4720

123.5روان حسن بدير عبدالرحمن ابوالمجد4721

120رودينا عالء جالل محمد البيومي4722

120روضة عبدالحميد عبدالنبي عطية هليل4723

128زينب حسن زغلول حسن نصار4724

118.5زينب على محمد عبدالعزيز4725

115سهير ابراهيم محمد عوضين عالم4726

129.5شروق عاطف عمر محمد السيد4727

98.5شروق وجيه كيالني محمد العوضي4728

109.5شهد تامر محمد على ابوالعز4729

116شهد حمدين بيومى ابوشعيشع رزق4730

123شهد شعبان محمد ابراهيم المال4731

124.5شهد عبدالعاطي فتحى عبدالجواد السبع4732

129شهد محمد اسماعيل عبدالحميد احمد4733

123شيرين عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد4734

26صفاء محمود على ابوالعز محمد4735

124عزميه عيد عبدالحميد عبدالخالق البيومي4736

119فاطمه خيرى زكريا احمد الشربينى4737

126.5فرحه محمد عبدالجليل عبدالرحمن ابوالمجد4738

126.5مديحة حلمي عبدالحليم محمد محمد4739

137.5مريم السيد محمد مصطفى البنا4740

124ملك ابراهيم احمد محمد الشعراوى4741

122منة عبدالعزيز محمد عطيه هليل4742

55منة محمد محمود مطاوع4743

118مي ابراهيم احمد محمد الشعراوى4744

110.5ندا جمال صبرى شهاب4745

114.5ندا نزيه عبدالجيد عبدالفتاح الصاوي4746
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129ندى ثروت رجب محفوظ البيومي4747

63.5ندى حربى سالم نصرهللا احمد4748

119.5ندى محمد عبدالموجود محمد السيد4749

133ندى نشات صبحي عبدالسالم السيد4750

103ندى هاني عبدالنبي عبدالجواد محمد4751

80نورهان عبدالناصر وهبه محمد ابراهيم العوضي4752

138.5هبة عطية حمدى يوسف عامر4753

86هبه فؤاد يونس بيومي عبدالعال4754

104هند وائل يونس بيومي عبدالعال4755

103وفاء عادل عبدالغني محمود عبدالعاطى4756

132والء صفوت عبدالحليم يوسف المال4757

115احمد حسام الدين السيد فتحى حسين4758

131.5احمد عمرو محسن عبدالعال السيد4759

49.5احمد محمد فتحى عبدالمقتدر عبدالهادي4760

96اسالم منتصر قاسم السيد علي4761

118انس محمد فتح الباب عبداللطيف الريدى4762

72.5حسن محمد حسن محمد عمر4763

43.5حسن مختار حسن ابراهيم العطار4764

135عادل محمد عبدالغنى عبدالقادر سلومه4765

89.5عبدهللا محمد رمضان بسيوني عبدالغنى4766

97عمر نجاح محمد عبدالمقتدر عبدالهادي4767

41.5عمرو احمد طه ابراهيم محجوب عمر4768

128.5عمرو كامل على كامل الحايس4769

63فاروق رشدي فاروق اسماعيل حسن4770

89محمد اسامة محمد عبدالحميد4771

36محمد ربيع محمد عبدالقادرعبدالهادى4772

95محمد رشدي عبدالسالم رمضان خضر4773

38محمد كرم محمد عطيه صالح4774

98.5محمود صالح فوزي محمد حسين4775

112.5اروي عطية محمود حافظ الشناوى4776

107.5اسراء السيد فتحى حسين محمد4777

76اسراء جمعة عبدالخالق عبدالحميد4778

74.5اسراء صبحى عبدالحميد عبدالعزيز محمود4779

53اسماء حمادة محمد ابراهيم اسماعيل4780

85.5جماالت هاني شعبان محمد خضر4781

78دعاء فوزي يونس حافظ محجوب4782

101.5روضة محمد عبدالحميد عبدالواحد خضر4783

97ريهام ايمن السيد مصطفي السيد4784
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102.5زينب قدري بدير بيلي مرسى4785

81سلمي احمد صالح عبده عبدالهادى4786

72.5شروق احمد عبدالمقصود حسين عمر4787

104شهد عالء محمد عبدالمقصود الريدى4788

81.5شهد نوفل محمود نوفل اسماعيل4789

42.5شيماء عالء زغلول احمد الشراكى4790

91.5فاطمة خطاب ابراهيم محمد خطاب4791

78مريم احمد غازي عبدالغني السيد4792

57هبة فكري طه ابراهيم محجوب4793

102هدي عبدالسالم هنداوي عبدالسالم عمر4794

98احمد ابراهيم ابراهيم السيد ابوالوفا4795

78احمد اسامة محمد السيد السيد4796

119احمد السيد انور مرسي4797

134احمد شريف حمدين عبدالقادر غازى4798

93.5احمد شريف فؤاد محمد ابوكبشه4799

129احمد شعبان محمد ابراهيم الشرشابى4800

136احمد عادل الششتاوى ابراهيم جادو4801

116.5احمد عزت السعداوي طه معوض4802

135احمد عالء السيد عبدالحى عبدالحى4803

133احمد محمد عبدالجليل محمد عبدالغنى شتات4804

125احمد محمد عبده مصطفى سالم4805

93.5ادهم اسماعيل محمد اسماعيل العراقى4806

136.5ادهم اشرف ابراهيم عبدالقوى سعاده4807

113ادهم رضا مختار محمد ابراهيم4808

97.5اسالم سامح صبحى الشناوى زايد4809

113السعيد نبيل السعيد مسلم جادو4810

130السيد احمد السيد احمد غازى4811

113.5باسم فايز عبدالعزيز الدسوقى عبدالباقى4812

89تامر بدران الشرنوبى عيسى حسن4813

111.5جمال عالء على ابراهيم الشيشينى4814

135حسام عالء الدين الششتاوي ابراهيم جادو4815

81خالد عمرو محى على  محمد سليم4816

87.5رضا جمال احمد محمد ابراهيم شحمه4817

75.5رضا شريف ماهر عبده  مسعد4818

122رضا قطب محمد قطب ابراهيم4819

112رمضان حربى رمضان عبدالحميد حسن4820

83زياد نور الدين عبدالحي محمد عبدهللا4821

107شادى انور محمد سليمان عثمان4822
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134.5عبدالرحمن اسماعيل عبدالحليم محمد4823

132.5عبدالرحمن رمضان بدير مصطفى محمد4824

133عبدالرحمن عالء عبدالبديع السعيد خليفه4825

137.5عبدالرحمن محمد حلمي بسيوني علي4826

110.5عبدالرحمن منير محمد مصطفى القاضى4827

99.5عبدالفتاح رابح ابراهيم محمود العراقى4828

119عبدهللا محمد عبدالجواد طه معوض زايد4829

137عبدهللا مرتضي ابوالسعود احمد زايد4830

128.5عالء محمد السيد احمد جوده4831

125عمر فتحى ابراهيم السيد احمد العراقى4832

122عمرو محمد احمد عبدهللا يوسف4833

82فارس ابراهيم صبحي محمد ابراهيم4834

117.5مؤمن محمد محمد ابراهيم عبده4835

108.5محمد ابراهيم محمد ابوالمعاطى خليفه4836

76.5محمد ابراهيم محمد متولي حماد4837

110محمد الخطيب يوسف احمد السيد4838

47.5محمد جمال بدير ابراهيم الجمل4839

129محمد جميل حجازى فتح هللا ابراهيم4840

127.5محمد رضا بدير احمد عبدالعاطى4841

124.5محمد سامح عاطف عبدالسميع حماده4842

116.5محمد سمير حسن محمود الفخرانى4843

132محمد شعبان محمد ابراهيم الشرشابى4844

129محمد عبده عتريس فؤاد صابر4845

123محمد هاني الطنطاوي عبدالسميع حماده4846

101محمود ابراهيم ابوزيد بسيونى سالم4847

122.5محمود حافظ عبدالحميد على بسيونى4848

116محمود صبرى عبدالعاطى عبدالحليم مصباح4849

84.5محمود عبدالحميد محمد محمود يوسف4850

86مصطفي احمد السيداحمد عبدالغني عبدالجواد4851

132.5مصعب حاتم زكريا محمد البيلي4852

94وليد احمد مصطفي السيد محمد4853

90.5وليد خالد عبدالجيد جادو العراقى4854

74.5يوسف عيد ابراهيم بدير ابراهيم4855

138.5اسماء نصر مختار عبدالحليم غازى4856

123االء مجدي رجب شعبان مندور4857

125.5االء محمد على السيد4858

137االء مصطفي محمد محمود حجازي4859

131.5الشيماء عادل عبدالجيد سعد ابراهيم سعاده4860
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127.5امال احمد سعد احمد رضوان4861

114امنيه عطيه عطية ابراهيم عطيه4862

126.5ايمان السيد رمضان محمد جادو4863

120.5ايه رزق حامد محمداحمد جادو4864

129.5ايه محمد زكريا على عيد4865

137.5بسمه سالم الشحات جاهين البسيونى4866

120دنيا توكل ابراهيم عبدالهادى شلبى4867

115دنيا جمال عبدالهادى ابراهيم شرعان4868

118دينا اسالم عبدالحفيظ عبدالعظيم متولى4869

121.5رحمه شعبان رجب شعبان مندور4870

106.5رحمه عبدالناصر جادو طه معوض4871

114.5رحمه مراد السيد عبدالفتاح زايد4872

117رقيه عبدالسالم احمد شعبان مندور4873

112.5زينب عيد محمد محمد رجب4874

48.5ساره بسام محمد مصطفى محمد4875

116.5ساره محمد عطا عبدالرحمن عبدالرؤف4876

93.5ساره محمد مصطفي حافظ حجاج4877

136.5سلمى خالد محمد سعد البنا4878

75.5سلمى مجدى شعبان احمدعبدالرؤف4879

135سهيله عالء على ابراهيم الشيشينى4880

116.5شهد عامر بسيونى محمد الشراكى4881

113.5شهد محمود السيدعبدالفتاح زايد4882

132.5عزة محمد سعد احمد رضوان4883

132فاطمه محمد عبدهللا محمد4884

89ليلى رشاد محمود خليفه على4885

139.5مروه طارق السيد احمد عيد الشيشينى4886

116مريم السيد ابراهيم حسين السماحي4887

93منه حماده محمد ابوزيد حسن4888

39منه وليد عبدالستار ابراهيم السماحى4889

133مني فتحي زكريا جوده4890

131ندا محمد حلمي محمد العراقى4891

131.5ندي تامر السيد خير هللا4892

135نورا حامد محمد سعد البنا4893

119.5نورهان عبده عبدالهادي سعد عبدالمجيد4894

93نورهان هنداوي نعمان ابوالعينين زايد4895

114نورهان وليد محمد عبداللطيف زايد4896

128.5هاجر سعد السيد عبدالعزيز خليفة4897

127هدى نصر موسى ابراهيم الرويني4898
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125هدير عبدالمنعم عبدالمقصود ابراهيم الشيشينى4899

119.5ياره ابراهيم احمد بسيوني فتيانى4900

117.5ياره سالم محمد ابراهيم العرا قى4901

129.5ياسمين الزغبى محمد عبدالمقتدر زايد4902

75ابراهيم حسين ابراهيم مصطفى حجازي4903

129ابراهيم عادل عبدالحميد بدير العشري4904

134ابراهيم يوسف خليل يوسف بازيد4905

124.5احمد ابراهيم رضا احمد بسيوني4906

112.5احمد الدمرداش محمد عبدهللا محمد4907

127احمد السيد محمد السيد مصطفى4908

115احمد حلمي سعد عبدالعاطي علي4909

113.5احمد صبري محمود عبدالعال النشرتي4910

104.5احمد عبدالحميد عبدالحميد سعد محمد4911

111احمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح4912

82احمد عبدالقادر ابوالخير محمد دبيان4913

107.5احمد علي عبدالعال علي حسن4914

108احمد محمد السيد محمد عبدالواحد4915

121احمد محمود رزق عبدالرازق رزق4916

126.5احمد ناصف احمد السيد العباسي4917

106احمد هشام سعد محمود ابوزيد4918

103ادهم السيد ابوالفتوح غازي العباسي4919

107.5اسالم ابراهيم ياسين عبدالشافي ياسين4920

65اسالم اسامه عيد الغني السيد محمد4921

106اسماعيل هيثم عبدهللا السيد عبدهللا4922

117اشرف خالد صالح ابراهيم سليمان4923

120.5السعيد يحى السعيد بازيد موسى4924

54.5السيد سمير فكري عبدالهادي4925

94.5ايمن احمد عبدالفتاح ابراهيم الغنام4926

110.5باسم ابراهيم احمد ابراهيم محمد4927

64بدر يوسف احمد محمد4928

100.5بسيوني عصام محمد عبدالمعطي النمر4929

109حاتم سعد حسن مغازي4930

75حسين عبدالمنعم حسن حسن عمر4931

100.5حسين محمد احمد حامد النجار4932

91حمدي عبدالقادر يونس ابراهيم البيلي4933

109رامي ناصر ابوافتوح سعد الحارس4934

91.5رضا صالح عبدالعاطي علي بدر4935

43.5رضا محمد محمد سلطان درويش4936
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57.5رمضان سعد رمضان مصطفى4937

107.5زياد ايمن بسيوني فؤاد بسيوني4938

124.5زياد عاطف عبدالحميد بسيوني الغنام4939

83سالم ممدوح سالم مصطفى الغنام4940

102.5سعد احمد احمد عبدهللا خليل4941

60سمير احمد فتحي شلبي زوبع4942

39.5شعبان خالد شعبان محمد شاهين4943

53صبري ياسر صبري موسى الهنداوي4944

131.5عبدالحميد نصر عبدالحميد نصر مندور4945

130عبدالرحمن خضر صبحي محمد خضر4946

130عبدالرحمن سمير حسن علي شاهين4947

94عبدالفتاح احمد بلتاجي احمد بهي الدين4948

110.5عبدالفتاح رزق عبدالفتاح سعد4949

91.5عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حافظ عبدالغني4950

118عبدهللا صالح سعد ابراهيم المرسى4951

110عبدالوهاب صبري عبدالوهاب علي احمد4952

91عماد عبدالعزيز يوسف السيد الهنداوي4953

120.5عمار بشير عبدالحفيظ ابوشيشع شريف4954

133.5عمر احمد فتحي محمد الغنام4955

70.5فارس ابراهيم عبدالعزيز السيد محمد4956

69.5فارس احمد صبحى احمد عبدهللا4957

60.5فارس يحى الشريف مصطفى4958

130فرحات احمد فرحات عامر4959

128.5كريم عبداللطيف عبدالفتاح السيد مصطفى4960

123محمد ابراهيم خيري بسيوني عبدالحميد4961

138.5محمد ابراهيم شلبي محمود4962

111محمد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم4963

115.5محمد ابراهيم عبدالمجيد المنياوي4964

114محمد ابراهيم عيد العزيز السيد محمد4965

70.5محمد احمد جميل محمود الحارس4966

108محمد احمد عبدالمنعم ابوالنجا علي4967

117محمد احمد محمد محمد ابرهيم4968

116.5محمد اسامه ابراهيم عبدالسالم4969

122.5محمد ايمن احمد سعد عبدهللا4970

125.5محمد جمال عبدالفتاح ابراهيم سليمان4971

122.5محمد حلمي محمد علي مرسي4972

119.5محمد رضا محمد بسيوني الحارس4973

107محمد رضا محمد بسيوني خليل4974
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108محمد صبري صبري علي حسن4975

120.5محمد صبري محمد يوسف محمد4976

121.5محمد صفوت عبدالمحسن ابوالعزم اسماعيل4977

130.5محمد عبدالحميد محمد حسين عيسى4978

96.5محمد عبدالعزيز السيد سعد النجار4979

123محمد عبدالعزيز محمود محمد الدفراوي4980

108محمد عبدالفتاح عبده ابراهيم مغازي4981

100محمد محمد السيد هالل4982

93محمد محمد عبدالشافي ياسين عواد4983

119.5محمد مطاوع ابراهيم مصطفى الغنام4984

131.5محمد مطاوع محمد عشماوي راغب4985

89محمد موسى السيد موسى اللعباسي4986

123محمد هشام سعد محمود ابوزيد4987

99محمد وليد احمد ابراهيم مرسي4988

66محمد ياسر احمد خليل احمد4989

134محمد ياسر عرفات احمد البيطار4990

134محمود احمد جمال احمد محمود4991

94.5محمود سعد محمد طلبه محمد4992

132.5محمود صبحي عبدالرحمن محمد مرسي4993

125.5محمود عبدالفتاح احمد احمد الشامي4994

131.5محمود عبدالناصر لطفي عباس ندا4995

121محمود محمد عبدالفتاح ابراهيم4996

80.5موسى اشرف عبدالحفيظ السيد عبدالغني4997

124.5ياسر عبدالفتاح محمود علي سيد احمد4998

122.5ياسين ابراهيم ياسين عبدالشافي ياسين4999

133.5يحى محمد عبدالوهاب احمد ابراهيم5000

122يوسف عبدالفتاح يوسف يوسف الغنام5001

121يوسف محمد مرسي محمد شلبي5002

100.5ابتسام فوزى عبدالمقصود المصليحى5003

126.5احالم احمد بدير عبدالمجيد5004

136.5احالم سعد عبدالحميد محمد الغنام5005

132اروه السيد عبدالعزيز احمد خفاجي5006

135.5اسراء ابراهيم رمضان مصطفى زوبع5007

123اسراء سالم متولي بسيونى الخربتاوي5008

123.5اسماء عبدالحميد عيسى عبدالعزيز الصعيدي5009

120االء محمد يوسف غازي5010

131الهام صالح نجاح عبدالحفيظ احمد5011

133.5اماني احمد ابراهيم احمد محمد5012
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91امنيه محمد صالح احمد بدوي5013

109.5اميره بسيوني حسانين محمد حسانين5014

135.5اميره جمال هالل محمد ابوالمكارم5015

137ايمان ابراهيم حمدي محمد ابراهيم5016

118.5ايمان عادل خيري بسيوني عبدالحميد5017

133.5ايمان عبدالمحسن عبدالعزيز محمد النويري5018

139ايه ابوالخير السيد ابوالخير دبيان5019

113بوسي احمد احمد مصطفى5020

116تسنيم احمد عبدالجواد حسن عبدالجواد5021

138.5تسنيم نبيل صبري عبدالرحمن الغنام5022

115تقى سامح الشحات اسماعيل قشير5023

106.5جماالت عبدالحميد محمد حامد سالمه5024

82جنه يحيى عبدالمنعم ابوالنجا5025

119.5حبيبه رضا صبحي حسن مغازي5026

97حبيبه سامح حسن السيد حسن5027

107.5حبيبه سعد شحاته احمد سلطان5028

128.5حبيبه محمد عبدالمقتدر محمد5029

95.5حنين تامر علي محمد مصطفى5030

126.5حنين حسين الشناوي حسن الشامي5031

124حنين حمدي عبدالقادر احمد5032

113حنين رضا موسى علي موسى5033

124.5حنين محمد يوسف عبدالسالم يوسف5034

88.5حنين محمود رفعت ابراهيم مغازي5035

114داليا جمال محمد عبدالعزيزالسيد5036

128داليا محرم نظمي الحنفي ابراهيم5037

117.5داليا مرسي عبدالحميد بدير العشري5038

132دانه عبدالحليم سعيد عبدالحليم عبدربه5039

123دعاء صالح محمد موسى يوسف5040

126.5دعاء محمود حسين عبدالحميد خليل5041

124.5دنيا فتوح عامر محمود  عامر5042

113دنيا محمد محمود سعد عبدهللا5043

123.5راندا حازم احمد الغنام5044

115.5رانيا فتوح حسن حامد اسماعيل5045

121.5رانيا محمود احمد محمود محمد5046

123رضا مصطفى محمد محمد سالم5047

95.5رقيه ابراهيم بسيوني السيد5048

125روان حسان محمد احمد الشامي5049

105.5روان محمد فرج رزق بيلي5050
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78روكسان حسن محمد حسن عرب5051

47.5ريم مصطفى عبدالفتاح ابراهيم5052

139ريهام احمد محمد عبدالرازق النشرتي5053

136ريهام صالح عبدالباقي احمد ابراهيم5054

124.5ساره سامح متولي عبدالرشيد5055

107.5ساره عصام صالح علي النشرتي5056

130سلمى علي عبدالستار عطية احمد5057

138.5سلمى محمد محمود النجار5058

133.5سمر محمد فرحات عامر عامر5059

132.5سهيله احمد سعد محمد درويش5060

104.5سهيله عباس علي عباس ندا5061

86.5سوزي يحى الشريف مصطفى5062

136.5شاهندا احمد عبدالحليم عبدالحميد نصار5063

135شهد السيد سعد عبدالعاطي علي5064

98.5شهد العناني يوسف محمد شاهين5065

111شهد سعد عبدالوهاب سعد المرشدي5066

131شهد عبدالحفيظ صالح عبدالحفيظ5067

124شهد عبدالسالم عبدالمقصود الجندي5068

126شهد عبدالفتاح محمد ابراهيم ابوزيد5069

136.5شهد فتحي فتحي السيد عواد5070

137شهد ماهر هالل ابوالمكارم5071

123شهد محمد احمد ابراهيم عبدالحميد5072

119شهد محمد بدير السيد عطية5073

137شهد محمد عبدالمجيد عبدالمجيد5074

135شيماء محمد عبدالحميد بدير العشري5075

137ضحى محمد عبدالحي ابوشيشع5076

108غرام احمد علي السيد يونس5077

113.5فاتن محمد محمد عبدالسالم يوسف5078

132.5فاديه محمد عبدالعزيز السيد هالل5079

116.5فاطمه احمد حربي احمد عبدالحميد5080

129.5فاطمه بدير محمد بدير رمضان5081

70لؤى جمال عبدالمقصود مصلحي5082

83.5مريم صالح توفيق عبدالمولى5083

131مريم عشماوي فتحي عشماوي راغب5084

81.5مالك عادل رشاد خليفة شمس الدين5085

122.5ملك فتوح خضر فتوح5086

135منار سعد احمد فوده بازيد5087

77.5منار عبدالفتاح عبدالرحمن ابوشعيشع خليل5088
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137منار مسعد السيد غازي الديب5089

106منه احمد سالمه عبدالرحمن ياسين5090

122منه هللا عاطف عبدالعليم النمر5091

122منه هللا محمود محمد محمود محمد5092

105.5منه جمال محمد ابراهيم الغنام5093

70.5منه عبدالعزيز شريف سيد احمد5094

94.5منى احمد زكي جاد5095

121منى احمد صبري محمد5096

119ناديه عطا الغريب رجب5097

138ناديه محمد خيري احمد5098

134نانسي ابراهيم سعد احمد مصطفى5099

136.5نجالء محمد فتحي عشماوي راغب5100

94.5ندا بسيوني احمد ابوالخير دبيان5101

135.5ندى ابراهيم يوسف ندا5102

117نسمه السيد عبدالعظيم عبدالمجيد خليل5103

76نسمه عبدالعزيز محمود مصطفى محمود5104

139.5نعيمه حامد احمد حامد محمود5105

112نور العمر عصام ابراهيم طلبه محمد5106

113نورهان محمود احمد خلف يوسف5107

108هاجر حسن عبدالمعطي حسن عبدالعاطي5108

125.5هاجر محمد متولي عبدالرشيد5109

98هانم عمر عيسوي عبدالمجيد5110

108.5هايدي عمر جمال احمد فوده5111

107.5هبه اشرف فؤاد محمد الشريف5112

83.5هدى يوسف الشهاوي السيد5113

58هناء عبدالعزيز صالح بسيوني الغنام5114

69.5هناء عيسى محمد عيسى5115

64.5هند عطيه عبدهللا عطيه عبدهللا5116

119.5ورده السيد عبدالعال عبدالمجيد5117

28احمد السيد عبدالمنعم يوسف5118

91احمد حسن معداوى ابراهيم احمد5119

100.5احمد حلمى محمد السيد جاد5120

62احمد سامى محمد السيد العدوى5121

125.5احمد سليمان متولي غازي5122

60.5احمد سمير فكرى محمود العرابى5123

99.5احمد شريف الشاملي خفاجي5124

20.5احمد صبحى محمد محمد سيد احمد5125

40احمد عادل عبدالفتاح عبدالقادر ويح5126
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50احمد عمر رضوان عزب النجار5127

117احمد محمد الشحات محمد ابراهيم5128

121.5احمد محمد الشرنوبى حامد النجار5129

34.5احمد محمد جمال ابراهيم مصباح5130

134.5احمد محمد نجاح بلتاجي5131

43احمد ممدوح عبدهللا زهران5132

67ادهم ايمن شعبان ابراهيم السخاوي5133

41.5ادهم عيد مصطفى عبدالسالم5134

37اسالم اسامه السيد عبدالفتاح5135

24.5اسالم حسين حسين عباس ابراهيم5136

88اسالم خالد عبدالعزبز ابراهيم5137

93.5اسالم رضا فتحى على محمود5138

41.5اسالم زينهم كمال بكر سيد احمد النوساني5139

125اسالم سمير السعداوى السيد محمد5140

59.5اسالم محمد حسيب عبدالمقصود عبدالعاطي5141

44السعيد محمد عبدالرازق عبدالعزيز ويح5142

30.5السعيد محمد فؤاد عبدهللا النوسانى5143

99.5امير اسامه عامر رزق حجاج5144

72.5امير رمضان عيد بيومي  محمد5145

98.5انس محمود السيد احمد البرعى5146

67.5ايمن السيد الشرنوبي حامد5147

49.5باسم عصام عبدالصمد عبدالعزيز محمد5148

42بسام رضا محمد حسين5149

64تامر ابراهيم بدوى متولى5150

38.5تامر عصام محمد محى احمد5151

50حازم بدير عبدالفتاح رمضان فوده5152

70.5حسن حماد صالح مصطفى حماد5153

92حسن رضا حسن محمد ابراهيم5154

109.5خالد عبدالحميد عبدالرازق عبدالحميد5155

131.5خالد وليد مصباح عبدالسالم5156

64.5رضا بسام عوض هللا السيد5157

48رمضان عرفات محمد عبدالعزيز5158

77.5سامح محمد عبدالصمد ابراهيم5159

119.5سعد اسماعيل على محمود5160

104شريف بسام عوض هللا السيد5161

72.5شعبان محمد شعبان ابراهيم السخاوي5162

51.5صبحى رضا عبدالحميد محمد حجاج5163

117.5صهيب اكرم فكري حلمي محمد5164
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59.5طارق احمد علي فهمي السعدي5165

56طارق صبحى حفنى ادم5166

108عامر ايمن عامر رزق حجاج5167

101.5عبدالرحمن حمدي رزق حجاج5168

106عبدالرحمن رمضان حسين ابراهيم السعدي5169

50عبدالرحمن صالح محمود البيلى5170

93عبدالرحمن عالم عبدالرحمن شبانه5171

96.5عبدالرحمن محمد خيري عطا هللا عراقي5172

79عبدالقادر عبدالغني نور عطوه شاهين5173

36عبدالمنعم رضا عبدالمنعم عبدالمنعم5174

43.5عبدالمنعم محمد رضوان حسين عزب5175

55عالم عارف محمد بسيوني السعدي5176

114.5على ابراهيم عزت السيد حجاج5177

126علي محمد عبدالحميد عبدالهادي محمد5178

89.5عماد بليغ حمدى عبدالنبى محمد نوار5179

110عمر السيد السيد السيد النجار5180

113.5عمر عبدالعزيز بيومى محمد حسن5181

125.5عمر محمد عبدالحميد عبدالهادي محمد5182

81.5فتحى محمد فتحى محمود سالم5183

53كريم هشام السعيد جبريل محمد5184

52.5كريم وليد شحاته عبدالحميد عوض هللا5185

53.5محسن محمد محسن شفيق رزق5186

84محمد ابراهيم حمدين فؤاد5187

51محمد احمد بسيونى محمود5188

88.5محمد احمد عبدالحميد بلتاجي5189

80.5محمد اسامة السيد عبدالفتاح رزق5190

89محمد السيد السيد احمد النوساني5191

40.5محمد السيد رمضان عبدهللا5192

69محمد امير شوقي السباعي5193

86.5محمد تامر ماهر محمود السعدي5194

83محمد سعد عمرى اسماعيل العدوى5195

104محمد سعد ندا السعدى5196

45محمد سمير خطاب سليمان5197

51.5محمد طه بسيونى عبدالرحمن بلتاجى5198

82.5محمد عادل السيد حجازى النوساني5199

35.5محمد عصام رشاد عبدالفتاح النوسانى5200

35.5محمد عماد حمدى عبدالمقصود سيد احمد5201

27محمد عمر فتحى مصطفى حماد5202
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57.5محمد عمرو محمد احمد مصطفى الحداد5203

73.5محمد فتحي فتحي محمود حسين بلتاجي5204

42.5محمد كمال رزق ادم5205

103محمد لطفى السيد حسين السعدي5206

103محمد محمود السيد احمد عبدالنبى5207

56محمد محمود السيد مصباح عبدالعاطي5208

37.5محمد ممدوح محمد عبده البرعى5209

53محمد نصر محمد يوسف مصطفى5210

128محمد هيثم محمد مرسي عالم5211

107.5محمد واصف مصباح عبدالسالم5212

73محمد وليد محمد ناصف رمضان5213

38.5محمود السعيد محمد موسى االمام5214

93.5محمود سمير عبدالباري محمود محمد5215

103محمود فكري كامل سعد حسن5216

90مصطفى احمد محمد فرحات5217

61.5مصطفى زينهم بدير اليمانى5218

64.5مصطفى محمود السيد محمد النوسانى5219

99مصطفى محمود محمد الوزان5220

85معاذ محمود احمد احمد الحاج احمد5221

48.5منصور مصطفى منصور على الباز5222

126نادر السيد زهران الزاهي5223

117.5هادي محمد عبدالهادي السيد سيد احمد5224

73هشام محمد السعيد الوزان5225

71وحيد صبحى جالل عباس5226

84.5ياسر عبدالسالم محمد الشاملي5227

66.5يسرى يونس ابراهيم يوسف5228

88.5يوسف حسين السيد عزب5229

95اسراء ايمن ابراهيم السيد ابراهيم5230

53اسماء الشهاوى رجب مرسى محمد5231

47.5اسماء راغب رمضان عبدالعزيز موسى5232

43.5اسماء سالم رمضان السيد5233

91اسماء سالم زكريا سالم عمر النجار5234

125.5اسماء عبدالهادى السيد عوض السيد5235

111االء الشهاوي رجب مرسي محمد5236

127االء عبدالفتاح عبدالمنعم الوزان5237

115االء محمود السيد عيد عبدهللا5238

135.5االء ياسر نجاح السيد عامر5239

85.5امانى عبدالمنعم محمد عبدالمنعم كساب5240
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117.5امل شعبان الدسوقي رزق خاطر5241

62.5امنية محمد فكرى محمد السعدى5242

137امنية نبيل عبدالفتاح السيد النوسانى5243

111.5امنيه الصاوى محمود مصباح العدوى5244

75.5امورة ابراهيم عبدالغني محمد5245

86اميرة رمضان عبدالفتاح ابراهيم5246

83.5اميرة صبحي عبدالفتاح محمد الجمال5247

62.5اميرة علي محمد الشال5248

91اميرة محمد حلمي عبدالمقصود علي5249

93.5اميره عبدالفتاح بسيوني عبدالفتاح5250

104.5اميره محمد فتحى عبدالمجيد عبدالعال5251

107اية الشهاوي رجب مرسي محمد5252

115.5اية خفاجي محمد خفاجي هالل5253

124ايمان ايمن محمود عبدالمقصود5254

138ايمان محمد السيد عيد5255

138ايمان محمود ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم5256

131.5تسنيم انور عبدالعظيم السعدي5257

125.5حبيبة وليد سعد فتحي حجاج5258

80حبيبه السيد كمال محرم5259

109.5حبيبه محمد محمد بدوى محمد5260

120حسناء راضي عبدالعظيم حسن ابوشعيشع5261

138حسناء مدحت عبدالحميد محمد سيد احمد5262

93حمامه السيد كساب عبدالصمد5263

83حنان ايمن عبدالرحمن حسن ابوشعيشع5264

72.5حنان محمود حسين رزق بلتاجي5265

125.5حنين احمد جالل احمد غازي5266

109حنين حاتم صبحي حجاج5267

115.5حنين ذكر هللا كمال عبدالغفار ذكر هللا5268

84حنين مسعود سعد سعد الدخاخني5269

127خلود خالد عزت محمد احمد5270

101.5خلود سعد رزق عبدالعال5271

63.5خلود طاهر جالل احمد غازي5272

112.5خلود عبدالحي ابراهيم على محمد5273

138.5داليا سمير عبدالسميع عبدهللا5274

28دنيا السيد ابراهيم حسن عوض5275

113.5دنيا الظن محمود محمد سليمان5276

68دنيا شفيق جالل عبدالعزيز5277

118رؤى فؤاد كمال محمد5278
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102.5رحاب ايمن سالمه على المزين5279

87رحمة ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم5280

17.5رحمة رزق بدير احمد متولي5281

117.5رحمة رضا صبحي فؤاد5282

121رحمة عبدالحميد عبدهللا ابوالعز5283

121روان عبدالرحمن شوقي صالح الجندي5284

72روان محمد كامل محمد بركات5285

51.5روضة رضا احمد ابراهيم محمد5286

128روضه عبدالحى رفعت مصطفى السعدى5287

127.5سارة احمد شوقي نوار5288

129سارة السيد عوض هللا السيد عبدالنبى5289

135سارة محمد الشاملي بدر خفاجي5290

75ساره جالل السيد حسين السعدى5291

130ساره راضى مهدى محمود البيلى5292

110.5ساره محمد محمد محمد السعدى5293

136سلمى سامح رشاد شفيق5294

102سلمى فتوح عبدهللا ابوالفتوح5295

105سليمه محمد فتحى احمد متولى5296

91.5سمر نبيل حمدي عبدالنبي محمد نوار5297

105سميحة سعد عبدالمحسن سعد ابوالعمايم5298

113سميرة علي صابر ابراهيم عطا5299

137سهيلة السيد راضي محمد سيد احمد5300

137.5سوسن سمير صالح احمد حامد5301

106.5شروق شعبان محمد رمضان عبدالباقى مقلد5302

114.5شهد ابراهيم منتصر عبدالرازق عامر5303

93شهد احمد صالح محمد بلتاجي5304

69شهد بالل فتحي زكريا ابراهيم5305

112.5شهد رضا السيد محمد عبده5306

114شهد سامح فتحي محمد اسماعيل5307

60.5شهد سعد محمد محمد سيد احمد5308

130شهد محروس محمد على ابراهيم5309

62شهد مشمش جمعة محمد عوض هللا5310

137.5شهد نشات فضل السيد علي عامر5311

45.5شيماء احمد محمد احمد الخطيب5312

103.5شيماء منصور فتوح احمد بلتاجي5313

126.5شيماء نسيم رضوان حسين محمد5314

54.5صفاء محسن السيد توفيق عبدالجواد5315

48عزيزة فهيم محمد مصطفى5316
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59عال عالء مصباح السيد5317

82علياء احمد عبدالحميد بلتاجى5318

44.5عنان نصر محمد ابوزيد منصور5319

78فاطمة هاني ممدوح سيد احمد5320

73فايزة زهران صبحي زهران السعدى5321

70فرح ابراهيم بدير السيد محمد5322

98فرحه سامي محمود نبيه عطية5323

105.5مريم احمد عبدالمقصود مرسى عالم5324

84مريم السيد محمد عبدالحميد محمد5325

104.5مريم محمد حسين السيد السعدي5326

139.5مريم هاني الشاملي خفاجى5327

54.5منار حمدي ابراهيم محمد ابراهيم5328

73.5منار عادل السيد حجازى النوساني5329

124.5منار عزت عبدالرحمن محمد على5330

83منة هللا شاكر محمد عبدالحميد عوض هللا5331

110.5منةهللا احمد عبدالفتاح طلبه على5332

73.5منه محمود محمد عبدالفتاح النوساني5333

111ميادة محمد عبدالمقصود احمد بلتاجى5334

102.5ندى الصاوى احمد الصاوى5335

89ندى عالء صالح محمود العرابى5336

130نسرين سمير محمد الوزان5337

83نسمة السيد عبدالغني السيد محمد5338

98.5نسمة جمعة عبدالمنعم عبدالمنعم5339

130نسيبه سامي عتر شعبان البندارى5340

116نور احمد عبدالحميد عبدالحليم5341

115نورا رمضان واصف ابراهيم خمار5342

131.5نورا سالم محمود رمضان سالم5343

127نوران محمد عبدالرازق عبدالعزيز5344

135.5نوران محمود عبدالرحمن رزق النجار5345

88.5نورهان ايمن ابراهيم محمد ابراهيم5346

137.5نورهان ايمن عبدالنبى على الهياتمى5347

136نورهان شكري عنتر شعبان5348

134.5نورهان محمود عبدالرحمن رزق النجار5349

135هاجر ايمن رزق عوض مصطفى5350

54.5هاجر سعد عبدالرازق عبدالعزيز سليمان5351

136.5هاجر عماد محمد عبدالقادر5352

66.5هاجر محمد صبحي احمد مصباح5353

94هاجر محمود بسيونى محمود مصباح5354
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87.5هبة هللا سعد عبدالمجيد غازي مصطفى5355

133.5والء عالء محمد البسيوني محمد المهدى5356

128يارا احمد رفعت عبدالفتاح5357

135.5يارا تامر نجيب عبدالهادى5358

84.5ياسمين محمد عبدالحميد بلتاجي5359

125احمد ابراهيم حسني عبداللطيف محمد5360

121احمد ايهاب عبدالمعطي شعبان5361

131احمد شعبان جالل بدير عثمان5362

88.5احمد عادل احمد احمد محمد5363

134احمد عبدالجيد محمد عبدالعاطي الفارس5364

67.5احمد عبدالقادر اللبيشي احمد بسيوني5365

99.5احمد عطا عبدالستار عطا5366

105.5احمد محمد حجازي احمد5367

96.5اسالم سامح علي عبدالغفار حسن5368

118.5الزاهي ياسر عبدالعزيز الزاهى النعماني5369

85بهاء احمد السيد علي حنيش5370

88جالل شعبان جالل بدير عثمان5371

61.5حاتم على حسين طاهر5372

83حسام وليد عبدالفتاح ابراهيم شهاب الدين5373

77.5حسن رمضان عبدالعاطي على الطنطاوي5374

116خالد فايز ابراهيم محمد بشير5375

119رزق السعيد رزق محمد محمود الفار5376

133.5رضا مصطفى السعيد بدير محمد5377

43رمضان اسماعيل مهران المعداوي احمد5378

85.5سامح الشحات على عبدالغفار حسن5379

123.5سيف الدين نشات محمد السيد علي5380

123.5شادي محمود سعد على5381

55.5شعبان رضا شعبان عبدالحميد سالم5382

51عابدين محمد شعبان عبدالسالم عبدالحفيظ5383

43.5عاطف محمد ابراهيم بيلي ابراهيم5384

61عبدالحميد ايمن محمد محمود النوساني5385

54عبدالرازق بدوى عبدالرازق محمد سعيد5386

67عبدالرحمن جمال السيد رضوان درويش5387

32.5عبدالرحمن فكري اسماعيل غازي على5388

131عبدالرحمن محمد امين عالم حسين5389

32عبدالسالم احمد عبدالسالم احمد5390

132.5عبدالشافي علي عبدالشافي محمد على5391

106.5عبدهللا رضا عبدالمجيد ابراهيم علي5392
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98عبدهللا على محمد على محمد5393

71عبدهللا محمد مؤمن احمد5394

88.5عبدالمعطي محمد عبدالمعطى شعبان محمد5395

61.5عبده السيد عبدالمطلب السيد محمد ابوزيد5396

114.5علي محمود عبدالسالم علي السيد5397

49.5علي مختار على احمد على5398

84.5علي مصطفى مصطفى معوض احمد5399

129.5عمار ياسر عبدالرحمن محمد السيد5400

113كريم صبحى فتحى محمد عبدالوهاب5401

128.5مالك وليد عبدالحميد هنداوي5402

109.5محمد السيد السعيد ابراهيم5403

116محمد بسيونى محمد بيومى النعمانى5404

116.5محمد حسينى عبدالعظيم عبدهللا على5405

112محمد خالد سالم على سالم5406

103.5محمد خالد محمد عيد السيد مبروك5407

74محمد ربيع عبدالفتاح اسماعيل طاش5408

98محمد رجب فرحات عبدالرازق احمد5409

102محمد رضا محمد رافت احمد سالم5410

96.5محمد رمضان احمد معداوى5411

125محمد عادل محمد عبدالغفار حسن5412

96محمد عبدالحكيم شعبان عبدالسالم عبدالحفيظ5413

76.5محمد على كمال محمود5414

103.5محمد عيد عبدالسالم علي السيد5415

106محمد وائل محمد السيد حنيش5416

75.5محمد يحي محمد عبدالهادى على5417

121.5محمود السيد عبدالقادر عطيه السيد5418

113.5محمود عبدالحكيم شعبان عبدالسالم عبدالحفيظ5419

78.5محمود عبدالحليم احمد عبدالحليم الفارسي5420

93محمود محمد مصطفى معوض احمد5421

76.5محمود ناصف عبدالونيس ابراهيم على5422

109محمود وليد ابراهيم عبدالمقصود5423

107.5مصطفى محمد السيد محمد سالم5424

100.5ممتاز اشرف السعيد محمد سعيد5425

90.5يوسف معوض مصطفى معوض احمد5426

117.5اروى عبدالباسط ابوالفتوح المليجى طاش5427

123.5اسراء رزق محمد محمود5428

97اسماء حسن محمد عبدالباعث عبدالخالق5429

103اسماء عبدالحميد شعبان عبدالسالم عبدالحفيظ5430
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114.5اشرقت عبدالحميد شعبان محمد داود5431

113االء وليد عبدالفتاح ابراهيم شهاب الدين5432

114اماني محمود ابوالفتوح الزاهى النعمانى5433

100.5امنية رامي محمد بدير محمد5434

81.5اية احمد عبدالمقصود اسماعيل5435

119بسملة فادي عبدالعظيم عبدهللا على5436

137.5بسمه جمال عبدهللا عبدالكريم محمد5437

129حنان طارق قطب محمد5438

86.5خضرة محمد واصف اسماعيل غازى5439

45.5دنيا ربيع احمد اسماعيل زيدان5440

124.5راوية احمد طه احمد5441

122روان رمضان على ابراهيم فرحات5442

126.5روان عادل يحي علي ابراهيم5443

96رودينا اشرف السعيد محمد سعيد5444

95.5ريهام رضا محمود عبدالحميد ضوه5445

122ساره السيد محمد عبدالغفار حسن5446

101.5شهد السيد كامل السيد محمد عبدهللا5447

72.5شهد رفعت بسيونى احمد محمد5448

112شهد عاطف عبدالمنعم محمد على حجاج5449

129شيماء علي عبدالرازق جاد الرب حنيش5450

123.5شيماء غازي غازي جاد محمد5451

123علياء فايز ابراهيم محمد بشير5452

109.5فايزة احمد على المليجى علي طاش5453

118كريمان عيد عبدالسالم على السيد5454

97لبنى محمد عطيه محمود السيد5455

75لمياء عبدالنبي سالم ابراهيم سالم5456

93مريم نبيل محمد احمد قاسم5457

98منار علي عبدالمحسن علي الفارسي5458

91.5منتزة سعد رزق الجوهري سعد5459

135.5مها سامي عبدهللا عبدالكريم محمد5460

95.5ندى ابراهيم رزق عوض5461

78ندى حسني على محمد على خليفه5462

118.5ندى عادل مصطفى بسيونى جبر5463

124ندى علي عبدالرازق جاد الرب حنيش5464

121نهاد علي عبدالسالم على السيد5465

92نورهان فتحي سعيد عبدالباعث سعيد5466

99نورهان مدحت حسن محمد سالم5467

126هاجر حمادة محمد عبدالباعث عبدالرازق5468
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89هاجر رضا اسماعيل غازي على5469

125هاجر عراقي محمد محمد السخاوى5470

129.5هايدي بيومي محمد بيومي النعماني5471

106.5هايدي عادل على عبدالخالق الحديدي5472

140هناء حمدان السيد علي السيد5473

97هيام عبدالناصر بسيونى على النعمانى5474

98وفاء عماد كمال اسماعيل زيدان5475

98والء علي سالم ابراهيم سالم5476

125والء وليد فتحي على سالم5477

30ابراهيم احمد منصور السيد السناط5478

31.5ابراهيم حامد ابراهيم فتوح محمد5479

47.5احمد بسيوني سعد مصطفي5480

59.5احمد خالد احمد محمد احمد5481

134احمد راشد فتحى عزب السيد5482

92احمد شمخ جمعة عبدالحى جمعه5483

37احمد عبدالناصر عزت محمد احمد5484

114.5احمد محمد ابوالفنوح محمود المتبولي5485

59احمد محمد اسماعيل رمضان5486

121احمد محمد مصطفى ابراهيم المهدى5487

137.5احمد وليد عبدالرسول معوض5488

71احمد يوسف مصطفى يوسف5489

114.5اسالم هانى جمال الشحات عبدهللا5490

29.5السعيد جميل السعيد شفيق5491

37السعيد عبدالحميد السعيد عبدالحميد شلبى5492

25السيد فتح هللا عطيه رمضان5493

43.5باسم عيد غازى اسماعيل غازى5494

21.5بشير محمد عثمان جاد شهاوي5495

32.5تامر صالح محمد شحاته طلبه5496

91جابر ياسر جابر احمد حسين5497

86جالل محمد جالل مصطفي علي5498

88.5حامد صبحى محمد عبده غازى5499

112خالد احمد السعيد ابراهيم5500

95خالد الشاذلى ابراهيم الشاذلى5501

111.5سمير صبرى مصطفى عبدالسالم محمد5502

119سيف احمد موسي عبدالباقي5503

122شادى الرفاعى عبدالمنعم الجويلى5504

104شادى سمير فهيم احمد بقش5505

134شادي وليد فهمي هالل سعيد5506
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82.5صابر سمير صاير ابوالعنين5507

136.5صابر محمد محمد ابوشعيشع الهنداوى5508

83.5عادل بسيونى فؤاد حجاج5509

78.5عاطف احمد عاطف صابر احمد5510

51عبدالحى محمد عبدربه محمد رمضان5511

51.5عبدالرحمن ايمن ابراهيم السيد5512

130.5عبدالرحمن خالد احمد محمد ابوعاصى5513

130عبدالرحمن شريف جمعه عبدهللا موسى5514

47.5عبدالرحمن عبدهللا محمد عبدهللا رضوان5515

100.5عبدالرحمن على رمضان على محمد5516

104عبدالرحمن وائل محمد ابوشعيشع نصر5517

92عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم عبدالمجيد5518

73.5عبدهللا ابراهيم عبدهللا على ابراهيم5519

132.5عبدهللا رفاعي بدوي متولي5520

76.5عبدهللا محمد قطب حسن الشربينى5521

113.5على عبدالقادر احمد عبدالقادر قطب5522

132على فرج على منصور على5523

130عمار ابراهيم فوزي علي عيد5524

104.5عمرو احمد السعيد احمد الجمل5525

127عمرو يسرى محمد بدوى هليل5526

45فوزي محمد سعد محمود متولى5527

88كريم عبدهللا عبدالواحد قاسم5528

88.5مؤمن محمود ابراهيم محمد غانم5529

65.5محب الشحات محب اسماعيل النجريدى5530

30.5محمد  عبدهللا محمد عبدهللا5531

90.5محمد السيد احمد على سيداحمد ابراهيم5532

130محمد السيد عبدهللا رمضان عيد5533

73.5محمد السيد عبدالنبى محمد داود5534

138.5محمد انور سامى عبدالسالم سعد5535

38محمد جاد السيد جاد النمر5536

33.5محمد جمال شفيق ابراهيم5537

114محمد خالد عبدالرحمن عزب5538

106.5محمد راشد معوض المنيسى5539

74.5محمد رشدى ابراهيم بسيونى5540

93محمد رضا انور السيد عطيه5541

39محمد رفاعى رشاد حسن على5542

39محمد طلعت محمد مرسى5543

78.5محمد عبدالمنعم بدير عبدالفتاح محمد5544
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42محمد عزت عبدهللا الشحات5545

21محمد على طلبه حجاج5546

98.5محمد فريد السعيد عبده الخولى5547

65محمد ماجد فهمى غازى رضوان5548

63.5محمد محمود احمد ابراهيم5549

75.5محمد مسعد عبدالواحد قاسم محمد5550

117.5محمد معوض معوض السيد السيد5551

67محمد مندى محمد عبدالمقصود الشاذلى5552

85.5محمود ايمن احمد محمد احمد5553

101.5محمود رضا عبدالرحمن عبدالرحيم قاسم5554

87.5محمود رضا معوض السيد السيد الجويلى5555

135.5محمود غازى عبدالسميع غازى رضوان5556

116مصطفى شلبى مصطفى طه النجريدى5557

89.5مصطفى محمود بسيونى شلبى بدوى5558

109نصر سعد نصر طلبه عبدالمنعم5559

138نور شريف عبدالحميد محمود ابراهيم5560

127.5نورالدين تامر عبدالغنى يوسف5561

87هشام ناصر نجاح محمد مصطفى5562

69.5احالم فارس عبدالحى السيد5563

127.5اسراء محمد ابراهيم محمد ابراهيم5564

138.5اسراء محمد علي ابراهيم طه5565

138اسماء خالد عيسي عبدالسالم5566

137اسماء عبدالحميد قطب زيان5567

92اعتماد مصطفي عبدالحميد محمد الديب5568

126.5االء ابراهيم عبداللطيف يوسف علي5569

128االء شاكر صابر احمد محمد الجمل5570

139االء عبدالهادى فوزى على عيد5571

116اماني محمد كمال عطيه5572

51امنيه مدحت عبدربه ابراهيم5573

109امنيه يوسف ممدوح يوسف محمد5574

77.5ايات حسن عبداللطيف شحاته على5575

89.5ايمان محمد الدسوقي محمد5576

59.5ايمان نشات فهمى عبدالوهاب5577

81ايه ابراهيم على حسن5578

123.5ايه بكر السيد السيد محمد5579

131.5ايه على فهمى على الهنداوى5580

89ايه ممدوح عبدهللا عبدالسميع5581

122.5حبيبه عقيل عبدالموجود الشحات عبدهللا5582
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140حبيبه غازى عبدالسميع غازى5583

137.5حنان عبداللطيف احمد مصطفى5584

140حنين احمد رمضان على محمد5585

139حنين جمال فكرى ابراهيم موسى5586

129.5حنين محمد نصر فتوح محمد5587

63.5دنيا شكرى السيد احمد5588

139دينا عبدهللا شفيق على ابوالعنين5589

128رحاب مجاهد السعيد عبدالباقي5590

127.5رشا بكر السيد السيد محمد5591

139.5رنا مصطفى واصف مصطفى عبدالسالم5592

139.5روان عبدالحميد بدير عبدالفتاح5593

138.5روضه ابوزيد بكر عوض اسماعيل5594

137روضه محمد عبدالرحيم عبدالباقى5595

139.5ريم محمد واصف مصطفى5596

55.5زينب حجاج السيد زيد5597

73زينب عبداللطيف يوسف حسن5598

59ساره صابر السيد محمد الشاملى5599

111.5ساره محمد صبحي محمد احمد5600

130ساره وليد لطفى السيد زيد5601

126سحر السعيد محمد عبدالمجيد محمد5602

115.5سحر محمد صالح عبدالحفيظ5603

132.5سلمى كامل سالمه كامل سيد احمد5604

102.5شهد اسامه محمد فتوح5605

130.5شهد اشرف محمد السيد حجاج5606

137شهد عبدالحميد محمد عبدالغنى زيان5607

91.5شهد عبدهللا متولى عبدالفتاح5608

136شهد محمد محمد ابراهيم بدوي5609

131شيماء ياسر عبدالفتاح ابراهيم محمد5610

109ضحى سعد عيد الغنى عشرى عبدالفتاح5611

112عزه عبدالناصر فرحات يوسف محمد5612

122علياء ايمن عبدالهادى موسى5613

104.5غاده خالد جمعه مرسي غنيم5614

114.5فاطمه الزهراء عرفه فوزي ابراهيم مصطفي5615

135مروه رضا عبدالجيد كامل5616

106مريم ايمن عبدالقادر عيد شمخ5617

137.5منه ابوالعنين شفيق على5618

136منه هللا السيد عبدالجيد علي حسنين5619

134.5منه هللا ايمن احمد محمدى5620



كفرالشيخ1/27/2020

Page 140

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

117منه هللا سعد السعيد سعدعلى5621

138.5منه مجدي فاروق محمد غازي5622

117.5منه محمد صالح عبدالحي5623

138منه محمد فهمى هالل سعيد5624

137.5مى تامر صبرى عبدالمقصود ابراهيم5625

139.5مي شحاته مسعد ابراهيم موسي5626

131.5ميرنا محمد عبدالعظيم عبدالعظيم ابوشعيشع5627

135ندى محمد بيومى مصطفى سليم5628

85.5نسمه على جاد على محمد5629

136.5نها نجاح اسماعيل اسماعيل النوساني5630

136.5نهله محمد فتحى عطبه حسن5631

93نورهان مصطفى صبحى مصطفى احمد5632

139.5هاجر بشير ماهر السيد مرسي5633

130هاجر ممدوح طه مرسى غنيم5634

138وئام الرفاعي محمد قطب حجاج5635

137والء صابر عبدالحميد السيد5636

114.5يارا احمد عبدالفتاح سعد5637

139.5ياسمين النادى محمد على عامر5638

138ياسمين علي صالح عبدالحي علي5639

119.5يمني السعيد فكري علي محمد الجمل5640

107ابراهيم بدير عبدالباقى احمد عبدالنييى5641

98ابراهيم رضا ابراهيم يونس شعبان5642

106.5ابراهيم محمد امين محمد احمد5643

130احمد بكر احمد محمد بكر5644

81.5احمد جمال حسن عطية عيد5645

125احمد جمال مهدى عبدالحميد5646

109احمد حسن عبدالسالم عبدالدايم5647

90احمد زياد محمد ابراهيم الكومى5648

118.5احمد سميح ابراهيم محمود5649

124.5احمد عبدالحميد جالل ابوالعز5650

127.5احمد على حسن على محمد5651

112احمد فكية عبدالفتاح حسن محمد5652

99احمد محمد ابوالفتوح محمد5653

137احمد محمد بدير عبدالعزيز يوسف الديب5654

132.5اسالم تامر مسعد فرحات سيداحمد5655

138.5اشرف سامح مهدى البنا5656

124.5السعيد عبدالحميد السعيد محمود متولى5657

116امير عبدالحميد رجب عبدالحميد الكومى5658
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111امير مديح رجب عبدالفتاح5659

115امير نشات السيد عبدالعزيز شريف5660

104.5ايساف حماده محمد محمد حسن5661

93.5ايهاب محمد مكاوي السيد5662

90بسام متولى موسى محمد حسب هللا5663

127.5جمال السيد محسن محمد5664

122حمدى اناس عبدالفناح فهمى الليثى5665

105.5خالد محمد عبدالحميد كساب5666

103.5زايد زكريا عبدالرازق عويس5667

132زياد ابراهيم قطب محمد السيد5668

117زياد احمد بسيونى ابراهيم5669

122سعد حسن سعد حسن5670

136.5عامر عبدالشافى عامر السيد على5671

94عبدالحميد السعيد عبدالحميد كساب5672

122عبدالرحمن ايمن طه عيد متولى5673

130.5عبدالرحمن سامى السيد عبدالقادر5674

124.5عبدالرحمن شريف مسعد فرحات5675

83عبدالرحمن عالء كمال حسن سالم5676

44عبدالرحمن محمد احمد عبدالمقصود طنطاوى5677

76عبدالرحمن محمد غازى عطافى عبدالوهاب5678

53عبدالرحمن مراد محمد عبدالقادر االمام5679

83.5عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالرحمن5680

83.5عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح ابوالعز السيد5681

130عبدهللا ابراهيم عبدالحميد شاكر محمد5682

111عثمان فكرى عثمان حسن محمد5683

98عالء مديح صالح محمود البنا5684

85.5على حجازى عبدالقادر يونس حجازى5685

59على مصطفى على بكر محمد5686

136عمرو وائل سعد مسعود5687

117.5فؤاد رضا فؤاد فتح هللا يوسف5688

135.5فارس مصطفى احمد محمود الشعراوى5689

120فوزى وليد فوزى حسين حسب هللا5690

118محمد احمد ابواليزيد حسن السيد5691

123.5محمد احمد امين محمد احمد5692

126.5محمد السيد عطاهلل غازي5693

129محمد السيد محمد محمد ابوسمره5694

123محمد بسيونى قنديل طه حسان5695

110محمد بالل متولى عبدالغنى5696
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109.5محمد جمعه رمضان سليمان مصطفى5697

126.5محمد حاتم عثمان حسن محمد5698

101.5محمد خيرى رمضان محمد5699

98.5محمد راضى عزت محمد رزق5700

113.5محمد رجب عبدالعال شريف5701

136محمد رمضان جالل بسيونى5702

118محمد عادل عوض كساب5703

108.5محمد عاطف الشحات محمد صالح5704

116.5محمد عبدالوهاب عبدالرؤف محمد البرعى5705

101.5محمد عطيه على ابراهيم5706

93.5محمد على عبداللطيف السيد ابوزيد5707

75.5محمد على محمد على القصاص5708

106محمد مجدي كامل عامر حمودة5709

109.5محمد وائل حافظ محمود ابراهيم5710

53.5محمد ياسر محمد نبيه عالم5711

121.5محمود احمد محمد الجندى5712

130.5محمود ايمن محمود مسعود5713

113.5محمود محمد نورالدين محمود ابراهيم5714

91محمود ياسر السعيد مرشدى غازى5715

100مختار سامى مختار ابراهيم عبدالسالم5716

66.5مصطفى احمد محمد ابراهيم ابراهيم5717

118.5مصطفى بدير فهمى عبدالهادى السماحى5718

122مصطفى محمد مصطفى محمود عبدالعزيز5719

6نادر عبدالعزيز السيد عبدالعزيز5720

92.5ناصر مسعد فتحى حسن كساب5721

136.5هشام حمدين امين محمود الشعراوى5722

129.5وسام الدين عاطف ابراهيم السيد عبدالعاطى5723

100يوسف ماهر علي السيد5724

122يوسف محمد يوسف محمد الجندى5725

126.5اروى امين حامد بكر ابوالعمايم5726

116اروى خيرى رمضان محمد5727

138اسراء سالمة فتحى محمود ابراهيم5728

138.5اسماء حسين احمد محمد شعيب5729

102.5اسماء عبدالعاطى محمد قطب ابوعاصى5730

138امنيه عبدالمعبود منشاوى فرج متولى5731

130.5اية ايمن عبدالحفيظ على5732

112ايمان جمال حسن فرج عبدالرحمن5733

90ايه رفعت عبدالفتاح حسن كساب5734
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101.5بسملة محمد محمد قطب5735

137.5بسنت هانى محمد محمود5736

105تقوى فوزى رجب عبدالحميد الكومى5737

95جميله عادل فهمى محمد ابراهيم5738

121جميله فرج حسن فرج5739

55.5حسناء السيد عبدالحليم السيد شعنون5740

128حنين محمد عبدالرؤف محمد البرعى5741

137خلود حمدى عبدالمعطى عبدالفتاح الحداد5742

140خلود عبدالحميد عبدالسالم فرج عبدالرحمن5743

138.5داليا ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن المحالوى5744

102.5دينا عالء عوض على خيرهللا5745

108.5رانيا واصف محمود معوض ابراهيم5746

119.5رباب رمضان عبدالعزيز احمد عبدهللا5747

121.5رحمه راضى رمضان عبدالسالم محمد5748

137رميساء مسعد السيد انور محمد5749

69.5روان راضى السيد محمد موسى5750

134.5روضه محمد فتحى محمدعلى5751

97.5روفيدا ابوالعمايم عبدالعليم حامد بكر5752

80زينب احمد رمضان سليمان مصطفى5753

139زينب محمود بدير عبدالعزيز يوسف5754

125.5سارة عبدالفتاح محمد على5755

133سلمى عبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد5756

128.5سماء سعد كمال طنطاوى الشعراوى5757

80سميره فكرى عبدالمعطى عبدالمقصود محمد5758

71.5سها محمد السيد محمد حميده5759

107.5شروق رمضان الباز اسماعيل ابراهيم5760

99.5شرين عصام ربيع محمد حسن5761

131شهد ابراهيم عبدالعزيز السيد ابراهيم5762

138.5شهد السيد عبدربه السيد اسماعيل5763

119شهد عالم رشاد محمد محمد5764

107شهد فرحات عبدالفتاح محمد العجمى5765

113شهد محمد امين الشعراوى5766

125.5صباح السيد على السيد عيد5767

112غاده صابر عبدالمحسن عبدالقادر محمد5768

125.5فاطمة سماره عبدالهادي مرسي5769

126.5فاطمه ابراهيم احمد محمد احمد5770

123فاطمه عبدالناصر محمد قطب محمد5771

125.5الميس اشرف بسيونى عبدالقادر5772
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120لبنى يوسف عبدالحميد يوسف كساب5773

117.5مريم عماد محمود بكر ابوالعمايم5774

123ملك حسين كمال عبدالعزيز سعيد5775

125.5منى ايمن جالل دياب موسى5776

138مى محمود محمد ابراهيم ابوالنيل5777

131.5نادين ياسر بسيونى عبدالقادرعبدالحفيظ5778

130.5ندى بسيوني خطاب البسيوني5779

125.5نرمين هبثم السيد محمد متولى5780

136نشوى سعد محمد سعد5781

136نورهان حموده رجب عبدالحميد المحالوى5782

134نورهان على عبدالحكيم متولى5783

136نيره خالد عبدالحميد هالل البنا5784

136هناء احمد محمد ابراهيم5785

136.5يارا محمود محمد محمد5786

137.5ياسمين كرم قطب محمد5787

133احمد بشرى السيد جاب هللا احمد5788

129احمد رزق خميس عبدالحميد ابوشعيشع5789

104.5احمد عيد على عيد سليمان5790

97.5احمد محمد احمد محمد الجيار5791

95احمد محمود فؤاد محمود حسانين5792

110اسالم بكر معداوى ابراهيم احمد5793

38اسالم رجب نصر خلف عبدالجليل5794

90.5اسالم شعبان ابراهيم عبدالحميد ابراهيم5795

127.5باسل اشرف محمد رمضان عبدالسالم5796

102حسام السعداوى معداوى ابراهيم احمد5797

87.5حسن احمد حسين محمود حسن5798

81.5رامى احمد عبدالجواد احمد شتيوى5799

87رضا رفعت متولى الشربينى5800

87.5عبدهللا خالد عبدهللا محمد عيسى5801

103فارس جاب هللا ابراهيم جاب هللا احمد5802

103كريم عبدالناصر السيد عبدالمعطى ابراهيم5803

122.5كريم محمد احمد امين عبدالقادر5804

49محمد ابراهيم سعد سيد احمد سيد احمد5805

49محمد ابوالعز على ابوالعز5806

126محمد ايهاب جمال عبدالنبى القصاص5807

96.5محمد خالد السعيد محمود حسانين5808

98محمد دسوقى محمد متولى احمد5809

90محمد سعد مرعى سعد سعد5810
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75.5محمد عبدالفتاح عبدالعزيز عيسي شريف5811

79محمد عبدالمحسن محمود رمضان فرجانى5812

52محمد عالء صبحى عبدالغنى5813

62محمد وليد صالح عبدالكريم مفتاح5814

42.5محمود السيد رجب بيومى5815

63محمود صبحى عبداللطيف محمد الشنوانى5816

69.5محمود عزت محمود على رزق5817

69.5نصر السيد نصر خلف5818

134اسراء مبروك احمد محمد عامر5819

113.5اسماء طه شعبان احمد البيطار5820

99.5اسماء عبدالرحمن حسين محمود حماد5821

136اسماء عبدالمجيد صبحى عبدالمجيد عيد5822

124.5االء السيد رافت عبدالحميد عطا5823

125.5ايه احمد عبدالنبى احمد الشرقاوى5824

92.5ايه عبدالقوى عبدالحميد عبدالقوى عبدالحميد5825

81.5حبيبه المنشاوى محمود السيد على5826

128حبيبه وحيد السيد عبدالسالم سليمان5827

111.5حنين ابراهيم فتحى مصطفى نصر5828

75.5خلود رمضان محمد ابراهيم عبدالمعطى5829

72.5ديانا عبدالحميد كمال رمضان داود5830

74دينا ابراهيم ابراهيم حسن المحالوى5831

122رانا رفعت احمد عبدالهادى العشرى5832

115.5رضوه رزق عوض محمد عبدالجواد5833

39.5رندا عراقى عبدالغفار عبدالفتاح ابوشعيشع5834

110.5روضه رجب عبدالقادر بيومى5835

109ساره طاهر احمد محمد عامر5836

115.5سها عبدالعزيز عبدالرحمن على نصر5837

128شروق محمد السيد جاب هللا عامر5838

105.5شهد ابوالعز عبدالحفيظ العربى5839

128.5شيماء فوزى احمد عطيه حسين5840

118.5فاطمه احمد فاروق عبدالمجيد رزق5841

132.5فاطمه الزهراء عبدالقادر نجاح النوسانى5842

84منه المنشاوى محمود السيد على5843

63منه حامد محمد حامد محمد5844

102.5نجاه هاشم عمر فرج عبدالنبى5845

68نوره شعبان على محمود عويس5846

123نورهان جمال محمد احمد النجار5847

24احمد ايمن احمد محمد محمد5848
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98.5احمد ربيع ماهر سيداحمد شرف الدين5849

77.5احمد سامح عبدالرحمن حسنين محمد5850

45احمد طارق عبدهللا على ابوشعيشع5851

26.5احمد محمد ابراهيم عبدالجواد الجمال5852

66احمد محمد احمد محمد بسيونى5853

44احمد محمد الشربينى يوسف درويش5854

130اسحاق ميالد اسحاق مسيحه5855

60.5اسالم عبدالباسط رشاد بدير ابوزيد5856

135اسماعيل حسيب اسماعيل محمد شاهين5857

74.5جمال منير بدر ابراهيم بدر5858

79حسام محمد عبدالغنى عبدالهادى البنا5859

111.5خالد على احمد على منصور5860

46رشاد محمد رشاد ابراهيم ابوشعيشع5861

50.5رمضان ربيع علي ابوشعيشع الزواوى5862

49.5زغلول محمد زغلول عبدالحى ابراهيم5863

89.5سامح ايهاب معوض رجب حسن5864

107.5شاهين احمد حلمي شاهين فايد5865

113صبري محمد صبرى على منصور البنا5866

63.5طاهر خالد محمد طاهر الذمر5867

65عبدالبارى محمد عبدالعزيز سيد احمد5868

94.5عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم شعبان5869

135.5عبدالرحمن عالء شوقى مصطفى عطيه5870

113عبدالرحمن عمرو السيد بدير الجندى5871

84.5عبدالعزيز محمد اسماعيل محمد اسماعيل5872

120عبدالعليم ابراهيم عبدالعليم عبداللطيف محمد الزواوى5873

136عبدهللا احمد عبدهللا احمد غازى5874

121.5عبدهللا عمرو عبدهللا محمد عبدالعزيز5875

110.5عبدهللا فضل عبدالسالم محمد5876

121على ابراهيم محمد اسماعيل اسماعيل5877

121.5على خضر السيد خضر السيد5878

88.5على قطب علي يوسف قطب5879

58عمار حماده محمود حسان ناصف5880

75عمرو سيداحمد بسيونى على بسيونى5881

65فرحات وائل فرحات عبدالفتاح السيد5882

131.5كمال عبدالسالم كمال عبدالمحسن ناصف5883

49.5محمد احمد ابراهيم عبدالجواد الجمال5884

133محمد احمد رزق حموده محمد5885

80.5محمد السيد ابراهيم اسماعيل بسيونى5886
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93محمد بسيونى عيد بسيونى ابراهيم5887

112محمد راشد شعبان فرحات السيد5888

94محمد زكريا عبدالبديع مصطفى عطيه5889

66محمد شكرى حلمى محمد عبدالرازق5890

61محمد صبحى محمد ابراهيم السوسانى5891

68محمد صبرى عوض مصطفى المنسى5892

119.5محمد طاهر محمد عبدالفتاح احمد اسماعيل5893

101محمد طلعت عبدالخالق شفيق5894

116.5محمد عبدالخالق عبدالواحد عبداللطيف احمد5895

136.5محمد عبدهللا عبدالسالم عبدالقادر شكر5896

67محمد عبدالناصر محمد عبدالعزيز عامر5897

123.5محمد عالء محمد شعبان ابوشعيشع5898

121.5محمد على ابراهيم احمد سالمه5899

128محمد عمر عبدالمنعم مرسى عمر5900

81.5محمد فؤاد السعيد حامد ابراهيم5901

139محمد مصطفى سليمان محمد القادوم5902

41.5محمد يوسف محمد يوسف عبدالحليم5903

128محمود عالء عبدالرسول اسماعيل متولى يونس5904

85محمود محمد بدير عبدالعاطى سالم خليف5905

47.5محمود محمد محمود بنزاهير محمد عطيان5906

123محمود منير عبدالقادر عباس محمد5907

75.5مختار الحسينى مختار توفيق5908

116.5منصور كرم منصور محمد قطب5909

118هشام جالل بسيونى منصور البنا5910

92يوسف ابراهيم عبدالمقصود محمد عبدالهادى5911

93.5يوسف عبدالحفيظ يوسف هجرس5912

136.5اسراء بركات رشاد عبدالقادر محمد5913

76.5اسراء عبدالجواد عبدالمنعم ابراهيم على5914

70اسراء مصطفى عبدالمجيد مصطفى عثمان5915

92اسماء ابراهيم صالح محمد ابراهيم5916

105.5اسماء ابراهيم قطب محمد على شمس الدين5917

104.5اسماء عبدالجواد على عبدالجواد الغنام5918

127.5اسماء محمد فتحى ابراهيم احمد5919

107االء احمد اسماعيل محمد احمد5920

112.5االء خضر سعد السيد شكر5921

115.5االء محمد عبدربه بسيونى احمد5922

126امانى السيد محمد عبدالمجيد5923

79امانى مصطفى فتحى احمد محمد5924
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120امل ياسر محمود عبيد محمد5925

119.5ايمان احمد عبدالجواد مرسى شعيب5926

132.5ايمان السيد عبدالقادر السيد ابوالنجا5927

65ايمان رضا اسماعيل على محمد5928

131ايمان رضا صبرى على منصور البنا5929

58.5ايمان رمزى السيد جاد فايد5930

133ايمان على عبدالوهاب محمد مرسى5931

75.5ايه عادل ابراهيم محمد محمد5932

131ايه عبالخالق عبدالعزيز احمد عبدالخالق5933

126ايه هانى السيد محمد بسيونى5934

98بسمله نسيم عبدالمجيد مصطفى عثمان5935

107.5بوسى صابر عبدالمالك يونس5936

114.5جنات حسن ممدوح حسن شعيب5937

135حبيبه عبدالسالم محمود السيد احمد عليمى5938

118حنين زكى فتحى زكى محمد5939

103حنين صفوت شاكر نور الدين عبدالعزيز5940

135حنين عالء منصور بسيونى منصور5941

107.5حنين محمد صالح عبدالوهاب احمد القادوم5942

140حنين محمد عبدالعزيز عبدالدايم عطيه5943

137.5حنين يحى عبدالجواد محمد على5944

106.5رشا انور شعبان ابراهيم عيسى5945

125رغد ايمن عبدالفتاح محمد على5946

88رنا عبدالسالم ابوشعيشع ابراهيم الدسوقى5947

139روان ايمن سيداحمد شرف الدين على5948

128.5روان بسيونى اسماعيل ابراهيم بدر5949

126روان عادل محمد مصطفى غازى5950

117روان عبدالخالق عبدالخالق على عبدالخالق5951

110.5ريهام ابوالنجا عبدالحميد عبدربه ابوالنجا5952

129سماح على السيد ابراهيم ابوالعال5953

127سهام حسنى عبدالنبى محمد على5954

109شهد محمد بسيوني احمد5955

111.5شهد محمد عبدهللا محمد احمد الفرماوى5956

117شيماء ثروت عطيه هالل الجابرى5957

131شيماء رشدى محمد بسيونى عبدالرحمن5958

137.5شيماء مصطفى سليمان محمد القادوم5959

114غاده عبدالعزيز السيد عبدالعزيز يونس5960

96فاطمه احمد زكى احمد محمد5961

123.5فاطمه الزهراء محمد يوسف بسيونى منصور5962
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45ملك محمد عبدالفتاح بدران السيد5963

123.5منه السيد السيد عنتر محمد5964

128منه السيد عيد بسيونى ابراهيم5965

136.5منه هللا السيد ابراهيم احمد حموده5966

132منه هللا محمد رشاد احمد شعيب5967

106.5منه عبدالحميد بسيونى عبدالحميد عامر5968

121منى طه عبدالرحمن حسنين محمد خضر5969

105.5مى طارق محمد عباس محمد بركات5970

135.5مى محمد منصور عبيد محمد5971

136.5نجالء اسماعيل السيد ابراهيم محمد5972

139.5ندى ممدوح احمد السيد5973

129.5نسرين على على محمد على الصبيحى5974

127نعيمه محسن فتحى امين عبدالحليم5975

134.5نورهان ابراهيم عبدالفتاح عبدالحميد شلبى5976

45نورهان حجازى عبدالعاطى محمد ابراهيم5977

139نورهان رضا عبدالغفار محمد ابراهيم5978

72نورهان عوض عبدالسالم شاهين شاهين5979

136.5نورهان ناجح الشاملى عبدالعال مصطفى5980

127.5نورين عبدالسالم عبدالقادر عبدالسالم شكر5981

121.5هاجر عطيه محمد عطيه عبدالهادى5982

120.5هاله عبدالحميد عبدالبارى عبدالحميد القادوم5983

92هند بدر اسماعيل ابراهيم بدر5984

125.5وفاء احمد احمد مرسى حموده5985

88.5وفاء السيد حلمى راغب5986

92.5وفاء عبدهللا على عبدالدايم احمد5987

119.5والء احمد عبدالنبى عبدالحميد ابوالنجا5988

106والء عبدهللا محمد ابراهيم عطاهللا5989

134يارا عبدالباسط السيد ابراهيم محمد5990

105.5ياسمين جمال السيد عبدالعزيزاحمد البلحى5991

107ياسمين وليد السيد يوسف الديب5992

118احمد اسامة السعيد محمد محمد عيد5993

93احمد حسن محمد على الوكيل5994

111.5احمد رضا عبدالحميد السيد العبد5995

35.5احمد عبدالعزيز قدرى ابوالفتوح سالم5996

38.5احمد على نصير محمد شحاتة5997

88.5احمد محمد حمدى احمد عبدالحميد5998

51احمد محمد متولى بسطويسى متولى5999

22امير السيد اسماعيل ابراهيم6000
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71.5حسام فرج بيلى محمد شحاتة6001

72رضا ابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد6002

28.5رضا محمد فوزى عبدالفتاح ابراهيم6003

67.5رضا محمود عبدالحى ابوشعيشع عيد6004

24صالح على عبدالغفار عبدالرحيم6005

44عبدالرحمن زكى محمد احمد شلبى6006

47.5عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبدالنبى حامد6007

41.5عبدالواحد محمد عبدالواحد احمد محمد6008

77.5علي عبدالفتاح علي عبدالحميد6009

78.5عمار ياسر محمد الشوادفى احمد6010

130.5فارس كريم ماهر ابراهيم على6011

86.5فارس محمد فتحى حسن مرسى6012

68كريم ربيع الشوادفى محمد مفتاح6013

24.5كريم صبرى مهدى محمد مفتاح6014

33محمد ابراهيم ممدوح عبدالفتاح ابراهيم6015

89محمد السيد السيد عبدالهادى ايراهيم6016

62محمد طه محمد عبدالباقى6017

32.5محمد عبدالحميد صقر دومة صقر6018

34.5محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيزابوالعنين6019

69.5محمد على محمد على يوسف6020

113.5محمد مسعد محمد عبدالحميد سيداحمد6021

64.5محمود بسيونى ممدوح كامل يوسف6022

107محمود فوزى محمد محمود السيد6023

51محمود ياسر امام على ابراهيم6024

66يحيى محمد يحى موسى عبدالوهاب6025

49يوسف احمد عبدالونيس ابراهيم الجمال6026

60.5اسراء ممدوح ابوزيد محمد عبداللة6027

134اسراء وحيد عبدالمطلب عطية يوسف6028

136اسماء اسامه على حسن احمد6029

128.5االء سعد عبدالسميع مرسى سعد6030

132الشيماء على مصطفى على حسن6031

55.5امل عبدالرحمن ابواليزيد محمد محمد االمام6032

130اية حسام السعيد عبدالقادر على6033

101.5اية عبدالسميع بسيونى اسماعيل على6034

123ايمان رضا عبدالسميع عبدالرحمن احمد6035

97.5تسنيم محسن عبدالسميع عبدالرحمن احمد6036

40.5دعاء غريب محمد غريب رضوان6037

43دنيا عبود عبود السيد على6038
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110رفيدا محمد نجيب عبدالعزيز اسماعيل6039

125.5روان ايمن احمد على محمد6040

56.5ريحاب محمد فتحى عبدالحليم سعد6041

35.5سامية هانى محمد نصير محمد6042

41.5سحر ابراهيم حسن على يونس6043

91.5سمر عاطف غازى ابوالفتوح احمد6044

94.5سهيلة مفيد سيد احمد عبدالحميد حجاب6045

126.5شروق عبدالناصر سعد عبدالحليم سعد6046

125شهد احمد محمود عبدالواحد6047

100.5شهد شعبان السيد ابراهيم احمد6048

135.5شيماء الزاهى محمد ابوالعنين محمد6049

58.5فاطمة احمد عبدالجليل متولى متولى6050

72فرحة محمد حسين محمد احمد6051

65.5ميرنا احمد عوض عبدالهادى البرعى6052

129.5ندا فرحات السيد عبدالعزيز الهوارى6053

44.5نسرين حمدين دياب محمد ابراهيم شليمة6054

56.5نسمة محمود محمد محمد دراز6055

85نورهان مد حت عبدالعزيز عبدالمولى ابراهيم6056

111.5ياسمين رفعت على عبدالجيد على6057

99يمن سالم رجب سالم حسن6058

77.5ابراهيم ايمن ابراهيم عطية ابراهيم6059

131.5ابراهيم محسن ابراهيم عبدالفتاح على6060

112.5ابوالنور عبدالحميد محمد ممدوح ابوالنور6061

122احمد السعيد ابراهيم عبدالواحد6062

129احمد السيد محمد ابراهيم الصفتي6063

83احمد ايهاب شحاته بسيوني ابراهيم6064

52.5احمد رزق احمد حامد محمد6065

128.5احمد صادق عقل حسن حسن6066

97احمد صالح عبدالرسول محمد صالح6067

69.5احمد عادل عبدالعليم عوض السيد6068

119احمد عبدالفتاح عبدالحميد ابوزيد جاد6069

43احمد فاروق عبدالهادي عبدالفتاح6070

79.5احمد ماهر السيد على الجمل6071

71.5احمد محمد الشناوي محمد الشناوي6072

120احمد محمود عبدهللا محمد على6073

104.5احمد محمود عز الدين محمد6074

123.5احمد محمود محمد احمد مبارك6075

89احمد ياسر احمد على الجمل6076
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47اسماعيل محروس اسماعيل عبدالغني اسماعيل6077

62.5تامر محمود محمد عبدالحميد ابوزيد6078

118.5جالل مدحت صالح بسطويسي6079

91حمدي محمد عبدالمقتدر السيد رمضان6080

95خالد اسامة عوض هللا عبدالعاطي مقاوي6081

16.5خالد محمد خميس عبيد محمدابوالخير6082

116.5سمير سماره عبدالمقتدر السيد رمضان6083

108صالح محمود صالح محمود صالح6084

132.5عبدالحميد السيد عبدالحميد محمود عبده6085

115.5عبدالرحمن عبدالقادر عبدالباعث عبدالقادر خلف6086

113عبدالرحمن عوض شلبي شلبي عبدالرازق6087

64عبدالرحمن فضل ابراهيم عبدالواحد حمد6088

92.5عبدالرحمن مدحت محمد عبدالجواد يوسف6089

56.5عبدالفتاح احمد عبدالعزيز السباعي محمد6090

104.5عبده رمزي فتحي رجب6091

91.5علي محمد عبده علي السايس6092

125علي هيثم علي احمد جاب هللا شعيب6093

25.5عمار رضا احمد السيد دويدار6094

97عمرو ابراهيم عبدالفتاح حسن علي6095

114فارس محمد عبدالفتاح على محمد الصفتي6096

119فتحي ابراهيم فتحي شحاتة6097

67.5محمد احمد توفيق حسنين هليل6098

134.5محمد اسماعيل سامي عطيه خضر6099

61.5محمد السيد عزت فتح هللا ابراهيم6100

131.5محمد حسام محمد موسى صقر6101

131محمد حموده عبدالحميد حموده عيسى6102

132محمد سالم عنتر محمد الكردي6103

60محمد شريف عبدالهادى عبدالوهاب الصفطى6104

51محمد شوقي عبدهللا محمد6105

99.5محمد عبدالباسط محمد عيسوي عبدالعزيز6106

68محمد عبدهللا ابراهيم ابوالعطا6107

41.5محمد عبدالناصر مختار عبدالعزيز علي6108

28.5محمد علي جاب هللا عبدالجليل علي6109

129محمد فتحي قاسم ابراهيم طه6110

37.5محمد مجدي فؤاد عبدالنبي محمد6111

38.5محمد محمد شعبان ابراهيم عيسى6112

131.5محمد مهنى عبدالسالم محمد عبدالحميد6113

118.5محمد موسى جبريل عبدالقادر6114
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21محمد ناصر خميس عيد محمد ابوالخير6115

34محمد هاني اسماعيل ابراهيم بدر6116

105محمد هشام سليمان ابراهيم خميس6117

97محمد وجدي فوزي احمد عبدالحميد6118

75محمد وحدوه محمد عبدهللا عثمان6119

33.5محمد ياسر عبدهللا علي عبدالقادر6120

129.5محمود ابراهيم زيدان احمد باب هللا6121

29.5محمود سالم ابراهيم عبدالحميد السيد6122

130محمود محمد سالمه محمد الموافي6123

112.5معاز ايمن فتحي محمد سيد احمد6124

83هشام احمد محمد احمد دالل6125

121اسراء حاتم اسماعيل مصطفي ابراهيم6126

114اسراء صافي علي محمد علي6127

118.5اسراء محمد عبدالعزيز محمد جمعه6128

129اسماء اسماعيل زكي حجازي على الغايش6129

124.5اسماء ثابت عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز6130

130.5اسماء حمدي اسماعيل محمد الجمل6131

136اسماء عبدالكريم عبدهللا عبدالحميد خميس6132

71اسماء عبدالمنعم السيد محمد بسيوني6133

138اسماء ناصر عبدالمنصف حامد محمد6134

115اسيل زين بسيوني ابواليزيد6135

139.5االء احمد صبحي يوسف الشرقاوي6136

80.5االء عيد السيد عيد سيد احمد6137

133الشيماء هالل احمد انور عبدالواحد6138

137امل محمد شحاته ابراهيم خميس6139

131ايمان ابراهيم عبدالحميد حسن حسن6140

136ايمان احمد محمد احمد جمعه6141

134.5ايمان خالد عبدالسالم عبدالعزيز سالم6142

98ايمان عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد6143

139ايمان ياسر رجب حسن ابوحسن6144

139ايه احمد محمد احمد جمعه6145

138ايه سمير السيد بدر سليمان6146

88.5حبيبة ياسر صبجي فتح هللا ابراهيم6147

80.5حبيبه محمد عبدالرازق علي الجندي6148

73حسناء عبدالعزيز فتحي رجب البغدادي6149

137حنين وليد فكري محمود صالح6150

133.5رانيا عالء الدين عبدالعزيز ابراهيم طه6151

74.5رشا عبدالسالم عبدالخالق محمود السيد6152
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126رويدا عبدالرازق السيد عبدالرازق شعيب6153

108ريم مجدي محمد موسى السيد6154

127.5ريهام اسامة كمال مرسي العوضي6155

131.5ريهام صبحي رجب عبدالقادر خلف6156

123.5زهره عبدالغني السيد اسماعيل الشين6157

76.5زهوه مصطفي عبدالفتاح محمد على6158

137سارة محمد فتحي شحاتة مجاهد محمد6159

129.5ساره واصف حامد حامد محمد6160

120سالي هيثم تاج الدين عبدالرؤوف6161

79سعيده جمعه امين عبدالحليم6162

112شمس رامي نصر على نوح6163

97شهد صبحي سعد عبده بسيوني6164

101.5شهد عادل رمضان ابراهيم السيد6165

124شهد عبدالجواد السيد عبدالجواد عبدالقوى6166

114شهد محمد ممدوح محمد سلطان6167

116.5شهد ياسر ابراهيم عبدالحميد عبدالجليل6168

83.5شهيناذ محمد عبدالمنعم عبدالعزيز6169

92.5صفيه علي علي احمد سيد احمد6170

127عبير السيد احمد فؤاد مصطفي6171

72.5علياء عبدالباسط محمود محمود حسن الجندي6172

80فاتن عبدالنبي احمد السيد6173

60فرحه حسن شحاته بسيوني ابراهيم6174

100مريم عبدالقادر عبدالعزيز عبدالقادر6175

81منار السيد محمد السيد سليم6176

54.5منة هللا محمد عبود عبدالحميد6177

56منه هللا تامر عبدالستار عبدالمجيد بسيوني6178

55.5منه هللا شريف فؤاد عبدالجليل الشرقاوي6179

27ناديه مصطفى خليل فتوح سلطان6180

106ناهد ابراهيم عبدالستار ابراهيم ابوالخير6181

84نجاه عمرو ابراهيم حمدين سالمه6182

118ندا السيد عبدالقادر محمد عبدالواحد خلف6183

97.5ندا السيد عيد السيد فرج هللا6184

136.5ندا فتحي كمال محمد عبدهللا6185

99.5ندى السيد ناصف ابوالفتوح6186

104.5نرمين ابوزيد محمد محمد هنداوي6187

104.5نغم عبدالواحد عبدالحميد عبدالواحد حمد6188

118نور الهدى فيصل حلمي عبدالقادر خلف6189

132نور الهدى محروس كامل سيد احمد سيد احمد6190
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135.5نورا اشرف فتحى عوض محمد عبدهللا6191

137.5نورا جالل السيد محمد عبدهللا6192

118.5نورا عبدالحميد محمد ممدوح ابوالنور6193

132نورا وليد ابراهيم محمد غازي6194

119نورهان ابراهيم قاسم ابراهيم خليفه6195

30.5نورهان صبري عبداللطيف حسن ابوحسن6196

130نورهان محمد على نوح6197

130هاجر رجب عبدالعزيز ابوشعيشع6198

84.5هايدي وليد عثمان محمد عثمان6199

117.5هبه نادر علي محرم علي6200

120ياسمين ابراهيم عبدالفتاح على الجمل6201

132ياسمين اكرامي محمد عبدالقادر6202

135ياسمين محمود فتحي محمد كامل6203

99ابراهيم الدسوقى غازى احمد عيد6204

134احمد ابراهيم حامد محمد زليخة6205

131احمد ابراهيم محمد ابراهيم حمزه6206

132احمد ابوعلى سعد عبدالرازق الكرداوى6207

124.5احمد بدر يونس موسى ابراهيم6208

96احمد حمدي عبداللطيف علي حسين6209

104احمد راضي اسماعيل جمعه احمد6210

90.5احمد رضا السعيد سيد احمد محمد6211

116احمد رفعت محمود محمد العطار6212

78احمد عاشور خميس رزق محمد6213

91.5احمد عبدالقادر عطيه طلبه عطيه6214

135.5احمد فتح هللا عبدهللا رجب محمد شحاته6215

60احمد ماهر فوزي بسيونى شهاوى6216

71احمد محروس يونس الشراكي بسيوني6217

69.5احمد محمد احمد عبدهللا ابراهيم6218

139احمد محمد شاكر عبدالرؤف احمد6219

95.5احمد محمد صالح محمد محمود6220

87احمد محمود احمد ابراهيم مخلوف6221

98احمد ناصر ابراهيم حسن شنح6222

108.5السيد محمود السيد محمد محمود6223

112امير محمد محمد عبدالفتاح رزق6224

94.5حازم محروس احمد احمد مرسى6225

110حسن سالمة علي حسن هالل6226

67حماده عباده شاكر شحاته عطيه6227

132.5خالد محمد عبدالستار محمد علي6228
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114.5دياب خالد دياب عنتر محمد6229

132رمضان حنفى احمد محمد قاسم6230

70.5صبحي عنتر صبحى يوسف سليمان6231

87.5صبحي محمد فتحي محمد علي6232

99.5طاهر عاطف سليمان محمد عبدالعاطى6233

122عبدالرحمن حلمى على مرزوق محمد6234

94.5عبدالرحمن صالح عبدالرحمن محمد6235

117.5عبدالرحمن عوض السيد عوض السيد6236

122عبدالرحمن وليد بسيونى حامد محمد زليخه6237

135عبدهللا الشوادفى عبدهللا طة عمارة6238

107.5عبدهللا محمد فتحى عبدالوهاب عبده6239

109عبدهللا محمد محمد عبدالجليل محمد6240

131عطيه فتح هللا رمضان فتح هللا محمد6241

124عالء حمدى عبدالر ازق محمد عوض6242

109عالء عزت قطب قطب عبدالعال6243

95عمرو خالد عبدالمنصف على محمد6244

125عمرو محمد رجب محمد عبدهللا6245

77غازي عبدالسالم عبدالمولي غازي احمد6246

88كريم ابراهيم اسماعيل ابراهيم حامد6247

43كريم مؤمن عبدالمقصود ابراهيم سليمان6248

110محمد ابراهيم السيد على محمود6249

103محمد احمد ابراهيم على محمد قاسم6250

124محمد احمد حنفي احمد محمد6251

67.5محمد احمد صبحى محمد عمار6252

49محمد السيد مختار عبدالغنى6253

45محمد حمادة محمود احمد سالم6254

55محمد حمدي شوقي عبدالغفار علي6255

108.5محمد حمودة كامل محمد يونس6256

107.5محمد خميس رمضان جمعه الفقى6257

83.5محمد رضا عبدالسالم صالح غازى6258

86محمد سامح على محمد والى6259

108محمد صبحى عزت مصطفى الشناوى6260

105محمد صبحى على محمد احمد على6261

98.5محمد طلحة السعيد عبدالعاطى السيد6262

72.5محمد طلعت ابراهيم حامد سعد6263

99.5محمد عبدهللا ابوبكر احمدعمارة6264

119محمد فايز احمد محمد خفاجى6265

24.5محمد فريد فوزى بسيونى محمد شهاوى6266
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45.5محمد قطب محمد قطب قاسم6267

81.5محمد كرم ابراهيم درويش غازى يونس6268

72.5محمود ابراهيم محمد ابراهيم حمزه6269

60.5محمود احمد عبدالقادر محمد محمد6270

115.5محمود حمدى عبدالرازق محمد عوض6271

32.5محمود محمد فتحي محمد السماحي6272

133معاذ عمر محمد جاد مخلوف6273

123يوسف توفيق مصطفى بيلى عبدالنبى6274

74يوسف كامل السيد عبدالرحمن ابراهيم6275

100يوسف محمود حميد على يونس6276

138اسماء جمعه عبدالخالق رمضان احمد6277

128.5اسماء حمادة السيد محمد السيد6278

127اسماء كرم بسيونى يوسف الشناوى6279

98.5اسماء مصطفى ابراهيم الشناوى السماحى6280

114االء سيف محمد قطب عبدالعال6281

125.5االء عرفه سعد عرفه شريف6282

105.5االء مصطفى ابراهيم الشناوى السماحى6283

123الشيماء غازى عبدالحي عبدالغني6284

129.5امل بدر على عبدالجواد عمر6285

128امل جمعه عبدالخالق رمضان احمد6286

131.5امنية احمد على محمد احمد6287

119.5ايمان سمير عبدالحميد قطب عيد6288

131ايه عبدالباسط سعد ابواليزيد حسن6289

115ايه محمد ابراهيم متولي سليمان6290

82بسمه يسرى عبدالخالق محمد شحاته6291

92.5حبيبة فتحي حمدي حسنين سليمان6292

118.5حبيبة يوسف صبحى يوسف سليمان6293

117حنين رمضان عزت مصطفى6294

119.5حنين محروس حسن مندور6295

123خلود خالد الشحات عبدالمنعم عمر6296

124رحمة رضوان حمدي محمد رضوان6297

132رحمه حمدي محمد زكي عبدالنبي6298

125رنا احمد محمد احمد سالم6299

129.5رنا عادل محمد قطب عبدالعال6300

137روان رافت محمود محمدعلى6301

118.5روان محمد حلمى عبدالمنعم عمر6302

110روان ناصر عبدالغفار احمد قطب6303

124ريحاب محمود قطب احمد غازي6304
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136شروق احمد عيد عبدالحميد محمد6305

104.5شروق هشام فوزى محمد عبدالعاطى6306

127.5شرين حسن خميس محمد السيد6307

130.5شهد السعيد صابر عبدالجواد6308

101.5شهد مفرح رمضان حامد محمد العطار6309

131.5شيماء السعيد عبدالحى موسى عبدالعزيز6310

134.5شيماء السيد محمد محمود مصطفى6311

139صباح صبحى يوسف بسيونى يوسف6312

128.5صباح محمد قطب عيد ربيع6313

102عزه فريد شوقي حسن سالم6314

121.5عواطف صابر نبيه عبدالعزيز مرسى6315

116غادة رجب محمد رجب عبدالعال باز6316

124.5غادة سامي محمد رزق محمد6317

127غالية محمود رمضان محمود احمد عماش6318

112فاطمة حمدى فوزى محمد عبدالعاطى6319

136فاطمة شحاتة عويس شحاته زيدان6320

125.5فاطمة شعبان محمد رمضان الفقى6321

61فاطمه احمد مسعد ابراهيم يوسف6322

131.5ليلى حمادة طاهر ابراهيم سليمان6323

122.5مريم عبدالفتاح حمدي عبدالفتاح قطب6324

95منه هللا عباس راشد عباس حسن6325

134.5مها حمدى عبدالرازق محمد عوض6326

103مها شعبان سليمان محمد عبدالعاطى6327

122نجالء رمضان جوهر محمد محمود6328

133.5ندى فكرى محمد محمود مصطفى6329

114.5نرمين كرم عيسى ابراهيم السيد6330

132.5نغم سليمان طة احمد النواصرة6331

102.5نهى شعبان سليمان محمد عبدالعاطى6332

114.5نوران عباس محمد عباس محمد سعد6333

121نورهان سمير طه محمود شريف6334

107نورهان طلحه عيد محمد متبولى6335

101.5نورهان محمد سلمان منصور6336

136هاجر عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح قطب6337

129.5هاجر مصطفي شهاوى مصطفي شهاوى6338

123هبه سمير محمد عبدالفتاح مصطفي6339

115.5هدير جمال احمد محمد مجاهد عماش6340

92.5وفاء حماده علي عبدالغفار خميس6341

121.5ياسمين قطب السعيد قطب عيد6342
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119يمني حماده غمري حميده مصطفي6343

118.5ابانوب وليد صبرى رزق6344

111ابراهيم حسن ابراهيم ناصر محمد6345

107ابراهيم شاكر الشوادفى محمد الدكرورى6346

66ابراهيم غازى رزق غازى محمد6347

76.5احمد ابوالسعود الشوادفى محمد6348

125احمد اشرف الشحات عبدالحميد السواق6349

128احمد تامر ماهر شاكر الدكرورى6350

95احمد جمال محمد مصطفى الكيالنى6351

136احمد حاتم رمضان محمد داود6352

99.5احمد حسن محمد على السقا6353

91احمد حماده محمد بسيونى السنبارى6354

108.5احمد رضا احمد على خليل6355

127احمد رضا محمود على غنيم6356

102.5احمد رمضان يوسف محمد الغنام6357

134احمد شاكر عاشور الصاوى محمد6358

72.5احمد طلبه طلبه احمد6359

109احمد عادل محمد احمد فتح هللا6360

103احمد عبدالجبار احمد محمد ابراهيم حسن6361

131.5احمد عبدالمجيد عوض احمد6362

114احمد عماد عبدربه ابراهيم شاهين6363

98احمد قطب   صالح احمد على السنديونى6364

107احمد محمد الشوادفى كامل سليمان6365

130.5احمد محمد عبدالهادى   محمد الجندى6366

110.5احمد محمد عوض محمد6367

107.5احمد محمود ابراهيم بديراحمد6368

135احمد ميمي ناجى الخولى6369

113.5اسامه عصام على مصطفى سيف الدين6370

126اسالم ابوالعينين على احمد مصطفى6371

117اشرف خالد محمد سليمان6372

110.5السعيد رضا سعيد عبدالمحسن ابوالعطا6373

117.5السيد احمد رزق حسن ذكرى6374

97السيد حامد محمد محمد6375

116.5ايمن عماد محمد شفيق جابر6376

121ايهاب بسيونى مختار احمد جاد هللا6377

126ايهاب توفيق طة على ابراهيم البسيونى6378

114.5توماس فايز ابديرحنا ميخائيل6379

126جالل السيد السيد عبدالنبى احمدمحمد6380
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100.5جالل صابر بدوى محمود6381

120.5حسام جمال محمد سليمان يس6382

122حسام حسن محمد ابراهيم حسن القاضى6383

122.5خالد عادل عبدالنبى الدكرورى6384

116رمضان محمد السيد محمد6385

113ريان عويس على بسيونى على سليم6386

126زياد ابراهيم احمد محمد6387

118.5زياد عبدالخالق عبدهللا عبدالعظيم6388

110.5زياد محمد مصباح احمد مصباح6389

125زياد محمد ناجى عثمان فرج6390

110.5سعيد فتوح سعيد عبده احمد الحضرى6391

131.5سيف الدين وليد ابوزيد اسماعيل محمد6392

123عبدالحميد محمد عبدالسالم عبدالحميد6393

110عبدالرحمن جمال اسماعيل ابراهيم الغرابلى6394

121عبدالرحمن عزت ممدوح يوسف خميس6395

121.5عبدالرحمن عطيه محمود يوسف الغنام6396

117عبدالرحمن محمد احمد زكير يوسف6397

120عبدالرحمن محمد محمود محمد البشبيشى6398

133عبدالرحمن وليد ممدوح مصطفى يوسف6399

125.5عبدالفتاح بسيونى عبدالفتاح بسيونى النباصى6400

133عبدالهادى جمال عبدالهادى محمد شليل6401

118.5على احمد مرسى محمد محمد6402

113على محمد السيد محمد6403

95عمار حسين سليم سليم على6404

102.5عمر عبدالمجيد سالم عبدالمجيد عبدالعال6405

121.5عمر عوض صابر احمد بسيونى الجديلى6406

118.5كمال عماد كمال على عبدالمقصود6407

130محمد احمد على احمد مصطفى6408

137محمد احمد مغازى على مغازى البطاط6409

112.5محمد اشرف عبدالفتاح حسن مصطفى6410

80.5محمد اشرف مغازى عبدالسالم مغازى6411

84.5محمد السعيد ابراهيم احمد السنديونى6412

100محمد السعيد مختار محمد عمر6413

133.5محمد السيد مصباح يوسف السنبارى6414

133محمد ايمن بسيونى بسيونى ابراهيم السنديونى6415

135محمد ايمن على على البطاط6416

70محمد ايمن محمد عبدالخالق6417

79.5محمد بدير السيد بدوى6418
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74.5محمد حسن شفيق محمد حسن6419

130محمد خالد صالح على محمد عبدالخالق6420

124.5محمد خالد محمد احمد بسيونى6421

118.5محمد رضا ابراهيم عنتر ابراهيم يسن6422

110محمد رضا رزق حسن ذكرى6423

129.5محمد رفعت محمد محمد محجوب6424

100محمد سالم سعد عبدالمنعم6425

136.5محمد سامى عبدالجيد بسيونى السنديونى6426

81.5محمد سامى عبدالخالق السيد عبدالخالق6427

130.5محمد سامى عفيفى محمد ابراهيم الصعيدى6428

69.5محمد صبرى عبداللطيف السيد6429

126.5محمد طارق محمد ذكير محمديوسف6430

130.5محمد عبدالعظيم حسين سليم على سليم6431

127محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فيود6432

129.5محمد على بسيونى على السنديونى6433

123محمد عوض عبدالمحسن ابراهيم السواق6434

101.5محمد فؤاد مدثر عبدالوهاب الغنام6435

123.5محمود اسماعيل السيد البطاط6436

104.5محمود رضا عبدالوهاب السيد يوسف شاهين6437

97محمود محمد محمد محمود حسن6438

115.5مروان محمد يوسف مصطفى يوسف6439

133.5مصطفى محمود احمد النطاط6440

133.5مهند محمد عبدالنبى عبدالرازق على6441

105.5نصر سيد احمد السيد السيد درويش6442

127هانى احمد كمال مصطفى حميدة6443

107.5وليد شوقى محمد محمد خليل6444

121.5يونس محمد محمد حسين6445

138اروه احمد عبدالونيس محمود سبوخ6446

133.5اسراء ابراهيم سالم سالم6447

118.5اسراء احمد محمد السيد على يوسف6448

123اسراء كرم عبداللطيف السيد حجازى6449

128اسماء احمد مصباح مصطفى احمد6450

132اسماء السيد السيد البطاط6451

94اسماء رضا السيد عطيه السيد حجازى6452

128.5اسماء رمضان كمال على على6453

107اسماء شلبي راشد محمد شلبي6454

126اسماء طه محمد محمد الطنطاوى6455

118.5اسماء عطية فتحى مجاهد عبدالغنى6456
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106اسماء محمد عبدهللا على شاهين6457

127.5اسماء محمد عبدالمجيد على ابوغازى6458

132اسماء محمد عبدالوهاب سالمة شاهين6459

117اسمهان سماء ابوزيد متولى فرج6460

127االء زكير عبدالعزيز زكير6461

133.5االء عماد على بسيونى البيلى6462

112.5امل شوقى احمد بدوى حواس6463

108.5اميمه احمد سعيد عبده احمد6464

135ايمان فايز عبدالحفيظ جابر الحجر6465

130.5ايه سامح بسيوني احمد يوسف6466

102.5ايه عوض السيد محمد ابراهيم البسيونى6467

58.5ايه مجدى عيد عبدالعزيز احمد6468

108.5ايه محمد محمد ابراهيم العبد6469

134.5جيهان السعيد عبدالعال عبدالهادى الصعيدى6470

117.5حسناء صبرى شوادفى السيد6471

116.5حسناء على عبدالعزيز محمد فيود6472

124حنان محمد محمد سليمان البالم6473

127حنين احمد محمد احمد ابوشعيشع6474

122.5خلود خالد عبدالنبى محمود الدكرورى6475

116دميانه فؤاد فتحى حنا6476

79.5رحمه محمد حجازى ذكى حجازى6477

134رضوى حاتم محمد حسن االشمونى6478

133.5رضوى حامد فوزى حامد محمد عبدالرحمن6479

127.5رنا ابوشعيشع عبدالرؤوف ابوشعيشع يوسف6480

132.5رنا السيد حمدى احمد النطاط6481

113روان عبدالمجيد محمد عمر البسيونى6482

95زكريات عبدالصادق مغازى احمد6483

105ساره احمد محمد جاد هللا6484

127.5ساره صابر عبدالسميع حسن الجندى6485

52ساره محمد احمد عطية السنديونى6486

125سعاد يسري عبدالعزيز محمد بدوى سليم6487

117سماح صالح على عبدالسالم عبدالخالق6488

134.5سهيلة وجية عبداللة جابر6489

85شروق جمعه احمد محمد حسن6490

109.5شروق على عبدالعزيز على جادهللا6491

117.5شكرية فادى فهمى رزق ميخائيل6492

121.5شهد احمد عبدالمنصف متولى السواق6493

126شهد السيد فؤاد السباعى بلتاجى6494
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134شهد السيد ممدوح يوسف خميس6495

134شهد ايهاب ناجى مرسى الخولى6496

135.5شهد رافت عبدالنبى عبدالرازق مكاوى6497

120.5شهد رضا فتحى السيد6498

127.5شهد سمير عبدالحميد احمد6499

116شهد عبدالقوى رزق على سليم6500

130.5شهد ماهر عمر محمد احمد يوسف6501

121شهد محمد السعيد ابراهيم محمد عيسى6502

106.5شهد محمد بكر محمد البالم6503

132.5شهد محمد ظريف عفيفى احمد عفيفى6504

118.5عزيزة خليفة السعيد السيد6505

122.5علياء جمال السعيد عبدهللا6506

121علياء سامى محمد عبداللطيف احمد6507

105.5فاطمة احمد على احمد مصطفى6508

138فاطمة رشدى شلبى عبدهللا شلبى6509

130.ليلى عبدالرحمن عبدالكريم 6510

133ليلى محمود صالح مصطفى الدرويش6511

137.5مرفت وليد لبيب بسيونى سيد احمد6512

106مروه عزت جمعه ابراهيم حسانين6513

111مروه عالء شوقى بدير عبدالخالق6514

125ملك السيد على مغازى البطاط6515

122.5منار احمد محمد جادهللا يوسف6516

104.5منار منير مدثر عبدالوهاب الغنام6517

137.5منة هللا محمد عبدالغفار اسماعيل عبده خزعل6518

139.5منة هللا محمد محمد عبدهللا المغازى6519

129منه هللا سليمان عبدالوهاب حسن حامد6520

118.5منه سعد محمد سعد داود6521

127.5منى ايمن احمد اسماعيل محمد عمر6522

132مها شوقى فؤاد محمود ابراهيم6523

138.5مي السيد نبيه محمد ابراهيم6524

138مى محمود احمد المغازى6525

135.5ندا عيد تاج الدين السيد6526

92.5ندى بسيونى محمد احمد يوسف6527

90.5ندى حسام احمد فؤاد حسن6528

132.5ندى سعد عبدالقصود محمد عبدالقصود6529

132ندى محمود عبدالنبى الدكرورى6530

50.5ندى ناصر على ابراهيم6531

123نرمين حسين ابراهيم ناصر6532



كفرالشيخ1/27/2020

Page 164

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

125.5نرمين قمر احمد عمر6533

123.5نعيمه حنفي حنفي محمود محمد الغنام6534

134نور رضوان سليمان احمد محمد البتانونى6535

133نوره ياسر تاج الدين السيد احمد6536

125نيرمين حماده عبدهللا مصباح المغازى6537

122.5نيره ابراهيم عبدالعزيز محمد بدوى سليم6538

122هاجر بسيوني شوقت احمد6539

118هاجر جمال السعيد عبدهللا6540

134.5هاجر عمر الشاملى احمد جادهللا6541

134هدى محمود الشحات السيد احمد النطاط6542

135.5وفاء الشوادفى محمد عبدالسميع6543

134.5يارا رضا مصطفى على الجندى6544

129.5يارا على السعيد السيد عبدالعال6545

135ياسمين احمد رمضان محمد داود6546

134.5ياسمين محمد عبدالنبى محمد6547

129.5يوستينا عازر فتحى حنا6548

28.5احمد محمد على محمد عامر6549

52.5حمدى رضا حمدي محمد السيد يونس6550

26.5رضا محمد على محمد عامر6551

100صالح مبروك صالح موسى الشامى6552

52طارق حماده ابراهيم ابراهيم سليمان6553

41.5عبدهللا السيد ششتاوى محمد6554

41.5عمر اسماعيل عبدالحى السيد الشامى6555

130عمر طه عبدالمنعم طه السعدني6556

92فارس مصطفى السيد حسين السبكى6557

58.5محمد عبدالعزيز محمد على عطيه6558

64.5محمد معتمد عبدالعزيز يوسف عبدالرحمن6559

111.5محمد مغازى محى الدين مغازى6560

41.5محمود ادهم احمد محمد ابراهيم6561

32.5مصطفى محمود طه حسن مرزوق6562

43هشام صابر حسن يوسف6563

135احالم ماجد عبدهللا محمد مرسي يونس6564

118.5امنيه محمد عبدالعظيم يوسف عبدالرحمن6565

42.5ايمان على محمود على صديق6566

81.5حبيبه قاسم مختار ابوهانى عامر6567

119رنا رمضان هنداوى محمد هنداوى6568

50.5سماح ابواليزيد توفيق ابواليزيد6569

44.5سمر عيد معوض عبدالصمد شعبان6570
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116شروق محمد عبدالحميد شحاته6571

90.5شهد ايمن محمود على صديق6572

131.5صباح محمد فضلى ابراهيم احمد6573

129.5فاطمه واصل عبده عطيه واصل6574

122.5مروه على الدين السيد ابراهيم على الدين6575

116منار طاهر على موسى الشامى6576

102.5منه صبرى ماهر عبدالرحمن زيدان6577

108.5ندى سميح رمزى محمد جمعه6578

115نسرين سامح عبدالعزيز محمد بحيرى6579

91.5هايدى محمد جالل عبدهللا محمد6580

69يارا بشير الدسوقى عبدالمنعم عبدالنبى6581

130ابراهيم عرفات ابراهيم عطيه عبدهللا عيشه6582

82احمد رجب السيد ابراهيم6583

59احمد على محفوظ علي احمد الحداد6584

60احمد عيد السيد محمد ابراهيم6585

58احمد مدحت نبيه الشناوي احمد6586

115احمد مرزوق وفدى اسماعيل فايد6587

133.5احمد هشام محمود محمد الهوارى6588

118.5انس احمد عبدالمنعم السيد غازى6589

110.5رمضان صبحى اسماعيل غمرى ابراهيم6590

126.5زياد حموده عبدالحميد الصاوى الطرابلسى6591

129زياد يوسف بسيونى يوسف بكر6592

134طارق السيد محمود السيد ابوشعيشع6593

83.5عامر عبدالنبى محمد محمدهانى6594

124.5عبدالرحمن عبدالمنعم محمد سالمه الديب6595

120عبدهللا بسام فتحى مجاهد محمد6596

115عبدالمنعم سامى عبدالمنعم عبدالعزيز6597

134عمار ياسر محمد مبروك خير هللا6598

131عمر السيد سيد احمد فتح هللا6599

101.5عمرو خالد محمد مبروك خير هللا6600

66.5فؤاد عبدالسالم السيد غازى عرفه6601

63محمد اسماعيل مختار ابراهيم الغنام6602

77.5محمد بدوى احمد بدوى حواس6603

72محمد جمال عبدهللا ابراهيم غنيم6604

104محمد حسن محمد احمد حسين6605

104.5محمد حسن محمد حسن الخيارى6606

124محمد خالد محمد ابراهيم عبدالخالق6607

121.5محمد صبحى يوسف عبدالحميد احمد6608
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126.5محمد عصام كمال احمد عبده العنانى6609

137محمد مصطفى غمرى السيد ابراهيم6610

103.5محمد وليد درويش ابراهيم امين نسيم6611

99محمود فؤاد محمد غمرى ابراهيم6612

61محمود كريم محمد محمد شهاب الدين6613

132.5محمود مجاهد ابراهيم نوار6614

90.5محمود محمد عادل فايد محمد الخيارى6615

117.5محمود مسعود فرج احمد عبدالمعطي6616

126مصطفى ابراهيم فتحى مصطفى صالح6617

137مصطفى فضل مصطفى اسماعيل محمد يوسف6618

90.5نصر ابراهيم ابراهيم احمد شلبى6619

82هادى ايمن عبدالسميع عبدالنبى الحبال6620

119ابتسام احمد عبدالمنعم احمد عبداللطيف جبر6621

136اسراء السيد عبدالعزيز حسن عسكر6622

125.5اسراء عبدالنبي عبدالعزيز عبدالوهاب السديونى6623

110اسراء عوض خير هللا ابراهيم رسالن6624

116اسماء خالد ابراهيم السيد مقدم6625

109اسماء صبحى فتحى خليفه6626

135اسماء عبدهللا محمد عبدالدايم الجمسى6627

138.5اسيل محمد احمد عطيه الشناوى6628

139االء السعيد محمد السباعي  الدقاق6629

115.5االء وليد ابراهيم عبدالعال عطيه6630

84.5اميره خالد احمد محمود عوض6631

63.5اميره محمد محمد اسماعيل غنيم6632

129.5ايمان عمرو احمد احمد اسماعيل حمد6633

118ايه محمد السعيد عبدالصمد احمد الحيطاوي6634

74بسمله شكرى ضيف هللا محمد ابراهيم6635

133.5حبيبه طاهر عبدالجليل محمد جمال الدين6636

100.5حنان السيد عبدالحميد الشراكي حمزه6637

139خلود عبدالمنعم فهمى عبدالسالم طه6638

137.5رحمه السيد محمد السيد خطاب6639

120.5رحمه طه محمد حسن محمد6640

130رحمه فايداحمد فايد محمد6641

139.5رحمه فكرى محمد السباعى الدقاق6642

109.5رحمه محمود امين على محمدين6643

138.5رنا محمد صبرى حسن احمد السقا6644

138روان حسن سيد احمد عالم6645

119روان سالمه عبدالعزيز احمد فايد6646
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120.5روان عاطف ابراهيم السيد مقدم6647

138ريم محمد عبدهللا عطيه حسن6648

135ريهام اسماعيل عبدالعاطى ابراهيم محمد6649

77.5سماح عبدالحميد محمد زين العابدين6650

120.5سهام خالد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز6651

70سهير عاطف عبدالهادى حواس6652

136.5سهيله ابواليزيد توفيق ابواليزيد احمد6653

123سهيله محمد على فهمى الشين6654

113شمس يسرى محمد محمود العبادى6655

136شهد فكرى محمد السباعى الدقاق6656

119.5شهد محمد عطيه احمد عمرى السقا6657

125.5شهد مهنى فتحى ابراهيم احمد السقا6658

66.5شيماء محمد ابراهيم محمد مصطفى الغنام6659

41عفاف السيد محمد محمد شهاب الدين6660

83علياء سعد فوزى عبدالعزيز فرج6661

136.5فاطمه احمد نبيه الشناوى احمد6662

103فاطمه عبدهللا عبدالمنصف عطيه حسن6663

138.5مريم السيد ابراهيم عبدالدايم ابراهيم6664

39مريم عادل سليمان عزيز سليمان6665

67.5مريم عبدالرحمن عبدالعزيز فيود6666

109منار عمر نبيه الشناوي احمد6667

38.5منال تامر صبحى محمد السدس6668

41.5منه هللا عبدالحميد احمد اسماعيل غنيم6669

129.5منى السيد عبدالعزيز عبدالوهاب السنديوني6670

63.5نجالء صبحى فتحى خليفة6671

65.5نشوى شعبان انور محمد متولى6672

108.5نوال محمد نجم محمدابراهيم بلتاجى6673

134.5هاجر عصام محمود محمد الهوارى6674

70وعد وليد الصاوى على ابوشلبى6675

136.5يارا احمد السيد احمد يوسف6676

114.5ابراهيم اسامه عبدالقادر عبدالمولى عيد6677

135ابراهيم حمدان ابراهيم ابراهيم بسيوني6678

74.5ابراهيم محمد عبدالحميد احمد ابراهيم6679

114.5احمد خالد السعيد عبدالسالم عامر6680

113احمد خالد درويش محمد عطيه6681

128.5احمد سامح محمد الشوادفي عبدالواحد6682

120احمد سعد ابراهيم فتوح ابراهيم6683

121احمد سعيد معوض محمد سعيد6684
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81احمد سمير محب بسيوني داود6685

50احمد عبدالرازق عبدالسالم ابوالمعاطي موسي6686

102احمد عبدالفتاح عبدالواحد عبدالفتاح عبدالواحد6687

132احمد عبدالفضيل جمعه محمد جمعه6688

133.5احمد علي عبدالسالم محمد السعدني6689

84.5احمد فؤاد بسيونى على عبدالمولى6690

132احمد كارم متولي فتوح السعدني6691

99.5احمد مجدي حسن محمد حسن6692

136احمد محمد احمد محمد بسطويسي6693

130.5احمد محمد محمد ابراهيم احمد6694

127احمد هاني مدحت معوض محمد6695

96السعيد ابوالمعاطي عبدالسالم ابوالمعاطي موسي6696

128.5السعيد عبدالسالم السعيد عبدالسالم عامر6697

125اياد عبدالسالم عبدالسالم محمد عيسي6698

114بالل بدوي السعيد محمد علي6699

116.5بهاء عصام كمال معوض محمد6700

122.5جمال طلعت علي محمد اللبودي6701

95.5جمال عبدالناصر صبري عبدالسالم عامر6702

111حسام جمال عبدالعاطي سالم6703

60.5حسام محمد عبدالفتاح عبدالفتاح اسماعيل6704

116.5حسن ايمن سليمان حسن محمد بسطويسي6705

99.5خالد سمير عبدالسيد تاج الدين6706

120سمير عادل معبدي الزهري محمد6707

60.5شعبان رضا محمد محمد الشافعي6708

133شهاب شرف فؤاد محمد الدسوقي6709

135.5صبحي عاطف صبحي محمد عبدالمجيد الشرنوبي6710

77.5صبحي محمد محمود محمد احمد6711

49.5طارق رجب السيد احمد احمد6712

131.5عادل ابراهيم عبدالونيس احمد السعدني6713

106.5عبدالرحمن ابواليزيد على جمعه ابوالروس6714

127عبدالرحمن صالح ابراهيم علي االلفي6715

94.5عبدالرحمن عماد احمد ابراهيم الصاوي6716

123.5عبدالرحمن فكري عبداللطيف مخلوف عبدالمجيد6717

120عبدالعزيز احمد عبدالعزيز غازي جادالرب6718

103عبدالقادر مرسى عبدالقادر حسن المرسى6719

122عبدهللا حاتم فتح هللا تاج الدين محمد6720

111عبدهللا رضا عبدالسالم عبدالحميد عبدهللا6721

97عبدالمحسن مصطفي ابراهيم مرسي علي6722
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103عزت عبدالحميد محمد محمد ابراهيم6723

102علي عماد احمد ابراهيم الصاوي6724

75.5عمر احمد عبدالسالم احمد غازي6725

114.5عمر اشرف حجازي محمد6726

0عمر خالد محروس هاشم امين6727

89فتحي محمد فتوح فوزي السعيد6728

127كريم محمد السيد محمد غازي6729

124.5لؤي محمد عبدالخالق محمد عبدالدايم6730

107.5محمد ابوالعنين عبدالمنعم محمد ابوالعنين6731

92.5محمد احمد محمد اسماعيل محمد6732

118محمد انور عبدالسالم محمد عيسي6733

123.5محمد بدر عبدالباري محمد اسماعيل6734

52محمد رجب ناشد امام محمد6735

89.5محمد رجب نجيب ابودنيا محمد6736

94.5محمد رضا لطفي عبدالحميد شمخ6737

94محمد عادل شحاته محمد نصار6738

106.5محمد عاطف فتحي عبدالرازق احمد6739

100.5محمد عبدالباقي محمد عبدالباقي متولي6740

74.5محمد عبدالسالم عبدالعزيز ابراهيم6741

65محمد عبدالعليم زكي محمد عبدهللا6742

102.5محمد عبدالغفار الدسوقي ابراهيم يوسف6743

138محمد عبدالمنصف يوسف محمد احمد6744

104محمد عبدالوارث محمد محمد احمد6745

104.5محمد عبدربه محمد عبدالمولي محمد6746

93محمد علي عبدالحميد علي عبدالعزيز6747

130محمد علي عبداللطيف عثمان محمد6748

133.5محمد فرج ابرهيم علي سالمه6749

137محمد نبيل على ابراهيم محمد6750

89.5محمد وليد عبدالنبى محمد6751

102.5محمود طنطاوي فوزي محمد محمود6752

94.5محمود عبدالمجيد محمود فرج عبدالمجيد6753

74.5محمود عبدالمنصف زكريا مرسي  عيسي6754

86محمود علي واصف عيد محمد6755

98.5محمود عيد محمود محمد قابيل6756

117مدحت ايمن مدحت معوض محمد6757

94مصطفى فارس السعيد عبدالسالم السعدنى6758

98.5معتصم محمد مصطفي حموده ابراهيم6759

136معتصم وائل فتحي منصور ابراهيم6760
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126.5ممدوح عبدالقادر ممدوح عبدالقادر يوسف6761

17واصف وليد واصف حامد6762

124.5اسراء السيد حسني عبدالحميد عبدهللا6763

112اسراء بسيوني ابراهيم ابراهيم بسيوني6764

105.5اسراء رضا عبدهللا ابراهيم اسماعيل6765

131اسماء ابراهيم ابراهيم يوسف حسن6766

102اسماء ابراهيم محمد احمد محمد6767

133.5اسماء ابراهيم محمد عبداللطيف بدران6768

125اسماء احمد السيد على محمد ابراهيم6769

126اسماء السيد حسني عبدالحميدعبدهللا6770

96.5اسماء عبدالرحمن عبدالحميد السيد المنصوري6771

139اسماء عبدالوهاب محمد عبدالوهاب احمد6772

135.5اسماء محمد ابراهيم محمد النجريدي6773

129اماني السيد حسن محمد احمد6774

129اماني خالد محمد عبدالحليم احمد6775

129.5اماني عاطف عبدالسالم احمد غازي6776

133امنيه بدير صالح عبدالغني6777

129.5امنيه حمدي رمضان حموده ابراهيم6778

138امنيه سامح صبحي حافظ علي6779

135.5اميره ابراهيم ابراهيم محمد يوسف6780

120.5اميره رزق لطفي عبدالحميد شمخ6781

123.5ايمان ابراهيم عنتر احمد السيد6782

134.5ايمان احمد محمد مرسي حسن6783

112.5ايمان عالء سعد خليل علي6784

132.5ايمان عمر صبري عبدالسالم عامر6785

119ايه امبارك يوسف حسين امبارك6786

126.5ايه خالد محمد جمال احمد خالد6787

98.5ايه رجب محمد عبدالسالم ابوالمعاطي6788

105.5ايه محروس محروس محمد ابوزيد6789

109جيهان عالء سعد خليل علي6790

137.5حبيبه صالح ابراهيم علي االلفي6791

84حبيبه علي عبداللطيف غازي6792

85حنين محمد غريب السعدني6793

110.5حنين مطيع عيسي عبدالفتاح مرسي6794

101.5خلود يوسف عبدالقادر يوسف المصري6795

99دعاء السيد سامي عبدالباقي علي6796

114دنيا هاني رمضان يوسف مازن6797

74.5دينا ايمن عبدالفتاح عبدالفتاح اسماعيل6798
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125.5دينا حماده حسين مجاهد حسين6799

126.5رانيا عمر عبدالباري محمد اسماعيل6800

100رحمه رضا واصف ابراهيم احمد6801

139رحمه محمد فرحات عبدالعزيز احمد6802

129رويدا رجب عبدالفتاح ابوالمعاطي موسي6803

130زينب السيد عبدالحميد موسي حسين6804

75.5ساره ابراهيم السيد محمد احمد6805

138.5ساره سمير محمد السيد مبارك6806

133ساره محمد فتوح فوزي السعيد6807

103سوسو الشحات عبدالغفار الشاملي عماره6808

103.5شهد احمد على محمد نصار6809

130.5شهد داود عبدالقادر مرسي مصطفي6810

126شهد عبدالواحد عبدالمحسن عبدالواحد مازن6811

126.5شهد محمد علي عبدالونيس علي6812

122.5شيماء احمد عباس محمد محمود6813

118.5شيماء اشرف عبدهللا محمد موسي6814

138.5شيماء حماده فتوح الشوادفي موسي6815

120شيماء صابر بسيوني محمد النجار6816

104.5شيماء صبحي عبدالرسول عبدهللا محمود6817

101شيماء محمد شعبان ابوالعطا سيد احمد6818

137عال علي احمد السيد حبيب6819

84.5غاده عمرو عبدالمولي السيد ابوعلي6820

130.5فاطمه مصطفي ابرهيم يوسف حسن6821

131فرحه محمد مختار ابراهيم اسماعيل6822

107.5مروه حسن عبدالعزيز حسن محمد6823

138.5مروه رضا السعيد علي حسين6824

102.5مروه رضا محمد ابراهيم بسيوني6825

100.5مروه مبروك محمد السيد مبارك6826

109ملك مجدي عبدالعزيز ابراهيم مازن6827

137منار مرسي محمد مرسي حسن6828

123.5منه هللا عبيد عبدالفتاح السعدني شنح6829

131.5منه هللا محمد فتحي يوسف علي يونس6830

120مي علي محمد احمد عبده6831

127مياده مبروك محمد السيد مبارك6832

139ناديه مصطفي فتحي رياض ابراهيم مازن6833

65.5نجوي ابراهيم سعد مصطفي علي6834

82.5ندا عبدالسالم ابراهيم محمد علي6835

137ندي شريف عبداللطيف عبدالمطلب محمد6836
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116ندي طلبه عبدالونيس طلبه بسيوني6837

100ندي عثمان فتح هللا عبدالقوي سالم6838

138.5ندي محمد الدسوقي ابراهيم يوسف6839

137.5نوران رضا ابراهيم احمد سالم6840

107نورهان ياسر طلعت عبدالرؤف مازن6841

104.5هاجر محمد درويش محمد عطيه6842

126.5هاله مصطفي حسين ابراهيم علي6843

71.5هدير محمد فايز ابراهيم المصري6844

135هند عبدالحليم فتحي ابراهيم بسيوني6845

94.5ياسمين عاطف محمود ابراهيم طلحه6846

109احمد ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم عبدالقادر6847

129احمد اسماعيل محمد عباس محمد6848

124احمد حسين محمد حسن حسين6849

104احمد عبدالصمد حسن عبدالصمد طه6850

111احمد مجدى عبدالستار على عبدالعزيز6851

117احمد محمود جابر محمد بدير6852

102.5احمد نجيب عبداللطيف غازى عيسى6853

127.5امير السيد محمد السيد احمد6854

131ايهاب عالء عبدالحى عبدالحميد غازى6855

105.5رشاد مختار محمد السعيد موسى6856

104.5سامح ابراهيم غازى عبدالحميد غازى6857

98عصام محمد عبدالوهاب محمد السيد6858

100.5فارس مجدى عبدالحى عبدالسالم بلتاجى6859

132.5محمد ابراهيم السيد احمد بدوى6860

135محمد اسام محمد حسن حسين6861

104محمد السيد لطفى عبدهللا السبع6862

101.5محمد رجب رمضان محمد خليل6863

111محمد رضا السعيد عوض مصطفى6864

125محمد شعبان السيد ابوالفتوح محمد6865

111.5محمد صبرى الشحات فتوح محمد6866

126.5محمد قطب على احمد بدوى6867

110محمد محمود جابر محمد عالم6868

104.5محمد نشات ذكى مجاهد مصطفى6869

94محمود خالد باز علي محمد عبدهللا6870

86ياسين على صبحى عبدالعزيز محمد6871

135.5اسراء زين عمر عبدالرحمن ابراهيم6872

134.5اسماء خالد رفعت فتح هللا احمد6873

114امل عبدالخالق عبداللطيف ابراهيم محمد6874
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133.5امنيه ابراهيم سالمه السيد الصياد6875

133ايمان الرفاعى عبدالهادى عبدالجواد سيداحمد6876

125ايه حربى ابراهيم عبدالجواد حربى6877

133.5خلود احمد عابدين يوسف شحاته6878

129ساره اسماعيل جمعة عبدالواحد احمد6879

123.5ساره محمد عمر عبدالرحمن ابراهيم6880

121.5سهيله عبدالحليم بيلى عبدالحليم بيلى6881

131شهد حسن على حسن حسين6882

87شهد سامى عبدالرحمن غازى مصطفى6883

110شهد شعبان محمود محمد الشرنوبى6884

127.5شهد عالء محمد ابراهيم على اسماعيل6885

118.5فاطمه وليد حسن عبدالصمد طه6886

126مريم محمد عبدالمطلب محمد الشافعى6887

133منه حماده محمد ابراهيم عبدالدايم6888

132نريمان حمدى كمال يوسف شحاته6889

110.5نها على ابراهيم نصير6890

106نوره محمد صبحى عبدالعزيز محمد6891

132هدى ابراهيم عبدالعزيز مصطفى احمد6892

79.5وفاء سمير حلمى محمد6893

87ياسمين سمير عبدالفتاح عبدالمطلب محمد6894

49ابراهيم شعبان علي محمد احمد6895

131ادم شكري عبدالعاطي محمد موسى6896

116زياد الشيشتاوي يوسف الشيشتاوي6897

110شاكر منصور رمضان محمد احمد6898

113.5فارس وليد لطفي عبده قطب6899

79.5محمد سامي عبدالفتاح ابراهيم يوسف6900

50.5محمد عبدالحميد عبدالرازق عبدالخالق سالمه6901

77محمود محمد سعد ابراهيم يوسف محمود6902

70.5يوسف رفعت السيد محمد النجار6903

129اسماء خالد عبدالحميد السيد ابوالعنين6904

114.5روان ربيع احمد محمد احمد6905

127.5سها سعد محمد ابوشعيشع احمد6906

135سهيله سعد محمد ابوشعيشع احمد6907

105.5علياء مبروك محمد محمد النجار6908

131.5فاتن محمد مصطفي موسي بسيوني6909

130ملكة احمد محمد احمد يوسف6910

123.5منةهللا صبحي علي غازي6911

135.5احمد حمدى احمد مرسى6912
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137احمد خالد عبدالجواد محمد حوش6913

126احمد رضا عبدالحميد مغازي6914

105احمد سعد فرج احمد6915

126احمد عوض سالم عبدالعاطي6916

116احمد محمد رمضان عبدالغنى موسى6917

73احمد محمود عبدالسميع محمد6918

90ايهاب هانى محمد موسى6919

124حسن سامى حسن بدير موسى6920

84حسن ياسر حسن علي عبدالنبى6921

46.5حمدي احمد حسن احمد حسن6922

45.5خالد رضا حامد محمد6923

133خالد محمود جابر السيد على6924

48.5رضا فريد شوقي عبدالعاطي6925

81سعيد رجب السعيد محمد علي6926

77.5شاكر كامل محمد ابراهيم6927

90.5شريف عبدالخالق جمعه عبدالخالق6928

40.5شريف فتوح فؤاد حجازى محمد6929

84.5عبدالحميد عادل فرج احمد6930

60.5عبدالحميد محمد محمد احمد6931

52.5عبدالرحمن صالح عبدالفتاح محمد6932

18.5عبدالفتاح احمد ابوالفتوح عبدالفتاح6933

119عبدهللا عبدالحميد شهاوى محمود شهاوي6934

26.5عبدهللا محمد ابراهيم ابراهيم6935

32.5عبدهللا محمود زكى عبدالغنى محمد6936

85.5علي خالد عبدالحميد بسيوني عطيه6937

64.5عمار ناصر عبدالباسط فتح هللا6938

121عمر حاتم فتحى بدير6939

135عمر عبدالحميد صالح عبدالمجبد6940

134عمر وائل قطب احمد6941

129.5فارس سعد عبدالستار عبدالهادى علي6942

78فريد حسن محمد عبدالفتاح مغنم6943

14.5فوزي محمد فوزي عبدالغني6944

112مؤمن عبدالرؤف محمد احمد الشامى6945

55.5محمد ابراهيم دياب رجب6946

130محمد ايمن عبدالسالم عبدالهادي6947

76محمد بدير عبدالوهاب عطافى6948

125محمد عبدالسالم رمضان عبدالسالم6949

113.5محمد عبدالوهاب عبدالحليم محمد6950
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128محمد عثمان طلبه احمد عثمان6951

107محمد عصام محمد عبدالنبى6952

123.5محمد نادر السيد السيد على6953

129محمد هانى على عبدالمقصود6954

33.5محمد يحي محمد السيد محمد6955

72.5محمود رضا فؤاد محمد6956

30محمود كامل حماد محمد6957

81.5مصطفي جميل جمال محمد ابراهيم6958

61.5مصطفى على عبيد خليل خليل6959

56.5منير كامل السيد عشرى6960

95.5ابتسام السعودى ابراهيم اسماعيل عيسى6961

103اسراء عيد غازى محمد غازى6962

135.5اسماء محمد اسماعيل ابراهيم خليفه6963

102.5امنيه حلمى عبدالفتاح احمد عطيه6964

137امنيه خالد السيد حسن محمد6965

124.5اميره عبدالحميد يوسف عثمان6966

126ايمان منير حمدان بديرموسى6967

120.5ايه محمد عبدالقادر محمد ابراهيم6968

86جيهان طارق السيد عبده احمد6969

42.5حنان زكى محمد زكى السيد احمد6970

118حنين محمود عبدهللا بدير6971

76.5خلود مجدي عثمان مصطفي عثمان6972

39دنيا احمد السيد الرشيدى6973

102.5دنيا راضى السيد ابراهيم6974

135دنيا طارق عبدهللا عرفات6975

66دنيا محمود على عواد6976

127دينا السعيد فتحى محمد حجازى6977

119.5دينا عبدهللا شهاوى محمود6978

136.5رحمه ابراهيم بسيوني خليل6979

86.5رحمه ماهر السعيد عبدالنبى6980

137.5روان سمير فؤاد احمد محمد6981

116.5سمر يوسف مصطفي يوسف6982

120.5سناء نصر محمود محمد حسن6983

54سهام على رجب محمد6984

127شروق سامى يوسف محمد6985

135.5شهد سامى عبدهللا بدير6986

131شهد محمد ابواليزيد عوض هللا حسن6987

126.5شهد وليد محمد عبدالرازق6988
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134شهد يوسف عبدالحميد يوسف6989

137شيماء محمود عبدالجواد محمد6990

113.5عائشه عبدالنبي زكي علي6991

46عبير عاطف عبدالسالم محمد6992

79.5عفاف حمدي محمد محمد هجرس6993

132.5عواطف طارق محمد عبدالظاهر محمود6994

69عواطف على ابراهيم السيد6995

67فرح ياسر عبدهللا على6996

123لمياء عبدهللا عبدالمعطى بسيونى6997

110مريم سامي مصطفي محمد علي6998

136منه محمد السيد درويش6999

110منه محمد ممدوح عبدالقادر7000

121منه نظمى السيد السيد على7001

93.5منى جمعة بدوي محمد7002

41.5منى عبدالجواد محمد عبدالجواد7003

124.5ندى محمود فوزى محمد عبدالفناح7004

123.5نغم عبدالوهاب محمد عبدالوهاب7005

90.5نورهان خالد محمد ابراهيم خليفه7006

123.5نورهان رضا رشاد ابوالمجد7007

89.5يارا يوسف عبدالسميع يوسف7008

84ياسمين محمد السعيد محمد على7009

59.5ابراهيم صابر عبدالرحمن محمود7010

28ابراهيم عبدالسالم سعد ابراهيم7011

55ابراهيم عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عبدالمقصود7012

115ابراهيم محمد ابراهيم ابوشعيشع7013

63احمد ابراهيم عبدالونيس عبدالسالم ابراهيم7014

49احمد حسب النبي حسن طه مصطفى7015

58اسماعيل محمد اسماعيل محمد محمود7016

98.5الشناوي عادل عبدالغفار الشناوي مبروك7017

122.5امجد فتحي فؤاد علي محمود7018

106.5جالل محمد جالل محمد مصطفى7019

75.5حسن لطفي حسن عبدالقادرمحمد7020

125حمدى السيد السيد عبدة محمد7021

89.5رجب الشناوى عبدالخالق مغازى7022

107رحيم ابراهيم عبدالسميع محمد ندا7023

91سالم عبدالعزيز عل جاد طه7024

37شريف احمد عبدالمنعم محمد شعيب7025

96.5شعبان يسر لطفى محمد طالب7026



كفرالشيخ1/27/2020

Page 177

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

79.5صابر ابراهيم مصطفى طه الجندى7027

44صبحى محمد عبدالتواب يوسف7028

114.5عبدالرحمن واصف السيد جاد طه7029

125.5عبدالسميع طارق عبدالسميع محمد احمد7030

55عبدهللا رمضان عبدهللا عبدهللا7031

37.5عبدهللا محمد نصر على7032

32عصام مسعد حامد عبدالرازق7033

81عالء اشرف ابراهيم احمد7034

70فارس عبدالمنعم محمد عبدالمنعم ابوشعيشع7035

97فارس وائل خيري عبدالجواد7036

100فضل محمد فضل محمد جمعه7037

36محمد ايمن عبدهللا عبدالفتاح السواحلى7038

109محمد شوقى سيد احمد محمد7039

104محمد عبدالباسط عبدالمحسن ابراهيم سعيد7040

107محمد عبدالتواب عبدالتواب يوسف حبيب7041

134محمد عبدالجواد رشدي عبدالجواد7042

35محمد عبدهللا عبدالحميد قاسم سعده7043

38محمد علي عبدالمنعم محمد محمد7044

121محمد واصف محمد السعيد رضوان7045

18.5محمد ياسر محمد سيد احمد7046

95محمود عبدالمحسن معوض بسيونى7047

122.5محمود هاني عبدالفتاح عباسى محمد7048

39.5مصطفى جمال عبدربه قطب عبدهللا7049

96.5معاذ محمد عبدالمنعم عبدالسالم ابراهيم7050

51هيثم نصر مصطفى محمد السيد7051

68يسرى محمد لطفى محمد7052

41.5يوسف السعيد عبدربه قطب7053

129.5احالم عبدالمطلب محمد مصطفى عبده7054

133اسراء رفعت مطاوع على ابراهيم7055

111اسماء زكريا صالح عبدالحميد محمد7056

99.5امل عيد الزناتى هجرس7057

126.5امنيه عبدالرحمن محمد محمود شعيب7058

109.5ايه صابر معداوى محمد7059

92.5ايه عالء زكريا بسيونى محمد7060

122.5ايه كمال فاضل مصطفي ابراهيم7061

136.5بسمة غازي عبدالرحمن محمود7062

122.5حبيبة ابراهيم عطا على ابراهيم7063

104.5حبيبة فريد قطب حامدعبدهللا7064
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135حكمت جالل محمد ابراهيم سعيد7065

73حنين عبدالعاطي علي عبدالخالق7066

113دنيا رضا حسن على محمود7067

107.5دنيا رضا عبدربه محمد رمضان7068

84.5دنيا عوض صبحي مصطفى عبده7069

119دنيا كمال فاضل مصطفي ابراهيم7070

134.5رحمة ابراهيم غازي ابراهيم7071

74.5رنا ربيع صالح محمد7072

91.5سماء حسن محمد السيد محمد7073

118سها شحاته فوزى شحاته محمد7074

68سها عبدالحميد عرفات عبدالحميد7075

129شهد رضا محمد  بسيونى7076

109.5عزيزة محمد مسعد محمد حميده7077

122فاطمة صالح احمد محمود محمد7078

119.5مريم شحاته عدوي غازي ابراهيم7079

121ملك عطية محمود عبدالسالم حجازى7080

122ملك على عبدالفضيل على7081

67.5منه عبدالعليم عبدالمطلب يوسف7082

41.5منى عبدالسميع بسيونى محمد7083

120ندي زغلول علي محمود الشناوى7084

95.5نسمه رجب ابراهيم ابوشعيشع7085

51.5نورا انور طلحة بسيوني جمعه7086

128.5نورا محمد عبدالمحسن ابراهيم سعيد7087

129نوره جمال محمد مصطفى عبده7088

127.5هاجر مطيع صبري محمود محمد7089

119هناء مجدي صبري علي محمود7090

128.5هند عبدالحميد محمد  اسماعيل7091

96.5وردة علي فهمي حنفي محمود7092

121.5وردة محمد السعودي محمد على7093

77يارا سالمة محمد حسن البحيرى7094

124.5ياسمين فتحي محمد احمد ابراهيم7095

28.5ابراهيم رشاد محمد قطب الطباخ7096

74ابراهيم رمضان ابراهيم احمد7097

48ابراهيم مفرح محمد محمد احمد حجاج7098

53احمد عصام شوقي ناصف حسين7099

41.5احمد مفرح محمد معوض7100

64.5امين عطيه امين عطيه بيومى7101

113.5ايهاب ايمن محمد محمد عبدالقادر القصاص7102
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131ايهاب عبدالنبى السيد عبدالنبى7103

56.5حسين اسماعيل محمد قابل7104

84حلمي علي السيد يوسف السوري7105

128.5حماد السيد حماد عبدالرازق7106

45حمدي شاكر حمدي ابراهيم7107

45رضا صبيح عبدالقادر احمد حسين7108

42.5سامح انور عبدالحميد السيد العلواني7109

72صابر مجدي صابر عبدالغفار7110

134صبحى عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز ابوسكين7111

42صبيح محمد عبدالقادر احمد حسين7112

55عادل ابراهيم ناصف حسين7113

128عادل جمال ابراهيم عبدالعزيز على7114

116عاطف رضا معوض احمد عبدالرازق معوض7115

103.5عبدالرحمن ابراهيم محمد ابوالفتوح احمد7116

121عبدالرحمن الرفاعى زغلول ابراهيم محمد7117

98.5عبدالرحمن علي عيد عبدالواحد7118

83عبدالعظيم اسماعيل محمد قابل7119

108.5عبدهللا عصام عبدهللا عبدالغفار7120

89عبده شحاته صبحي ابراهيم ابوالعينين7121

49.5عطيه وائل عطيه عبدالعظيم7122

89عالء عمرو عبدالسالم يوسف عويس7123

122على بدران سعد ابراهيم حسن7124

138.5على محمد على احمد نعمه هللا7125

94عمار شريف متولي عبدالمعطي7126

116.5عمار محمود محمد يوسف السورى7127

126.5عمار مصطفي ابراهيم محمد مصطفى7128

132عمر حامد بسيوني محمد بسييونى7129

127عمر عبدالرحمن محمد مختار7130

110.5عمرو احمد رمضان عبدالمنعم احمد7131

85.5عيد عبدالحميد احمد عبدالحميد محمد7132

80.5فادى محمد محمد يوسف السورى7133

105.5فارس جمعة عطية على7134

60فارس محمد السيد محمد محمود يوسف7135

31.5قاسم رجب مسعود عبدالسالم7136

31.5محمد ابراهيم عبدالرحمن عبدالنبى السيد7137

47محمد ابراهيم عبدالفتاح غازى عمر7138

83محمد طارق زايد امين عطية7139

70.5محمد طاهر محمد معوض7140
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125.5محمد عصام عبدالعزيز محمد عبدالحليم7141

119.5محمد على عبدالرازق معوض7142

85محمد يسرى محمد نصر هللا شعيب7143

53.5محمود ابراهيم خير هللا ابراهيم السيد7144

95محمود اشرف محمد عبدالغني رضوان7145

116محمود السيد محمد ابراهيم السيد7146

127محمود محمد احمد بسيونى7147

121محمود محمد علي محمد على رمضان7148

129محمود نصر عبدالعزيز محمد عبدالحليم7149

122.5مسعد صالح محمد علي محمود يوسف7150

124.5معاذ قدرى محمد عبدالعزيزسكين7151

106مهند محمد امين عبدالنبي السيد7152

111واصف حسام فتحي عبدالوهاب7153

57ياسر هاني صابر عبدالغفار7154

65.5اسراء اسامه ابراهيم عبدالحليم يوسف7155

85اسراء رضا ابراهيم محمد ابراهيم7156

125.5اسراء محمد زكى محمد ابراهيم7157

129.5اسماء محمد ابراهيم محمد محمود7158

120االء عبدالرازق السيد الشوادفي محمد7159

121.5امال ابراهيم سمير الشرقاوى7160

131.5امنية محمود احمد السيد نعمه هللا7161

125اميره محمد جمال موسي عيسى7162

86.5ايمان ابراهيم عبدهللا محمد سالمه7163

115.5ايه الشحات عبدالسالم يوسف7164

125.5ايه عطيه تميه عطيه المزين7165

124.5بثينه مجدي احمد السيد نعم هللا7166

130.5جيهاد احمد السيد السيد العلوانى7167

111.5حبيبة بدران السيد محمد النبوى7168

131دينا عبدالحى عبدالحى عبدالفتاح ابراهيم7169

38.5رانيا تامر عبدهللا محمود عمر7170

99رحمه عبدالسالم غريب عبدالسالم عطيه7171

96رحمه مفرح محمد معوض7172

93رنا محمد ابراهيم محمد ابراهيم الشهاوى7173

56روان صبيح عبدالقادر احمد حسين7174

107ساره عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح اسماعيل7175

118.5سعاد كرم ابراهيم الشوادفي7176

106.5سماح عالء فتوح عبدالحميد محمد7177

108سميرة ايمن عبدالحى رمضان سليمان7178
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125.5شمس السيد محمد اسماعيل7179

110شهد باسم بسطويسي السيد بسطويسى7180

119شهد رضا متولي عبدالمعطي7181

128.5شهد وحيد حسين السيد حسين7182

108.5صباح محمد عبدالعزيز عبدالسالم ابوالخير7183

103عليه عبدالهادي حماد عبدالرازق7184

123فاطمه احمد عبداللطيف الحاج7185

113.5فاطمه فتح هللا حامد عبدالسالم7186

133.5منة ابراهيم عبدالعاطي السيد معوض7187

97نرمين احمد عبدالعاطى بسيونى عاشور7188

113نرمين رشدى حسيب احمدشمخ7189

112نهي مجدي مرسي عبدالفتاح الشورى7190

126نورا رضا احمد عبدالمقصود ابراهيم7191

131نورهان ابراهيم فتحي موسي عيسى7192

131.5نورهان عيسي السيد مرسي7193

111نيفين احمد عبدالعاطى بسيونى عاشور7194

107.5يارا احمد زايد امين عطيه7195

135.5ياسمين اشرف علي السيد ابراهيم7196

74ابراهيم رضا محمد عبدالهادى7197

102ابراهيم محمد محمد عثمان7198

114.5ابراهيم مصطفي الدسوقي مرسي يوسف7199

84احمد ابوالعزايم عزت امام7200

119.5احمد ايهاب محمد كرم هللا غباشي7201

111احمد حامد فتح هللا حامد7202

104احمد خيري عبدالعزيز عبدالباري احمد7203

110احمد عبدالحميد عبدالغني عبدالحميد7204

68.5احمد محمد احمد ابراهيم حجازي7205

130احمد محمد علي محمد علي7206

87.5احمد محمود احمد عبدالسالم7207

81احمد نظمي محمود عبدالكريم7208

95اسامه محمد احمد العشري7209

83.5السيد محمد السيد عبدالقادر يوسف7210

130حامد طارق حامد محمدين7211

102.5حسام عبدالحميد عبدالسميع عبدالحميد وافي7212

97خالد محمد ابراهيم غازي7213

118.5خالد مرزوق عبدالحميد مرزوق7214

114.5زياد عزت محمد صوله7215

99سعد محمد سعد ابراهيم7216
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113.5سليم محمد سليم محمد سليم7217

124.5سيف الدين محمد جمعه عبدالحكيم سالم7218

87.5شريف عيد محمد عيد خميس7219

70.5عبدالرحمن احمد عبدالخالق محمد عبدالدايم7220

104عبدالرحمن جمال ابراهيم سرحان7221

109عبدالرحمن سيد عبدالحميد محمد البهنساوي7222

93.5عبدالعاطي محمد محمد امام محمد7223

102عبدهللا اني حسني محمود غباشي7224

82عبدهللا عمر علي محمد عمر7225

128عمرو ايمن سعد رمضان7226

130.5فارس عماد جمال حامد7227

103فارس محمد كمال فوده مصطفي7228

104محمد ابراهيم محمد ابراهيم الزكير7229

110محمد احمد حداد عبدالمجيد7230

115.5محمد احمد طلبة ابوالعنين7231

106.5محمد السعيد غريب العزب عبدالمجيد7232

110محمد السيد عبدالمتجلي احمد7233

124.5محمد السيد مختار عبدالكريم7234

125محمد صالح زكي عبدهللا7235

126.5محمد صالح يوسف ابراهيم7236

114محمد عبدالجواد السيد عبدالجواد7237

119.5محمد عبدالجيد ابرهيم عبدالجيد7238

117.5محمد عصام محمد بسطويسي حنفي7239

121محمد غازى سعد غازى7240

46محمد محمد عبدالخالق بسيوني عبدالخير7241

58.5محمد محمد محمد نده7242

103.5محمد نصر كمال هالل7243

126محمد ياسر محمد طه7244

113.5محمود اسماعيل ابراهيم حامد7245

124.5مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى7246

114.5مصطفى مصباح عبدالحق السيد7247

131.5هشام ادريس شحات سيد7248

133.5وليد احمد انور عبداللطيف رفاعي7249

130.5اروى ابراهيم الدسوقى حسب النبى سرحان7250

131اسراء احمد فرج عزب7251

130جنه علي السيد محمد حسنين7252

130جيهان رضا منصور السيد7253

136حبيبه حاتم عبدالسميع عبدالحميد بسيوني7254
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121.5حبيبه علي احمد علي العجماوي7255

120حنان سيد احمد محمد سيد احمد عيد7256

89حنين محمد عبدالباقي عوض7257

94خلود جاد هللا سليمان بسيوني7258

126.5خلود موسي شاكر موسي7259

115.5دينا موسي السيد عبدالقادر7260

107.5رنا السيد محمد موسى7261

123سارة احمد السيد السيد العشري7262

129.5سارة صبري عطوه محمد7263

109.5سلوى ابراهيم غازى على7264

97.5سلوى عبدالفضيل عبدالفضيل رياض7265

125.5شروق عصام احمد حمد7266

123.5شهد طارق حامد محمدين7267

82شهد عبدالفتاح محمد عبدالباقى7268

119.5شهد مسعد كمال فوده مصطفي7269

100.5شيماء سونه عبدالجواد محمد7270

55.5ضحي علي سعد غازي7271

111.5فاطمة احمد محمد ابراهيم7272

132.5مريم نادر محمد شحاتة7273

137ملك ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم رفاعي7274

79.5ملك محمد عبدالباقي عوض7275

126.5منه اشرف عبدالمنعم عبدالحليم7276

67مي غازي ابراهيم غازي7277

86مياده عيد فؤاد زكي7278

133ندا رفعت السيد اسماعيل7279

106.5ندا نجيب محمود ابراهيم7280

137.5ندي حصافي عبدالعزيز حصافي7281

72نسرين محمود عبدالفتاح محمود7282

127.5نشوي اسامه منصور عبدالرؤوف7283

74.5نورا صبحى السيد محمد7284

127نوران عبدالواحد عبدالخالق عبدالغفار السيد7285

83.5نورهان اشرف جمال حامد علي7286

104.5هاجر عاطف عبدالحميد سعد7287

133.5هنا محمد ممدوح محمد غباشي7288

124احمد بيومي على محمد7289

127.5احمد علي بسيوني احمد حسن7290

117اسالم رجب فتح هللا محمد على نصر7291

116زياد احمد ابوالعنين عبدالمقصود ابراهيم7292
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138.5شاهين طارق واصف محمد7293

129عبدالرحمن محمد معوض على نصر7294

138.5عالء رضا عبدالمنعم خير هللا ابوالعنين7295

69.5فيصل متولى الجيوشى متولى عبدالعزيز7296

134محمد السعيد محمد عفيفي7297

71محمد السيد محمد السيد7298

128.5محمد انور محمد عفيفى بيومي7299

128محمد رضا السيد عبدالجيد ابوالمجد7300

110محمد سليمان مجاهد عبدالجيد7301

125محمد صالح محمد عبدهللا عبدهللا سليمان7302

119.5محمود على سعدون السعيد7303

98محمود محمد السعيد عبدالخالق7304

57نادر فتحى متولى عبدالعزيز علي7305

89يوسف محمد يوسف محمد محمد العبد7306

131.5االء احمد كمال سليمان عبدالخالق7307

132.5امنيه ياسر عبدالقادر سليمان عبدالخالق7308

136دعاء عبداللطيف محمد على نصر7309

136.5رانيا السيد عبدالخالق سليمان7310

137.5رنا السيد عبدالخالق سليمان7311

106رنا محمد ابوالمجد محمد7312

109.5سارة محمد عبدالمنعم خير هللا7313

129منار انس كمال محمد عبدالعزيز7314

73ميرنا ايهاب فتحى على ابراهيم القبالوى7315

124.5نورهان جمال عبدالقادر سليمان7316

131.5هاجر عيسى محمد عيسى عيسى7317

137هبه هشام محمد عبدهللا7318

88ابراهيم محمد ابراهيم محمد خيرهللا7319

107امين ابراهيم احمد محمد7320

130.5حسن عبدهللا احمد محمد7321

129.5حسن محمد السعيد علي7322

121عبدالحميد احمد عبدالحميد السيد حسن7323

68.5عبدالرحمن السيد احمد عبدالجيد7324

129عبدالرحمن عبدالجيد احمد عبدالجيد7325

114عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد محمد القبالوي7326

117عبدالرحمن وائل عبدهللا توفيق ابراهيم7327

115.5عبدالقادر هاني عطيه السيد7328

133عدلي ابراهيم عدلي علي علي7329

120كريم عالء كمال يحى ابوالعنين7330
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99كريم محمد ابراهيم عبدالشافي7331

132محمد البدري عبدالسميع ابوالفتوح سعد7332

114محمد علي محمد ابوشعيشع عفيفي7333

118.5مصطفى عزت محمود محمد احمد7334

109معاز منجد ابراهيم مصطفى7335

100.5وائل السيد محمد السيد7336

131اسراء جمال طه شحاته7337

131ساره سعيد سعد علي حسن7338

136شهد شتا اسماعيل علي7339

97.5مي عيد الدسوقي الالفي7340

116مي مفرح مرعي علي7341

133ميار احمد ابراهيم علي7342

121.5نشوى طه محمد طه7343

113نفين طه محمد طه7344

137.5نور ثروت ابراهيم علي7345

135نور وجيه عدلي علي علي7346

137.5نيره نادر ابراهيم علي7347

121هناء كامل علي شوادفي7348

138.5وسام عصام عبدالفتاح محمد7349

132.5ياسمين عبدالمعبود ابراهيم الالفي7350

70ابراهيم فتحى محمد على ابراهيم قنديل7351

127ابراهيم محمد سليمان ابراهيم عيطه7352

132ابراهيم محمود مصطفى المعداوى العبد7353

82ابراهيم مصطفى محمد امين7354

123ابوالمجد نصرالدين عبدالغنى محمد ابوالمجد7355

96احمد ابراهيم السيد عبدالفتاح الطحاوى7356

107احمد الذكير يونس الذكير مندور7357

133.5احمد امين محمد امين عبدالوهاب7358

89احمد ايمن عبدالعزيز محمد بكر7359

119احمد جاد احمد الشافعى7360

127احمد حاتم احمد عبدالحليم على7361

119.5احمد عادل البسطاوى اليمانى محمد7362

130.5احمد عاطف صالح عبدهللا البنا7363

110احمد عبدالحميد احمد عبدالدايم7364

133احمد على محمد محمد ابراهيم7365

123احمد كامل السيد عبده7366

102.5احمد كرم مصطفى احمد الشافعى7367

91احمد كمال كمال ابراهيم حموده7368
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127.5احمد محروس مصطفى محمود محمد حسن7369

120.5احمد محمد اسماعيل احمد اسماعيل7370

136احمد محمد مصباح عبدالفتاح الطحاوى7371

126احمد محمد مصطفى عبدالعزيز7372

126.5احمد محمد موسى غانم السيد7373

111.5احمد محمد نصير فرج على نصير7374

125احمد محمود احمد محمد الدسوقى7375

131احمد محمود بدير محمد مصطفى7376

122احمد مصطفى احمد على محمد7377

120احمد هشام احمد مصطفى7378

119.5احمد وائل السيد حسن على7379

132احمد يوسف محمد يوسف الشافعى7380

134اسالم ايهاب حامد محمد القصاص7381

108اسالم صالح رسمى البرهامى7382

133.5اسالم منصور هالل حسن7383

104.5اشرف سالم محمد صبرى محمد ابراهيم7384

136.5اشرف عبدالقادر عبدالونيس الزغبى7385

125الحسين محمود عبدالعزيز محمود محمد7386

87السيد السيد عبدالفتاح محمد البرعى سعده7387

121.5السيد زغلول طه محمد المغازى7388

106.5السيد عادل السيد حسين احمد7389

111السيد عادل محمد الطحاوى على7390

123السيد عماد مصباح محمد عجيله7391

93السيد فتحى محمد على ابراهيم قنديل7392

57.5السيد محمد السيد محمد شبل الشناوى7393

126السيد محمد السيد محمد محمد ابراهيم7394

110السيد محمد عطيه الديسطى7395

20.5السيد محمد مصطفى احمد7396

118.5السيد مصطفى السيد على محمد ابراهيم7397

92اياد صبحى السيد محمد السيد عجيلة7398

115.5ايهاب عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز محمد7399

24.5ايهاب وائل مصطفى سليمان صقر7400

123براء احمد حافظ متولى عبدالرحيم7401

133.5تامر مهران فرج السيد عبدهللا7402

136.5جمال ايمن محمد اسماعيل العكراوى7403

117.5حسام محمد محمد ابراهيم احمد7404

113.5حسن مصطفى ماهر محمد حسن7405

118حسين وليد عثمان مرسى الجزايرلى7406
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113خالد صبحى رشاد السيد احمد7407

24.5خالد مصطفى احمد ابراهيم محمد7408

90.5زياد عمر فوزى غازى7409

136.5سامر عماد فتحى محمد7410

139سعد ابراهيم سعد عبدالهادى7411

86سعد احمد عبدالحميد عبدالعزيز الشناوى7412

79شريف محمد محمود الدسوقى الشرقاوى7413

113.5شعبان رجب محمد محمد ابراهيم7414

55صالح عبدالعزيز صالح عبدالعزيز صالح7415

118صفوت محمود شوقى محمود على القط7416

134صالح الدين رضا جمعه عطيه الجابرى7417

76.5عادل السيد احمد محمد محمد علي7418

102عادل خالد السيد احمد ابراهيم الشرقاوى7419

69.5عبدالحكيم ابراهيم المرسى فؤاد7420

53عبدالحكيم صالح ابراهيم فؤاد مرسى7421

67عبدالرحمن احمد رمضان السيد ابراهيم7422

118عبدالرحمن عبدالسالم الشاملى عبدالسالم محمود7423

127.5عبدالرحمن على يونس عبدهللا7424

82عبدالرحمن محمد مصطفى خيرى مصطفى7425

123.5عبدالرحمن مصطفى السيد محمد يوسف7426

125عبدالرحمن مصطفى السيد مصطفى كرو7427

115عبدالرحمن ممدوح السيدعلى الزغبى7428

107عبدالرحمن موسى ابراهيم محمد االحول7429

116.5عبدالرحمن نادر عبدالفتاح عبدالخالق الكفراوى7430

62.5عبدالرحمن وحيد ابراهيم حافظ عبيد7431

98.5عبدالعزيز احمد عبدالعزيز حمد السعدنى7432

111عبدهللا عبدالمنعم ابراهيم الديب7433

75.5عبدهللا فضل رزق العشماوى فرحات7434

113عزت ايمن عزت محمد عبداللطيف7435

106على حسنى على احمد حموده7436

127.5على محمد عبدالعزيز يونس الشافعى7437

108على محمد على حسن عطيه7438

89على محمد محمود خليفه7439

129عماد محمد مصطفى على سيد احمد7440

133عمادالدين على فتحى السيد الشافعى7441

129عمر احمد عمر على7442

133عمر احمد محمد على محمد منصور7443

133.5عمر احمد مصباح عبدالفتاح الطحاوى7444
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135عمر السيد كمال بدير صقر7445

81عمر هانى مصطفى سليمان صقر7446

56عمرو عادل فتحى عباس ابراهيم7447

42فارس ابراهيم السيد عبدالفتاح الطحاوى7448

105فارس رضا السيد محمد عبدالمنعم7449

62فارس محمد حسن ابراهيم حجاج7450

113.5فارس مصطفى عبداللطيف ابوشعيشع7451

45.5فارس والء ابراهيم محمد حسن7452

106فاروق رضا فاروق احمد على7453

99.5فاضل احمد فاضل السيد الطحاوى7454

48فتحى متولى طلبه متولى محمد7455

127فوزى محمد فوزى ابراهيم مصلح7456

136.5كامل مصطفى عبدالرحمن محمد بلحه7457

118مؤمن عاطف المغازى احمد7458

119.5ماجد مرسى عثمان مرسى الجزايرلى7459

129.5محمد ابراهيم احمد الشحات ابراهيم سيد احمد7460

129.5محمد ابراهيم محمد محمد على محمد7461

107.5محمد احمد السيد على احمد داود7462

90محمد احمد عبدهللا عبدالعزيز7463

123محمد احمد يوسف غازى صقر7464

109.5محمد السيد عبدالحميد ابراهيم7465

67محمد السيد عبدالعزيز احمد محمد على7466

75محمد السيد على محمد يوسف7467

131.5محمد السيد فرج السيد7468

109.5محمد ايمن على محمد على7469

133.5محمد حاتم محمد الشافعى7470

87.5محمد رضا السعيد محمد على7471

119محمد رضا فتحى الششتاوى يوسف7472

124محمد سالم احمد عبدالدايم الكنانى7473

131محمد عبدهللا فتحى احمد المنسى7474

79.5محمد عصام عبدالوهاب عبدالمنعم السيد7475

111محمد عصام منسوب حسن البنا7476

85محمد على ابراهيم محمد7477

102.5محمد على احمد على الزاهد7478

58.5محمد على عبدالحميد عبدالعزيز الشناوى7479

58.5محمد عماد عاطف مصطفى7480

85.5محمد عماد محمد احمد ابراهيم7481

112.5محمد غازى فوزى غازى7482
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103محمد فريد السيد محمد السيد7483

83.5محمد مجدى محمد احمد محمد حسن7484

76محمد مسعود محمد مصطفى7485

112محمد مصطفى ابراهيم محمد سليمان7486

105.5محمد مصطفى محمد سليمان صالح7487

59.5محمد مهدى حلمى سرور غريب7488

127محمد نبيل توفيق عبدالغنى7489

133محمد نشات سليمان السيد محمد7490

107محمد هانى عبدالعزيز محمد احمد7491

123محمد وليد السيد على احمد عيسى7492

133محمد وليد يحيى البسطويسى7493

136.5محمد ياسر احمد عمار7494

76.5محمود ابراهيم محمد عبدالمجيد7495

92محمود السيد محمد السيد على ابراهيم7496

121محمود ايمن ابوشعيشع عيسوى زاهر7497

89.5محمود عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز الشناوى7498

135محمود على محمد مصطفى7499

136.5محمود على محى الدين عبدالفتاح الحداد7500

137.5محمود محمد السيد ابوشعيشع7501

134.5محمود محمد محمود محمود ابوشعيشع7502

136محمود مختار راشد عطيه شرف الدين7503

129.5محمود ناصر محمد ابراهيم احمد7504

131.5مصطفى ابراهيم عبدالعزيز محمود محمد7505

138مصطفى اسماعيل عبدالكريم على ابراهيم7506

109مصطفى الشحات يوسف احمد السيد عمر7507

128.5مصطفى حمدى مصطفى كامل محمود العبد7508

111.5مصطفى محمد مصطفى احمد الدسوقى7509

53.5مصطفى محمد مصطفى فؤاد مرسى7510

63.5مصطفى محمود مصطفى بديرالسيد7511

83نادر عصام عبدالقادر عبدالعزيز الشناوى7512

120.5وليد رشاد محمد مصطفى متولى7513

107وليد محمد عبدهللا عبدالحميد سالم7514

135يوسف عبدالفتاح يوسف البرعى محمد7515

129ابراهيم خالد محمد الصافى خيرهللا7516

94ابراهيم محمد سعد عطيه على عياد7517

128ابراهيم منصور ابراهيم عبادى7518

110.5احمد اشرف محمد يوسف يوسف الوكيل7519

129احمد خليل عبده على خليل7520
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115.5احمد رضا عبده علي موسى7521

102احمد عبدالغني حسانين الدخاخني7522

104احمد عبدالنبي علي ابراهيم علي7523

119احمد محمد عبدالفتاح اسماعيل النعناعي7524

130.5احمد محمد عوض هللا السيد7525

128احمد مسعد عبدالفتاح احمدخليل7526

112.5احمد يسرى محمد حسن بازينه7527

126.5اسالم اشرف عبدالحليم محمد حسن7528

129اسالم مصطفى محمد ابوالفتوح يوسف7529

103.5اكرم وليد ابراهيم عبداللطيف7530

126.5السعيد طلعت السعيد محمد عوض هللا7531

125.5السيد ابراهيم علي محروس حسن7532

126السيد رضا السيد عبدالمنعم شحاته7533

122السيد ناصر محمد عبدالسالم الشكلي7534

129.5امجد عبدالباسط عدلي يونس بدوي7535

89بدر محمد يوسف ابوزيد محمد7536

114.5حازم احمد عبدالحميد محمد الجعفرى7537

121حسن سامي حسن احمد محمد7538

135حسنى رافت حسنى محمد احمد خليل7539

136.5زايد على عبدالمؤمن على عبدالمقصود7540

124زياد وحيد عبدالحميد ثابت عبدالنبى7541

134سعد ابراهيم سعد ابراهيم عبدالجواد7542

123سعد احمد سعد على محمد7543

133سيف الدين فارس شوقي عبدالسالم فايد7544

133سيف الدين محمد فتحى محمود مهديه7545

135.5عادل خالد حامد زين الدين عوض7546

125.5عبدالرحمن عاطف سعد عطيه علي7547

129عبدالرحمن عصام محمد السيد بدوي7548

120عبدالرحمن علي شاكر علي البيومي7549

135.5عبدالرحمن عمر ابوالفتوح عمر الشناوي عمر الشناوي7550

89.5عبدالرحمن محمد عبدالفتاح ابواليزيد7551

101عبدهللا احمد عبدهللا بسيوني عياد7552

109عبدهللا احمد محمد احمد حسن7553

77عبدهللا السيد فؤاد ابراهيم اسماعيل7554

134.5عبدهللا محمد السيد محمد السيد عبدالعال7555

76عبدالمنعم محمد عبدالسالم السعيد بلتاجي7556

96عصام السعيد ابراهيم بلتاجى7557

116.5عصام حسنى عيد عبدهللا ابوالعنين7558
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108.5عصام عالء ايراهيم عبدالعاطى محمد غازى7559

101.5عماد عبدالناصر علي سليمان البيلي7560

65.5عمار محمد يوسف ابوزيد محمد7561

124.5عمرو ايراهيم عبدالسالم عبدالفتاح محمد7562

59فارس محمد فاروق عبدالشافي شريف7563

128.5كريم اشرف محمد مرسي عبدالكريم7564

88كريم الششتاوي محمد عبدالجواد7565

110كريم عادل يوسف قنديل ابراهيم7566

113كريم عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم شحاته7567

120لطفى السيد لطفى موسى احمد7568

137.5ماجد احمد السيد احمد حسن7569

96.5محمد اشرف عبدالدايم جمعه خليل7570

129.5محمد اشرف عبدالمنعم السيد علي بازينه7571

122.5محمد اشرف محمد السيد فايد7572

119محمد السيد احمد على جازيه7573

126محمد السيد عبدالسميع خضر احمد خضر7574

112.5محمد السيد محمد عبدالسالم الشكلي7575

130.5محمد ايمن احمد مصطفى حجازي7576

88محمد جمال احمد محمد العريان7577

120محمد خالد عبدالكريم عبداللطيف السعيد7578

132محمد خالد مسعد الجابرى7579

121محمد رضا فتح هللا مصطفى محمد7580

123.5محمد رضا محمد يوسف ربيع7581

115محمد سمير عبداللطيف يوسف العناني7582

126محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد7583

110.5محمد عصام علي سليمان البيلي7584

129محمد عالء عبدالمنعم محمود خليل7585

119محمد على السيد على خليل7586

62.5محمد محمد عبدالعاطى محمد عمار7587

104.5محمد وليد سعد محمود عوض هللا7588

126.5محمد يحيى على الدسوقى ربيع7589

129.5محمود ابراهيم حامد مصطفى المحالوي7590

95محمود محمد بسيوني حامد امين7591

100محمود محمد عبداللطيف عبدالمعطي7592

110مصطفى احمد السعيد عبدالهادي الشاذلي7593

112.5هاشم شريف السيد احمد حسن فايد7594

117.5هانى محمد عبدالعاطى محمد7595

120.5وليد عماد محمد احمد موافى7596
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126.5يوسف احمد حلمى احمد خفاجى7597

133.5يوسف محمد عبدالعزيز محمد يوسف7598

121.5اسراء محمد عبدالمنعم امين عبدالوهاب7599

130.5اسراء محمود ابراهيم غازي شحاته7600

126.5اسراء موسي احمد موسي7601

138اسماء السعيد محمد السعيد حسن عطا7602

130.5اسماء سمير متولى سليم متولي7603

131.5االء ابراهيم يوسف محمد البرعي7604

130االء ايمن عبدالباري احمد علي7605

137االء محمد عبدالمنعم سليم سليم7606

129االء منصور شاكر منصور غازى7607

99امل مصطفى عبدالمنعم محمد محمد ربيع7608

134امنيه رضا محمد على خليل7609

110.5امنيه محمد فتحي جمعه غازي7610

126.5امينه مسعد جاد جاد الوكيل7611

119ايمان عصام فاروق محمد الصاوي7612

129.5ايمان على انور سعد عقل7613

123.5ايه طاهر على شحاته سليمان7614

132ايه طه ابراهيم جبران محمد7615

126.5ايه عبدهللا زغلول عطا هللا ابوالعنين7616

103ايه عبدالوهاب جالل حسن محمد7617

128ايه مسعد سمير محمد سليمان خليل7618

103.5بسمه ابراهيم احمد مصطفى المسيري7619

134.5توحه سامي سليمان سليمان احمد7620

110.5حبيبه السيد السعيد السيد محمد7621

127حبيبه عبدالسالم محمد عبدالسالم الشكلي7622

137حسناء احمد رشاد احمد مصطفى7623

101.5حنين السيد عبدالمحسن محمد البرعى7624

101.5دنيا احمد نصر طه ابراهيم7625

123.5دنيا سرحان محمد على اسماعيل7626

125دنيا عبدالرحمن فتحى محمد عبدالوهاب7627

126.5رحاب محمد رضا عبدالمنعم السيد مصطفى7628

137.5رحمة اسماعيل ابراهيم احمد7629

122.5رحمه رضا فاروق يوسف ابوشعيشع7630

118.5رحمه محمد عبده على خليل7631

121.5رحمه مسعد جمال قاسم ابراهيم7632

131.5رحمه منصور عبدالسالم منصور المسيري7633

107رقيه رجب عبدالمنعم سليم سليم7634
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69رنا عبدالهادى احمد موافى عبدالعال7635

104.5روان احمد رمضان ابراهيم محمد7636

115ريم اشرف السعيد طه ابراهيم7637

131ساره حسنى عبدالحميد شحاته عبدالعال7638

136.5سنيه عصام عبدالمنعم عبداللطيف محي7639

138.5شادية احمد االمام احمد7640

136شروق السيد عوض هللا السيد محمد7641

126.5شمس رضا نصر طه ابراهيم7642

88.5شهد ايمن احمد فتحى احمد7643

135شهد رضا السيد احمد حسن7644

118.5شهد طلعت سعد ابراهيم محمد الصاوي7645

105.5شهد وليد ابراهيم السيد محمد7646

133شيماء ابراهيم عبدالحميد محمد علي7647

109.5شيماء زغلول عبداللطيف السيد على7648

126شيماء مصطفى عبدالقادر مصطفى علي7649

133عال عماد سليمان بلتاجى سليمان خليل7650

124علياء السيد عبدالرحمن احمد عبدهللا7651

122.5علياء رضا عبدالعاطي محمد ابراهيم عمار7652

51.5علياء شاكر محمد الدسوقى حجازى7653

138فاطمة محمود حامد حسين سليمان7654

132فاطمه مصطفى سعد حامد حجازى7655

138فرحه هاني بسيوني ابراهيم عدوي7656

115مروه عبدالهادي عبدالعزيز عبدالهادي7657

126ملك احمد محمد احمد محمد7658

84ملك عيد بدوى خليفة ابوشعيشع خليل7659

138.5منار السعيد محمد اسماعيل محمد حجازي7660

90مي محمد عبدالعاطي محمد ابراهيم  عمار7661

91ناديه عبدالنبى يحيى مبروك ابراهيم7662

131.5ندا ابوالفتوح جاد جاد الوكيل7663

138.5ندى اشرف سعد عقل ابراهيم7664

109.5ندى السيد عبدالمنعم السيد علي غازي7665

135.5ندى عابد عابدين عبدالسالم عوض7666

134.5ندى ناجي ابراهيم محمد عمار7667

131.5نسمة هشام السعيد ابوالفتوح قنديل7668

130نورا مطاوع حلمي محمد7669

130.5نوران محمد عوض محمد عبادي7670

84.5نورهان رمزي حمدي ابوالفتوح يوسف7671

133.5نورهان رمضان عبدالعزيز محمود دبوره7672
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54.5نيرة عبدهللا ياسين ناصف7673

138.5هاجر فوزى احمد محمد غانم7674

121هبه راضى احمد ابراهيم حسن داود7675

111هبه رضا السيد محمود هالل7676

138هدى محمد السيد الدسوقى ربيع7677

137.5وصال ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل7678

137.5والء فوزي عبدالقادر مصطفى علي7679

135ياسمين محمد عبدالحميد محمد الجعفرى7680

129ابتسام عبدهللا جمال الدين عثمان سليمان7681

129احالم سامح العشرى محمد على7682

139.5اسراء رضا ابراهيم عبدالسالم7683

137اسراء نشات عبدالطيف ابوشعيشع احمد7684

137.5اسماء ابراهيم اسامه على ابراهيم7685

80.5اسماء الجوهرى السيد محمود7686

79.5اسماء الشحات عبدالسميع سيد احمد7687

61.26اسماء المغازى السعيد شوقى7688

110اسماء مجدى احمد ابراهيم محمد7689

137اسماء يحى محمد على حسن النشار7690

108اسماء يوسف عبدالوهاب محمد غازى7691

105االء السيد احمد محمد السيد محمد7692

127.5االء خالد عبدالصبور عبدالقادر7693

137االء رضا السيد على مصطفى7694

130.5االء سامح محمد السيد السيد محمد7695

136.5االء سعد عبدالكريم ابراهيم يوسف7696

137.5االء عبدالفتاح على عبدالفتاح الجوهرى7697

108.5امانى ابراهيم عبدالغفار احمد العبد7698

76امانى احمد عبدالسميع سيد احمد محمد7699

134امانى عادل عبدالكريم احمد عامر7700

131.5امل احمد جمعه فوده7701

138.5امل المتولى زهير على ابراهيم7702

130امل على محمود خليفه محمد7703

71.5امل نصر بسيونى خليفه المغربى7704

137.5امنيه الصديق غازى بكر محمد7705

138امنيه جمال على محمد مصطفى7706

138امنيه على السيد على الرفاعى7707

133.5امنيه مصطفى السيد ابراهيم على سنار7708

134اميره الحسن عبدالونيس عبدالخالق الكفراوى7709

137امينه يوسف ابراهيم غازى7710
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116انجى فتحى عبدهللا محمد عبدالرحيم7711

137ايات يسرى محمود الصاوى حواش7712

135.5ايمان ابراهيم محمد السيد على7713

138.5ايمان عبدالرؤف عبدالعزيز حمد السعدنى7714

136.5ايمان محمد عبدالفتاح احمد الدرس7715

139ايه ابراهيم عمر حسن الرفاعى7716

132ايه احمد محمد ابراهيم محمد7717

138.5ايه بدر محمد موسى ابراهيم7718

137.5ايه على شلبى على شلبى7719

137.5ايه محمد محمد سليم رامون7720

107.5ايه مصطفى السيد محمود الجوهرى7721

134ايه مصطفى محمد محمد احمد7722

130.5برلنتى رضا عبدالفتاح السيد على العبد7723

136.5بسمله محمد السيد احمد ابراهيم النجار7724

126بسنت حمدى السيد عطيه7725

124تغريد جمال ابراهيم السيد العبد7726

128جهاد سرحان حسين سرحان على7727

138حبيبه روضى محمد عبدالدايم7728

133حبيبه محمود ابراهيم السيد محمد سالم7729

87.5حبيبه محمود محمد احمد ابوطالب7730

113حنين هشام عطيه الديسطى7731

121حنين يوسف على على البرعى7732

111.5خديجه محمد ابوشعيشع ابراهيم فرج7733

135خلود على سعد عبدالخالق7734

115.5دعاء ابومسلم رجب عبده الجالدى7735

0دعاء مصطفى عبدالجواد مصطفى الدهمه7736

139.5دنيا السعيد محمد شريف سليمان7737

129.5دينا رضا جمال الدين عثمان سليمان7738

131.5رانيا محمد محمد شريف7739

128رحمه ابراهيم السيد محمد اسماعيل7740

112رحمه ابراهيم عطيه احمد البهنسى7741

97.5رحمه ابوشعيشع عبدالوهاب محمد مصطفى7742

132رحمه ايهاب مصطفى سالم اللبيشى7743

132.5رحمه حسنى محمد احمد الشامى العبد7744

133رحمه حموده طلبه متولى7745

102رشا ايمن الشحات ابراهيم7746

133.5رشا سامى السيد على محمد القزاز7747

132.5رنا السيد عبدالدايم عبدهللا غازى7748
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106.5رنا محمد عبدالعزيز احمد محمد7749

121رهف رضا السيد محمد عبدالمنعم7750

130روان عصام عبدالفتاح محمد محمود7751

125روضه على ابراهيم غازى ابراهيم7752

137.5روضه على السيد يوسف السيد على العبد7753

132.5رويدا مصطفى ابراهيم يوسف العبد7754

139ريم عالء احمد ابراهيم على7755

119.5ريناد طه ابراهيم السيد احمد قنديل7756

128.5زينب محمد حمدى احمد عبدالرحمن7757

122زينب محمد عبدالسيد السيد سعيد7758

133.5ساره ابراهيم ابراهيم حسن ابراهيم7759

128ساره صفوت مصطفى سليمان صقر7760

135.5ساره عوض احمد عوض الشافعى7761

130.5سالى ياسر فتحى غازى7762

128سلوى احمد محى الدين عبدالفتاح الحداد7763

110.5سماح محمد مصطفى الطحاوى7764

133.5سمر عبدالغفار عبدهللا عبدالحميد7765

132.5سنيه رضا يوسف احمد محمد7766

128.5شروق كمال كمال ابراهيم حموده7767

129شروق محمد الدسوقى محمد الشافعى7768

136شهد ابراهيم عبدربه محمد القيالوى7769

135.5شهد ابوالعباس ابوالقاسم محمد المرسى7770

132شهد احمد عبدالفتاح ابوطالب ابوالسعود7771

120.5شهد احمد عبدالنبى ابراهيم محمد حجاج7772

133.5شهد عبدهللا مصطفى عبدالعزيز7773

134.5شهد عصام السيد على العبد7774

122شهد محمد السيد محمد عبدالمنعم عبدالحميد7775

110شهد محمد عاطف ابراهيم مرسى7776

126.5شهد محمد محمد ندا7777

130.5شهد مصطفى احمد محمد ابوالمجد7778

138.5شهد مصطفى معتمد عبدالفتاح محمد7779

122شهد ناصر محمد حمد اسماعيل7780

132شيرين جمال اسماعيل محمود7781

117.5شيرين نصرالسيد محمد احمد البحراوى7782

115.5شيماء سامى فتحى عباس ابراهيم7783

128.5شيماء عبدالرحمن المغازى محمد احمد7784

126.5صباح احمد محمد السيد على7785

131صفاء عادل السيد محمد محمود الهاشمى7786
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133صفاء عبده ابواليزيد على متولى7787

131ضحى عالء محمود السعيد البحيري7788

96.5عزه بشير حسين سرحان على7789

126.5عزه رضا محروس عبدهللا غازى7790

111عزه مصطفى لطفى احمد محمد سعد7791

131عزه مصطفى محمد سليمان سالم7792

125عزيزه مصطفى سعد السيد سليمان7793

118.5عصمت ناصف عبدالمجيد بسيونى رزق7794

129عفاف احمد عيد سيد احمد7795

92عال احمد عبدالعزيز محمد نيل7796

129.5عال عصام على محمد عبدالعال7797

135علياء احمد عبدالحميد السيد الطحاوى7798

136.5علياء السيد ابراهيم السيد النجار7799

137علياء شوقى كمال بدير صقر7800

137.5علياء على فتحى السيد الشافعى7801

134علياء عماد فوزى سليمان صقر7802

133عليه عبدالغنى محمد ابوالمجد7803

53.5عليه محمد محمد شبانه7804

114غاده عادل محمد عبدالهادى7805

118.5فاطمه احمد ابراهيم الصاوى7806

74.5فاطمه عبدالحكيم ابراهيم محمد بلحه7807

134فاطمه عبدالحميد محمد عبدالوهاب خير هللا7808

114.5فاطمه محمد سعد محمد غازى7809

112فرحه عبدالسالم على عبدالسالم7810

129.5فرحه عبدهللا مصطفى طلحه7811

134فوزيه السيد السيد عبدهللا عبدالقادر7812

64فوزيه محمد عبدالحميد محمد فهمى7813

118.5كريمه عبدالفتاح حامد عبدهللا7814

114.5مادلين رضا فتحى دنيال رسله7815

122مايا ايمن سمير باسيلى7816

133.5مروه عبدالغفار السيد على محمد الزغبى7817

133.5مريم طالل السيد محمود سالم اللبيشى7818

127مريم مصطفى السيد محمد يوسف7819

116.5مشيره اسماعيل العيسوى اسماعيل7820

55ملك اسماعيل ابراهيم السيد محمد سالم7821

106ملك نجدى عبدالحكيم نجدى7822

117.5منار عبدالحميد عبدالسيد السيد سعيد7823

135منه ابراهيم السيد موسى كرو7824
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137.5منه اشرف سالم محمد ابوليله7825

51منه عزت ابراهيم فؤاد مرسى7826

128منه غازى عبدهللا احمد محمد القادوم7827

133منه مجدى يوسف محمد الزاهد7828

126.5منه معتز عبدالعزيز مكاوى7829

126منه واصف احمد واصف احمد7830

124منه يوسف احمد مصطفى احمد بدر7831

134.5مها فيصل يوسف محمد الزاهد7832

123مى عبدهللا الدسوقى محمد الدسوقى7833

96.5مى مصطفى فاضل السيد الطحاوى7834

76ناديه عبدالباسط صالح الدين محمد سليمان7835

131.5نجوان طلعت على عبدالسالم هديب7836

132.5نجوى ابراهيم على احمد7837

136ندى مصطفى الشاملى عبدالسالم محمود7838

129.5ندى يوسف ابراهيم احمد على7839

128.5نرمين عبدالقادر محمد اسماعيل7840

108.5نواره السيد ابراهيم احمد شمس الدين7841

131نورا وائل محمود فهمى عبدالفتاح7842

103.5نوران محروس سعد حسن7843

99.5نورهان احمد محمد احمد محمد البحراوى7844

136نورهان حسام يوسف السيد محمد المغازى7845

133نورهان محمد احمد محمد احمد7846

109.5نورهان يوسف ابراهيم يوسف شيحه7847

132هاجر مصطفى محمد على محمد7848

134.5هاجر هانى شمس الدين ابوشعيشع7849

90.5هاله فؤاد مصطفى فؤاد مرسى7850

124.5هايدى محمود مصطفى ابواليزيد7851

114.5هدى حماده الشحات احمد البيلى7852

137هنا هانى عبدهللا محمد على7853

133هند الصاوى السيد الصاوى7854

127.5والء محمد عبدالنبى السعيد على7855

118.5ياسمين خالد اسعد عبدالسالم7856

134.5ياسمين عبدالشافى عبدالكريم ابراهيم7857

129ياسمين مصطفى محمود احمد االتربى7858

104.5احمد الشحات عبداللطيف محمد ابراهيم7859

128.5احمد الشحات محمد غانم عامر7860

111.5احمد حلمى احمد عابدين سعد7861

104احمد رافت السيد عبدالهادى عيش7862
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101.5احمد عبود صالح محمد على عيش7863

88.5احمد محمد توفيق عبدالسالم على7864

118.5احمد محمد عبدالفتاح ابوطالب7865

106اسالم سامح عبدالفتاح غازى7866

123.5السيد فتحي السيد احمد سليمان7867

95.5السيد محمد محمد محمود ابراهيم7868

122السيد يوسف السيد عبدالهادى على7869

121حازم سعد عبدالحميد محمود7870

75حلمى ياسر حلمى الشحات مجاهد7871

116خالد احمد صبحى احمد مصطفى7872

112خالد عبدالحميد محسن محمد شحاته7873

100.5راغب محمد ابراهيم محمد احمد صقر7874

112.5رجب عزت عبداللطيف رجب عبدالجواد7875

134.5سعد محمد سعد عبدالغنى احمد7876

134عبدالرحمن عادل احمد محمد غازى7877

118عبدالعزيز محمد سعد برهامي فايد7878

122عبدالفتاح سعد زكى على7879

85.5عبدهللا محمد علي محمد علي الزيني7880

118عزت عالء طه السيد زرد7881

74عالء رضا السيد على محمد القزاز7882

129.5فادى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم احمد7883

90.5فارس سمير محروس البيلى7884

93.5فارس عبدالغفار عبدالحميد محمود7885

127.5محمد ابراهيم يوسف ابراهيم قطب7886

128.5محمد احمد سعد بدير ابراهيم7887

130.5محمد احمد عبدالفتاح احمد محمد عامر7888

113محمد احمد عبدالفتاح عبدالمقصود محمد7889

130محمد احمد فوزي محمد سليمان7890

126محمد اسماعيل سعد عبدالمقصود محمد اسماعيل7891

129.5محمد اشرف ياسين السيد ابراهيم الرفاعي7892

125.5محمد عبدالباسط بسيوني محمد محمد علي الدين7893

82.5محمد عبدالعزيز على محمد على عامر7894

85محمد عبدالفتاح احمد محمد اسماعيل7895

124.5محمد عبدالقادر ابراهيم غباشي خليل7896

83.5محمد عبدالناصر مصطفى محمد خليل7897

127.5محمد عصام عبدالفتاح احمد خليفه7898

129محمود عبدالحميد محمد رمضان7899

124.5مروان عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح زرد7900
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92.5مصطفى صبحى السعيد عبدالجواد7901

127.5مصطفى عصام ياسين عبدالفتاح زرد7902

132.5هشام بيومى عبدالخالق بيومى7903

66.5وسام محمد محمد فتوح محمد الجدع7904

131يوسف محمد عبدالباسط قطب خضر7905

95.5يوسف محمد يوسف ابراهيم قطب عامر7906

134اسماء صالح فضل على7907

139اسماء عبدالحميد علي غانم عامر7908

131االء رضا عاطف رضوان البغدادى7909

118.5امال حمدان محمد محمود ابراهيم7910

128.5اماني عبدالقادر عبدالفتاح احمد خليفه7911

135.5امل ابراهيم محمد مجاهد7912

134امل فكرى احمد السيد محمد ابراهيم7913

135.5ايمان فتحى بسيونى ابراهيم غانم7914

93.5ايه ابراهيم محمد خميس عبدالدايم7915

133ايه بسطويسى السيد بسطويسى عبدهللا7916

132.5ايه سامح بسيونى ابراهيم على غانم7917

137ايه عادل عبدالباسط ابراهيم محمد7918

98ايه غنام السعيد فتوح غنام7919

126ايه فتحي محمد ابراهيم ابوالفتوح7920

132.5حبيبه تامر عادل محمد ابراهيم مصطفى7921

133حنين مراد عوض محمود احمد على الدين7922

130دنيا احمد فوزى عبدالرازق7923

62.5دينا النعناعى محمد على7924

101.5رحمه عبدالفتاح السيد ابوطالب7925

137سعاد خالد السيد محمود7926

76سماح راضى عبدالعزيز ابوشعيشع السيد7927

83.5سومة السعيد خميس محمد خميس7928

128.5شهد فتحى السيد عبدالستار محمد بدوى7929

131شهد محمد رضا عبدالفتاح الدسوقى زرد7930

133شيماء محمد عبدالصادق عبدالصادق على7931

134.5عال الدسوقى عبدالقوى الدسوقى يوسف7932

120.5غيداء امين عبداللطيف امين اسماعيل7933

130.5فرحه يوسف محمد غانم على7934

85.5قمر ابراهيم السيد على محمد القزاز7935

106.5لولو سعد على غانم7936

108.5ملك السيد علي سالمه7937

117ملك ايهاب السيد محمد ابراهيم7938
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129.5ملك وحيد ابراهيم ابوالفتوح7939

123منار محمد عبدالفتاح ابوطالب7940

116منى طارق محمد رمضان على الدين7941

92مها محمد السعيدفتوح غنام7942

87مى ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم على7943

115.5نداء زغلول محمد السيد ابراهيم الرفاعى7944

96ندى احمد رضا احمد بسطويسى7945

124نسرين عبدالعزيز راشد علي7946

123نورهان عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم احمد سليمان7947

109نورهان محروس راشد على7948

107نورهان محمد عبدالفتاح بدير السيد7949

82.5هاجر حمدى محمد عبدهللا يوسف7950

113وحيده عبدالحكيم محمد محمود حموده7951

99.5والء سامح السيد محمد متولى7952

125.5ياسمين مصطفي عبدالعزيز عوض علي7953

105احمد رضا عبدالكريم عبدالستار ابوشعيشع ناجى7954

109احمد رمضان ابراهيم ابراهيم العشرى7955

107احمد صالح محمد فتوح حسب هللا7956

115احمد عبدالحق عبدالحق عبداللطيف عبدالحق7957

131احمد عبدربه بسيونى بسيونى ابراهيم7958

126احمد محمد ابراهيم محمد عبدالحق7959

128احمد ياسر احمد جاد الدمراوي7960

137ادهم وليد صبرى موسى عسس7961

118اسماعيل محمد عبدالفتاح عبدهللا ابراهيم7962

107.5السيد علي السيد محمد السيد ندا7963

86.5حافظ قنديل حافظ قنديل محمود7964

95.5حمادة محمد محمد بسيونى على شحاته7965

110خالد صبحى السيد ابراهيم علي عمران7966

125خالد ماهر حسن علي سكران7967

122زهير محمد عبدالحليم محمد سليمان7968

110شادى عبدالفتاح محمد غنيمي فرج7969

81.5شعبان نجاح عبدالحق عبداللطيف عبدالحق7970

134.5صبحى عبدالعاطى نجيب محمد عبدالبارى7971

113.5عاصم محمد السيد احمد حسن7972

126عبدالباسط سامح محمد عبدالباسط عامر7973

117عبدالعزيز سعد عبداللطيف شحاته عبداللطيف7974

138عبدالفتاح ابراهيم علي محمد سليمان القبالوي7975

118عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف شحاته عبداللطيف7976
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123عبدهللا رضا عبدالكريم عبدهللا عبداللطيف سعد7977

51عبده اسماعيل عبده اسماعيل حسن7978

79عالء الشحات محمد علي العجماوى7979

96عالء محمد عبدالفتاح عبدالدايم7980

104على كمال عبدهللا عبدالمجيد اسماعيل7981

134.5على لطفى احمد موسى7982

126عمرو وائل احمد علي عبدالغنى7983

105.5فتوح ابراهيم محمد غازي جاب هللا الغنيمي7984

135كرم السيد عبدالعاطي بلتاجي7985

109.5كريم رضا السيد محمد على7986

134ماجد مسعد عبدالمجيد على7987

102.5محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم حامد محمود7988

134.5محمد ايمن مغازى ابوالفتوح سليمان7989

119.5محمد عبدالعزيز غازى احمد حسن7990

72.5محمد عبدالفتاح حسن اسماعيل حسن7991

107محمد عبدالناصر عبدالفتاح جاب هللا الغنيمى7992

134.5محمد عصام محمد عبدهللا يوسف7993

106.5محمد عالء احمد محمد ابوشادى7994

132محمد فتحي حميده حسن عبدالعاطي7995

138محمد فرج محمد فرج احمد موسى7996

137محمود اشرف احمد على7997

136محمود السيد عزت السيد فرج7998

130محمود سمير محمود احمد7999

137.5محمود عاطف عبدالخالق عبداللطيف عبدهللا8000

108.5محمود عطيه عبده عبداللطيف عبدهللا8001

118ياسر محمد رزق ابوالعمايم محمد سعده8002

138اسراء محمد عزت السيد فرج الغنيمى8003

97اسماء محمود عبدالكريم عبدالستار ابوشعيشع8004

134اسماء محمود لطفي عبدالهادي عامر8005

139االء فوزي عبدة السيد ابراهيم8006

138االء محمد ابراهيم محمد عبدالحق8007

121.5اميره يحيى عبدهللا علي جاد8008

138.5ايمان اشرف جاب هللا عبدالعاطى جاب هللا8009

136ايه احمد سليمان احمد سليمان8010

137.5ايه رضا عبدالوهاب علي محمود8011

128.5ايه سمير محمود احمد8012

138راندا فوزى عبدالوهاب علي محمود8013

88رحاب نجاح عبدالحق عبداللطيف عبدالحق8014



كفرالشيخ1/27/2020

Page 203

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

138.5ريم احمد على محمد ناجى8015

109.5زوزو ماهر بسطويسى محمد القديم8016

132.5ساميه على خميس سيد احمد خميس8017

100شروق فؤاد ابراهيم ابراهيم العشرى8018

119شهد ابراهيم عبدالفتاح بسيونى حلوه8019

130شهد احمد عزت السيد فرج الغنيمى8020

138.5شهد محمد الشحات محمد الغنيمى8021

139.5شهد يوسف محمد محمد حسن8022

132ضحى ذكى بسطويسى محمد ابراهيم8023

108.5فاطمه شريف عبدالستار محمود محمد ابوشادى8024

116فاطمه صبحى على محمد ماضى8025

135.5فاطمه عبدالواحد محمد الغنيمى فرج8026

139.5لقاء زاهر عبدالعزيز عبدالسالم نعمه هللا8027

139.5لمياء زهير عبدالحليم محمد سليمان8028

133مروه عبدهللا محمد بسيوني علي شحاته8029

137.5ملك مصطفي احمد مصطفي سالم8030

137.5ندا تامر حمدى ابراهيم محمد ماضى8031

119.5نوره صبحي فوزي يوسف بدوي8032

112نورهان حسني حسن اسماعيل حسن8033

126نورهان كمال جاد الدمراوى8034

132هاجر على السيد ابراهيم على عمران8035

138.5هاجر هاني عبدهللا ابوشعيشع عبدهللا8036

111اسماعيل فتحى محمد اسماعيل الوكيل8037

128.5بهاء احمد مبروك احمد مبروك8038

75.5حازم وليد ابوالفتوح بسيوني8039

90.5رضا جمال عبدالفتاح ابوالفتوح8040

71سعد عبدالفتاح عبدالجواد ابوالخير8041

128.5عبدالرحمن احمد بركات محمد بركات8042

114.5عبدالعزيز حلمى عبدالعزيز محمد الصادق8043

98.5عبداللطيف عبدالعظيم الجالى عبدالجواد مبروك8044

70.5عدنان شعبان عاصم غازي ابوالقمصان8045

89على رضا على محمد بركات8046

70.5محمد ابراهيم نبيه ابراهيم العيسوى8047

99محمد خالد محمد السخاوى8048

102.5محمد خضر على بسيونى حلوه8049

97محمد رجب شوقي امام بسيوني8050

89محمد رضا مهران شاهين ابراهيم8051

90محمد عبدالخالق محمود ابراهيم شعبان8052
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99محمد عبدهللا عبدالجواد ابوالخير8053

124محمود عبدالحليم محمود علي عبدالحميد8054

56.5مصطفى احمد ابوزيد احمد ابوشعيشع8055

124.5مصطفى عبدالكريم خليل متولى عيسى8056

117وليد عبدالعظيم احمد ابوالفتوح سليمان8057

94يوسف عبدهللا عبدالحميد بدير8058

112امينه محمود عبدالوهاب عبدالعزيز8059

101.5ايمان عبدالفتاح عبدالوهاب عبدالعزيز سليم8060

70.5بسمه محمد بدر محمد البلتاجي8061

127دعاء رضا محمد عبدالسالم حلوه8062

77.5رنا حسين محمد احمد محمد8063

125.5سالى عصام الدسوقى حسن زناتى8064

85.5سماح شفيق جالل منيسي8065

108.5شروق محمد عبدالفتاح احمد مبروك8066

126.5شيماء ابراهيم احمد احمد حسبو8067

127.5عزيزه صبحى عبدالجليل عبدالغفار8068

122لبنى اشرف عبدالعاطى طلبه السماحى8069

122.5منه هللا موسي عبدهللا موسي احمد8070

124.5منيره محمد عبدالعاطى عبدالجليل عامر8071

107مى سامى عبدالسالم ابراهيم مرسي8072

117نجوى حماده عبدالمحسن بسيونى8073

97.5نيره يوسف عبدهللا عبدالفتاح8074

124ياسمين رافت عبدالغفار محمد ابراهيم8075

130.5احمد السيد عبدالغنى عبدالهادى8076

92احمد سالم عبدالمنعم عبدالعزيز8077

93احمد عبدالعزيز عشماوى مختار8078

130.5احمد فخرى محمد احمد السيد8079

134.5السيد نصر الدين عبدالجليل على8080

136.5بدر عبدالمطلب عبدالمطلب حسن محمود8081

29.5جالل رضا جالل فرج8082

134.5حامد محمد محمد على عامر8083

111.5حسام حسن صالح فاضل8084

91.5رمضان محمد شعبان عبدالعظيم8085

82شادى احمد محمد عبدالحميد8086

115صبري اكرامى السيد محمد ابراهيم8087

114.5صبرى فتحى ابراهيم عبدالنبى محمد8088

114عادل خالد الدسوقى عبدالقادرجبر8089

109عبدالرحمن ابراهيم بسيونى حسن راشد8090
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119عبدالرحمن صبري علي عبدالعاطى8091

113.5عبدالرحمن مصطفى فارس مصطفى8092

132.5عبدالرحمن نبيل محمد المصيلحى نصار8093

134عبدهللا سعد حسن عبداللطيف محمود8094

135على عبدالسالم على بلتاجى معتوق8095

101.5على محمد علي عبدالهادى امين8096

87على محمود على محمد عيسى8097

124.5على مصطفى محمد ابوشعيشع8098

128على هانى يوسف محمد الشافعى8099

99.5عمر عبدالفتاح طلبه عبدالخالق الجدع8100

108.5فتحى اشرف جمال احمد محمد8101

28.5كريم محمد السيد الطنطاوى الجدع8102

99محمد السيد عيد عبرالرحمن  محمد8103

129محمد حسانين عبدالرازق عبدالعال8104

132محمد رمضان عبدالغنى عبدالهادى8105

90.5محمد طارق جبر محمد محمد8106

121.5محمد عصام احمد حامد سعفان8107

122.5محمد عماد الدين محمد دياب مصطفى8108

118محمد وحيد محمد على عصفور8109

80.5محمد يونس شعبان احمد ابراهيم8110

83.5محمود عالء عبدالغفار بسيوني حسن8111

71.5محمود لحظي عيد ابراهيم غازي8112

116.5محمود مجدي حسن عبدالنبي عباس8113

114محمود مصطفى اسماعيل عبده محمد8114

112محمود ياسر موسى ابراهيم يوسف8115

44مصطفى سعد متولى الحفناوى8116

68معاز رجب السيد رجب8117

133.5معتز عبدهللا راضي احمد احمد ندا8118

121هشام محمد على عبدهللا8119

88.5وليد رجب عبدالغفار ابراهيم8120

58وليد عبدالرؤف السيد احمد ابراهيم عفيفى8121

131.5ابتسام صبري سالمه احمد عيش8122

97.5اسماء شعبان فرحات عبدالعال8123

118.5اسماء عاطف عطيه سعد8124

115.5اسماء عبدالرؤف السيد احمد ابراهيم عفيفى8125

45.5اسماء محمد السيد رجب حسنين8126

41االء صبحى فرحات عبدالعال8127

122.5امنيه خيرى محى محمد الوحش8128
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136.5امنيه رضا محمد محمد عبدهللا8129

131.5امنيه سعد سالمه احمد عيش8130

120امنيه عادل احمد مصطفى8131

120.5ايمان حمد محمد محمود سيد احمد8132

107ايه زهران مصطفى عبدالسالم الحمادى8133

96بسمه شعبان على متولى داود8134

101.5حبيبه شكرى على احمد على8135

104.5حبيبه عيد عبدالهادى ابراهيم8136

128.5حنان حامد ابوشعيشع السيد الليثي8137

107حنان عصام محمد ابراهيم العربى8138

131داليا بدير مصطفى حسين عبدالقادر8139

129دنيا الخطيب احمد محمود ابوزهره8140

105دنيا الضاوى خليل احمد8141

97دينا احمد منصور محمد خطاب8142

114دينا عبدالعزيز محمد محمود محمد8143

121رانيا عزت عبدالنبى فرحات فرج8144

85.5رحمه احمد عبدالغفار عبدالفتاح8145

136.5رحمه فريد محي الدين محمد ابراهيم8146

132.5ساره ابراهيم عبدالمنعم على حسن8147

134ساره صبحي فاروق علي الوكيل8148

116سماح محمد احمد على محمد8149

120شهد ابراهيم محمد ابراهيم الشافعي8150

131شهد جمال عبدالحميد ابراهيم الشافعى8151

121شهد محمد احمد ابراهيم عبداللطيف8152

116.5شهد محمد عيد ابراهيم غازي8153

128شيماء رمضان عبدالمحسن حسن محمد8154

108.5شيماء طه محمد العتربى8155

132صفا وائل سعد عباس السيد8156

134عبير حامد قطب محمد هارون8157

112عفاف جمال يونس جاد الرب8158

133علياء شكرى نوح عبدالغنى راشد8159

121.5غاده ابراهيم طلبه عبدالخالق الجدع8160

137فاطمه ابراهيم كامل ابراهيم السيد8161

76.5فاطمه حامد ابراهيم فهمى8162

102فاطمه محمد فرج فرحات فرج8163

136ليلى عزمى عبدالغفار بركات8164

135مروه وائل سعد عباس8165

132.5منال وليد فوزى عبدهللا8166
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121مها رضا عالم ابراهيم عثمان8167

125.5مى مهدى رزق محمد رزق8168

115ناديه سعد ابراهيم سعد8169

138ندى ابراهيم فؤاد سعد عبدالعزيز8170

130.5ندى سالم محمد ابراهيم شهاب8171

121.5نعيمه عزت محمد محمد عبدهللا8172

126نورهان السيد فتحى عبدالدايم سلطان8173

131.5نورهان كامل محمد ابراهيم8174

124هاجر عابد عبدالرازق مرسي على8175

95هاجر يسرى الديساوى الطنطاوى الجدع8176

119هانم سالمه السعيد السيد سالمه8177

129.5هدى رمضان توفيق حلمى محمد8178

136هند الشحات عبدالعزيز سعد عبدالعزيز8179

132.5هند رشدى عبدهللا ابراهيم شهاب8180

131وسام مصطفى صبحى السيد شعبان8181

130.5وفاء بكر مسعد محمد شاهين8182

122والء الشحات محمد على الوكيل8183

132ياسمين عبدالفتاح يوسف محمد ابراهيم8184

84.5ابراهيم عبدالحميد السيد احمد على ابراهيم8185

85.5احمد ابراهيم عبدالمعبود اسماعيل سيد احمد8186

123.5احمد محمد صالح خميس سليمان8187

120.5اسالم محمد مسعد الشراكى8188

105اشرف السيد احمد السيد محمد على ابراهيم8189

115السيد عادل ابراهيم بسيونى سليمان8190

102.5السيد نصر محمد علي نصر8191

104.5الشحات السيد محمد عبدالعزيز مصطفى8192

49.5ايهاب رضا احمد احمد ابوزيد8193

118.5حسام على فهيم على8194

95خالد سالم سليمان على سليمان8195

83.5زياد هانى احمد احمد ابوزيد8196

75.5سعد مصطفى السيد محمد حجاج8197

82عبدالعال رجب عبدالعال قطب عيد8198

81عبدهللا صبحى قطب محمد8199

89عالء احمد محمد احمد غازى8200

114عالء حسنى جمال بسيونى سليمان8201

89على سامى عبدالفتاح على نصر8202

101.5عمرو محمد السعيد السيد بسيونى8203

109فارس ابراهيم اسالم دياب8204
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90.5لؤى معوض ابراهيم احمد ابراهيم8205

106.5محمد جمعه محمد عبدالعزيز مصطفى8206

112محمد عوض المرسى عبدالعزيز8207

117محمد وحيد شعبان امين رزق8208

105محمود قطب محمد قطب بدير8209

102احالم سليمان يونس السيد القادوم8210

106اسراء بدير محمد بدير طلبه حجاج8211

123اسماء الشراكى محمد التهامى الشراكى8212

109.5امل احمد عاكف السيد محمد عبدهللا8213

83.5ايمان عطيه عطيه موسي شريف8214

136.5ثريا فرج فتحى محمد االشوح8215

95دنيا ابراهيم السيد ابراهيم سليم8216

104.5رانيا ابراهيم السيد احمد8217

125.5رشا زكى عبدالفتاح زكى مصطفى8218

135رضوى احمد فوزى عباس8219

101ساره السيد سليم محمد سليم8220

135.5سماح احمد عبدالفتاح احمد المرسي8221

132شهيره عبدالفتاح صبحى عبدالفتاح خميس8222

126شيماء صبرى ممدوح على سيد احمد8223

128شيماء محمد السيد محمد الشافعى8224

104.5صباح شريف فهيم شريف بسيونى8225

114.5عزه السيد الشحات احمد جوده8226

103علياء السيد سليم محمد سليم8227

125علياء السيد عطيه موسى شريف8228

81.5مياده محمد خطاب بركات8229

117ندى سعد السيد محمد حجاج8230

83هاجر المغاورى السيد ابراهيم8231

107وسام وليد شوقى عباس عبدالعزيز8232

126.5ابراهيم عبدالفتاح على المعداوى8233

48.5ابراهيم محمد عبدهللا ابراهيم محمد8234

123.5احمد السيد على مصطفى محمد8235

105احمد رضا عبدالولى حموده مهدى8236

111احمد عبدالستار عبداللطيف محمد8237

104.5احمد محمد احمد محمد احمد جمعه8238

106.5احمد ناصر احمد طه8239

74.5اسالم هاني محمد سليمان غازي8240

104امير محمد عطيه محمد الصفتى8241

108ايمن طه طه احمد يوسف8242
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100.5خالد السيد عوض عبدالشفوق سليم8243

129راضى يحي يوسف احمد جمعه8244

131.5رشاد محمد رشاد مؤمن قطب8245

88رضا احمد حسن رزق فرج8246

75.5رضا عادل محمد حسن غنيم8247

111.5رضا محمد سعد محمد مرسى8248

112سعد محمد سعد محمد على8249

125سيف عيد اسماعيل محمد اسماعيل8250

130.5عبدالرحمن محمد محمد احمد جمعه8251

106.5عبدهللا عبدالسالم عبدهللا محمد عطيه عماره8252

104على محمد على مصطفى محمد8253

83.5ماهر خالد عبدالفتاح عبدالدايم ابراهيم8254

119محمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم ابويدك8255

76.5محمد السعيد ابوالعنين الزكير8256

64.5محمد رمضان حمدي حامد عطيه عماره8257

88.5محمد وليد ابراهيم عبدالدايم ابراهيم سليمان8258

114.5محمود ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حسن8259

125محمود ايمن سالم على احمد جمعه8260

120.5محمود حماده عبداللطيف عبدالدايم ابراهيم8261

129.5محمود رافت صبيح قطب صبيح8262

48محمود عبدالفتاح مرجان منصور مرجان8263

91محمود محمود عبدهللا ابراهيم محمد8264

107.5مصطفى عبدالمولى عبدالوهاب على8265

89نصر حمدي طه حسين عطيه8266

127.5اسماء سامح عبدالجواد يوسف احمد جمعه8267

128.5اسماء صبحى محمد خميس اسماعيل8268

114.5اسماء محمود عيد محمد على عامر8269

126.5االء احمد ابراهيم عباس محمد رضوان8270

114اميره محمد موسى عبدالمجيد حيدر8271

128اميره ياسر حمدي حامد عطيه عماره8272

137ايمان ابراهيم مصطفي عبدالحليم احمد القادوم8273

131ايمان السيد عبدالفتاح المعداوى8274

135.5ايمان محمود اسماعيل عبدالفتاح البهجى8275

120ايه محمد عبدالمنعم بدوى البهجه8276

125بسنت محمد مصطفى السيد الطحاوى8277

126حبيبه راشد سامي رشيد احمد الرفاعى8278

125.5راندا ابراهيم نشات طه8279

132رحمه مامون السيد احمداحمد يوسف8280
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129رنيم رضا السيد عبدالنبي8281

124.5ريهام مصطفى السيد مصطفى محمد8282

138.5سحر اشرف سليمان مرسى نصر الدين8283

136سعاد محمد صبيح قطب صبيح8284

135سعاد نشات ابراهيم ابراهيم على8285

105.5سمر محمد احمد احمد محمد القزاز8286

97.5سهام صالح رشاد مؤمن قطب8287

125.5شروق محمد عبدالرحمن محمد ابراهيم يدك8288

130.5شهد السيد محمد على يوسف8289

75شهد انور محمد سليمان غازى8290

137شهد محمد عبدالهادي غريب مسعود8291

132.5شيماء احمد السيد محمد على يوسف سيد احمد8292

136شيماء المعداوى عبدالفتاح المعداوى8293

111.5شيماء عبدالعزيز عبدالعزيز محمد احمد8294

107.5صباح اسامه محمد عبدالمجيد مرجان8295

117عايده خالد احمد عبدالفتاح القادوم8296

108.5علياء السيد على محمد منصور8297

101.5فاطمه السيد فتحي مصطفى متولي8298

105.5فهيمه محمد ابراهيم عبدالدايم ابراهيم8299

109.5فوزية خليف حنفي عبدالرحمن علي8300

110.5فوزيه عصام سعد محمد عامر8301

110.5مروه مصطفى عبدالفتاح احمد القادوم8302

129.5مي منصور السيد نصر هللا السيد8303

127ناديه سليمان عبدالرحمن على ابراهيم8304

93ناديه عاطف مصطفى السيد محمود حنيش8305

85.5نرمين وليد محمد خميس اسماعيل8306

67.5نسمه ممدوح حسن رزق محمد فرج8307

66.5نورا بدير عبدهللا محمد عطيه عماره8308

135.5نورهان عادل السيد محمد على يوسف8309

132هاجر منصور مصطفى محمد منصور8310

88.5هيام عصام محمد ابراهيم حمزه8311

116ياسمين حمدي رشاد مؤمن قطب8312

114ياسمين يوسف محمد على يوسف8313

88.5ابراهيم رمضان على ابراهيم8314

136ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى حبيب8315

103احمد السعيد السيد محمد عجمى اسماعيل8316

103احمد عبدالونيس احمد محمد قاسم8317

106.5احمد محمد السيد احمد ابراهيم يوسف8318
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133.5احمد محمد مصطفي محمود محمد عبدالمجيد8319

130.5اسالم يوسف ابوشعيشع ابراهيم8320

61.5اكرامي مصطفي الحمادي محمد الحمادى8321

64تامر محمد احمد مصطفي احمد8322

114جمال السيد محمد عزب8323

115.5حسام السيد احمد رجب الحمادى8324

113خالد يوسف صالح يوسف ابوشنب8325

101.5رافت عبدالعزيز صابر السعيد وهبه8326

100رضا على عبدالعزيز على الشناوى8327

98.5سيف احمد مصطفى على احمد8328

106.5عادل عبدالفتاح يوسف طه عبدهللا8329

132عبدالباسط انيس عبدالباسط عبدالسالم ابراهيم8330

125عبدالخالق عبدالحكيم امام المرسى جعفر8331

112.5عبدالرحمن ماهر عمر عجمى اسماعيل8332

0عبدالرحمن ناصر السيد الشربينى8333

124عبدالوهاب على محمد عبدالعزيز ابراهيم8334

128عبيد رافت عبيد جاد على جاد8335

71.5فارس ثابت البطل عثمان السعيد8336

66.5فتحى يونس فتحى يوسف طه8337

68.5فراج تامر فراج عوض صالح8338

89.5محمد ابراهيم رجب احمد عبدالعاطى جاد8339

78.5محمد الشهاوى محمد محمود الشهاوى8340

93.5محمد سعد يسري عبدالسالم عزب بيومى8341

116.5محمد شعبان رجب بديوى عبدالمجيد8342

102محمد مصطفى عبدالغفار عبدالسالم البيلى8343

100محمد منصور بسيوني منصور خميس8344

89محمد يوسف السيد محمد يوسف8345

126.5مصطفى اسماعيل مصطفى علي8346

78.5مصطفى شوقى مصطفى السعيد وهبه8347

24مصطفى محمد السيد محمد سويلم8348

113.5نادر السيد عبدالمجيد امام عبدالمجيد8349

112.5نادر خالد بدير على جاد8350

121هالل ابراهيم على السيد سليمان8351

122يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم ابوشعيشع8352

122.5يونس محمد يونس عبدهللا سالم8353

135.5اسراء محمد محمد احمد شيحه8354

110.5اسماء ابراهيم ابراهيم احمد مصطفى سيد احمد8355

110اسماء رضا مصطفى ابراهيم الشرقاوى8356
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135.5االء ياسر السعيد ابراهيم جاد8357

128السيده خالد بدير على جاد8358

102الهام صبحى على ابراهيم محمد8359

125اميره الطحاوى مصطفى الطحاوى8360

133.5اميره عبدالوهاب الجوهرى مصطفى8361

130امينه صابر عبدالونيس محمد رخا8362

97ايمان احمد محمد على مصطفى شلبى8363

134.5ايمان عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج8364

129.5ايمان عرابى فوزى ذكى جمعة عبدالدايم8365

126ايه حطابى لطفى محمد رخا8366

126.5ايه سامى صابر عثمان ابوشنب8367

129ايه محمود فوزى زكى جمعه عبدالدايم8368

122.5حكمت محمد مصباح عبدالغني محمد هنديه8369

126حنين ابراهيم مصطفي ابوالفتوح طه8370

115.5رحمه السعيد سعد فتوح غنام8371

133.5رحمه رضا محمد على مصطفى8372

114.5رحمه محمد عبدالحافظ العيسوى ابراهيم8373

116رحمه ياسر عبدالحكم جوهرغازى8374

127سعاد هشام ابراهيم عوض يوسف ابوشنب8375

125سماح عثمان صابر عثمان ابوشنب8376

136.5سماح مصطفى ابراهيم مصطفى حبيب8377

120.5شمس ممدوح فاروق عوض ابوشنب8378

131.5شهد احمد محمد عبدالعزيز فرج8379

93.5فاطمه عثمان سالم على وزة8380

135فاطمه على احمد على سيد احمد8381

117.5كريمه عبدالباسط احمد احمدعبدالباسط8382

113.5ليلي خالد طه بسيوني طه8383

130ماجده على محمد عبدالعزيز8384

128مروه مصطفى كامل عبدالحميد مصطفى الشرقاوى8385

133ملك السعيد احمد علي مصطفى شلبى8386

123منار ابراهيم محمد ابراهيم الششتاوى8387

122.5منى جمعه عثمان ابوشعيشع على نجم8388

114.5ميرنا اشرف فاروق عوض يوسف ابوشنب8389

129.5نجالء مصطفى محمد عبدالعزيز8390

136.5نداء اسامه حامد احمد رزق8391

103.5نداء محمد السيد على حسن8392

128ندى رافت شعبان ابراهيم احمد8393

123ندي منصور رمضان عبدالغني محمد8394
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94.5نوره بيومى المعداوى غازى زيدان8395

114.5نورهان سامى فوزى السعيد سيد احمد8396

99نورهان عبدالشافى رمضان على جاد8397

104.5هانم عبدالفتاح عبدهللا علي البيلى8398

94.5هانم محمود محمد محمود ابراهيم8399

116ابراهيم حامد حامد ابراهيم8400

127.5احمد السعيد عبدالمولى احمد حسن8401

128.5احمد سعد جمال السيد يوسف8402

130احمد صبحى فتح هللا محمود عماره8403

131احمد عبدالفتاح ابراهيم السيد8404

81.5احمد عبدالفتاح جمعة احمد محمد8405

86.5احمد محمد مصطفى عبدالجواد العشرى8406

93احمد مسعد عبدالواحد محمد عبدالواحد8407

131.5ايمن ابراهيم السيد المهدى8408

87حاتم محمد محمد معوض يرسف8409

111سيف جمعه سعد السيد لملوم8410

128عبدالرحمن السعيد عبدالسالم السيد خليفه8411

111عصام محمد عبدالسالم موسى احمد8412

125.5كريم عالء السيد عبدالفتاح الجوهرى8413

113محمد احمد صبحى احمد فايد8414

117.5محمد السعيد محمد عبدالرازق سليمان8415

129.5محمد السيد محمد محمود عويس8416

109محمد شعبان عدلى محمود عماره8417

112.5محمد صبحى عبدالفتاح عبدالقوى8418

132محمد عامر عبدالشافى عبدالمحسن ابراه8419

134محمد عبدالعزيز عبدالسالم السيد خليفه8420

132.5محمد عبدالمولى عيد ابراهيم عبدالسالم المصرى8421

96محمد قاسم سالم عبدالطيف ابوالقاسم8422

134.5محمد محمود عبدالباسط محمود عطيه8423

125محمد مخيمر السيد عبدالفتاح فايد8424

117محمود رضا فتحى محمود السيد8425

137مصطفى عبدالمولى عيد ابراهيم عبدالسالم المصرى8426

137اسراء عبدالناصر محمد عبداللطيف الغنيمى8427

104.5امنيه صالح عبدالمنعم عبدالسالم عقبه8428

125.5اميره عبدالهادى محمد عبدالهادى8429

125انصاف رضا محمد فايد8430

133.5ايه جمال ابراهيم حسين الشافعى8431

138ايه عالء ابراهيم احمد شلبى8432
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119جيهان حسام محمد محمد معوض8433

84.5حبيبة رمضان عبدالغنى احمد بسيونى8434

86.5داليا ابراهيم صبحى السيد محمود8435

129.5دميانه عيسى مكرم وهبه ابراهيم8436

134دنيا محروس محمد عبدالفتاح فايد8437

99دينا محمد السيد السيد ابوزيد8438

111.5رحمه راشد احمد غازى منصور8439

103رنا اشرف سعد السيد لملوم8440

135روجينا وهبه عزوز وهبه8441

124سهيله عرفات ممدوح احمد عبدالعزيز8442

126شيماء حمادة السعيد عبده عوض هللا8443

122.5مرام هانى غاذى يونس8444

105منار السعيد غازى عبدالفتاح الجوهرى8445

132منار محروس على بيلى منيسى8446

127ميرنا ابوالخير حسيب ابوالخير محمد8447

130.5نادية مصطفى مرشدى حسين الشافعى8448

95ندا السعيد رمضان محمد الشناوى8449

137.5نرمين عبدالسالم عبدالسميع عبدالسالم8450

129نوره شعبان محمد عبدالمجيد حسين8451

108.5نيره عبدهللا مغازي عبداللطيف موسى8452

137.5هاجر محسن محمد عبداللطيف محمد عماره8453

102.5هدير اشرف ابراهيم على القصبى8454

107.5هدير وليد عطا حمد احمد ابوالعنين8455

108وفاء الشحات السنجابى عبدهللا8456

121والء معاذ مصطفى على السيد القصبى8457

134اروه طارق عيد محمد عبدالسالم8458

131ازهار متولي اسماعيل احمد الطوخي8459

131اسراء احمد محمد السيد مصطفى عبدالجواد8460

137اسراء ايهاب يوسف ابراهيم موسى8461

98اسراء صبرى محمد امين عبيد8462

37.5اسراء عماد الدين عبدالرحمن يونس قاقا8463

116اسراء محمد ابراهيم اسماعيل الفقى8464

133.5اسماء خالد محمد عبدالهادى8465

111.5اسماء رفعت محمد غازى المرحومى8466

92اسماء عبدالسالم ابراهيم محمود البذره8467

107اسماء محمد عبدالصبور سالمه مهران8468

63.5اسماء مصطفى جابر مطاوع الهوارى8469

134.5افنان صبرى مصطفى سليمان صقر8470
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83.5االء احمد محمد احمد العمرى8471

129.5االء ايمن السيد محمد جبر8472

125االء حسونه مصطفى على حسن8473

101.5االء دسوقى محمد محمد اسماعيل8474

132.5امنيه حسن عبده حسن خطابى8475

132امنيه ناصر يوسف محمد العبد8476

115اميره ابراهيم رفعت يوسف المنياوى8477

135.5اميره حسام محمد سمير عبدالفتاح مصطفى8478

100.5اميره محمد السيد عبدالعزيز امام8479

106امينه السعيد فؤاد مرسى بدوى8480

96.5ايمان ابراهيم قطب ابراهيم الصردى8481

135ايمان اشرف مصطفي محمد الشيخ يوسف8482

137ايمان حسين رمضان حسين على8483

135.5ايمان رضا عبدالعظيم عطيه العشرى8484

111ايمان عامر محمد فوزى محمد منيسى8485

136ايمان عطيه السيد طه النواصره8486

136.5ايه عالء عبدالمنعم حسن الشهاوى8487

132بسكال مسعد زكريا زكى السيد8488

123.5بسمله حسن ابراهيم حسن سليمان8489

104بسمله حمدى السيد احمد على8490

111.5بسمله طارق حسن محمد حسن الشيتاني8491

136.5بسمله محمد زكى عبدالرحمن خليل8492

122بسنت كمال محمود دياب موسى8493

128.5جميله احمد السيد مبروك شمس الدين8494

124جنةهللا محمد على عبدالهادى الزواوى8495

70.5جيهان ماهر عبدالعزيز غازى ابوشعيشع8496

133.5حبيبه طارق على محمود محمد8497

95.5حبيبه على على ابراهيم البشبيشى8498

134حبيبه قدرى رزق عيسى محمد8499

128.5حبيبه محمود عبدالحميد احمد قايض8500

125.5حبيبه هانى فتحى محمد السيد8501

103.5حسناء الحسينى يوسف حسن النواصره8502

123.5حنين السيد محمد عبدالجواد اللقانى8503

98حنين رضا محمد عبدالرؤف عبدالوهاب8504

117حنين طلحه السيد عبدة البزاوى8505

105حنين عبدالمجيد سالمه عبدالمجيد الحصرى8506

116.5حنين محمد ابراهيم ايوب ابراهيم8507

124.5حنين محمد السيد محمد فرج8508
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127.5حنين محمد بدير حامد خليل8509

101حنين محمد محمد مصطفى جاد8510

119.5حنين هانى عبدهللا ابراهيم السيد8511

133خديجة بهاء السيد محمد الشهداوي8512

136خلود موسى محمد موسى ابوعيطه8513

123.5دارين خالد السعيد حسن الشيتانى8514

124دعاء السيد محمد السيد عبده8515

135.5دنيا الشامى احمد الشامى8516

119.5دنيا صبرى عبداللطيف مرشدى عاشور8517

121دنيا محمد اسماعيل ابوالنجا شامه8518

118.5دنيا مصطفى صالح عبدالحميد بدوى8519

134دينا حمدى سامى سالمه مهران8520

133.5دينا عطيه اسماعيل حسن احمد8521

133.5دينا علي محمد محمد داود8522

109دينا محمد ابراهيم موسى8523

76رانيا عبدهللا حسن محمد عبدهللا8524

42رحمه ابراهيم طلحه السيد ابراهيم8525

134رحمه السعيد ابراهيم عطيه محمد فراج8526

138.5رحمه السيد ابوالمجد احمد محمود8527

135رحمه تامر حلمى عبدالمقصود الصياد8528

131.5رحمه محروس ابراهيم احمد8529

122رحمه ياسر بسيونى شوقى محمد8530

126رضوى محمد حيدر بسيونى على جوده8531

79.5رغد ابراهيم عبدالعزيز احمد شاهين8532

135.5رنا عبدالكريم حسن عبدالنبي8533

85.5رنا عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد القن8534

137.5رنيم اشرف بسيونى بسيونى ابراهيم السنديونى8535

84رنين صبرى السيد محمد جاب هللا8536

131.5روان ابراهيم احمد ابراهيم مرسى السقا8537

126.5روان جابر بسيونى اسماعيل عكاشة8538

132.5روان سامح احمد رجب احمد8539

117.5روان عبدالمقصود سالمه عبدالمجيد الحصرى8540

135روان محمد صبرى متولى السيد جمعه8541

129.5روان محمد عبدالسالم ابراهيم خليف8542

135.5روان ممدوح احمد السيد راضى8543

138رودينا محمد ربيع عبدالنبى وهدان8544

123.5روضه مصطفى محمد مصطفى عثمان8545

128رويدا السيد مصطفى عبداللطيف8546
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135ريم السيد شحاته السيد علي8547

117.5ريم جمال محمد احمد ابوعمر8548

127.5ريم محمد على عبدالفتاح االشوح8549

131زينب السعيد حمدين محمود ابرهيم8550

137ساره ياسر عوض محمود مرسى النجار8551

115.5ساندي محمد الشناوى عوض رزق8552

113سلمى السعيد عبدالحميد ابراهيم جمعه8553

135.5سلمى بدير سالم بدير عبدهللا8554

48سلمى حسين عبدالفتاح محمد البرهامي8555

75.5سلمى عبدالحميد رجب عبدالحميد حالوه8556

121.5سلمى على محمد محروس الطمالوى8557

127سلمى محمد الشناوى عوض رزق8558

124سما احمد عبدالفتاح محمد شتات8559

107سمر ياسر صالح السيد حمدى8560

95.5سناء عزت رجب صابر توفيق ابووالى8561

138.5سها رجب محمد رمضان ابوشنب8562

81.5سهيله درويش احمد الشافعى سالمه8563

136سهيله رشدى محى الدين ابراهيم خضر8564

134سهيله محمد عبداللطيف بسيونى8565

130شهد احمد السعيد على موسى8566

121شهد احمد عبدالحميد حسن8567

132شهد اسامه محمد يوسف الحداد8568

130شهد حاتم عطيه رشاد ابراهيم8569

129.5شهد حسام عبدالرحمن عبده حماد8570

57.5شهد سامح محمد شبل اللبودى8571

59.5شهد سعد عبدهللا محمد احمد سالمه8572

72شهد طلحه عادل صالح الديب8573

127.5شهد عاطف جالل عقل ابراهيم8574

117.5شهد عمر زكريا فتحى زيتون8575

137.5شهد عيد محمد ابراهيم محمد الوهيدى8576

137شهد غازى غازى السيد قبيضه8577

103شهد فكرى عبدالجواد عبدالستار خضر8578

124.5شهد مصطفى محمد على الطباخ8579

134شهد ناجي بسيوني عبدالمنعم عبدالحميد8580

124.5شهد هشام محمد على شبكبان8581

101.5شهد وحيد المتولى اسماعيل حافظ8582

138شيماء بسيونى الشاملى غازى8583

137شيماء طه محمد عبدهللا شتا8584
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133شيماء على ماهر حسن محمد8585

128.5شيماء محمد فتحى بدوى الخياط8586

116شيماء يسرى احمد احمد الشربينى8587

132صدفه السعيد محمد خطاب محمد8588

124ضحى احمد محمد بهجت عباس عقبه8589

112.5عائشة مصطفى متولى السيد جمعة8590

121.5عائشة نعيم محمد ابراهيم نعيم8591

139.5عائشة وليد زكي اليماني فرحات8592

136.5عبير رضا محمود حسن محمد8593

129عبير صبرى فهمى عيد8594

126عبير صبرى محمد حسن الشناوى8595

116.5عزه الدسوقى عبدالسالم محمد نصر8596

81علياء على عبدالسالم محمد نصر8597

89.5غادة احمد بدر ابراهيم السيد8598

138غادة هشام محمد محمود هاشم8599

136.5فاطمة حسن بطاح حسن بطاح8600

79.5فرح ابوالمجد سعد احمد عالم8601

125كادى خالد محمد محمد النحاس8602

130.5كريمة حسن جمال حسن محمد8603

125.5كريمة ياسر عزت رمضان محمد8604

127.5كنزى محمد فاروق على الزواوى8605

137كنوز حسام السعيد احمد رزق8606

116ليلى عمرو صبرى متولى السيد جمعه8607

115ليلى محمود محمد على الطباخ8608

132.5ماجدة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحداد8609

133.5مريم اسماعيل اسماعيل احمد صقر8610

118.5مريم حسن احمد عبدالقوى ابوحامد8611

137.5مريم عصام عبدالحميد محمد الصاوي8612

136مريم قاسم البدرى محى الدين عقبه8613

139مريم محمد احمد ابراهيم سعيد8614

130مريم محمد احمد عبدالرحمن ايوب8615

136ملك احمد فاروق عبدالغفار8616

116ملك احمد محمد عبدهللا عابدين8617

131.5ملك السعيد ابراهيم محمود موسى8618

136.5ملك صبحى بسطويسى عبدالعاطى ابوالنور8619

121ملك عبده احمد احمد بلتاجى8620

134.5ملك محمد عبدالنبي محمد علي8621

95منار احمد عبدالعاطى على السيسى8622
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138منةهللا ابراهيم حسن على العطار8623

128.5منةهللا ابراهيم محمود المدنى8624

122.5منةهللا ابوالمجد ابراهيم محمد شعبان8625

133.5منةهللا احمد عبدالسالم منبى العربى8626

109.5منةهللا احمد فرج حسين عبدالدايم8627

128منةهللا تامر ابراهيم قطب الشيتانى8628

133منةهللا خليل احمد عبدالرحمن محمد8629

134.5منةهللا رضا زكريا زكى السيد8630

126.5منةهللا طالل محمد عبدالعال محفوظ8631

133منةهللا عصام عبدالحميد ابراهيم خطاب8632

108منةهللا فكرى فوزى فتوح محمود الشناوى8633

61منةهللا مصطفى ابراهيم محمود عبدهللا8634

136منةهللا وليد سعد محمد بركات8635

93.5منه احمد مصطفى بسيونى على8636

96.5منه الحسين مصطفى ابواليزيد حسن8637

112.5منه رضا بسطويسى عبدالعاطى ابوالنور8638

126.5منه محمد بدير عباس السيد8639

101.5منى ابراهيم مصطفى مصطفى الزواوى8640

131.5منى محمد اسماعيل محمد الغريب8641

56.5منى محمد عبدالفتاح احمد معتوق8642

124.5ميرنا حسن حسين السيد فهمى8643

97ميرنا مجدى عباس عبدالمقصود8644

106.5ميمونة اسامه محمد سليم8645

122.5نبيه فتحى عبدالعزيز الشناوى مصطفى8646

122نجاة محمد عبدالحليم محمد سالمة الجمل8647

126.5نجالء لطفى الشحات لطفى سعداوى8648

132نجالء محمد فتحى متولى ابوشعيشع8649

124.5ندا عبدالحميد عبدالحميد حسين ابراهيم8650

133ندى اشرف السيد حسيب صالح8651

133.5ندى عطيه ابراهيم عطيه محمد8652

123ندى محمد عبدالحميد الحناوى8653

134ندى مصطفى الحسينى محمود ودن8654

119نوران امجد محمد عبدالستار8655

130نوران سعيد بسيونى بسيونى الصعيدى8656

136.5نوران وليد صبرى موسى عسس8657

76.5نورهان سامح محمد ابراهيم8658

133نورهان محمد احمد محمد بدوى8659

139هاجر رزق محمد محمد عبدالعاطى8660
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90.5هاجر عبده محمد غازى مبروك8661

137.5هاجر كمال احمد متولى نعمت هللا8662

126هاجر محمد محمد على عبداللطيف8663

137.5هبةهللا احمد محمد ابواليزيد جالل8664

122هدى اشرف السيد احمد النحاس8665

125هدير يس زين العابدين طه قرمز8666

99هناء السيد عطيه يونس احمد8667

138.5هند ثروت عبدالبديع مرشدى8668

47هند سالم فتحى محمد السيد سليمان8669

134.5وسام وهبه عبدالعزيز ابراهيم ماضي8670

112.5يارا ياسر محمد ابوالمجد سعيد8671

115ياسمين ابراهيم محمد مصطفى جاد8672

122.5ياسمين اسامه محمود ابراهيم البديوى8673

75.5ياسمين عبدالحميد محمد عبدالهادى يونس8674

102احمد عماد الدين محمد احمد حسن8675

127اسماعيل السيد اسماعيل السيد قاسم8676

99اشرف حمدينو عبدالفتاح عبدالعظيم الشهاوى8677

120السيد مسعد السيد مصطفى ابوهرج8678

135.5خالد عبدالمنعم عبدالمجيد عبده محمد الدكرورى8679

124.5رحيم عبدالفتاح ابراهيم زكى المنشاوى8680

125.5سعيد محمد السعيد محمد الروينى8681

116.5صالح حاتم السعودى عبدالحميد ابراهيم8682

123عبدالرحمن عادل محمد على عويس8683

112عمر محمد مسعد محمد متولى القاضى8684

113.5كريم ابراهيم فتحى عبدالجواد محمد البيلى8685

103محمد احمد عبدالناصر عبدالسالم الجابرى8686

120محمد احمد على محمد ابوالعنين8687

110محمد عماد مغازي محمود8688

137مروان اشرف عبدالعزيز عبدالقادر الوكيل8689

121.5معتصم حسن محمد ابوالمجد محمد سعيد8690

124نورالدين ياسر صبرى سعد حنيش8691

107.5يوسف احمد محمد محمد عياد8692

121.5يوسف خالد فتحى عبدهللا قنديل8693

81يوسف عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب السيد احمد8694

133يوسف محمد لطفى مصطفى البرهامى8695

119اريام محمود على بسيونى عقبة8696

106.5اسراء قدرى مسعد الششتاوى الطنبشاوى8697

83االء محمد على محمد عويضه8698
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121.5امانى اسماعيل محمود اسماعيل البرهامى8699

128.5تسنيم محمد انور عبده صالح الجندى8700

125.5رقيه هانى محمد محمد ابوشعيشع8701

131.5ساره عبدالمنعم السيد عبدالرسول ابراهيم8702

134.5سلمى محمد الرفاعى قطب القسط8703

129سما ابراهيم محمد ابراهيم الجبالى8704

119.5سما محمد سعيد عبدالقادر كردى8705

127.5سهر محمد محمد عبدالعال محفوظ8706

119شهد احمد الرفاعي قطب القسط8707

133.5شهد محمد فتحى عوف8708

132.5عائشة عبدالفتاح ابراهيم زكى المنشاوى8709

129فاطمه احمد ابراهيم عبدالواحد سمره8710

117.5فاطمه عبداالله عبدالوهاب ابوزيد ابراهيم8711

111.5كنذى محمود ابراهيم الخياط8712

114ملك عبدالحميد السيد عبدالحميد البحيرى8713

122.5ملك متولى على متولى الزواوى8714

116.5نادين حاتم السعودى عبدالحميد ابراهيم8715

132.5نور عادل عبدالباقي علي قادومه8716

135.5نورهان محمود عصام حنبل8717

137اروى احمد عبدالمعطى احمد ريحان8718

133.5اروى السعودى عبدالمنعم مرسى سعد الدين8719

139.5اروى السعيد محمد محمد سليم8720

138.5اروى مصطفى ابوالفتوح عدوى عيد8721

123اريج عادل محمد حلمى عبدالفتاح8722

108.5اسراء شعبان جاد على السعداوى8723

100.5اسراء عادل محمد السيد البدوى8724

125اسراء محمد عبدالوهاب محمد عبدالهادى8725

62.5اسراء محمد محمود محمود على داود8726

129.5اسماء سعد صالح محمد بسيونى الغنام8727

96.5اسماء محمود السيد محمود شتا8728

124اسماء يحى محمد محمد احمد عوض8729

132االء الشوادفى عبدنالسالم محمد8730

116.5االء محمد حسن محمد ابراهيم8731

101االء ممدوح فتحى محمد عثمان8732

111.5امانى ايمن محمد سيد احمد السماحى8733

119امل احمد مصطفى احمد خلف8734

118.5امل اشرف على مرسى عواض8735

137امل عبدالجواد خليفه عبدالجواد قادوم8736
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128امنيه ابراهيم يوسف احمد عبدالعاطى8737

130امنيه رضا احمد ابوزيد على8738

135.5امنيه سعد فرج حسين عبدالدايم8739

88.5امنيه صالح محمود عثمان مغنم8740

123.5اميره السعيد محمد محمد منصور حبيب8741

126.5اميره السيد محمود عبده صالح الجندى8742

104.5ايمان مجدى ابراهيم بسيونى احمد8743

134ايه احمد محمود احمد الزواوى8744

87.5ايه السعيد عبدالنبى سيد احمد الشامى8745

133بسمله احمد احمد على سليمان8746

129بسمله اشرف محمد محمود مصطفى المغنى8747

131بسمله ايمن محمد متولى احمد8748

132.5بسمله حسن محفوظ درويش على8749

134بسمله على عبدالونيس الدمرداش عكاشه8750

93.5بسنت على احمد عبدالرؤف عبدالصمد8751

103بسنت محمد السعيد حسن خليل8752

100بسنت محمد عبدالمنعم زكريا محمد عمر8753

117.5بسنت محمد محمد عبدالتواب عوينات8754

129تسابيح السعيد خليل بدوى السيد عبدهللا8755

88.5جيهان عبدالنبى محمود اسماعيل البرقى8756

133.5حبيبه احمد حسن نايل8757

123حبيبه السيد عبدالعال محمد عبدالعال8758

75.5حبيبه انور السيد مصطفى المازون8759

116حبيبه حسين احمد ابراهيم رسالن8760

123حبيبه سامح رجب ابواليزيد الديب8761

132حبيبه طلحه راغب على عبدالكبير8762

99.5حبيبه عصام حسن محمد الشيتانى8763

128.5حبيبه عالء الدين رشاد ابراهيم الصاوى8764

74.5حبيبه محمد ابراهيم يونس السيد8765

94حبيبه محمد بسيونى محمد فضل هللا8766

136.5حبيبه مدحت السيد بدوى بدوى8767

87.5حبيبه هانى سالم محمد بسيونى8768

129حال احمد عبدالونيس الدمرداش عكاشه8769

126.5حنان حماده محمود عبدالجواد محمد8770

107.5حنان خالد عطيه فتوح رزق8771

115حنين ابراهيم عبدالبديع خضراوى8772

124.5حنين احمد السعيد احمد اسماعيل زغدان8773

110حنين حسن عطيه طلحه ابوزاهر8774
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138حنين سعد عبدالحميد محمد ابوزيد8775

100.5حنين سعد محمود بيومى خلف هللا8776

134.5حنين عالء الدين احمد ابراهيم حجاج8777

111.5حنين محمد عبدالمنصف شحاته بيومى8778

116.5خديجه فيصل محمد سرور المنشاوى8779

123.5خلود خالد ابوالنور على زقزوق8780

86.5خلود رفيق حسن محمد خضر8781

62.5خلود ناصر عبدالعاطى احمد العباسى8782

118.5دنيا ابراهيم رفعت على عيسى8783

101دنيا احمد صالح احمد ريحان8784

72دنيا توفيق يوسف محمد يوسف8785

105.5دنيا حسن السيد حسن عمر8786

0دنيا عصام محمود على ابراهيم الشامى8787

84دنيا عالء محمود شوقى على سالم8788

118دنيا مصطفى راشد قطب بدوى8789

84دنيا هانى احمد ظريف ابوشعيشع8790

115رانيا حمادة حسن اسماعيل عامر8791

120.5رحمه احمد سلومه اسماعيل سلومه8792

116رحمه خميس عبدالرءوف الشيتانى8793

110رحمه محمد مصطفى احمد شنح8794

111.5رضوى اشرف غازى ابراهيم السيد8795

129رنا ابراهيم شعبان سلومه اسماعيل8796

121.5رنا اسامه عطيه عثمان احمد وربى8797

120.5رنيم احمد ابراهيم محمد القادوم8798

129.5روان خالد محمد خليل جزر8799

126.5روان عادل محمد عبدالعاطى احمد8800

115روان عالء السيد محمد الماذون8801

0روان محمد عزت عبدالحميد8802

114روان وجدى عبدالرحمن مرسى عبدالرحمن8803

125روضه ممدوح عبدالعزيز محمود جعفر8804

135روميساء عصام عبدالقوى تاج الدين محى الدين8805

136ريم السيد صابر محمد8806

129ريهام ابراهيم حميده حسن عبدالعاطى8807

92زكريات رضا السيد السيد الشيتانى8808

114زينب احمد عبدالمولى احمد ابوشنب8809

117زينب عادل كمال عباس المرادنى8810

110سحر جالل محمد على شلبى8811

98.5سلمى السعيد امين فرج بيومى8812
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134سلمى خالد سعد عبدالعزيز شهاب8813

129سلمى عبدالوهاب على مرسى عواض8814

47سلمى محمد ابراهيم يونس السيد8815

78.5سلمى وليد عبدالحميد حسين8816

113سما السعيد رمضان على عبدهللا8817

94.5سهام والى محمد يوسف8818

129سهير محمد ابراهيم السيد فايد8819

126سهيله محمد ابراهيم السيد فايد8820

129سهيله محمد اسماعيل محمد احمد8821

122سهيله محمود احمد محمد خليل مراد8822

127.5شمس اسامه احمد يونس8823

107.5شهد احمد عبدالنبى احمد عيسى8824

133.5شهد ايمن عقيبى ابراهيم حسانين8825

132.5شهد خالد صالح محمد حموده8826

122.5شهد رضا حسانين حسانين ابراهيم8827

57شهد رمضان جابر محمد عبدالعزيز8828

109.5شهد على عبدالحميد احمد شريف8829

137شهد قطب محمود قطب على بدوى8830

99شهد محمد السيد محمد عبدالحميد8831

106.5شهد محمد ممدوح جمعه بسيونى8832

129.5شهد مصطفى محمد الزواوى8833

99.5شهد هانى احمد عبدالمجيد الشهاوى8834

131صابرين محمد ابراهيم مبروك مبروك8835

121.5ضى ابراهيم محمد بشير عبدهللا8836

81عائشه شريف فتحى عبدالوهاب مغنم8837

80.5عايده محمد رجب محمد ابراهيم8838

112عزه محمد محمود حافظ الجندى8839

135عهد محسن عبدالرحيم ابراهيم اللقانى8840

96.5غاده مسعد محمد سعيد8841

117فاطمه احمد عبدالفتاح عبدالفتاح8842

110.5فاطمه مختار محمد خزعل يوسف8843

116فايزه محمد اشرف السيد ذكى البشبيشى8844

135فرح بدير محمد عبدالبارى ابراهيم8845

128فريده سعيد مرسى محمد الديب8846

130فيروز محمد كمال كامل االلفى8847

77.5مريم فكرى ابراهيم محمد النحاس8848

122.5مريم محمد عبدالوهاب على حماد8849

126ملك ابراهيم محمود عوض هللا عويضه8850
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86.5ملك حسن طه حسن سليمان8851

96.5ملك عصام بسيونى بيومى البنا8852

120ملك فتحى فتحى محمد السماحى8853

77ملك محمد مصطفى ابراهيم سيد احمد8854

113.5منار يوسف ابراهيم يوسف شبانه8855

134منة هللا منتصر محمد طحاوى8856

129منه احمد مصطفى محمود يوسف8857

127.5منه هللا ابراهيم فتحى بدوى الخياط8858

69.5منه هللا السيد غازى بكر غازى8859

108.5منه هللا هانى محمد عبدهللا البرهامى8860

50منه شبل طلحه ابراهيم السيد8861

93منه محمد سعد محمد اللمعى8862

121منى فرحات محمد ابراهيم حبيب8863

126.5منى محمد انور احمد الحداد8864

115مى محمود السيد محمد على8865

87ميار محمد ابراهيم محمد النحاس8866

118.5ميرنا عماد ابراهيم ابراهيم عثمان8867

118نادين محمد ابراهيم السيد حافظ8868

122.5ندا صبرى مصطفى طلحه فرج8869

92ندى السيد عنتر السيد عمر8870

56ندى السيد محمد قطب الغنام8871

120.5ندى حسنى عبدهللا ابراهيم الشافعى8872

134.5ندى خالد احمد عبدالفتاح شنح8873

121.5ندى عبدالحميد ابراهيم كيالنى العوضى8874

124.5ندى محمد محمد محمود الجبالى8875

78ندى محمد منصور السيد محمد8876

70نعيمه ابراهيم دسوقى احمد8877

90.5نهى فوزى حامد الهياتمى8878

104نور مجدى عبدالكبير عبدالحميد عبدالعال8879

102.5نور مصطفى محمد المصلحى احمد عفان8880

136نوران احمد حمدان سليمان فرج8881

125.5نوران وليد فاروق عبده عبدالحميد8882

133.5نورهان ايمن عبدالحليم على نايل8883

134.5نورهان كامل صبحى محمد جمعه8884

116نورهان وليد عبدالعظيم عبدالسالم8885

126نوريان محمد فوزى مصطفى الجريدى8886

133.5نورين محمد محمود مصطفى عبدالعزيز هاشم8887

129.5هاجر رمضان فتحى عبدالهادى حامد8888
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121.5هاجر عيد احمد سعاده على غالى8889

138.5هاجر مجدى بدوى بدير بدوى عليوه8890

131.5هاله عبدالغنى الشناوى مرسى الفخرانى8891

123هبه هللا محمد محمد ابراهيم الهارونى8892

126هبه رجب على سيف النصر8893

113هدى محى فريد محمد حسانين8894

133.5هدى مصطفى عبدالحميد محمود الشربينى محمد8895

136.5هناء محمد معوض احمد المرسى ابراهيم8896

127هويدا عبدالحليم رمضان السيد8897

135هيام محمد فتحى محمد ابوشارب8898

58ياسمين على محمود احمد العاصى8899

136يسرا هانى محمد ابوالنجا شام8900

115.5يمنى حسن عثمان محمد منصور8901

132يمنى وحيد احمد العطافى الزغيبى8902

124.5ابراهيم محمد ابراهيم على زين8903

103.5ابراهيم محمد ابراهيم محمد النحاس8904

113.5ابراهيم محمد محمود حسين8905

122.5احمد ابراهيم عبدالحفيظ السنباطى8906

97 احمد ابواليزيد ابواليزيد ابراهيم السيد8907

103احمد احمد السعيد السيد راضى8908

75احمد احمد عبدالمنعم احمد حيدر8909

112.5احمد حسن احمد حسن السيد8910

112.5احمد حسن السعيد على موسى8911

130.5احمد حمدى السيد عبدالحميد شريف8912

124احمد سامح محمد محمد احمد8913

85احمد سمير المحمدى حامد النجار8914

81احمد صبحى محمد احمد رضوان8915

89احمد عالء محمد عبدالسالم محمد8916

83احمد عماد محمد عبده فال اللوته8917

132.5احمد فوزى الجالى عبدالونيس8918

86.5احمد كمال السيد محمود الغنام8919

136احمد ماهر مراد محمود خليل8920

126احمد محمد السيد احمد الحداد8921

107احمد محمد عبدالنبى محمود مصطفى االشوح8922

134احمد محمد فتحى ابراهيم على8923

89احمد محمد فوزى محمد عيسى8924

107.5احمد محمد مبروك عبدالسالم مبروك8925

100احمد محمد متولى بدير العافى8926
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99احمد محمد محسن محمد عكاشه8927

77احمد محمد محمود ابراهيم حسن8928

102.5احمد محمد مسعد احمد سكر8929

86احمد مصطفى احمد محمود كامل8930

130.5احمد مصطفى محمد سعد عزالدين8931

127.5احمد نبيل كرم هللا عبدالعزيز كرم هللا8932

114احمد نبيه حلمى بسيونى يوسف8933

132.5احمد هاني سراج حسين المسيري8934

114اسامة سالمة فتحي غازي مرزوق8935

126الحسن طارق مصطفى زيتون8936

124الحسين طارق مصطفى زيتون8937

125الدسوفى عبدالعزيز الدسوقى عبدالعزيز جمعة8938

128.5السعيد محمد السعيد علي محمود8939

92السيد جابر حسان درويش جعفر8940

90السيد كمال السيد محمود الغنام8941

106انس مصطفي بدير بديرمحمد ابويوسف8942

113ايمن احمد محمد مصطفى ميره8943

108.5باسم حسام الدين فوزي محمدالنجار8944

110بدير ناجى بدير احمد شعيب8945

105بسيونى ايهاب بسيونى ابراهيم المغربى8946

104بهاء فتحى البرعى محمودمحمدالبرعى8947

107جمال وليد علي حطيبة8948

116.5حذيفه اشرف عبدالفتاح عبدالفتاح الطناحى8949

115.5حسام نبيل بدير محمد على نعيم8950

82.5حسن حمادة حسن فتوح محمودالشناوى8951

108.5حسنين مختار عبدالمعطى نصار8952

115.5خالد اسماعيل مرسى ابراهيم البرقى8953

129.5خالد محسن مجدى فرج عبدالعزيز8954

134ذياد محمد محمود محمدعيد8955

113.5رضا حسن عمران عبده القاضى8956

102.5رمضان مصطفى رمضان مصطفى رمضان8957

126.5زياد جابر فتحى عبدالهادى السماحى8958

111.5زياد حمدى ابراهيم محمد سيداحمد8959

109زياد طلحه محمد على ابراهيم8960

129زياد عامر الشراكى احمدالخطيب8961

98زياد عمرو عيد شبانه8962

136.5زياد محمد رجب السيد طلحة8963

129زياد ممدوح اسماعيل حسن عامر8964
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127.5زياد ناصر السيد حسين عامر8965

128.5سمير عالء سمير السيد بسطويسى8966

138سيف الدين السيد عبدالفتاح احمدمحمدابوجبل8967

122.5سيف الدين بكر بكر غازى السماحى8968

99.5صبرى محمد صبرى اللقانى8969

119صالح زين العابدين كمال عبده البزاوي8970

137طاهر ايهاب طاهر حسن المغازى8971

120طه فكرى طه عبدالحميد الزواوى8972

126.5عادل اشرف السعيد خليل جزر8973

110عادل عالء الدين ابراهيم عبدهللا شحاته8974

119.5عاصم نبيل جالل عبده جالل8975

137.5عبدالرحمن ابراهيم احمد محمود العش8976

134عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدالمحسن8977

126.5عبدالرحمن احمد رجب علي عامر8978

102.5عبدالرحمن اشرف محمدعبدالحميد البرهامى8979

121عبدالرحمن عادل محمد احمد العاصى8980

125.5عبدالرحمن عطيه السيد محمد الجريدى8981

97.5عبدالرحمن عالم احمد على على يونس8982

134عبدالرحمن على عبدالرازق السيد حمادة8983

137عبدالرحمن مجدى عبدالمنعم السنور8984

117عبدالرحمن محسن على متولى بسيونى8985

124عبدالرحمن محمد احمد محمد عثمان8986

132.5عبدالرحمن محمد عبدالمعتمد احمد النجار8987

132عبدالرحمن محمد محمد ابوالفتوح شريف8988

117عبدالرحمن محمد محمود محمد الطباخ8989

134عبدالرحمن محمد مصطفي محمد  احمد الفره8990

137عبدالرحمن مدحت عبدالسالم عابد احمد8991

138عبدالرحمن مسعد حامد بيومي مصطفي8992

119.5عبدالرحمن منتصر مرسى عبدهللا ريتون8993

129.5عبدالرحمن نصر حسن نصرحسن8994

135.5عبدالعزيز عبدالعال عبدالعزيز يوسف العجيلى8995

128.5عبدالفتاح سعد عبدالفتاح احمد قوره8996

126.5عبدالفتاح محمد عبدالفتاح قايض8997

95عبدهللا احمد عبده احمد غريب8998

122عبدهللا السيد عبدهللا حسن  خليل8999

135.5عبدهللا رضا جمعه عقل على9000

119عبدهللا صبري محمد عبدالعزيز العجيلي9001

134.5عبدهللا عبدالعزيز عبده محمد عتمان9002
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131عبدهللا مجدي عبدالحليم السيد عطية9003

118عبدهللا مجدى مصطفى محمد عويس9004

125.5عبدهللا نبيل عزت السيد الجعبري9005

136.5عدى عالء جمعة ذكى عبدالصادق9006

136.5علي السيد علي حسين علي عامر9007

120.5على جمال خلف ابوزيد9008

122عماد عمرو عبدالمنعم خليل الخياط9009

111عمار السيد محمد السيد ابراهيم9010

114عمار عاطف شعبان فهمى شعبان9011

123عمار محمد السيد بسيونى الخطيب9012

135عمر جمال محمد ابراهيم نايل9013

112عمر جمال يوسف خليل ابراهيم9014

126.5عمر رضا رمضان محمد صقر9015

118عمر عاطف سيد محمد مرسى9016

137عمر فتحى احمد محمد ابراهيم9017

100عمر محمد كمال محمد ابوالعز9018

124عمر محمد محمد سعيد الحسيني9019

85.5عمرو احمد محمود ابراهيم حسن9020

97عمرو اشرف محمود الشافعي موسى9021

92عمرو رجب سمير الدسوقي نصار9022

104.5عمرو شريف فوزي محمد النجار9023

126فارس عبدالسالم خضر الصعيدى9024

124.5فتحى احمد عبدالعاطى لملوم9025

127.5كريم احمد محمد مصطفى جاد9026

133.5كريم هاني عبدالنبي رجب احمد9027

116.5مازن ثروت رمضان صديق9028

112.5مازن عادل احمد محمد الصادق9029

131مجدى احمد عبدالعاطى لملوم9030

132محسن اسماعيل السيد اسماعيل الحداد9031

129.5محمد ابراهيم ابراهيم محمد حسن9032

126.5محمد احمد السيد احمد الحداد9033

132محمد احمد حسن شحاته عابدين9034

136محمد احمد مبروك عبدالسالم مبروك9035

120.5محمد احمد محمد مصطفى محمد9036

126.5محمد اسامة محمد السيد شتا9037

110محمد اشرف رمضان حسن السماحى9038

114.5 محمد اشرف قطب ابراهيم قطب9039

130محمد السيد على مصطفى القربه9040
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128.5محمد امجد عبدالفتاح طه البزاوي9041

114.5محمد حمدي ابوالفتوح السماحي9042

123.5محمد حمدى السيد عبدة محمد9043

130.5محمد خليل محمود خليل الشربينى9044

122.5محمد خيرى مرسى محمدعوض9045

127محمد درويش نصرالدين درويش9046

122.5محمد طلحة عطية طلحة ابوزاهر9047

114محمد عبدهللا عبدالعاطى محمد النحاس9048

119محمد عبدالمنعم عبدالسالم طه الروينى9049

105محمد عصام محمد محمد السيد9050

89.5محمد على محمد عبدالحليم9051

112محمد عماد علي حسن علي9052

123.5محمد عمرو خليل محمد خليل9053

121.5محمد عيد مراد مفتاح محرم9054

124.5محمد متولى فتحى بسيونى متولى9055

102.5محمد محمد عبدالمنعم رمضان احمد9056

102محمد محمد نبيه عبدالعزيز9057

107.5محمد وليد زغلول صالح اللفانى9058

106محمد ياسر محمد نجيب متولى محمود9059

127.5محمود ابراهيم عبدالغنى محمد عبدالغنى حسين9060

123محمود ابراهيم محمود ابراهيم الجمل9061

110محمود احمد محمد طلحه موسى9062

124محمود طلحة شعبان مصطفى عيسى9063

97.5محمود فتحى مصطفى عبدالخالق زيتون9064

93.5محمود محمد على عبدالرحمن المصرى9065

111محمود محمد محمود مسعود عيد9066

118.5محمود محمود عبدالحميد بسيوني رضوان9067

127.5محمود مسعد فتحى عبدالهادى حامد9068

118محمود مصطفى محمود احمد على9069

125محمود معتز احمد يوسف النجار9070

128.5مصطفى ابراهيم محمد السيد مصطفى9071

126.5مصطفى ايهاب منير فتح هللا جنيدى9072

122مصطفى بدوى عبدالخالق عبدالمجيد بسيونى9073

106.5مصطفى حماده مصطفى قطب السيد9074

74.5مصطفى كامل صابر عطيه احمد9075

123مصطفى محسن كمال السيد قابل9076

112.5مصطفى محسن مصطفى محمد عبدالعال9077

126.5مصطفى ياسر مصطفى مصطفى مصباح9078
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133معاذ ايمن محمد طحاوى عطا هللا9079

126معاذ خالد محمد ابراهيم على9080

130.5معاذ عصام محمد عبدهللا البربرى9081

129مهند مصطفي السيد عبدالرحيم قاسم9082

111مينا ناجى ذكى ابراهيم عطا هللا9083

90نادر محمد احمد على احمد العافى9084

132نشات نشات عبدالباري مصطفى غازي9085

100.5وليد محمد علي ابوشعيشع متولي9086

113.5يحى هشام محمد الحصافى فؤاد صيره9087

102.5يوسف جمال عبدالنبى مصطفى الشناوى9088

76يوسف حسن حسن احمد على الصعيدى9089

127يوسف سالم جمعة بسيونى البربرى9090

100يوسف شعبان مصطفى حسن9091

98.5يوسف طارق احمدابراهيم سليمان9092

108يوسف عادل يوسف احمد الشافعى9093

131.5يوسف عمرو محمد رجب عامر9094

101يوسف ماهر على السيد محمد سنار9095

118.5يوسف مدحت صبرى احمد عبده شامه9096

129يوسف مصطفى عوض محمد حفناوى9097

101.5يوسف مصطفى فوزى مصطفى الجريدى9098

98.5يوسف نادر حمدان محمد عبدالجواد9099

114احمد ايمن احمد بدير9100

74.5احمد بسيونى فوزى عبدالقوى9101

87احمد محمد ابراهيم جمعة9102

70احمد محمود احمد محمود9103

65.5اسالم كامل محمد سالمه غازى9104

91السيد فتوح السيد على9105

119.5بسام مهدى محمود محمد عطيه9106

106حازم خالد عبدالرازق عبدالمجيد9107

67حلمي وليد حلمي علي9108

73حمادة محروس محمد محمد عبده9109

79.5سعيد علي علي عبدالجواد9110

79عبدالرحمن مصطفى حسن محمد9111

56عبدهللا مرسي محمود محمد9112

63.5عمار محمد بسيونى محمد9113

73عمار مصطفي السيد علي9114

98فارس مسعد ابوبكر السعيد9115

60فتحي محمد فتحي محمد9116
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82محمد اشرف احمد محمد9117

65محمد خالد محمد هنداوى9118

76.5محمد فارس محمود علي9119

110.5محمود عماد محمد فرحات9120

108.5محمود فكري حميدة محمد9121

121.5اسراء رمضان رجب علي9122

124.5اسراء محمد عوض احمد9123

134.5اسماء ابراهيم احمد محمد9124

131اسماء محمد عبدالسالم محمد9125

131اسماء محمد عوض احمد9126

128.5امانى عبدالفتاح ابراهيم عبدالعزيز9127

119.5اية نصر احمد محمد9128

122بسمة محمد دسوقى بسيونى9129

45خلود جمعة حسن ابراهيم9130

127.5روان سعد عبدالقوى محمد9131

125.5زينب كمال يوسف محمد9132

129زينب هالل محمود ابوالسعود9133

121.5سماح سامي سعيد سعداوي9134

107شهد رمضان مصطفي احمد9135

129.5شهد علي محمد عبدالحميد9136

133.5شهد لطفي خفاجي احمد9137

137.5منه طلعت عبدالمهدي عباس9138

135مي وائل عطية بسيونى9139

62.5ندا محمود محمد محمود9140

135.5ندا ياسر عبدالفتاح عبدالجيد9141

138ندي هشام محمد محمود9142

108هايدى محمد شعبان محمد9143

130ياسمين محمد عطية ابراهيم9144

89ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم الصعيدي9145

100ابراهيم محمد شوقى محمد سعد9146

86ابراهيم محيرب محجوب محيرب9147

122احمد رفاعى محمد رفاعى9148

59.5احمد شعبان عطيه جادو عطية9149

82.5احمد محمد احمد مصطفى شاهين9150

81.5احمد محمد راشد طلبه9151

129.5احمد مسعد ابراهيم عبدهللا السيد9152

77باذ انور سيد قبيصى9153

97جمال السيد عبدالسيد عبدالفتاح بليح9154
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74.5رضا السيد سعد السيد مصباح9155

99رمضان السيد عبدالسيد عبدالفتاح بليح9156

135.5زياد السيد يوسف محمد9157

130.5شادى ابراهيم على السيد زين العابدين9158

125صالح رضا الشوادفى عبدهللا9159

115ضياء على محمد محمود يوسف9160

117.5عبدالرحمن العنانى رمضان حسن جمعة9161

126.5عبدالرحمن مدحت محمود علي المليجي9162

105.5علي عبدالعزيز علي عبدالعزيز9163

117على محمود عيسوى محمد عميره9164

95فارس السيد عبدالسيد عبدالفتاح9165

122فاروق خيرى عبدالفتاح محمود9166

132كريم ناجي عطية رمضان9167

128مازن جمعه جاد بركات9168

128محمد ابراهيم رشاد ابراهيم عوض9169

120.5محمد ابراهيم محمود عبيد9170

132.5محمد حمدين نوح ابراهيم9171

86.5محمد شعبان عبدالمقصود عبدالسالم9172

113محمود عبدالعال عبدهللا عقبة9173

131.5محمود عبدالنبى ابراهيم محمد سليمان9174

113.5مصطفى عابد جباره ابراهيم9175

107.5هادى محمود صالح مصطفى احمد9176

129.5اسراء عيد ابواليزيد عبيد9177

136.5اسماء احمد السيد عبدالرحيم9178

135االء عماد بسيوني انور علي جادهللا9179

123انوار عطيه مصطفى رمضان9180

135.5ايمان رمضان سالم فتوح9181

88ايمان مفرح عبدالمعطى عبداللطيف9182

130حبيبه سعد عبدالكريم عبدالنافع9183

95حنين عبدالسالم عبدالمقصود عبدالسالم9184

134رنا رانى محمد عباس ابراهيم9185

138روان نادر صادق ابراهيم9186

106.5ساميه عزت عيد عيد حسن9187

107.5شهد فرج علي علي9188

136.5شيماء عزت حافظ الدسوقى9189

125عبير رجب مجاهد محمد جادهللا9190

83ملك مصباح ربيع مصباح محمد9191

131منار شعبان صالح مصطفي9192
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130.5نورهان مصطفى اسماعيل عبدالرحيم9193

135هاجر منير عبدهللا السيد رفاعى9194

131هالة احمد حمدي احمد جادهللا9195

89.5ورده رمضان عبدالمقصود عبدالسالم9196

101.5والء جمعه راجح سعد عرفه9197

80.5والء ماهر جودة السيد مصباح9198

90احمد الحسينى متولى الطنطاوى9199

113احمد محمد ابراهيم الوكيل9200

122.5احمد محمد كارم الزرقانى9201

105اسالم صبرى يوسف الشهاوى9202

126اسالم عطا جمعة ابراهيم9203

122.5اسالم محمد عزوز علوانى9204

104.5السيد محمد السيد محمد9205

73بهاء فايز حجازي ابراهيم حسب هللا9206

63.5رمضان رزق ايراهيم الدرني9207

46.5صابر جمعه عبدالعزيز سليمان9208

59.5عبدالرحمن السعيد عبدالمنعم احمد9209

87.5عبدهللا الشحات متولى الطنطاوى9210

103.5عمر فرج محفوظ محمد9211

0عمر محمد حمدان عبدالحكيم السيد9212

54.5فارس الشحات السيد بهجات9213

64كريم مصطفى السعيد احمد9214

115.5محمد حسام ابراهيم عطية9215

83.5محمد صابر رمضان الطنطاوى9216

61محمد عاطف جمعة محمد9217

49محمد عبدالحليم حمودة على9218

74.5محمد عثمان بسيونى عثمان9219

76محمد ياسر المنشاوى العربى9220

69.5مروان متولى امين عطية9221

67.5يوسف فايز الشودافي عبدالرازق9222

134.5اسماء حاتم عبدهللا الشهاوى9223

132الزهراء وليد عطيه سليمان عطيه9224

69.5ايه ياسر امين مصطفى9225

97دنيا احمد حسنى عطية9226

78دنيا جمال طلعت سليمان عطية9227

92رباب رضا محمد رمضان9228

125رحمة وائل صالح رمضان9229

122رشا جمال طلعت قنديل9230
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120.5رضوه شوقى محمد زينهم9231

138روان ابراهيم محمد عطية9232

74.5روضة محمد عبداللة محمد9233

139سارة حامد راشد فريد9234

114.5ساره تامر عبدالفتاح على عسكر9235

95.5شيماء خالد عطية سليمان9236

77عزيزة محمود عبدالعزيز احمد9237

69فطمة رزق ابراهيم الدرني9238

120.5مى محمد سعد سالم9239

107.5ندى خيرى محمد فريد9240

120ندى عاطف السعيد احمد9241

97.5هانم ربيع السيد ابراهيم9242

131.5هبه هللا حامد عبدالعزيز الصوفانى9243

126.5يارا محمد حافظ قاصد9244

111.5ابراهيم رجب ابراهيم على ابراهيم9245

85.5ابراهيم رضا محمد ابراهيم قطب9246

125.5ابراهيم رمضان عبدالسالم السيد علي9247

120.5احمد خالد زكريا عبدالحليم الجوهري9248

117احمد رشاد محمد ابراهيم حماد9249

89احمد رضا محمد احمد بدر9250

110.5احمد صابر محمد عبدالعاطي الهوارى9251

137احمد صبرى احمد فتوح ابوالنجا9252

137احمد عبده محمد مليجى عوض9253

95اسامه رمضان السعيد محمد مطاوع9254

128.5اسالم عمادالدين عبدالسيد ناصر9255

82.5اسماعيل جمال محمد اسماعيل الرويني9256

88اسماعيل دسوقى اسماعيل احمد منصور صالح9257

79.5حسام حماده السيد قنديل حسين9258

112حسين عبدالمنعم عيد محمد السخاوى9259

114خالد محمد عبدهللا احمد مطاوع9260

87.5خالد وليد فتوح عبدالفتاح قنديل9261

88.5رمضان مختار رمضان احمد9262

116زياد السيد سعداوى بسيونى شليل9263

114زياد يحى زكريا عبدالحليم9264

105عبدالعزيز حسين علي عبدالعزيز عيسى9265

121عبدهللا ابراهيم عبدهللا احمد مطاوع9266

60.5علي صابر على احمد منصور9267

134عمر صابر بكر ابراهيم حسين9268
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100محمد ابراهيم يوسف احمد يوسف9269

133.5محمد احمد بسيونى عبدالرؤف يوسف9270

133.5محمد اشرف عوض عمر ميره9271

89محمد السيد شعبان السيد مطاوع9272

135.5محمد بسيونى عبدهللا على حماد9273

62محمد حميده حسن حسن طاحون9274

110محمد رمضان محمد ابراهيم مطاوع9275

98.5محمد عبدالناصر شعبان محمد حسنين قمر9276

109محمد عوض حسين فتوح ابوالنجا9277

119محمد محمود محمد عبدالغفارحماد9278

124.5محمد محمود محمد محمود منصور9279

111محمد يوسف محمد عبدالعاطى الهوارى9280

121.5محمود صبحى حسين فتوح ابوالنجا9281

91محمود محمد السيد محمد حماد9282

136محمود يوسف شحاته يوسف الشراكى9283

126.5اسراء السيد عبدالرازق السيد الشراكي9284

127.5اسماء السعيد احمد السيد هاشم9285

137اسماء حمدى السعيد عبدالباسط محمد9286

137اسماء حمدى عبدالحميد محمد الروينى9287

137اسماء نصرالدين كمال محمد عمر9288

134.5امل على السيد على عيسى9289

134امل محمد شحاته يوسف الشراكى9290

136ايمان السعيد سعد السيد يوسف9291

98ايمان حسنى سعيد حسين غازى قنديل9292

126.5ايمان كمال عيد محمد السخاوى9293

132ايه رمضان محمد رمضان عبدالقادر عقل9294

112.5تغريد طلعت السعيد اسماعيل التاجر9295

108.5حبيبه اسماعيل الشاملى اسماعيل احمد التاجر9296

94حنان محمد ابراهيم مجاهد المهدى9297

135.5حنين عبدالستار عبدهللا محمد عبدهللا9298

106.5خلود رزق على رزق ابراهيم9299

90خلود عماد عبدالعاطى بسيونى عبدالقادر الشاعر9300

138.5دنيا رضا محمد ابراهيم البانونى9301

131دنيا هانى رمضان عبدالباسط محمد9302

108.5دنيا وائل محمد عبده حميده9303

103.5رحمه محمد حمدين محمد البانوبي9304

95رشا ياسر ممدوح ابراهيم عمار9305

133.5رغد ايمن رشاد حشيش9306
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119روان احمد حماد خاطر حماد9307

138سعاد عبدالصمد محمد غازى9308

129.5سماسم محمد حماد خاطر حماد9309

114شروق بدر عبدالمطلب عبدالرازق محمد9310

119شروق محمد عبدالعظيم الدقاق9311

104.5شهد سامى محمد اسماعيل صالح9312

126.5شهد صبحى جمال عبدالباسط البانوبى9313

135.5شهد غازى عبدهللا عبدالعال قنديل9314

128شهد محمود عبدهللا حسين قنديل9315

99.5شهنده عثمان محمد عثمان احمد9316

134.5شيماء يونس محمد عبدالرحيم الخولي9317

99صفاء ايمن ابراهيم حافظ موريش9318

77فاطمه صابر على احمد منصور9319

86فرحانة عبدالفتاح حسين الوهيدى9320

111.5ليلى عماد محمد ذكى مرسى الخولى9321

116.5مروه احمد عبداللطيف عبده حميده9322

109مريم اسماعيل ابراهيم محمد فرج ميره9323

107مغرده ربيع ابراهيم محمد الرويني9324

107.5منار شعبان نجاح مسعود على مسعود9325

120.5منار على عبدالنبى على الجزار9326

114.5مني محمد مصطفي عمر الهوارى9327

74.5مى فرحات عبدالعزيز عبدالجواد مسعود9328

118نجالء فتحى السيد حسن طاحون9329

128ندى راغب كمال محمدعمر9330

126نورهان صالح عبدالمحسن عبدالواحد خضر9331

108.5نورهان عماد شوقى السيد احمد بدر9332

87.5هاجر محمد اسماعيل عبداللطيف اسماعيل9333

104.5ياسمين خيرى رمضان احمد شلبى9334

92.5ياسمين زغلول محمد عبدالعزيز الشاعر9335

109ياسمين مدحت ابراهيم احمد عالم9336

105.5احمد سعد محمد ابوسمرة9337

26.5احمد شعبان حمدى احمد9338

13.5احمد عبدالعزيز حماد عبدالعزيز الهوارى9339

100.5احمد عوض عبده احمد بسيونى9340

137.5احمد فوزى محمد محمدعبده9341

18.5احمد فيوض فريج عبدالمجيد فيوض9342

97.5اسالم بسيوني ابراهيم بسيوني عمر9343

11جمعة محمد محمد عبدالفتاح اسماعيل9344
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27.5ذياد كرم عمر ابراهيم باظه9345

119.5رضا بالل محمد حسن ابوزيد9346

53.5رضا سليمان عبدهللا غنيم ابوشنب9347

42سيف السيد محمد السيد مصطفى المغنى9348

132صالح فتوح الشازلى محمد عبدهللا9349

114.5عادل سعد عبدالسالم يونس المغنى9350

32عبدالرحمن احمد مصباح محمد الحناوى9351

110.5عبدالرحمن عالء الدين بدير محمد9352

37.5عبدالرحمن محمود ناصف محمود عويدان9353

53عطيه محمد عطيه خميس نصار9354

27.5عالء محمد كمال عبدالونيس شعبان9355

40.5على حاتم محمد على فيوض9356

31.5عمار احمد ماهر عبدالقادر شعبان9357

53عمار عبدالحميد عبدهللا غنيم ابوشنب9358

49.5عمار محمد فريد عبيد الشافعي9359

28عمر محمد عمر ابراهيم باظة9360

47.5عمرو محمد شحاتة ابراهيم الشهاوى9361

47.5عمرو مسعد طه الشاذلى9362

45.5فارس ايمن عبدالخالق محمد شحاته9363

58فارس ايمن مخلوف محمد9364

81.5فوزي مراد محمد خميس علي عبدهللا9365

105كريم رشدي صقر محمد السماحي9366

57.5مؤمن محمد عبدالعزيز محمد شحاته9367

76ماذن عبدهللا محمد بسيوني السبكي9368

38.5محمد اشرف محمد محمدالحيطاوى9369

125.5محمد انور على باظة9370

106.5محمد خالد فتحي يوسف زيد9371

81.5محمد خالد مبارك محمد الروينى9372

114.5محمد خالد متولى السبكى9373

123.5محمد خيرى عبدالفضيل حميدة خميس9374

58.5محمد ربيع عزت محمد شحاته9375

68.5محمد عبدالنبى شعبان حسين9376

38.5محمد عطية عباس عطية عطيه9377

100محمد اليق عبدالفضيل حميدة خميس9378

132.5محمود السعيد شوقى على محمد الصباغ9379

135.5معاذ فوزى احمد حسن ابراهيم9380

99نور خالد نور ابراهيم التاجر9381

95.5هالل ابراهيم عبدهللا غنيم ابوشنب9382
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123اروى رمضان محمد ابوشعيشع محمد9383

123اسراء احمد شعبان حسين ابراهيم9384

117.5اسراء وليد نور ابراهيم احمد التاجر9385

118.5اسماء الشربينى محمود محمد سليم9386

99.5اسماء عبده محمد بسيونى السبكى9387

72.5اسماء ياسر عوض خميس على9388

66.5االء احمد عبدالرحيم حسن يوسف9389

76االء رضا عبدالدايم يونس المغني9390

138.5االء مصطفى سعيد محمد الفخرانى9391

81.5امل بدير عمر عبدالحافظ9392

129.5امنيه محمد قطب عبدالفتاح اسماعيل9393

105ايمان ايمن سعد عبدالباقى عامر9394

127ايمان محمد يوسف يوسف السبكى9395

77.5ايمان يسرى حلمى محمد الغالى9396

136ايه رضا عبدالحميد السبكى9397

130.5ايه عصام احمد محمد عيد9398

132ايه مجدي مصطفى محمود زيد9399

136.5تقى هشام درويش محمد الروينى9400

125.5جنة محمد حسن ابراهيم حسين9401

120.5حبيبة محمد ممدوح احمد سليم9402

131.5حسناء عرفة احمد محمد ابراهيم9403

84.5حنان سمير محمد حمد الشافعى9404

127.5حنان محمد كمال عطية مرسي9405

134دينا اسامة عبدهللا فرج فيوض9406

128.5دينا السيد فتح هللا محمد9407

109رانيا عبدالحليم مصطفى ابراهيم عمر9408

121.5راوية رمزي عيد حسن الحيطاوي9409

62.5رحمه احمد عطاهللا جبارة احمد9410

80رحمه رضا احمد عبدالونيس سيد احمد9411

62رحمه هشام عبدالفضيل حميدة نصار9412

103روان اشرف رمضان محمد احمد قاسم9413

111روان فرحات بسيونى على محمد بدوى9414

54.5روضة صبرى ابراهيم على الشباسى9415

64.5ريهام ابراهيم سعيد عبداللطيف ابراهيم9416

127.5ريهام احمد سمير محمد قطب المغنى9417

65.5ريهام سالم مختار عبدالسالم مقلد9418

136سارة رجب محمد منصور عبدالرحمن9419

132.5سارة عبدالكريم متولى محمود محمد9420
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62.5سعاد خالد السماحى صقر محمد9421

68سما محمود خميس عبدالمعطى الشناوى9422

46.5سماسم احمد ابراهيم مرسى على9423

41.5سناء خضر مصطفى سالم عبدالرحيم9424

69سهيله رضا ممدوح على9425

46شروق فتحى مصباح محمد الحناوى9426

116.5شهد رضا محمود احمد شحاتة9427

91.5شهد عطية على عطية حسين9428

39شهد فتحى مصباح محمد الحناوى9429

40.5شهد محمد احمد منصور عبدالرحمن9430

41شهنده رضا محمد سالم يوسف9431

133شيماء سعيد الشحات محمد عبدالفتاح9432

46عبير ابراهيم محمد خميس نصار9433

82عال بدر احمد احمد عالم9434

74.5علياء اشرف محمد احمد البغدادى9435

138.5علياء راضى مصباح عبدالمجيد فيوض9436

126فادية عاطف شعبان عرفة الجندي9437

112.5فاطمة امين محمد الشرنوبى ابوزيد الزينى9438

115فاطمة عطية شعبان ابراهيم الشرقاوى9439

114.5كريمة عيد السعيد عبدهللا نصار9440

100.5مروه عبدالباعث مصطفى احمد مصطفى9441

103مريم احمد الكومى احمد القاضى9442

126مريم مصطفى فريج عبدالرحمن سليم9443

125.5منى محمد سعيد محمد بدوى9444

125.5مها صبري السيد فرج علي9445

82مي خالد الجزار علي عبدالخالق9446

83.5ناهد فوزي كامل عبدالعزيز الهوارى9447

62.5نبية يحي ابراهيم ابراهيم القصاص9448

45ندى اسامة عطية كمال عطية9449

38نهى ايمن ابراهيم علي يوسف9450

120.5نورهان خالد علي عبدالخالق الجزار9451

108.5هاجر رضا محمد محمد البغدادى9452

95هاجر مصباح صقر محمد السماحي9453

119.5هالة مصطفى محمد منصور عبدالوهاب9454

75هايدى هيكل يسطويسى رجب هيكل9455

79.5هناء ابراهيم كامل الهوارى9456

109.5وسام رافت محمد محمد مصطفى المغنى9457

131ياسمين احمد يوسف السبكى9458
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138ياسمين محمد محمود بسيونى دسوقى9459

111.5ياسمين مصباح محمد ابوزيد9460

116.5ياسمين ياسر محمد عبدالجيد جباره9461

105ابراهيم ايمن ابراهيم عبدالقادر عوض طلبه9462

37ابراهيم جمعه محمد عبدالنبي المغنى9463

109.5ابراهيم زكريا ابراهيم السيد على عاصى9464

136ابراهيم عبدالناصر محمد على عاصى9465

21.5احمد ابراهيم عبدالستار احمد مصطفى9466

55.5احمد اشرف عطية محمد عدالن9467

55.5احمد ايمن سيداحمد على على9468

39احمد حسنى مصطفى عبدالعزيز مندور9469

24.5احمد خيري محمود محمد ندا9470

79احمد زكى محمد زكى محمد9471

67احمد عبدالعزيز عبدالنبي بدير9472

64.5احمد غازى احمد غازى الشربجى9473

31احمد فخري عبدهللا عبدالغفار عبدهللا9474

70احمد فريد عبدالمنجى محمود عبدالمقصود9475

61احمد متولى هالل عمر الغرباوى9476

115.5احمد محمد محمود ابراهيم عبدالفتاح9477

68.5احمد هاشم محمد رجب9478

76احمد ياسر رشاد بسيونى السيد9479

119اسامه عبدالغفار ابراهيم عبدالغفار ابوزيد9480

131.5اسالم كاشف عبدالجواد عبدالمرشد9481

28.5اسماعيل محمد اسماعيل محمد ابراهيم9482

42السيد ابراهيم منصور اسماعيل حجاج9483

16.5تامر رضا مصطفى عمر الغرباوى9484

128حسام ابراهيم السيد ابراهيم الهوارى9485

77.5حماده امام الشاذلى ابراهيم  الشاذلى9486

20خليل ابراهيم الشاملي محمد غازى9487

34رامي احمد رمزي حافظ عبدالرازق9488

36.5رضا ابراهيم محمد سليمان ابوالعبد9489

40.5رمضان ثابت رمضان السيد عيسى9490

97سعد ياسر سعد محمد عبده9491

31.5سيف وجدى عبدالعزيز ابر اهيم حيدر9492

25.5صابر اشرف رفعت لطفى الليثى9493

124.5صالح اهاب صالح عبدالواحد صالح9494

70.5عبدالرحمن حجازى عبدالرؤف عبدالكريم حجازى9495

42عبدالرحمن صبحى جالل عبدالغنى محمد عيسى9496
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15عبدالرحمن على حافظ حسين9497

118عبدالرحمن فيصل عبدالفتاح محمد ابوسيف9498

72عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد على عاصى9499

85.5عبدهللا عصام سالمه احمد يحى9500

31عبدهللا ماهر عبدالفتاح ابراهيم اسماعيل9501

112عبدهللا محمد عبدالمجيد محمد ابراهيم9502

121.5عبدالمجيد عمرو عبدالمجيد سيداحمد عاصى9503

40.5عزت عادل السيد عبدالسالم بسيونى9504

98على ابراهيم على عبدالرحمن ابوبكر9505

130.5عمار عبدالعزيز عبدالفتاح محمود9506

79.5كريم رمضان محمد عبدالجليل سليمان9507

128.5محمد ابراهيم السيد ابراهيم الهوارى9508

114.5محمد احمد فوزى عبدالمعبود عبدالسالم9509

94.5محمد اشرف السيد محمدهيكل9510

75محمد جميل اسماعيل علي عبدالعاطى9511

62.5محمد حاتم عبدالقادر طلبه عبدالقادر9512

57محمد حسني حسنين علي عقل9513

107.5محمد حمدى عوض بسيونى ابوسيف9514

83محمد حمدى كامل محمود مصباح9515

41محمد رضا فتوح عبداللطيف9516

93محمد سعيد محسب عبدالغفارابوزيد9517

95.5محمد صالح ابراهيم ابوالعزعبدالحميد حجاب9518

82محمد عبدالباسط عطية الشامخ عبدهللا9519

73محمد عصام سالمة احمد يحى9520

91.5محمد على عامر محمد عبدالحافظ9521

41محمد فتحى ادهم عبدالقادرالليثى9522

34محمد مصطفي زكريا محمد حميدة9523

55محمد ياسر محمد محمد ندا9524

67.5محمود الخطيب شوقى احمدحسن9525

87محمود السيد السيد عبدالغفار ابوزيد9526

89.5محمود عبدالنبى ابراهيم حسن جمال الدين9527

91مصباح محمد كيالنى عبدالفتاح سليمان9528

49.5مصطفي انور محمد محمد سليمان9529

49مصطفى رمضان مصطفى يوسف الشهاوى9530

103مصطفى محمد باشا ذكى عيسى9531

131.5معتصم محمد مصباح ابراهيم عبدهللا9532

44نصر عبدالحليم حافظ عبدالجيد محمد9533

36.5هشام مرسى عبدالعاطى مرسى الخميس9534
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36.5يوسف السيد محمود يوسف خاطر9535

96.5يوسف خالد محمد على رضوان9536

45.5احالم حسام الدين فتحى عبدالحكيم محمد9537

63احالم مصباح محمد مصباح حسن سالم9538

34اروى منصور السيد محمد9539

74.5اسراء احمد محمود عبدالستار محمود9540

66اسراء جمال عبدالغنى عبدالعزيز الدمنهورى9541

128.5اسراء سامح احمد مصباح السعداوى9542

125.5اسراء عبدالعزيز عبدالقوي عبدالمجيد زايد9543

88اسراء قطب خضر محمد قطب هللا9544

135.5اسراء محمد ابراهيم امين جمال الدين9545

135.5اسماء جمعة حسن ابراهيم سيلمان9546

138.5اسماء حسين علي عبدالعاطي ندا9547

30.5اسماء سعد لطفى محمد الليثى9548

126اسماء فكري رمضان معوض العيسوى9549

134.5اسماء محمد فوزى محمد محمد ابراهيم9550

54.5اسماء محمود محمد هنداوى محمد9551

136االء رمضان شحاته عبدالعزيز محمد الليثى9552

99االء رمضان هنداوى محمود9553

28االء شعبان عبدالعال بسيونى9554

105.5اميرة السعيد عبدالمنعم برعى محمد9555

74اميرة كمال محمد المالح9556

137.5اميره اشرف احمد على عبدهللا9557

124ايمان ابراهيم على محمدعلى9558

75ايمان احمد محمد احمدعلى9559

100ايمان سامى رجب عباس خفاجى9560

119ايه عبدالسالم عبدالفتاح بسيوني جمال الدين9561

111ايه فراج سعد فراج جمال الدين9562

53.5حنان الشاملى ابراهيم حسن رضوان9563

119.5حنين ابراهيم عبدالباعث عبدالعزيز9564

90.5حنين عادل السيد ابراهيم موسى9565

25خضره محمد مصطفي سالم محمد9566

40خلود محمد السيد شحاته يونس9567

53.5داليا عدلى مصطفى عبدالعزيز مندور9568

80.5رحمة ابراهيم محمد احمد على9569

74رحمة جمعة عياد احمدسالم9570

46.5رغدة رمضان محمد عبدالواحدالشرقاوى9571

53رغده محمد زكريا محمد على9572
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46رقية سمير عزت بهجت احمد9573

122.5ريهام عابد السيد معوض العيسوى9574

87.5زينب نصر محمد بسطويسى فرج9575

128.5ساره رمضان احمد اسماعيل حسب هللا9576

106ساره سعيد بدير بيومى الجزار9577

25.5سماح عزيز الدين عبدالغنى محمد عيسى9578

74.5سهير رمضان عبدالغنى ابراهيم يوسف9579

52.5سهيلة نادي عبدالمنعم محمود يوسف9580

37.5سهيله سعد محمد دسوقى9581

81سهيله فرج مكاوى السيد مكاوى9582

104.5شروق تامر عبدالوهاب عبدالعزيزعلى9583

118.5شهد خالد بدير بيومى9584

116شهد عماد السيد حسن محمد عبدالسالم9585

119.5شهد هانى عبدالوهاب عبدالعزيز9586

75شيرين محمد كمال عوض طلبة9587

105شيماء عبدالناصر يونس عبدالجوادوهبه9588

72.5شيماء محمد حسين عبدالرحمن بكر9589

42.5عزه اكرم عبدالعاطى مرسى9590

47.5عواطف ابراهيم محمد محمود الخولي9591

118فتحية اسماعيل عبدالعزيز عبدالغني عيسي9592

139فرح سوراج ابوزيد ابراهيم9593

101لوال محمد بريشة عبدالقادر بريشه9594

135.5مايسة فاروق محمد سعد ابراهيم9595

77.5مرفت رمضان محمد صالح صالح9596

91مريم محمد احمد عمر الغرباوى9597

115.5مريم محمود خضر محمد قطب9598

80.5منار حسنى اسماعيل ابراهيم اسماعيل9599

97منة السيد ابراهيم حسن مصباح9600

108ندا ابراهيم محمد احمدعلى9601

107.5ندى احمد محمد ابوعلي9602

92نرمين سعيد بسيونى راشد عمران9603

74نها رضا عبدالشفيع مسعود عبدالشفيع9604

79.5نها وحيد سمير مصطفي محمد9605

138.5نور زين العابدين فتوح ابراهيم خفاحى9606

83نيرة رمضان عنتر مصطفى ابراهيم9607

77.5هدير السيد محمود على على9608

135هناء سامى احمد السيد عبدهللا9609

31.5وفاء محمد مرشدى عمرهنداوى9610
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107.5ياسمين سعد البدرى عبدالهادى احمد9611

86.5ابراهيم السعيد عبدالنبى عبدالجليل على9612

74احمد حامد غريب محمد فرج9613

97احمد حمدى بدير حسين الصباغ9614

105.5احمد كامل عبدالستار كامل عبده9615

76.5احمد محمد مصباح سليمان على9616

120.5احمد منصور محمد منصور عبدالخالق9617

118.5اسامة ثابت عبدالمجيد يونس عبدالمجيد9618

106.5راجح محمد راجح عبدالفتاح خميس9619

119.5عبدالرحمن بسيونى عبدالرحيم احمد الشرقاوى9620

124عبدالرحمن بسيونى عبدهللا عبدالعزيز زايد9621

92.5محمد ابراهيم مختار احمد يوسف9622

100محمد خطاب ابوالخير عبدالرحمن خطاب9623

123.5محمد نصر عبدالمجيد يونس9624

120.5محمود ابراهيم عبدالرحيم الشرقاوى9625

89.5محمود عبدالباسط عبدالحليم محمد عبده9626

75.5محمود عبدالنبى عبدالفتاح السيد على9627

110.5محمود محمد محمد عبدالحكيم محمد عبدالحكيم9628

135وائل زهران عبدالنبى الشرقاوى9629

100يوسف شعبان على عبدالجليل العشرى9630

135احسان محمد اسماعيل جالل محمد9631

121.5اسماء ثابت عبدالمجيد يونس عبدالمجيد9632

136.5اسماء محمود محمد احمد محمود9633

136اسماء يسرى عبدالعظيم محمد عبده9634

87اميرة مصباح فوزى عبدالرحمن خطاب9635

101.5امينه خالد محمد محمد حسن9636

138.5ايمان ياسر خير عبدالرحمن خطاب9637

113براءه جالل محمد محمد حسن الخولى9638

138.5رجاء عماد محمد السيد الشرقاوى9639

128شرين شعبان على عبدالجليل العشرى9640

103شيماء محمد متولى عبدالعزيز زايد9641

119.5غاده محمود ابراهيم محمد محمود العشرى9642

133.5فاطمة السيد خضر محمد قطب9643

135نورهان حسنى عبدالمجيد يونس اسماعيل9644

69.5ابراهيم رضا جمعه محمد مطاوع9645

98ابراهيم معتز رجب سعيد عبدالكريم9646

122ابراهيم هشام ابراهيم يوسف الغايش9647

132احمد حمدى نجاج ابراهيم علوان9648
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90احمد صالح على بدر9649

124احمد عادل احمد ابوشنب9650

63احمد عبدالسالم احمد عبدالسالم هواش9651

78.5احمد كمال عبدالنبى محمد رمضان9652

105احمد مبروك عبدالستار محمد طلحة9653

70احمد منتصر محمد عبدالجيد عدس9654

123.5احمد يونس حسانين يونس محمد9655

100.5اسامه ابراهيم السيد ابوالوفا السيد9656

113.5السعيد نمر مصطفى خليفه دويدار9657

76السيد رضا عبدالجواد محمد حلفاية9658

129اياد محمد على محمد اللبيدى9659

93حمدى اسامه صالح عبدالمنعم ياسين9660

107حمدى عبدالجليل حمدى عبدالجليل شريف9661

94.5روحيم ابراهيم محمد ابراهيم حسين9662

130.5زياد نشات حسن عبدالمقتدر علوان9663

133سمير محمد سمير بسيوني عبدالكريم9664

100طلعت ايهاب طلعت عبدالعظيم بيومى9665

94عبدالحميد عادل عبدالحميد عبدالمقتدر علوان9666

90عبدالرازق محمد عبدالرازق العبادى9667

105.5عبدالرحمن ابراهيم جاد عبدالمجيد الفقى9668

116.5عبدالرحمن السيد ابراهيم محمد بديوى9669

127عبدهللا ابراهيم ابراهيم محمد سرحان9670

133.5عبدهللا احمد فرحات احمد بريش9671

116عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم الغايش9672

122على جمعه على على عطيان9673

132عمر محمد زهران مصطفى زايد9674

128.5كريم احمد نصر خير على السيد9675

79.5كريم شعبان نصر بسيوني عبدالكريم9676

77كمال السيد كمال صبحى طلحه9677

133لؤى ابراهيم عبدالعزيز عبدالمعطى طلحه9678

126محمد السيد رجب ابراهيم بريش9679

85.5محمد شعبان محمد عبدالمعطى طلحه9680

121.5محمد صالح خميس صالح الجبالى9681

112.5محمد طارق محمد خير محمود9682

89.5محمد عادل عبدالعظيم عيسوى عطيان9683

87محمد مجدى ابراهيم عبدالحميد الشيخ9684

79.5محمد نبيل عبدالحميد شريف9685

132.5محمد ياسر رمضان عبدالمنعم ياسين9686
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73محمد يسرى السيد بسيونى الجد9687

37.5محمود احمد عبدالقادر احمد الميهى9688

49.5ياسر محمد مهدى محمد شريف9689

135ابتسام سامح كمال محمد بحيرى9690

130.5اصايل حسن عبدالستار عبدالهادى ندا9691

131.5االء عزام عبدالغنى الجبالى9692

101امنية السيد كمال عبدالعزيز حالوه9693

135.5اميره عادل محمد محمود الجبالي9694

127ايمان محمد عالم على ابوالسيد9695

125.5ايمان محمد فرحات احمد بريش9696

136ايمان نبيل احمد حسين الغايش9697

136ايمان ياسر ابراهيم عطيه المنشاوى9698

107.5ايه ابراهيم جاد عبدالمجيد الفقى9699

116بسمله النميرى محمود حسين الغايش9700

104.5بسمله رمضان على محمد اللبيدى9701

102.5بسمله عبدالنبى رمضان حسن طلحه9702

77.5بسنت احمد عبدالرحمن مصطفى دويدار9703

88.5جيهان مصطفى محمد محمد الجريدى9704

87حنين حماده محمد عوض هللا الدقرنى9705

91حنين محمد انور رمضان ياسين9706

91دعاء محمد لطفى عبدالعاطى طلحه9707

135رحمة ابراهيم حسن ابراهيم بريش9708

136.5رحمه رضا محمد عطيه علم الدين9709

130رهف رافت حسن محمد حلفاية9710

130ريم ياسر محمد نصر عبدالكريم9711

119.5زينب صبحى مبروك عبدالخالق زايد9712

133سلمى ابوالمكارم رمضان توفيق الجندى9713

135.5شهد محمد احمد محمد شريف9714

97.5شيرين رضا عبدالوهاب عبدالخالق الغايش9715

95.5شيماء عبدالحميد محمد زايد9716

134عايده خالد خليفه دويدار9717

133.5عال احمد خليفه مصطفى دويدار9718

98علياء صبحى يحيى سعد القط9719

96فرحة سامح ابراهيم جاد الفقى9720

127مروه اشرف جمعه السباعى حسين9721

124.5مريم سامى محمد عبدالستار طلحه9722

128.5ملك عبدالقادر موسى ابراهيم جوهر9723

126ملك على المراغى على حلفايه9724
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123ملك مبروك محمود ابراهيم السيد9725

135.5منال سمير فرحات بسيونى علم الدين9726

130.5منة هللا احمد مصطفى احمد يونس9727

92منه هللا جمال احمد السيد حسن9728

130منى ياسر صبحى زكى بديوى9729

109.5نداء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم زايد9730

131نغم ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الجبالى9731

135.5نور حسن محمد حسن عبدالكريم9732

111نورهان رمضان نبيه زكى بديوى9733

87.5هند محمد مصطفى ابراهيم حلمى9734

102ياسمين عبدالعزيز عبدالعظيم عطيان9735

40ابراهيم فتح هللا ابراهيم يونس9736

82ابراهيم محمد ابراهيم محمد شرف9737

82ابراهيم محمد محمود احمد الدسوقى9738

94.5ابراهيم محمود بدير خضر9739

24احمد بدير محسن عبدالعال البتانونى9740

100.5احمد جمعه رياض سليم9741

129.5احمد سمير ابراهيم ابوشنب9742

112.5احمد عبدالرازق سعد الدين الجنادى9743

98.5احمد عرفه علي الشامي9744

40احمد عالء الدين عوض هللا ابويونس9745

58احمد هنداوى عبدالرؤف العشرى9746

91احمد وليد احمد مصباح المسيرى9747

87السيد احمد السيد نصار9748

35جمال ممدوح جمال الفخرانى9749

39حسني محمد السيد ابوسمك9750

32زياد ياسر عبدالمنعم سعد مرزوق9751

56صبرى ابراهيم السيد بهنسى9752

65طاهر جابر بسيونى احمد ابراهيم9753

99عبدالرحمن جمال ابراهيم ابوشنب9754

107عمار ابراهيم محمود سعد9755

115عمار عالء جمال الطناحى9756

24.5محمد ابراهيم محمد الطباخ9757

0محمد السيد محمد العقداوى9758

91.5محمد انور فوزى الجندى9759

72.5محمد حامد عبدالواحد منصورالوكيل9760

85محمد حسين فهيم سليم9761

103محمد خالد احمد عمرو9762
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125.5محمد رضا امين البربرى9763

129.5محمد سمير محمد عمارة9764

87.5محمد صالح محمود عثمان العقداوي9765

121.5محمد عبدالحميد عرفه حنبل9766

131.5محمد عبدالحميد على البيومى9767

84.5محمد فكري محمد احمد بهنسي9768

76.5محمد ناصر ابراهيم عبدالعال الغنام9769

77.5محمد ياسر السيد الجزار9770

90محمود ابراهيم ابوالفتوح نصار9771

74محمود ابراهيم محمود بهنسى ابراهيم9772

97.5مصطفى رشدى محمد الجبالى9773

59.5ممدوح السيد ممدوح السيد عمر9774

118يوسف محمدى محمد سليمان9775

124.5اسراء عبدالفتاح محمد الفخرانى9776

86اسماء وليد وحيد الجمل9777

101.5ايمان رضا عبدهللا علوان9778

107.5ايمان شريف فهمى مصطفى الدسوقى9779

100ايه جمال عبدالحليم نصار9780

127ايه منصور بيلى الشامى9781

78بسمه جمعه رياض سليم9782

64بسمه محمد احمد عبدالسميع9783

69.5حبيبة احمد محسن عبدالعال البتانوني9784

91.5حبيبة خالد عبدالمعبود الدسوقى9785

126.5خلود سمير بدير سعد9786

107.5خلود نادر صالح سليم9787

118رانيا اشرف صبحى ابوريه9788

48رحمه عبدالجواد السيد عبدالجواد الوكل9789

94.5رحمه ماهر عبدالقادر سعيد9790

97رحمه محمود ابوالفتوح العقداوى9791

97.5روان صبحى عبدالجواد الفخرانى9792

82سارة كامل حسن كامل ابوشنب9793

84سارة محمد محمود محمد الطناحى9794

128سعيده اشرف عشماوى نوح الطباخ9795

137.5سما عماد عبدهللا عبدالحميد حنبل9796

116شهد يوسف متولى يوسف حمد9797

56.5صبرين عبدالناصر عبدالحليم عبدالكريم نصار9798

112فاطمه عنتر صالح الجنادي9799

129.5قمر فنحي محمد الجندي9800
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93ليالي عزوز عبدالجواد المعروف9801

66مرفت االحمدى محمد احمد بدر9802

134منة هللا اشرف محمود الدسوقي9803

45منى ابراهيم السيد مصطفى سعد هللا9804

103.5ندى السيد ابراهيم عبدالستارابوقنديل9805

121نرمين السيد بدير البهلول9806

109نور ياسر طلعت الجمل9807

89.5هاجر بدير رزق بلتاجى العشرى9808

128ياسمين ماهر محمد عبدالهادي الدسوقي9809

135.5يمنى محمد ابراهيم عبدالفتاح ابويونس9810

33.5ابراهيم السيد عبدالخالق البدوى9811

107.5ابراهيم كامل علي علي خفاجي9812

128ابراهيم يوسف موسى يوسف الجمل9813

95.5احمد ابراهيم عبدالعزيز محمود صالح9814

114.5احمد حسام الدين رجب راشد9815

115احمد راشد سالمه راشد علي9816

64.5احمد سامى عبدالهادى بسيونى سعيد9817

124احمد محمد عبدالحميد عطيه محمود9818

93.5احمد محمد عبدهللا محمد فايد9819

81.5احمد محمد عطية سعيد عطيه9820

122احمد مهدى زكريا الشناوي رمضان9821

82اسامه سمير مهدى عمر رمضان9822

82اسماعيل محمد اسماعيل فرج9823

80.5السيد شعبان السيد بدر ندا9824

118السيد صابر السيد فتحى شريف9825

109بهجات الشوادفى عطا شعبان عسس9826

58.5رجب محمود رجب محمود فايد9827

97.5رضا نصر محمد محمد فخرى9828

51.5رمضان علي رمضان علي ابوعامر9829

50.5رمضان محمد حسن احمد شلبي9830

43سامى رمضان عبدهللا محمد شحاته9831

108سامى عمرو دياب السيد حمد9832

135.5سيف الدين ايمن محمد صبري شعبان نخال9833

123.5طارق عالم عبدالحميد عطاهللا البدوي9834

87.5طلعت سمير عامر عطا هللا البدوى9835

85.5عادل خير محمد خير الدين الفقى9836

102عادل طارق مرسى السواح9837

113عبدالحكيم عبدالحميد محمد عبدالحميد البحيري9838
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116عبدالرحمن اشرف شوقى الشاملى فايد9839

82عبدالرحمن السيد محمد السيد سالمه9840

122.5عبدالرحمن الشوادفي محمد يوسف الجمل9841

103.5عبدالرحمن ايمن جميل محمد حسين9842

98.5عبدالرحمن خالد محمود صالح9843

42.5عبدالرحمن رضا عيد مصطفي عبده9844

73.5عبدالعزيز رمضان عبدالغني حماد9845

50.5عبدالفتاح محمد عبدالونيس عبدالجواد الضبعاوي9846

121.5عبدهللا احمد عبدهللا محمد فايد9847

130.5عبدهللا نصر مصطفي السيد عياد9848

56على ابراهيم حسن على عيد9849

95علي صبري محمود محمد السنهوري9850

139.5على محمد على حماد9851

122على موسى ابراهيم جوهر موسي9852

121عمار مبروك عبدالحميد عطا هللا البدوي9853

120عمار محمد محروس عبدالعال عامر9854

77عمر شلبي عبدالباسط محمود شلبي9855

136.5عمر طارق عبدالحميد عطا هللا البدوى9856

70.5فارس اشرف محمد ابراهيم محمد شهاب9857

132فضل محمد فضل الششتاوى الشرقاوى9858

131.5فكري السيد عبدهللا علي خفاجي9859

127.5فهد ابراهيم ز كى ابواليزيد خفاجي9860

125.5كريم سامح ابراهيم فرحات القطان9861

82كريم عادل عبدالعزيز عبدالرسول9862

85كمال محمد عبدالمنعم فتح هللا عبدالحافظ9863

102مازن ممدوح حمدى عمر خفاجي9864

123محمد ابراهيم السيد السيد فايد9865

99محمد ابراهيم سيد احمد جاد هللا9866

101.5محمد ابراهيم عبدالغني يوسف حماد9867

111محمد احمد اسماعيل احمد فرج9868

101محمد احمد رجب احمد كيالني9869

136.5محمد احمد طلحه ابراهيم احمد9870

113.5محمد احمد على احمد الطباخ9871

136محمد احمد محمد شحاته حمد9872

109محمد جمعه عبدهللا السيد محمد عيد9873

42محمد صبحى احمد عبده قطب9874

129محمد صبحى الشناوى عبدالحميد ابوحالوه9875

73محمد صبحى عبدهللا محمد حمد9876
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97.5محمد عبدالحليم محمد يوسف الجمل9877

74.5محمد عبدالحي متولي متولي حماد9878

116.5محمد عبدالعال اسماعيل عبدالعال محمد9879

130.5محمد عبدهللا محمد ابوالعنين ماضى9880

41.5محمد عيد احمد حسن شلبى9881

116محمد ناصر حسن محمد حماد9882

103محمد هالل ابراهيم على حمد9883

93محمود محمد محمود حسن الجندي9884

115محمود محمد محمود محمد مصباح9885

80موسي عصام احمد احمد الطباخ9886

121.5نور كامل عبداللطيف محمود فايد9887

109.5ياسر فريد احمد ابراهيم الطباخ9888

115.5يوسف السيد عيد محمد الجمل9889

63يوسف على يوسف علي الجمل9890

43.5اسراء محمد ابراهيم محمد ابراهيم9891

112.5اسالم ماهر عبدالحميد عطا هللا البدوي9892

117.5اسماء الصاوى ابراهيم محمد رجب9893

95اسماء رجب محمود عبدالاله خفاجى9894

51.5اسماء كرم هالل الشناوى الشرقاوي9895

121اسماء محمود بدر الدين حسن البدوى9896

117.5اسماء ياسر ابراهيم راضى ابراهيم9897

132االء ايمن عبدهللا مصطفي عياد9898

134.5الشيماء خالد محمد محمد راشد9899

62الهام عيد عبدهللا السيد عيد9900

136.5امانى جميل زكريا الشناوى رمضان9901

51ايمان اشرف هالل سيد احمد الطباخ9902

113ايمان سامح حسن احمد شلبي9903

122.5ايمان محمد بهجات شعبان عسس9904

126.5ايمان محمود محمد عبدالودود فايد9905

83.5ايه صالح محمد موسى جوهر9906

62ايه محمد رشاد عبده قطب9907

125بسنت عنتر صالح الدين حسين الطباخ9908

134.5حبيبه تامر عبدالحليم عبدالهادي مغنم9909

98.5حبيبه محروس فرج احمد فرج9910

125حسناء كمال حسن عبدالجواد9911

58.5حسناء موسي فتحي موسي جوهر9912

56.5حنان استفتاح عبدالعال محمد عامر9913

104.5حنين ابراهيم نعيم حموده عبدالسيد9914
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128.5حنين تامر عبدالحليم عبدالهادى مغنم9915

136حنين فتحى يحيى عبدالحميد فايد9916

103.5حنين متولى جابر محمد اللبان9917

123حنين محمود عبدالنبى سالم الهنداوي9918

107.5داليا حسن فكرى محمود عدس9919

108داليا حسين صالح الدين حسين الطباخ9920

92.5دنيا اسماعيل عبدالحى ابراهيم حماد9921

131.5رحاب عبدالقادر عبداللطيف عرفه9922

129رحاب كرم محمد حماد9923

79.5رحمة عبدالمنعم محمود عبدالمنعم ماضى9924

104.5رنا طلعت عباس ابراهيم فايد9925

131رنا عاطف بدير محمد حماد9926

138.5رنيم احمد محمود شعبان عسس9927

136رنيم عبدالعزيز محمد دمرداش9928

115.5روان ابراهيم ابراهيم حسن الجمل9929

133.5ريم حماده رمضان ابراهيم الشيخ عمر9930

134.5ساره احمد محمد عبدالباسط راشد9931

137.5ساره فكري المهدي محمود عبدالدايم9932

83.5سلمى عماد محمد عبدالفتاح محمد9933

86سلمي مصطفي محمد محمد الطناحي9934

85سماء محمد عبدالغفار محمد عيد9935

128سهير سامي محمد عبدالحميد موسي9936

37سهير محمد حمدى يوسف المرادني9937

119.5شروق مصطفي مصطفي السيد عياد9938

84شمس حماده السيد عبدالمنعم سليم9939

128شهد احمد على محمود حميده9940

108.5شهد حسن حمدى محمد عبوده9941

101شهد سالم رمزي عبدالفتاح عيد9942

48.5شهد محمد صابر عبدالصمد زايد9943

63شهد هانى رجب عبدالسالم فايد9944

107شهد وليد ابراهيم جاد ابوعماه9945

118.5شيماء محمد حسن جالل9946

71.5غفران محمود فوزي موسي غازي9947

132.5كريمه ابراهيم محمد محمد الدسوقي حماد9948

56مروة عبدهللا ابراهيم شلبى9949

129مريم خيرى محمد الشناوى الشرقاوى9950

119.5منه هللا عوكل موسى ابراهيم جوهر9951

128منه هللا مجدي عبدهللا محمود فايد9952
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63.5منه هللا محمود محمد على غباشي9953

104منه رضا ابراهيم محمد ابوسالم9954

125.5منه عبدالمعبود محمد عبدالمعبود الغايش9955

76.5منه عبدالهادى عزت محمد سعد9956

121منه عالء زكريا موسي عسس9957

115.5ناهد سامح فتوح ابراهيم جاد9958

90.5نجالء عبدالهادي شعبان عبدالهادي حمد9959

117ندى صبحى ابراهيم محمد9960

123.5نسمه صفوت السيد عبدهللا عبيد9961

118نور اسماعيل ابراهيم نمشه9962

102نوره محمد محمود حسنين9963

115هاجر عمرو رمضان احمد محمد9964

111.5هاجر ياسر ابراهيم راضي ابراهيم9965

90هدير عبدالعاطى مصطفى عبدالعاطى رمضان9966

92.5هناء السيد مصطفي عبدالعاطي رمضان9967

90.5وعد عصام فهمى الجمل9968

131.5ياسمبن محمد شعبان محمود عسس9969

111ياسمين محمد على على عامر9970

96احمد اشرف عبدالتواب محمد نجمية9971

111.5احمد محمد نور الدين زايد محمد مرسي9972

115.5اسامة محمد محمد احمد خليفة9973

109اسماعيل محمد عيد علي طاحون9974

85السيد نصر علي ابراهيم نصر9975

113.5ايمن مبروك محمد عبداللطيف الجندي9976

117زياد عالء الدين عبدالمعطي عبدالمعطي عثمان9977

124عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم ابوليله9978

128.5عبدالرحمن الشناوي عبدالجواد عبدالنبي مرسي9979

132.5عبدهللا احمد عبده رجب موسي9980

85.5عبدهللا اسماعيل السيد محمد ابوليلة9981

102.5عبدهللا حسن فتحي حسن عبدالجواد9982

95عبدهللا محمد علي محمد طاحون9983

80عالء محمد محمد عثمان علي9984

110.5محمد اسامه علي محمد شحاته البيلي9985

100.5محمد الحسيني راضي ابراهيم نصر9986

71.5محمد ايهاب محمد رجب موسي9987

57محمد رشاد السيد الشناوي مبروك9988

93.5محمد عبدالرحمن عبدهللا السيد السحلى9989

111محمد عبدالرحمن محمد المهدي محمد حشيش9990
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101مصطفي حسن مصطفي حسن العزقالني9991

113يوسف شريف احمد محمد جوده9992

121.5اسراء نزيه عبدالرحمن محمود خضر9993

113امنيه كحالوي احمد ابراهيم فضل هللا9994

128ايمان السيد اسماعيل عيسي9995

121.5ايه عماد عبدالمعطي عثمان9996

43.5تغريد متولي اسماعيل الشناوي ابوالحسن9997

124.5حبيبة عمر بدر الدين عبدالمنعم بدر الدين9998

95حبيبه محمد الشناوي محمود سليم9999

118رحمه السعيد ابراهيم محمد حشيش10000

110.5رنا رافت ابراهيم فتح هللا جبريل10001

103روان رافت ابراهيم فتح هللا جبريل10002

131سلمي السعيد عبدالسالم احمد خليفة10003

137.5شهد انصاري معوض ابراهيم الصعيدي10004

137.5لبني سمير الشناوي السيد كيوان10005

73لمياء كامل السيد عبدالقادر الرمال10006

87.5منه عماد عبدالعظيم ابراهيم بنات10007

117مي السيد حموده زيدان سليمان10008

115.5ندي محمد علي السيد السحلي10009

88نورهان عبدالخالق محمد عبدالستار الطواب10010

138نيرة عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز بركات10011

89هبه عاطف الدسوقي عبدالمجيد ابوعماه10012

64.5هناء صبرى محمد يوسف شراكي10013

137.5ياسمين اسامه احمد مرسي الشناوي10014

131.5ياسمين مبروك راضي ابراهيم نصر10015

76ابراهيم سامي ابراهيم محمد بسطويسى10016

114.5ابراهيم محمد احمد ابراهيم الجمل10017

75ابراهيم نصر ممدوح ابراهيم نصار10018

112.5احمد ابراهيم رحيم يوسف10019

104احمد ابراهيم فاروق ابراهيم  علي مليكه10020

81.5احمد اسماعيل ابراهيم محمد محمد بيومى10021

69.5احمد اشرف احمد حسين محمد10022

124احمد السيد عيسى عبدالغني ابراهيم حجازى10023

83احمد صابر اسماعيل شعبان محمد10024

95احمد صبحي الحسيني يوسف بدوى10025

119.5احمد عبداللطيف احمد محمد دحدوح10026

78احمد هاني رمضان عبدالجليل محمد10027

74.5احمد ياسر جالل حامد بدوى10028
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95.5بهاء رافت على هيبه10029

82.5حسام محمد كامل حسين النكالوى10030

63.5حسنين محمد حسنين محمد مصطفى10031

87حسين ابراهيم عطيه حسن الوهيدى10032

80.5خالد متولي خميس عبدالسيد عيسى10033

121.5رافت شعبان نصر حامد10034

73رزق محمد رزق زكي فراج يوسف10035

106رشاد ابراهيم راشد سعد عيسى10036

118زياد عبدالنبى محمد قطب خضر10037

127زياد محمد نصر عيسى ابراهيم10038

50سالم ابراهيم محمد عوض سالم10039

130.5سعد رمضان سعد ابراهيم عفيفى10040

113سعيد مندي عطيه علواني عطيه10041

97شادى محمد ابراهيم سيد احمد الفقى10042

87.5شادى محمد سعيد محمد منصور10043

75عبدالرحمن جمال احمد رمضان قمر10044

87.5عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمد النكالوى10045

118عمر عبداللطيف احمد محمد دحدوح10046

51فوزي محسن عبدالمجيد السيد عيسى10047

134.5كريم خالد عفيفى ابراهيم عفيفى10048

112كمال شعبان كمال امين عبدالقادر10049

97.5محمد ابراهيم الشحات ابراهيم بسيونى10050

81محمد السيد محمد عطيه خير10051

116.5محمد خالد عوض االشطل10052

92.5محمد رزق على سيد احمد ابوغالى10053

120.5محمد رضا صبحى شعبان الصباغ10054

109محمد رمضان شحاته الحارس10055

96محمد شحاته منير خميس عبدالسالم10056

80محمد صبحى على محمد على10057

99محمد طلعت فرحات عبدالمجيد ابراهيم عفيفى10058

104محمد عادل حجازي عبدالغني ابراهيم10059

101محمد عبدالستار احمد عبدالهادي الشاذلى10060

76.5محمد عرفه شعبان بسيونى10061

83.5محمد محمود عبدالرازق عبدالعزيزخضر10062

94محمد واصف عبدالستار ابوشعيشع ابوشعيشع10063

95محمود ايمن علي محمد عبدالعزيز10064

109.5محمود خيرى جالل حامد بدوى10065

83.5محمود عنتر فتحي عبدالغني راضى10066
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94.5محمود محمد مصطفى عبدالحليم عبدالحميد10067

116.5مختار ياسر مختار عبدالمجيد عيسى10068

94مروان ابراهيم عبدالستار ابراهيم محمد مرسى10069

91مصطفى ابراهيم مصطفى محمد حواس10070

113.3ياسر صبري احمد عبدالعزيز عيسى10071

64.5يوسف وجيه على عبدالواحد ابراهيم10072

75.5اسراء عباس السيد محمد احمد10073

134اسماء بدر النقراشي هنداوي ابراهيم10074

123.5اسماء صالح على عبدالواحد ابراهيم10075

70االء رمضان عبدالرحمن عبدالعاطى10076

86امل ابراهيم محمد قطب خضر10077

134.5امل عبدالسالم محمد على محمد الزهيرى10078

132ايمان ابراهيم هنداوى ابراهيم الفقى10079

103.5ايمان محمد عثمان عبدالغني10080

98ايه شعبان احمد محمد عبدالحميد10081

84ايه عادل محمد غازي محمد10082

92بسمله السيد عبدالحميد عبدالقوي ابراهيم10083

125حبيبه احمد سعيد ابراهيم النكالوى10084

131حبيبه حماده عابدين عبدهللا عبدالغنى10085

88.5حسناء احمد كامل حسين النكالوى10086

127حنين احمد سعيد ابراهيم النكالوى10087

119حنين عبدالوهاب السيد عبدالوهاب الشال10088

79.5حنين محمد ابراهيم عبداللطيف محمد10089

99.5خلود السيد صبحى شعبان الصباغ10090

98.5داليا لطفي عبدالحميد بسطويسى عيسى10091

121.5دنيا نادر خضر قطب خضر10092

132زهوة رزق محمد حامد10093

111.5ساره يوسف رحيم يوسف ادريس10094

120ساميه عبدالجيد مصطفى عثمان السحيمى10095

94.5سهيله خالد منصور جمعه شعبان10096

85.5شيماء رمضان عاطف عبدالباقي خليل10097

96شيماء صابر عبدالعاطى عبدالعزيز10098

117شيماء عبدالرازق حجازي عبدالغني ابراهيم10099

124.5منه هللا عبدالواحد علي عبدالواحد ابراهيم10100

77منه هللا محمود سعيد بسطويسى عيسى10101

55منه هللا نصر رمضان عبدالسالم غازى10102

124منى زكى ابراهيم زكى ابوشعيشع10103

135.5مى عطا على هيبه10104
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114.5ندى ابراهيم عفيفى ابراهيم عفيفى10105

129.5ندى عصام على محمد اسماعيل10106

124نرمين رمضان سعد عبدالموجود حسن10107

130.5نرمين محمد رمضان محمد اسماعيل10108

96نسمه عبدالسالم عبدالفضيل محمد احمد10109

113.5نور عبده عبدهللا محمد رزق10110

102.5نورهان حسن معروف محمد الشال10111

126.5هاجر ابراهيم محمد محمد صالح10112

63.5هدير صبري السيد الشهاوي محمد10113

121ابراهيم عزت محمد ابراهيم ابوشعيشع10114

45.5احمد السيد شعبان زيدان السيد10115

116.5احمد حمدان عبدالمجيد مصطفى ابراهيم10116

131احمد رمضان سعد محمد عبدهللا10117

138احمد محمد جمال صادق عبدالرازق10118

117.5بدر محمد فوزى عبدالمحسن ابراهيم10119

78حموده محمد عبدالموجود عبدالغزيز10120

36رضا حسين محمد عبدالعزيز محمد حسين10121

130رياض حسنى عبدالبديع محمد عبدالمنعم10122

132.5زياد حسنى عوض سليمان حسين10123

74شعبان ابراهيم زايد محمد زايد10124

100عبدالرحمن احمد محمد هنداوي ابراهيم10125

72عبدالرحمن خيرى عبدالمحسن محمد عبدالغنى10126

48عبدالرحمن عطية شعبان محمد دالله10127

61عبدالرحمن محمد ابراهيم اسماعيل محمد10128

116.5عمار محروس احمد عبدهللا الدميرى10129

44فارس طه نظمي ابراهيم الغنام10130

105فارس محمود عبدالمحسن حسن عبدالنبى10131

104مؤمن فوزي علي ابراهيم عبدالمنعم رشوان10132

61محمد شوقى محمد عبدالحميد الفرجانى10133

124.5محمد عابد ابراهيم ابراهيم بلتاجى10134

86محمد عارف غريب عبدالمولى محمد10135

42محمد مدحت محمد محمد قذافى10136

103محمود خلف عبدالسالم حميده شعبان10137

73.5محمود رضا محمد عبدالحميد الفرجانى10138

128.5محمود عبدالعزيز عبدالحميد خليل حسين10139

86مصطفى صابر عوض عبدهللا بالى10140

97.5نور بريك حسن حسن عويضة10141

79وليد بدر متولى محمود شهاب10142
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118.5اسماء احمد محمد على محمد10143

124االء عبيد فتح هللا محمد عامر شكر10144

136امنية سعد كمال ابراهيم رشوان10145

133.5دنيا ابراهيم السيد احمد نصر10146

112رحمه سامح مصطفى صالح زايد10147

108رحمه عباس سمير عباس غنيم10148

107.5رحمه عبدالحميد لطفى سعد حسانين10149

113رضوى رضوان على محمد على10150

77رنا حسن اسماعيل محمد شرف الدين10151

56.5رندا حسن اسماعيل محمد شرف الدين10152

129.5روان عزت محمد حجازى الشامى10153

133.5زينب حازم محمد جبريل10154

120سالمه رضا عبدالحميد محمد النشرتى10155

126.5سمر حمودة السعودى السيد على طاحون10156

128.5شاهنده الرفاعى السيد احمد نصر10157

95شروق محمد عبدالجواد محمد على10158

136شيماء رضا عبدالعظيم ابوالريش رشوان10159

135.5ملك محمد محمد عبدالعزيز حسن10160

136منار عزمى عبدالستار محمود حموده10161

136.5منة هللا نبيل عبدالجواد محمد على10162

137.5منى فتحى على محمود حموده10163

137.5مى كرم محمد محمد سعيد10164

122.5نجفة محمد محمد عامر حسين10165

70نداء احمد محمد ابراهيم ابوشعيشع10166

136.5ندى شاهين عنتر عبدالقادر شاهين10167

133.5نورهان احمد محمد شندي القصاص10168

124.5يارا هانى محمود عبدالرحمن سليمان10169

128ابراهيم حسنى عبدالعاطى عبدالحميد حالوه10170

126.5ابراهيم رضا صالح ذكى الشهاوى10171

91.5ابراهيم عبدالحميد نور حالوه10172

132.5ابراهيم عبدالمنعم عبدالستار بهنسى بهنسى10173

123ابراهيم يسرى عبدالحليم محمد شرف10174

104.5احمد ابراهيم فتحى السعيد بهنسى10175

136احمد الدسوقى محمد عبدالرحيم احمد ضبيش10176

106.5احمد ايمن مصطفى على مصطفى10177

133احمد حاتم عيسوى فتح هللا قنديل10178

95احمد حامد محمد عبدربه هطل10179

134احمد خالد ابراهيم السيد ابراهيم10180
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98احمد خالد ذكريا عشماوى احمد10181

60احمد رضا احمد محمد الشاعر10182

132.5احمد سامح عبدالحميد حسينى احمد10183

50.5احمد سمير عبدالغفار السيد عبدالفتاح الطويل10184

66.5احمد شحاتة حسن شحاتة10185

109احمد صالح شحاته ابراهيم ابوحسن10186

89.5احمد صالح مصطفى احمد ابوحسن10187

75احمد طه محمد عوض الديب10188

135.5احمد عبدالعزيز بسيونى زكى النجار10189

95.5احمد عصام ممدوح حسن عمر10190

111.5احمد عمر عبدالواحد ابراهيم محمد10191

72.5احمد لملوم احمد الشهاوى10192

113احمد محمد مصطفى محمود بلتاجى10193

92.5احمد ممدوح مندور ابوشعيشع ابوعيشه10194

108.5احمد منصور محمد سالمه ابوعنايه10195

114.5احمد ناصر على على عبدالخالق10196

50.5احمد هانى احمد مصطفى احمد الجندى10197

32.5احمد ياسر عبدهللا عبداللطيف الخولى10198

53اسامه محسن فؤاد زيدان عطيه10199

75.5اسالم محمد غازى غازى الجندى10200

79اشرف هشام السيد امجاهد حسن10201

72السعيد محمد طه ابراهيم على10202

58.5السيد رضا السيد عبدالرحمن ابراهيم10203

66انس الدسوقى بسيونى عبدالرازق ابودنيا10204

96.5ايمن عبدالناصر محمد سيد احمد الشاعر10205

73.5بدير قطب بدير السيد النشرتى10206

70جمال رسمى محمد ابراهيم حسن10207

92حاتم يسرى بسيونى عبدالرحيم احمد10208

105حسام السيد ابراهيم محمد العساسى10209

64.5حسام واصف بسيونى يوسف الشهاوى10210

56.5حسين عبدالهادى عبدالمعطى عبدالهادى يوسف10211

51.5حمودة محمد السيد محمد مغنم10212

115.5خالد ابراهيم على على عبدالخالق10213

115.5ذياد محمد ابراهيم السيد بلتاجى10214

43.5رضا الدسوقى احمد عبدالعزيز المذين10215

103رضا ماهر محمد على قنديل10216

123.5زياد تامر سعد حسن الشهاوى10217

131.5سيف حسام عبدالمولى عبده ابراهيم10218
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109شريف اشرف محمد السكرى ابراهيم10219

58.5شريف عادل ذكى الجندى10220

42.5شوقى شوقى صابر محمد محمد10221

50صبحى عادل يوسف عبدالرحيم القاضى10222

62صالح السيد محمد محمد الجنينى10223

117طه احمد محمد عوض على10224

102.5طه يحى طه يوسف اسماعيل10225

101.5عادل السيد عبدالواحد سالم الشهاوى10226

121عادل فتحى ابراهيم عبدالسالم ضبيش10227

117.5عبدالرحمن ابراهيم عيسوى عبدالهادى يوسف10228

117.5عبدالرحمن اشرف ابراهيم السيد اسماعيل10229

88عبدالرحمن حافظ كمال حافظ ابوشعيشع10230

84.5عبدالرحمن رضا كامل السيد اسماعيل10231

66.5عبدالرحمن عبدالمنعم مصطفى عواض10232

54.5عبدالرحمن مصطفى محمد اسماعيل محمد10233

64عبدالعاطى حسان عبدالعاطى حسان السيد10234

81عبدهللا حسين صالح بسيونى ابودنيا10235

130عبدهللا طارق كمال عبدالواحد السباعى10236

122.5عبدهللا مصطفى عبدهللا مغازى10237

114.5على جمال على المسيرى10238

86على حسام الدين على احمد محمد ضبيش10239

80على محمد شحاته مصطفى الشناوى10240

49.5عماد حمادة محمود احمد ابوحسن10241

66.5عمار ابراهيم حسانين محمد شرف10242

121عمر صابح مصطفى احمد الجندى10243

95.5عمرو الشحات سالم سالم محمد10244

73.5عمرو خالد جمال سالم مصطفى10245

60.5عمرو خالد سعد ابراهيم عبدالرحمن10246

70.5عمرو مصطفى منير فخر الدين على10247

119.5فارس عبده قنديل عبيد محمد داود10248

116.5فارس ياسر محمد صبحى ابوشعيشع10249

126فتحى اشرف فتحى عبدالدايم السكرى10250

119فتحى محمد فتحى محمد ابراهيم10251

117.5قاسم عبدالرحمن قاسم السيد عبدالسالم10252

118.5كريم احمد محمد احمد ابوالخير10253

85.5كريم السيد عبدالهادى على10254

96.5كريم محمد صبحى ذكى الجندى10255

35.5محسن محمد محسن محمد حمادة10256
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91.5محمد احمد عبدالعاطى حسان ضبيش10257

65.5محمد احمد محمد سالم احمد10258

106.5محمد اسامه ماجد احمد الجندى10259

114.5محمد اشرف محمد ذكى محمد10260

131.5محمد اكرامى محمد عبدالحميد ابوعنايه10261

93محمد السيد جوده ابوشعيشع على10262

92محمد السيد شحاتة ابراهيم سعد10263

82.5محمد جالل قاسم على قنديل10264

68محمد حسنى صالح بسيونى ابودنيا10265

99محمد حسنى نبيه مرشدى ابوعيشه10266

94.5محمد حسين محمد محمد ابراهيم10267

94.5محمد خالد مصطفى مصطفى عبيد10268

112.5محمد رضا السيد صابر عامر10269

52.5محمد صالح محمد رضا عبدالنبى حسين10270

46محمد عاطف بسيونى على الجوهرى10271

78محمد عبداللطيف عبدالرازق السيد الشهاوى10272

82محمد عبدالناصر محمد سيد احمد الشاعر10273

91محمد على عبدالبارى على الشهاوى10274

66محمد على محمد ضبيش10275

89.5محمد عنتر عبدالعاطى عبدالحميد حالوه10276

90.5محمد فتوح عزيزالدين موسى10277

115محمد فريد بدير يوسف اسماعيل10278

107.5محمد مامور الشراكى يوسف البهبيتى10279

37.5محمد مبروك احمد ابراهيم يوسف10280

97.5محمد محروس عيد مرشدى احمد10281

102.5محمد مسعود عبدالهادى احمد احمد10282

96محمد مصطفى بسيونى القاضى10283

83.5محمد مصطفى محمد احمد السكرى10284

44.5محمود ابراهيم شعبان سالم القصاص10285

46محمود اشرف مصطفى احمد احمد10286

138محمود صالح محمود عبدالدايم حسن10287

76.5محمود نجاح ممدوح حسن عمر10288

89.5مروان رضا صبحى عبدالعزيز درويش10289

128مصطفى زين العابدين ابوشعيشع جبر10290

77مصطفى عامر مصطفى حسن محمد شوشه10291

112.5مصطفى عمر عبدالحفيظ خضير10292

110معاذ جمعه محمد نصر هللا حسونه10293

127معاذ كامل بسيوني السيد بلتاجي10294
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109.5معاز عيد بدير ابراهيم محمد10295

117مهدى اسماعيل عبدالعاطى فتح هللا قنديل10296

113.5مهند محسن محمد عبدالعزيز ابوعيشة10297

110.5نور بسيونى بدير الشراكى المزين10298

124.5هادى عبدالفتاح محمد الليثى10299

88.5هانى بسيونى ابراهيم بسيونى ابراهيم10300

112وحيد يوسف رمضان صالح10301

126.5يحى رمزى عبدالهادى احمد10302

129يوسف رضا ابراهيم سالم سالم10303

84.5اسراء اسماعيل غازى ابراهيم حجازى10304

111اسراء حاتم ذكريا ابراهيم ابوشعيشع10305

108.5اسماء جمال حمدين محمد حماده10306

124.5اسماء كمال احمد محمد الشباسى10307

112اسماء يسرى احمد احمد محمد10308

116االء عمار عبدالحميد حجازى10309

129.5االء محمود صبحى السيد سيداحمد10310

103.5االء واصف احمد مبروك الشهاوى10311

90.5الشيماء محمد دهشان جدوع شريف10312

99امل رضا سعد حمادة10313

103.5امنيه محمد السيد محمد النشرتى10314

94اموره شعبان اسماعيل بسيونى الشهاوى10315

118اميرة واصف سعد احمد المسلمانى10316

39اميره صبحى بدير ابراهيم محمد دحدوح10317

110.5ايمان احمد على محمد بكير10318

60ايمان فهمى بسيونى حامد الجندى10319

118ايمان واصف عبداللطيف ابراهيم بكير10320

33.5بسمة عصام محسن احمد احمد10321

125.5بسمه عزت يوسف محمد مكاوى10322

36تقه ابراهيم ابراهيم السيد يونس10323

128جنه بدير السيد محمد بسيونى دحدوح10324

106.5جيهان عبدالناصر الشراكى عيسى بلتاجى10325

115حبيبة عبدالحميد احمد محمد الشباسى10326

125.5حبيبه السيد صبحى السيد حالوه10327

135حبيبه خالد محمد عبدالواحد حسين10328

115.5حبيبه فؤاد صالح ذكى عبدالرؤف10329

130حبيبه محمد قابل عبده سالم10330

100حبيبه محمد محمد عبداللطيف دحدوح10331

106.5حبيبه وائل مسعود عبده محمد خليفة10332
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34.5حنين ممدوح حبشى على عوض هللا10333

135.5خديجة محمد السيد محمد احمد الشراكى10334

120.5داليا رضا محمد عبيد محمد10335

106رباب محمد عبدالحميد حسن محمد10336

130رحاب سعيد احمد مصطفى الجندى10337

96رحمة عبدالحليم الجوهرى صالح10338

133رحمه السيد فايز عبدالعزيز على10339

135رحمه عبدالحميد صابر عبدالحميد شريف10340

134رحمه عبدالنبى بسيونى على الجوهرى10341

136رحمه عزت بسيونى على ضبيش10342

109.5رحمه فريد شوقى عوض هللا الطناحى10343

123رحمه محمد على ندا الشهاوى10344

104.5رحمه نزيه عبدالقوى حسن على10345

124.5روان السعيد ابراهيم عبدهللا بهنسى10346

117.5روضه رضا محسن سالم حجازى10347

132روضه يسرى عبدالحميد شريف خفير10348

117.5روفيده شحاته عادل على يوسف10349

107ريحاب محمد محمد محمد عاشور10350

97.5ريم فكرى ابراهيم ابوشعيشع منسى10351

121.5ريهام طارق صالح حسن الشاعر10352

124.5سالى اسامه على احمد ضبيش10353

137ساميه محمد احمد عبدالنبي السراجي10354

96.5سماح ايمن محمود يوسف على10355

99سمية عالء عبدالفتاح عبدالقادر حالوة10356

100.5سهيلة اشرف احمد عبدالعزيز ابوعيشه10357

127سهيله رضا جمعه احمد شوشه10358

137.5شروق ممدوح على فرج البهبيتى10359

116.5شهد ابراهيم محمد عوض اسماعيل10360

134شهد احمد عبدالفتاح محمود عبدهللا10361

134شهد امجد السعيد عبدهللا  ابراهيم10362

127شهد صبرى محمد عبدالرازق سعد10363

115.5شهد عبدالناصر عبدالحميد عيد محمد10364

128شهد عالء بدر حسن محمد10365

128.5شهد ماهر سعد قنديل على10366

139شهد محمود بسيونى عبدالرحيم القاضى10367

135.5شهد واصف قاسم عالم10368

135شيماء احمد جابر احمد خليل10369

131شيماء سعد ابراهيم عنتر الجندى10370
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91.5شيماء محمد ابراهيم عوض عبدالسيد10371

94شيماء محمد مصطفى ندا الشهاوى10372

100شيماء يوسف الشراكى ابراهيم طلحه10373

98عائشه رضا كامل السيد اسماعيل10374

39.5عبير حلمى محمد ابراهيم محمد ابوعيشة10375

100عزه عاصم ابوشعيشع يوسف ابودنيا10376

135علياء عبدهللا محمد عبدهللا ريحان10377

44.5غاده محمد السيد سالم القصاص10378

126غاده ياسر اسماعيل عبدالغنى حسن10379

130.5فاطمه حسن ماهر حسن جادهللا10380

135.5ليلى حماده صالح عزت محمد عبدالواحد10381

44مروه السيد محمد محمد السيد الجناينى10382

106مريم رمضان محمد ابراهيم الخطيب10383

136مريم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح حسن10384

108.5مريم عبدالنبى عاطف السيد جامع10385

135.5مريم ماهر محمد ابراهيم الشهاوى10386

137.5مريم محمد احمد حافظ بهنسى10387

69.5مريم محمد شحاتة يوسف ابودنيا10388

66.5مريم مصطفى محمد مصطفى الخولى10389

133.5مريم ياسر صابر شعبان الجوهرى10390

126.5منار اكرم محمد سالمه ابوعنايه10391

30منار طارق صالح حسن الشاعر10392

87.5منه اشرف فتحى محمد ابراهيم الشهاوى10393

90.5منه هللا احمد حسن عبدالعظيم منسى10394

60منه هللا اسماعيل بسيونى سالم حجازى10395

108.5منه هللا اشرف الدسوقى محمود بكير10396

117.5منه هللا رضا بسيونى اسماعيل بسطويسى10397

135منه هللا عصام محمد محمد ابوصالح10398

126منه هللا عمر عبدالحفيظ خضير10399

122منه هللا محمد ممدوح اسماعيل سالم10400

115.5منه بسيونى بدير بسيونى محمد دومه10401

86منه شعبان عبدالحميد حسن محمد10402

129.5منه محروس اسماعيل محمد خزعل10403

138مى اشرف ممدوح مصطفى الجندى10404

69.5مى عفيفى شعبان عفيفى الدسوقى10405

115ناريمان ابراهيم جادهللا حسن جادهللا10406

111نانسى رافت ابواليزيد ابوشعيشع محمد10407

88نجالء طالل عبدالمجيد ابواليزيد محمد10408
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129نرمين احمد ابواليزيد ابوصالح الجوهرى10409

129نرمين احمد بدير احمد حسن10410

130.5نرمين بسيونى سعد قنديل على10411

27.5نرمين محمد كمال الجوهرى10412

42نسمه مسعود بسيونى حامد الجندى10413

105.5نعمة فتح هللا سعد محمد القاضى10414

62.5نورهان السيد احمد سليمان على10415

45نورهان ذكى محمد ذكى الجندى10416

125نورهان شكرى ابراهيم محمد اسماعيل10417

46نورهان مبروك احمد ابراهيم يوسف10418

64.5نورهان مهدى السيد اسماعيل شريف10419

97.5هاجر ناصر عبدالمنعم عبدالحميد10420

104هدى عبدالمنعم عبدالمجيد عبده عبدالكريم10421

65.5هدير نصر شراكى ابراهيم ابوحسن10422

96وفاء اسماعيل بدير محمد القصاص10423

127والء صالح انور احمد محمد البهبتى10424

62.5يارا رضا السيد بسيونى محمد خليفة10425

74.5يارا ياسر فوزى عبدالواحد البهيتى10426

70.5ياسمين شحاته كمال بسيونى10427

118ياسمين عادل محمد مرسى عيسى10428

45.5ياسمين فرحات حسن حسن مناع10429

136.5ياسمين محمد عزمى عبدالواحد احمد ضبيش10430

117ياسمين مصطفى ذكى محمد شاهين10431

58.5بدر محمد محمد بدر10432

97بطرس ماهر حلمى لبيب بشاره10433

114.5صبحى حمدين محمد احمد المغنى10434

37عبدالرحمن عبدالواحد غازى احمد المزين10435

37عبدهللا جمال عبدهللا الكردى10436

28.5كريم اسامه رمضان محمد السيد10437

92كريم واصف محمد عبدعبدالحميد10438

68محمد عماد مصطفى مصطفى دحدوح10439

133.5محمد فرج فرج خالد10440

113محمود سامى مصطفى محمود خميس10441

137اسراء اشرف عبدالواحد غازى10442

89.5اسراء صالح ابوالفتوح حسين10443

89اسماء فيصل عادل حموده10444

139امل راضى فتحى خالد10445

139زينب مراد عبدالمحسن المغنى10446
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68.5شروق منصور عبدالحميد بسطويسي عيسي10447

107.5شهد ابوالخير عبدالنبى محمدمرسى10448

112.5شهد عالء الدين السعيد المغنى10449

78.5شهد محمد رشاد المغنى10450

135شيماء رضا محمد رزق10451

137منار جمال عبدالمحسن المغنى10452

123.5ميرهان عبدالقادر محمد علي مصباح عامر10453

126هاجر فرج السيد محمدعبدالسالم10454

65.5اكرم سامي عيد عبد الفتاح عبد المطلب10455

61احمد فتحى محمد علي اللواتي10456

35زياد ياسر محمد عبدالغفاراسماعيل10457

50عبدالمنعم صبري عبد المنعم عبد الفتاح10458

61.5محمد عبد الوهاب محمد عبد هللا خفاجي10459

88عبير السيد ابراهيم ابو زيد مرجان10460

55شروق عابدين سالمه عرفه اسماعيل10461

118.5على اشرف على محمود الجيزاوى10462

90.5بسمله محمد عطيه السيد جاويش10463

134حبيبه متولى محمد متولى السيد10464

42.5حنين طارق محمود ذكى مصطفى10465

97.5دينا محمد عزت عبدالحميد10466

90احمد محمد محمد رزق متولى10467

128احمد مصطفى السيد على قادومه10468

115.5حمزه محمود ياسين ابراهيم جادو10469

98سعد اسماعيل سعد عبد الوهاب أبو عرب10470

108.5صبرى ابراهيم أحمد زكى  الطرابيشى10471

135.5عبد الرحمن جبر بركات على الجمال10472

0عبد الرحمن يوسف مصطفي يوسف سالم10473

80عبد هللا محمد زغلول محمد على حسين10474

95.5عمرو خالد صبحى حتحوت10475

109محمد السيد محمد السيد جبر رفاعي10476

98.5محمد حامد إسماعيل محمد10477

115محمد محمد رشاد بهجات داود10478

137محمود عصام محمود محمد عوض10479

127.5محمود واصف محمد بدوى السيد10480

135.5مصطفي اشرف بسيوني عبد الحميد الخضرجى10481

134يوسف مصطفى محمد محمود البحيري10482

110.5ايمان معوض محمد السيد معوض10483

100هبه هللا راضى عبدالهادى فرج  داود10484
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112.5ايه عصام محمد فتوح بدوى10485

127عبد الرحمن محمد عبد العزيز الدسوقي10486

102.5محمد احمد عبد هللا احمد عبدهللا10487

90.5عبد هللا محمد عبد هللا محمد المهدى10488

117عرفه اسامه عرفه ابراهيم الجندى10489

91.5على عبد الفتاح على على اللواتى10490

74.5محمد غنيم عبد السالم محمد بدران10491

56محمد مصطفى السيد محمد فايد سليمان10492

83.5محمد وحيد عبد الوهاب عبد الرحمن صالح10493

61محمد ياسر عنتر ابراهيم بذك10494

62.5ساميه محمد سعد محمود متولى10495

74.5عبد الرحمن السيد كامل محمد سيد احمد10496

68مصطفى الحسيني فؤاد علي الشافعي10497

120.5عبدالرحمن يوسف مصطفى10498

57.5محمود عبد العزيز عمر احمد جمعه10499

21.5عبد الحليم محمود البرعى السعيدالبرعى10500

134.5ابراهيم احمد محمد محمد حموده10501

135.5ابراهيم احمد نصر على شلبى10502

104ابراهيم السيد محمود السيد دحروج10503

111.5ابراهيم ايمن عبدالرحمن عبدالجواد شراكى10504

122.5ابراهيم جمال عبدالغفار مصباح الدسوقى10505

116.5ابراهيم رمضان انور العماوى10506

58.5ابراهيم عبدالمنعم رمضان عبدالمنعم شفيق10507

63.5ابراهيم عمر على محمد عمر10508

22.5ابراهيم قطب محمد عبدالرسول محمد10509

65.5ابراهيم محمد ابراهيم حمد سلطان10510

97.5ابراهيم محمد حسين السعيد حسين10511

48ابراهيم محمد محمد خليفه دشيش10512

65.5ابراهيم محمد محمد عبدهللا موسى10513

120ابراهيم محمد محمود ابراهيم ابوالمجد10514

79.5ابراهيم محمود عيد ابراهيم السخاوى10515

128احمد ابراهيم عبدالمنعم على عبدهللا10516

96.5احمد ابراهيم عطيه محمد الفقى10517

26احمد السيد رضوان على الحفناوى10518

138احمد السيد عبدالحميد سليمان10519

72.5احمد السيد عبدالهادى خطاب10520

81.5احمد السيد محمد محمد احمد10521

86احمد الشحات محمود على مسعود10522
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112احمد انور محمد محمد عمر10523

117احمد ايمن محمد محمد سليمان10524

109احمد ايهاب عبدهللا احمد عامر10525

100.5احمد بسيونى احمد محمد النجار10526

63.5احمد حسن على عبدالجواد محمد10527

108احمد حسين انور عبدالمجيد العماوى10528

113احمد حسين عبدالستار عويس10529

130احمد حماده احمد محمد حسن10530

133احمد حماده احمد محمد متولى10531

114احمد خاطر مصطفى محمد خاطر10532

122.5احمد خالد زكريا عوض رمضان10533

135احمد خيرى ابراهيم على الشربينى10534

121احمد رمضان محمود عبدالواحد محمد10535

134احمد شكرى محمد صالح10536

125احمد صبحى قنديل محمد عبدالسالم10537

122احمد صالح على عبده10538

46.5احمد عادل رمضان محمد سعاده10539

137احمد عبدالحليم على محمد عبدالعاطى10540

125.5احمد عبدالصمد زكى ابراهيم صقر10541

135.5احمد عبدالكريم السيد عبدالنبى10542

78احمد عبدهللا حسين عبيد حجازى10543

54.5احمد عرفه درويش محمد على درويش10544

118احمد عصام احمد عبدهللا المغازى10545

105.5احمد عطيه الرفاعى عطيه عبده10546

52.5احمد عيد عبدالجواد محمد شريف10547

84احمد فؤاد احمد محمد على10548

89.5احمد فريد عبدهللا مرسى غازى10549

75احمد ماهر السيد على10550

114احمد محمد ابراهيم حسين ابراهيم10551

109احمد محمد راضى عبدالحليم بسيونى10552

111احمد محمد عبدالغفار محمد محمود10553

91.5احمد محمد عبدالغنى فودة العطافى10554

85احمد محمد عطوه حميده عطوه10555

111.5احمد محمد فكرى محمد السخاوى10556

51احمد مصطفى حسن مصطفى عبدهللا10557

129.5احمد نشات الشوادفي على رضوان10558

129احمد هانى محمد عبدالسالم سيداحمد10559

77.5احمد وليد محمد عبدالجيد سليم10560
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132احمد ياسر زيدان حسن10561

124.5ادهم محمد شعبان سلومه اسماعيل10562

127اسامه احمد صبرى احمد الشناوى10563

134.5اسامه الدسوقى عبدربه ابراهيم يوسف10564

21اسامه انور فؤاد احمد عبدالرحمن10565

128.5اسامه محمد عطا سيد احمد10566

131.5اسالم صابر عبدالعزيز محمود شتات10567

62.5اسالم عادل محمد ابراهيم ابوالعينين10568

129.5اسالم محمد سالم محمد سالم10569

107اسالم هانى مصلح عبدالسالم الصباغ10570

105.5اسماعيل مدحت اسماعيل الشناوى الشوبرى10571

120.5اشرف احمد مرسى غازى مرسى10572

113السعيد حسن زكريا حسن يوسف10573

112السيد محمد السيد عبدالفتاح محمود10574

106.5العمده ناشد العمده عبدالونيس اسماعيل10575

84.5اندراوس عماد عاطف قالده اسعد غبلاير10576

139انس محمد ابراهيم على محمد الخميسى10577

122ايمن جمال اسماعيل بسيونى حموده10578

89بسيم ايمن فاروق سيد10579

133.5بشار عبدربه عبدالسالم عبدالمجيد10580

0بالل ايمن محمود ابوسريع10581

74حسن ابراهيم محمد ابراهيم10582

97.5حسنى خالد محمد حسين سالم10583

39حسين ابراهيم عبدالعزيز السيد السايس10584

81حسين السيد عرفه على حسين10585

97حماده هالل محمد على هالل10586

109خالد ابوشعيشع ابراهيم الشراكى حجازى10587

51خالد صبحى حامد ابراهيم جمعه10588

131.5خالد عبدالناصر عبدالحميد مصطفى بريش10589

92رضا حسين احمد محمود ياسين10590

78.5رضا على ابراهيم الغمراوى10591

96.5رمضان نجاح رمضان ابراهيم السعدنى10592

135.5ريان عبدالحميد عبدالعزيز ابوشعيشع خضر10593

124زكريا ابراهيم زكريا على عبدالجواد10594

111زياد محمد حسن عبدالوهاب محمد10595

78سفيان محمد سيداحمد السيد الرشيدى10596

107.5سيف الدين الجميل لطفى الشاملى حنيش10597

95سيف وليد محمود محمد عبدهللا10598
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58شكرى احمد شكرى عرفان محمود10599

72شوقى محمد شعبان حسن على10600

116طاهر احمد فتحى محمد عبدالغفور10601

114.5عبدالرحمن ابراهيم حسن متولى عرفه10602

117عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا10603

91.5عبدالرحمن خالد السيد الصادق القمحاوى10604

118.5عبدالرحمن خليل محمد السيد نعمت هللا10605

104عبدالرحمن رشاد غازى محمد سالمه10606

121.5عبدالرحمن محمد احمد السيد مفتاح10607

123.5عبدالرحمن محمد جمال قطب ابراهيم محمد10608

125.5عبدالرحمن محمد رفعت غازى يوسف10609

121عبدالرحمن محمد غريب السيد احمد10610

129.5عبدالرحمن محمد كمال احمد اسماعيل10611

110عبدالرحمن محمد محمود ابوشعيشع غازى10612

65عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز محمد فرج10613

119.5عبدالعزيز عماد عبدالعزيز يوسف احمد10614

105.5عبدالكريم محمد بركات عبدالسالم بركات10615

105عبدهللا ابراهيم السيد عوض على10616

117عبدهللا محمد رمضان بسيونى10617

130عبدهللا ياسر احمد محمد صالح10618

102عبدالمعز هانى شاكر عبدالمعز محمد10619

129.5عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحيم بديوى10620

93.5عزالدين احمد عيد ابراهيم السخاوى10621

59عصام سعد سعد محمد الكشيرى10622

79عصام شندى السيد شندى10623

82.5عالء احمد ادريس عبدهللا10624

130.5على حماده على عبداللطيف على10625

37.5على محمد على محمد الشبكه10626

47.5عماد عطيه محمود محمد احمد10627

55.5عمار حماده محمد عبدالكريم موسى10628

92عمار محمد اسماعيل دريس البربرى10629

132.5عمار ياسر حمدى مصطفى قنديل10630

129.5عمر احمد عبدالستار محمد على10631

104عمر ايهاب حسن عبدالحليم حسن10632

134.5عمر عبدالعزيز السيد محمد عمر10633

32.5عمر محمد احمد عبدالحى عبدالوهاب10634

52عمر محمد عبدالنبى بخيت على10635

129عمرو محمد حمد محمد حمد10636
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128عمرو محمد عبدالعزيز عفيفى شراره10637

119عمرو موسى رمضان درباله مبروك10638

101.5عيد عبدهللا محمود بسيونى طلحه10639

73فارس ابوزيد فتحى بسيونى عبدالسالم10640

135فارس ثروت السيد عبدالمجيد10641

109فارس عالء بسيونى احمد سليمان10642

116فارس هشام ابراهيم عطيه هوارى10643

94.5فتحى محمد عبدالفتاح محمد متولى10644

115.5كرم عزيز بشاره يوسف بشاره10645

74.5كريم خالد السعيد عبدالجليل عيسى10646

75كريم عاطف احمد السيد مجاهد10647

132كيرلس غطاس ابراهيم غطاس10648

60محسن عبدالتواب محسن عبدالفتاح يدك10649

15محمد ابراهيم السيد الشوبرى10650

54محمد ابراهيم رفعت اسماعيل مبروك10651

136.5محمد ابراهيم شعبان ابراهيم مطاوع10652

105محمد ابراهيم محمود حسن قطب10653

68محمد احمد محمد متولى احمد10654

53محمد اسماعيل عبدالسميع الهالوى10655

21.5محمد اسماعيل محمد حسنين محمد10656

48.5محمد اشرف محمد سيداحمد خليل10657

52محمد السعيد السيد عوض على10658

64محمد السعيد رمضان عبدالحميد جادهللا10659

70محمد السيد ابراهيم على الديب10660

70.5محمد ايمن السيد عبدالجواد ابوالخير10661

87.5محمد ايمن رشاد سليمان غازى10662

46محمد بدير على بديرعطيه10663

139.5محمد حاتم شحاته الشراكى10664

127محمد حسام جالل عطيه حمدان10665

119.5محمد حسن محمود عبدالواحد محمد10666

136محمد حمدى حسن على سليمان10667

132محمد رمضان ادريس مرسى حمد10668

94.5محمد رمضان حسن حنيش10669

120.5محمد سعيد محمد شحاته السايس10670

135.5محمد سمير احمد محمد حسانين10671

133محمد شكرى محمد سالم10672

126محمد صابر عبدالفتاح مبروك10673

117.5محمد عادل محمد زكريا سليمان10674
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122.5محمد عبدالحكيم عبدالستار عبدهللا على10675

100.5محمد عبدالعاطى مشرف عبدالعاطى محمد10676

135محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز هيبه10677

88محمد عصام مصطفى عبدالسالم على10678

105محمد عالء الدين على ابوطالب السيد10679

99محمد على سيداحمد على السقا10680

89.5محمد كمال عبدالعزيز محمد عبدالعزيز10681

49.5محمد مبروك محمد محمد مبروك10682

120محمد محمد حجازى البيلى حسن10683

100محمد محمود سليمان عبدالشافى الغنام10684

75.5محمد مدحت السيد عبدالمجيد السيد10685

80محمد مدحت محمد اسماعيل عمر10686

129محمد مسعود هيكل حامد محمد هيكل10687

118محمد مصطفى الشحات بهجات10688

89محمد نجاح بركات احمد الصاوى10689

97.5محمد هانى خميس عبدالرحمن خميس10690

104.5محمد هانى عبداللطيف سيد احمد هليل10691

49.5محمد هانى عيد على رضوان10692

130محمد همام مبروك عبدالحميد عاشور10693

60.5محمد وائل السيد حسن الديب10694

71.5محمد وائل محمد محمد الداغر10695

122.5محمد ياسر محمد السيد10696

127.5محمود احمد الشرنوبى السيد عبدالعزيز10697

116.5محمود احمد عبدالحفيظ محمود حافظ10698

124.5محمود اشرف ابراهيم عباس عبدالمنعم10699

78.5محمود حاتم احمد محمد حجازى10700

107.5محمود حسن محمد السيد الحايس10701

75.5محمود رجب محمود خميس سيداحمد10702

69محمود رضا عبدالونيس عوض10703

50.5محمود رمضان عبدالحميد عبدالمجيد السيد10704

59.5محمود سامى عبدربه السيد سيداحمد الرشدى10705

61محمود سليمان احمد الزهيرى10706

48محمود شعبان محمد على هالل10707

100محمود شوقى يوسف محمود يوسف10708

120.5محمود صالح احمد احمد السقارى10709

103محمود عارف وهبه عبدالهادى الطنطاوى10710

119محمود عباس ابراهيم عباس عبدالمنعم10711

128.5محمود عبدالحميد شراكى عبدالحميد شراكى10712
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93.5محمود عبدالخالق انس عبدالخالق بديوى10713

101.5محمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالمجيد10714

119محمود عزت عبدالقادر ابراهيم حنطور10715

118محمود محمد اسماعيل محمود الخطيب10716

129.5محمود محمد فتحى المغازى10717

135.5محمود مصطفى محمد عبدالعاطى يس10718

114.5مصطفى ابراهيم عبدالقادر ابراهيم دشيش10719

64.5مصطفى عبدالنبى محمد محمد عبده10720

101مصطفى محرم بسطويسى بيلى10721

63معاذ عبدالعاطى السعداوى عبدالعاطى10722

71.5مهاب عادل صالح عبدالفتاح مصطفى10723

103مهند طارق عبدالرحمن عبدهللا10724

107.5موسى مالك نجيب حبشى سليمان10725

129.5نور محمد حسن عبدالواحد احمد10726

77.5هادى الجوهرى عبدالفتاح الجوهرى10727

93هشام مسعد شحاته عبدالنبى ابراهيم10728

125.5هشام نشات عبدالجواد عبدالمجيد مصطفى10729

101وائل طارق اسماعيل السيد عبدالعزيز10730

133.5وليد صالح عبدالموجود احمد ابوسنه10731

71ياسر هانى فتحى محمد عبدالحميد10732

103.5يوسف شريف حسنى منصور النجار10733

57.5يوسف شعبان قطب عبده الرشدى10734

85يوسف شوقى زكريا ابواليزيد10735

74.5يوسف صالح السيد يوسف10736

102.5يوسف ماهر عوض قطب خفاجى10737

118اسراء الحسينى زينهم محمد ابوحجاج10738

130.5اسراء السيد عبدالرازق بسيونى كواسه10739

135اسراء سالم ابراهيم الصافى موسى محمد سليم10740

108.5اسماء ابراهيم عبدالعزيز محمد فرج10741

77.5اسماء عبدهللا على السعداوى رحيم10742

107.5اسماء على محمود على راضى10743

108اسماء ماهر عبدالخالق محمد بديوى10744

123.5اسماء مجدى جاد احمد غيط10745

102اسماء محمد عبدالغفار محمد محمود10746

136.5اسماء نجاح عطيه حامد طلحه10747

132.5االء محمد رجب محمد درباله10748

117امانى العشرى عبيد العشرى10749

129امل الشحات عبدالفتاح محمد طه10750
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86امل فايز فرجانى محمد ابوسالم10751

132امل محمد رزق موسى احمد سالم10752

111امنيه عارف محمد السباعى على10753

100.5امنيه وليد سليمان عبدالواحد محمد دشيش10754

86اميره صالح على محمود سيداحمد10755

87انجى عبدهللا السيد يوسف عوض10756

116.5انشراح احمد طه محمد اسماعيل10757

87ايمان هشام اسماعيل محمد اسماعيل10758

112ايه ابراهيم محمد محمد سلطان10759

110ايه احمد عبدالسالم عبدالسالم10760

90.5ايه احمد محمود محمد خالف10761

136.5ايه رمضان احمد محمد السيد10762

136.5ايه رمضان عبدالعزيز عطا الخولى10763

136.5ايه محمد السيد محمد الشوبرى10764

43ايه محمد شعبان بلتاجى الفقى10765

105.5ايه محمد عبدهللا محمد السيد10766

127.5بسمله خيرى فاروق محمد عبدالغفور10767

131بسنت مجدى على الشريف10768

134.5تغريد كمال يوسف محمود فرج10769

126جيهان مديح حلمى ابراهيم سليمان10770

0حبيبه حسنى صادق مصطفى10771

133.5حنان رافت محمد السيد بسيونى الشناوى10772

135حنين رافت مصطفى محمد خاطر10773

93حنين محمد بهنسى عطيه بهنسى10774

80دنيا عالء الدين محمد حسنين النحراوى10775

84.5دنيا عماد طلحه حسن طلحه10776

110.5دنيا محمد عبدالحميد محمد عبدالسالم10777

123دينا حماده حسين محمد حسين10778

131رحمه خالد رمضان عبدالوهاب بديوى10779

91رحمه عزت محمد محمد طه10780

137رحمه هشام محمد ابوالفتوح السيد10781

84رحمه وليد عبدالفتاح حسن خميس10782

124روان ابراهيم احمد ابراهيم الظن10783

105روضه عبدالرحمن محمد عبدالجواد الفقى10784

137.5ريهام النادى عبدالعزيز ابراهيم النادى10785

104زهراء عامر على محمد دسوقى10786

101زهراء محمد فتحى بسيونى عبدالسالم10787

100.5زهراء وائل محمد عبدالرحيم ابراهيم10788
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123.5زهره محمد قطب عبدالجيد عوض10789

137.5زينب عبدالرحمن منصور عبدالرحمن10790

134.5ساره حامد محمد عبده سمره10791

132ساره رضا صبحى عباس ابراهيم10792

79.5سحر احمد عبدالرحمن خضر10793

123.5سلمى بهاء الدين شعبان عباس ابراهيم10794

46.5سلمى على محمد على مبروك10795

132.5سلمى محمد محمد مخلوف10796

134سلمى مصطفى عبدالحليم محمد التهامى10797

129سماء محمد على حسن طه10798

132.5سمر عبدالحميد توفيق هليل10799

124.5سهيله على محمد محمد عبدالمنعم10800

87سومه محمود ابراهيم محمد رزق10801

80.5شاهندا محمد عبدالهادى ابوالروس10802

117شروق احمد مصطفى ابراهيم سند10803

128شروق عبدالحميد بركات عبدالحميد10804

109.5شهد ابراهيم احمد عبدالمقصود سابق10805

126شهد احمد عبدالفتاح عبدالموجود امام10806

34شهد ثروت مصطفى رزق عيد10807

137.5شهد حسين عبدالحليم حسين محمد يس10808

82.5شهد سالم على على مرعى10809

81شهد محمد رمضان طلحه10810

110شهد محمد صبرى مصطفى بديوى10811

118.5شهد منصور على احمد مغنم10812

95شهد هانى شكرى عرفان محمود10813

66صباح الشوادفى عبدربه عبدربه10814

50.5صفاء السيد حسن طلبه بديوى10815

81.5عال احمد على عبدالفتاح10816

116علياء هانى بالل غازى احمد10817

47.5فاتن السيد حسن طلبه بديوى10818

86فاطمه الزهراء محمد ابراهيم محمد القطان10819

78فاطمه السعيد بحبح بسيونى10820

55فاطمه السعيد عبدالفتاح محمد10821

75فاطمه خالد محمد احمد القارب10822

114.5فاطمه رزق السعيد رزق عيد10823

54.5فاطمه محمد السيد خليل10824

95فاطمه محمد عبدالعزيز محمد فرج10825

138فاطمه محمود ابراهيم محمود عبدالحى حنيش10826
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135.5فرح سامح محمد يوسف يوسف10827

105.5كاميليا على عبدالعليم محمد عباس10828

129.5لبنى يوسف احمد مصطفى يوسف10829

132.5ليلى زهدى زكريا عبدالسالم يوسف10830

123ليلى فوزى السيد عبدالعزيز السيد10831

109مارى بلبل جاد سعيد10832

124مارينا شكرى عبدالشهيد رزق عوض10833

131.5مريم خالد فاروق محمد عبدالغفور10834

124.5مريم محمود الموافى احمد الموافى10835

134منه هللا عاطف حلمى ابراهيم سيداحمد10836

125منه هللا عبدهللا حنفى السيد البسيونى10837

124.5منه هللا محمد عبدالرحمن محمد عالم10838

134منه محمد مبروك زايد10839

136.5منى ابراهيم اسماعيل السيد محمد10840

127.5مها نافع عبدالعزيز السيد10841

134مى السعيد محمد عبدالفتاح متولى10842

129.5مى ايمن حنفى السيد البسيونى10843

133.5مى صبرى محمد عبدالسالم10844

130مى ماهر عبدالتواب ابراهيم شاهين10845

121مى محمد زكى عبدالنبى احمد10846

130.5ناديه سعد محمد قطب حتاته10847

78نجالء مجدى حسن طلبه بديوى10848

106.5ندى خالد حمدين الهوارى10849

112.5ندى طارق منصور حسين الزهيرى10850

68ندى محمد محمد محمود دحروج10851

133نسرين احمد السيد الموافى10852

92نهال مجدى محمود عبدالهادى الشرايحى10853

88نوره محمد على السعداوى10854

125نورهان محمد عبدالرحمن نصر عبدهللا10855

136نورهان محمود عبدالحليم حسين محمد10856

132هاجر ايمن عطيه غازى شعنون10857

83.5هاجر محمد عبدالمنصف على سعاده10858

90هاجر هانى شعبان عبدالتواب محمود فرج10859

74هانم السعيد عطيه ابراهيم سليمان شلبى10860

117.5هبه احمد احمد محمد يس10861

88.5هبه السيد محمد ابراهيم عبدالحى حنيش10862

128هبه خالد ابراهيم احمد فوده10863

59.5هبه مصباح ابراهيم احمد الشهاوى10864
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70.5هدى محمد الشحات بهجات سالم10865

127هدير منتصر السيد حسن نصر10866

127ورده طارق حسنى عثمان زايد10867

128.5وسام احمد محمد على سمره10868

123.5وفاء العماوى انور عبدالمجيد العماوى10869

104.5والء وائل عبدالرحمن نصر عبدهللا10870

123.5يارا خالد ابوطالب السيد10871

133يارا خالد اسماعيل محمد احمد10872

121يارا هشام زكريا محمد بيلى10873

120.5ياسمين محمد بدوى حافظ ابراهيم10874

127ياسمين محمد كمال احمد اسماعيل10875

26.5احمد السيد رجب على حسن10876

126.5احمد خلف ابوالعباس اسماعيل10877

122احمد علي بدير محمد موسى10878

121احمد مجدى خلف احمد10879

103.5احمد محمد كمال محمد مبروك الشوره10880

0احمد محمد محمود مصطفى باشا10881

67انس محمد سميح عبدالرحمن خليل10882

0اياد ناصف سعد شحاته ابراهيم10883

71ايمن مصطفى درغام السيد الحايس10884

96.5جمال عبدالناصر عثمان امين10885

108جمال فريد محمود محمد مقلد10886

122.5شادي عصام احمد الزهيري10887

93عبدالكريم غمرى صالح عبدالوهاب ابراهيم10888

119عبدهللا اسامه عبدهللا عبداللطيف الزهيرى10889

73عبدهللا محمد صبرى محمد البانوبى10890

122عبدهللا محمد محب عبدالمقصود الجوهرى10891

28عالء بخيت حسن محمد10892

50.5على احمد خلف احمد عزالدين10893

25.5عمر صابر صابر عثمان عطاهللا10894

83.5عمر فتحي زيدان محمد زيدان10895

117.5فارس محمد عصام زيدان محمد زيدان10896

29فارس وائل حلمى ابراهيم غيط10897

98كريم محمد عبدالنبى محمد شوغى10898

62محسن محمد شفيق عبدالمحسن عصر10899

70محمد ايمن محمد بسيوني الزهيرى10900

23محمد صالح محمد على متولى10901

128.5محمد صالح احمد حسين الزهيرى10902
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49.5محمد هانى رمضان على حسين ابوعيانه10903

57محمد وائل رمضان عبدالفتاح عبدالخالق10904

120.5محمود خالد محمود المغازي10905

106.5محمود خليف عبدهللا هارون10906

103محمود عمرو محمود السيد محمد عبدالجليل10907

126محمود مامون زكي محمد طلبه10908

122مصطفى على بسيونى الزهيرى10909

128.5مهند معتز عبدالحى محمود عبدالحى10910

58ناجى عصام كمال محمد على الخضراوى10911

129وائل بشارة عزيز سعيد10912

84ياسر عبدالقادر عزت محمد حسنين10913

138.5اروى فكرى محمد السيد ابوزيد10914

136.5اروى محمد عبدالمنعم ابوسمره10915

134.5اسراء جمال عبدالمطلب على عمر10916

125.5اسراء شوقى احمد محمد صالح10917

126اسراء عماد عبدالستار عبدهللا10918

110اسراء عمادالدين احمد محمد بيومى10919

114اسراء مدحت البيلى يونس رخا10920

125اسماء احمد عبدالفتاح السيد مجاهد10921

127اسماء حمادة مصطفى مصطفى درويش10922

114.5اسماء حماده ابراهيم يوسف عمر10923

124اسماء عماد عبدالستار عبدهللا10924

137.5اسماء وجيه سعد ابراهيم عبدالكريم10925

136االء جمال علي النادي10926

139.5االء سامي عوض يوسف عقل10927

120االء سالمه محمد مرسى هالل10928

105االء على عبدالحليم محمد احمد السقا10929

138الزهراء عطا السيد عطا عاصى10930

116امال عز عزيز سعيد روفائيل10931

132.5امنيه السيد عباس هيكل10932

35.5امنيه رضا محمد علي يونس10933

103امنيه محمد ابوشعيشع ابراهيم حجازى10934

139.5امنيه محمود احمد ابراهيم عوض10935

136.5اميره عيد اسماعيل عثمان10936

139.5اميره محمد عبدالعاطى بلتاجى العجمى10937

135.5ايثار صابر صابر محمد10938

110ايرينى مالك سعد عوض سعد10939

139.5ايمان عباس محمد عباس سيداحمد10940
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137.5ايمان عبدالمنعم خليل محمد السايس10941

137.5ايمان عالءالدين محمد سالم10942

133.5ايمان يحى محمد محمود الموافى10943

38ايه السيد عبدالنبى محمد10944

137.5ايه محمد السيد الشرقاوى عبدهللا10945

134.5ايه ياسر عبده ابراهيم10946

127ايه ياسر عونى فخرى على10947

130بسمله هانى محمد عبدالحميد بسيونى10948

61.5بسمه عبدالفتاح عبدهللا سند10949

120.5بسنت فايز الشحات غالي سالمه10950

134حبيبه رافت اسماعيل الشناوى10951

98حبيبه طاهر عبدالمنعم رجب محمد عبدالمجيد10952

138.5حبيبه عبدالحميد مسعد عبدالحميد سليمان10953

137.5حبيبه محمد السعيد محمد الشامى10954

39.5حنان عادل فؤاد عمر10955

102.5حنين السيد احمد على سعدى10956

114.5حنين توفيق محمد ابوالمعاطي10957

140حنين محمد فزاع عبدالمجيد محمد عمر10958

139خلود خالد مرعي محمود10959

25.5دنيا اشرف مكاوي حسين مكاوي10960

83دنيا انور كساب عبدالعال سليمان10961

113.5دنيا حسن طلحه حسن ابوطاحون10962

109.5دنيا رفعت حامد عبدالجواد محمد10963

126دنيا عادل سعيد محمد موسى10964

24دنيا غازى ابراهيم غازى سعيد10965

99دنيا محمد ابراهيم يوسف10966

125دينا السيد ابراهيم على10967

0دينا حلمي رجب قطب ابراهيم10968

136رحاب احمد رياض عبدالخالق علي حسن10969

117.5رحاب الشحات ابراهيم عطيه10970

92رحمه احمد راشد محمد عبدربه10971

135رحمه السيد محمد سيداجمد10972

73.5رحمه بخيت نبية عبدالعال10973

132.5رحمه عاطف عبدالحميد متولى10974

75رحمه كمال صالح عبدالعظيم  خميس10975

124.5رحمه محسن صبحى محمد على جادهللا10976

93رحمه محمد حسن يوسف10977

100رحمه محمود عبدهللا حسن حموده10978
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128.5رحمه محمود قطب ابراهيم محمد10979

130رحمه هانى عبدالقادر محمد مصطفى10980

73.5رضينا رمضان ابراهيم خنيزى10981

113رغد عادل عبدالستار محمد رماح10982

127.5رنا رمضان على عطيه10983

125رنا عماد عبدالحميد محمد عبدالحميد10984

132.5رنا مجدى ابراهيم عثمان10985

133.5رنا مسعد عاطف محمد ابوالنجا10986

105.5روان هشام حسن عبدالعزيز سلمان10987

134روضه هشام نصر رزق الويشى10988

82.5رويدا محسن شفيق عبدالمحسن محمد عصر10989

100.5ريم خالد حسين زهران شعبان10990

117.5زينب سامي فؤاد السيد الشربيني10991

129.5زينب عماد عبدالستار عبدهللا10992

138ساره السيد احمد احمد السقارى10993

139ساره امام فؤاد محمد10994

133.5ساره رمضان رشدي عبدالحميد الرشدى10995

135ساره عبدالحميد عيسى عبدالحميد10996

109.5ساره عزت سعد الليثي10997

104.5سلمه السيد الدسوقى الشين10998

111سلمى السعيد السيد عباس نجيب10999

137.5سلمى زين محمد عبدالحميد متولى11000

108.5سلمى يسرى محمد ابراهيم11001

69.5سمر السيد عبدالرحمن على11002

70.5سمر السيد عبدالفتاح مهدى عبدالرازق11003

121.5سمر مصطفى حامد الدسوقى11004

91سميحه رضا صالح ابوراضى ابراهيم11005

98سهير السيد فرج مرسى محمد11006

121.5سهيله عادل محمود احمد سليم11007

134.5سهيله عبدالحكيم محمد محمد متولى11008

102.5شذا رضا مهران راتب حسن11009

132شروق ابراهيم محمد عبدالعزيز11010

126.5شروق بسيوني محمد ابوالمعاطى11011

74.5شروق تامر عبدالعزيز السيد عبدالعزيز11012

87.5شروق ثابت عبدالفتاح بخيت11013

124.5شروق سامي عبدالجواد علي عوده11014

139شروق سامي عبدالحميد عبدالعاطي11015

107شروق ماضى حامد احمد عبدالعاطى11016
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125شهد ابراهيم عبدالمنعم عبدالغنى11017

136شهد حاتم محمود ابوشعيشع غازى11018

120.5شهد عبدهللا حسين حسين قطب11019

139.5شهد فايز محمد منصور عبدالمجيد11020

102.5شهد محمود عبدالسميع احمد سليم11021

132شهد يسرى عبدالفتاح محمد على رحيم11022

135.5شيرى فؤاد فؤاد ناشد11023

133.5شيماء السادات عطيه غازى سالمه11024

28شيماء طارق مصطفى كامل مصطفى11025

0شيماء محمد حسن حسين مكاوى11026

138.5عبير طارق محمود عبدالخالق الشرنوبى11027

126.5عبير محمد شرف الدين عبدالجواد جوده11028

108.5علياء حسن ادريس ادريس عبدهللا11029

136.5غاده فضل ابوشعيشع عيسى11030

133.5فاطمه الزهراء اسامه متولى عبدالعزيز صالح11031

110فاطمه الزهراء عماد فتحى عبدالكريم مرسى11032

125فاطمه الزهراء ماهر السيد مصطفى قايد11033

121.5فاطمه ايمن يوسف يوسف عبده11034

138.5فاطمه حامد محمود المغازي11035

110فاطمه طه صبحى طه11036

133.5فاطمه محمد ابراهيم فرحات سعد11037

119فاطمه محمد احمد السيد مفتاح11038

108.5ماري جوزيف عزيز سعيد11039

101مروه ياسر ماهر احمد النجار11040

94مريم ابراهيم محمد عبدالحليم محمد11041

120مريم احمد السيد احمد سليم11042

118مريم لطفي عطيه عبدالمالك عطيه11043

113منار على طه سعفان11044

136.5منه هللا جالل محمد ابراهيم محمد11045

132.5منه هللا حاتم زكريا عبدالرازق خميس11046

100منه هللا زكريا نورالدين محمد بيلى11047

119.5منه هللا مدحت حامد ذكى درويش11048

133منه طوالن شاكر محمد صالح11049

130.5منه فتحي علي عبده رزق11050

136.5منه مجدى احمد راضى محمد11051

136مى طارق محب عبدالمقصود الجوهرى11052

135.5ندا خالد عبداللطيف حامد هلهل11053

136.5ندى احمد احمد السيد مجاهد11054
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101نسمه احمد قطب حارس قطب11055

43.5نسمه محمد ابراهيم متولي محمد11056

112.5نورا حسين منصور حسين الزهيرى11057

128.5نورالهدى السيد عبدالسميع محمد عبدالرحمن11058

135.5نورهان احمد حسين حماد11059

132نورهان سامى محمد محمد يوسف11060

31.5نورهان محمد ابراهيم ابواليزيد عبدالعزيز11061

133نورهان هاني ماضي طه عبدالسالم11062

134.5نيره نافع حماده على محمد11063

137نيفين طارق محمد عمر الشافعى11064

72هاجر حسام توفيق مرسى حمد11065

127هاجر راضى السيد عبدالقوى محمد11066

135.5هاجر شعبان سليمان عبدالرحمن حامد11067

126.5هاجر عبدهللا حامد عمر مفتاح11068

136هاله شعبان عبدالعزيز محمود شتات11069

135.5هايدى عادل محمد ابراهيم بالل11070

137هبه محمد جمال عبدالحميد عبدالنبى11071

139هبه محمد عبداللطيف احمد اللواتى11072

134.5هند محمد حسن عبدالخالق الشرنوبى11073

82.5يارا حاتم السيد الصادق محمد11074

134ياسمين شوقى حمد عبدهللا عبدالفتاح11075

139.5يمنى عيد محمود عيد11076

133يوستينا سامي فهمي بشارى11077

53ابانوب عادل ظريف مملوك11078

41ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد11079

74ابراهيم على ابراهيم ابراهيم11080

52.5احمد ابراهيم فؤاد ابراهيم متولى11081

70.5احمد السيد احمد محمد غازى11082

80.5احمد السيد عبدالحفيظ عبدالرحيم11083

66.5احمد السيد محمود قطب حريب11084

44احمد بسيونى فتوح محمود مفتاح11085

62.5احمد حسن عبدالسالم محمد عرفه11086

87.5احمد حسن مبارك على11087

29احمد زين العابدين اسماعيل عبدالعال11088

67احمد سعد عوض عبداللطيف حموده11089

60.5احمد محمد عبدهللا الطنطاوى11090

77.5احمد محمد محمد عطاهللا الصياد11091

130احمد محمود جمال الدين على المغازى11092
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57احمد مصطفى عبدالسالم على11093

83.5احمد هيثم عبدالفتاح عطاهللا الصياد11094

83.5اسالم ابراهيم معداوى احمد الشافعى11095

106.5اسماعيل ابراهيم اسماعيل بسيونى عمر11096

61.5السيد احمد محمد احمد المغازى11097

53باسم مبروك عبدالحليم محمد محجوب11098

38بدران محمد بدران حسن عبدالسالم11099

81.5حازم شوقى عبدالفتاح محمد عرفه11100

85حازم كمال عبدالوهاب حسين احمد11101

67حسن عبدالسالم ابراهيم حسن عبدالسالم11102

46خالد محمد ابراهيم ابراهيم السمكرى11103

83سيف بسام حامد ابراهيم هلهل11104

70شوقى رضا شوقى احمد رحيم11105

120عبدالرحمن السيد الشحات يونس سيداحمد11106

76.5عبدالرحمن على السيد عبدالعزيز الخولى11107

80.5محمد احمد موسى بسيونى موسى11108

123محمد السيد عبدالغفار عطيه11109

62محمد السيد محمد السيد غاذى11110

121.5محمد السيد مغاذى على محمد المغاذى11111

70محمد جابر محمد مبارك على11112

74محمد سامى السيد ابوشعيشع غازى11113

23.5محمد سامى عبدالراضى مقرونه11114

127محمد صفوت كمال الدين ابراهيم ابوالعطا11115

120.5محمد طارق ابراهيم عبدالمجيد خليل11116

112.5محمد عبدهللا اسماعيل عبدالعال عمر11117

69.5محمد على السيد ابوشعيشع غازى11118

125محمد محمود عبدالعزيز محمد مرسى11119

80.5محمد هانى احمد عطاهللا الصياد11120

46.5محمد وليد عبدالهادى الشراكى11121

90محمد ياسر عبدالسيد مغازى11122

112محمد ياسر عطيه بيومى حسين11123

76محمود سالمه مبارك على سليمان11124

77محمود عيد فريد عبدالرحيم محمد11125

117محمود نصر على عبدالفتاح رجب11126

88.5محمود ياسر عبدالسيد مغازى11127

94.5محمود ياسر مبروك عبدالحليم محجوب11128

134معاذ يسرى عبدالجليل الجداوى11129

59.5يوسف عبدالفتاح محمد عبدالفتاح نصار11130
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69.5اسراء فتحى راشد يوسف سالمه11131

124اسماء ابراهيم فوزى على ابواليزيد11132

49.5اسماء جودى عبدالعزيز بيومى مصطفى11133

126.5اسماء عصام حمام عبدالعزيز11134

107اسماء وجيه فوزى عبدالفتاح عرفه11135

131.5االء محمد محسوب محمد عبدهللا11136

136الشيماء على السيد على المغازى11137

127.5اميره محمد عبدالمحسن محمد المغازى11138

129ايه احمد محمد الشافعى محمد11139

57ايه حمدى حسن حسين11140

131ايه عثمان احمد جمعه شمس الدين11141

69ايه محمد بدير الجوهرى11142

131ايه محمود عبدالصمد ابراهيم صقر11143

133.5حبيبه ابراهيم احمد ابراهيم احمد11144

113.5حنان حمدى عبدالرازق عبدالرازق بدر11145

40.5دنيا محمد عبدالخير رمضان11146

43دنيا هانى بدير الجوهرى احمد11147

95دولت ابراهيم فهمى عبدالعزيز هاشم11148

62.5رحاب نشات احمد السيد عاصم11149

70رحمه محمد بسيونى محمد عرفه11150

65.5رنا بسيونى بسيونى حسين الزهيرى11151

78رويدا خالد ابراهيم ابراهيم11152

135ريم عبدالحميد عبدالرؤف سيداحمد11153

118زهراء ابراهيم عبدهللا سليمان جباره11154

114.5ساره حمام عبدالعزيز حسان مقرونه11155

37.5ساره هانى السيد ابوشعيشع متولى11156

109شروق كامل عبدالحفيظ عبدالرحيم خير11157

92شرين رضا ابراهيم محمد عطيه11158

92شهد عبدهللا ابراهيم عبدهللا على11159

128شهد فتحى غاذى طلبه11160

75شيماء خالد عباس عثمان عطاهللا11161

139.5شيماء شكرى صالح عبدالرحمن هاشم11162

87عبير ياسر عبدالرحمن ابراهيم هلهل11163

113عزه عبدالراضى عبدالمغنى حسان11164

109.5فاطمه حلمى السيد حلمى عبدالخالق11165

106.5فاطمه سليمان سيد سليمان عبدهللا11166

115فاطمه نصر رمضان على محمد11167

117لمياء احمد عبدالخير رمضان11168
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129.5منار محمد احمد شومان11169

127منار مختار ياسين ابراهيم11170

69.5منار منير جمعه حسان مقرونه11171

126.5منى شحاته عبدالخير رمضان11172

90.5مى خالد فاروق احمد ابوشعيشع11173

86مى عبدالناصر ابوالفتوح موسى البهجى11174

104.5مى هشام صالح احمد مغازى11175

135مى يسرى فؤاد ابراهيم متولى11176

59مياده هانى السيد عبدالعزيز الخولى11177

89.5ناديه مصطفى محمد ابوشعيشع شمس الدين11178

111نانسى فتحى مبروك عطا11179

114ندى ابراهيم محمد محمد حسين11180

130.5نرمين طارق ابراهيم عبدالمجيد خليل11181

132نسمه خالد سعد بسيونى موسى11182

37.5نهال حسن سعد على رحيم11183

136نوران محمود عبدالعزيز جمعه شمس الدين11184

53.5نورهان واصف ابراهيم بيومى مصطفى11185

38نيفين هانى السيد عبدالعزيز الخولى11186

80هانم مختار السيد على المغازى11187

62ياسمين شمس الدين محمد ابوالفتوح شمس الدين11188

93ابراهيم جمعه عيد محمد عبدالعال11189

122.5ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم الشوادفى11190

28ابراهيم هانى ابراهيم عبدالحميد11191

38.5احمد ابراهيم احمد عبدالغنى11192

125.5احمد جمال محمد السعداوى11193

112.5احمد حماده فوزى عبدالفتاح11194

105احمد زغلول محمد دمرداش السيد11195

133احمد سمير السيد عطيه11196

103.5احمد سمير فؤاد احمد11197

64احمد شعبان حمدون يوسف11198

130.5احمد عبدالرحمن الشحات ابوزيد محمد11199

27احمد فريد مصطفى بيلى11200

29.5احمد فضل الشوادفى ابراهيم11201

121.5احمد محمد ابراهيم محمد11202

132احمد وحيد بدراوى بسيونى الغنام11203

83احمد يسرى احمد على11204

85.5احمد يوسف عبدالعظيم احمد11205

63.5اسماعيل رشاد اسماعيل على11206
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49.5اشرف ابراهيم شوقى ابراهيم11207

133.5السيد جمال السيد عبدالجواد11208

73.5امين احمد محمد محمد بيلى11209

78.5ايمن عبدالفتاح محمد عبدالحميد11210

72.5خالد عصام ايوب بكر11211

36.5رزق محمد رزق بسيونى11212

61.5رضا جمال ابراهيم مرزوق11213

62رضا محمد عيد الشوادفى11214

82.5سالم الشوادفى سالم ابراهيم11215

50سالم محمد عبدهللا عطيه شبانة11216

120سعيد محمد سعيد عنتر11217

110سيف محمد محمد الشربينى11218

119.5طه احمد طه ابوشعيشع11219

109طه صالح محمد سالم11220

81عبدالرحمن السيد عبدالواحد عبدالعظيم11221

91.5عبدالرحمن رافت على احمد اسماعيل11222

135عبدالرحمن محمد ابراهيم فتح هللا مصطفى11223

59عبده غازى عبدالمقصود غازى11224

52.5على عبدالرحمن صدقى ابراهيم على11225

104.5فارس ايهاب محمد صبرى حبيب11226

83كريم سامى سعد على11227

132كريم محمد عبدالهادى اسماعيل عقل11228

54.5محمد احمد رمضان احمد عطيان11229

47.5محمد السيد بدر بدر محمد11230

118.5محمد السيد يوسف بدران11231

84.5محمد الشوادفى شحاته عبدالحميد11232

121محمد رافت احمد مرسى11233

71محمد رضا اسماعيل سيداحمد11234

77محمد مصطفى ابراهيم فتح هللا11235

61محمود احمد عبدالجواد عبدالمعطى11236

70.5محمود السيد احمد ابراهيم11237

79.5محمود حماده احمد عزب11238

68.5محمود عادل رمضان الدسوقى11239

107.5مصطفى الشوادفى محجوب على11240

99مصطفى رضا عبدالتواب محمد غازى11241

99مصطفى فتوح ابراهيم شعبان11242

91.5ممدوح هانى محمد عبدالعزيز11243

74نادر محمد عبدالمقصود غازى11244
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63.5وفيق اشرف وفيق مجاهد11245

127.5اسماء ابوزيد الشحات ابوزيد11246

126.5اسماء رضا اسماعيل حسن11247

69اسماء عباده عبدالعاطى عبدالسالم11248

108اسماء عبدالمنعم عبدالنبى عبدربه11249

50اسماء محمد كمال خليفه الشافعى11250

39.5اسماء ناصف حبيب يوسف11251

125.5االء رافت احمد محمد عيد11252

138االء مبروك بدراوى بسيونى الغنام11253

56.5السيده الشوادفى عادل الشوادفى11254

127امل عوض محمد عوض بسيونى11255

92.5امنيه ابراهيم السيد السيد امام11256

51امنيه عبدالجواد عصر فرج بركات11257

86امنيه محمد فؤاد على بيلى11258

108.5اميره يسرى شحاته عبدالحميد11259

52ايمان عادل محمد عوض بسيونى11260

69.5ايه سعيد ابراهيم بسيونى العنوزى11261

57.5ايه محمد سالمه ابراهيم11262

84.5ايه نادر عيد ابراهيم11263

45.5بشرى عبده رزق على محمد11264

75حنان عبدالحميد على عبدالحميد الحنفى11265

123حنان هانى عبدالرحمن عبداللطيف11266

123.5حنين شكرى محمد يونس11267

116.5حنين ضياء سالم ابراهيم سالم11268

93دنيا حامد محمد ابوجاب هللا11269

101.5دنيا رضا عبدالرحمن عوض فايد11270

79دنيا عادل عبدالحميد وهبه11271

98دينا عبدهللا بسطويسى عبدربه11272

130رحمه محمد رفعت ابوزيد محمد11273

109.5رشا عبدهللا محمد بركات11274

130روضه فايز احمد محمد يونس11275

121.5ريم محمد عشرى فرج11276

109.5-ريهام غمرى سالم ابراهيم سالم11277

72.5ساميه محمد مسعد عبدالرازق11278

135سجده محمد محمد الشربينى11279

88سماح فرج عبدالنبى فرج بركات11280

99سمر فتحى صبحى اسماعيل11281

44.5سناء صالح السيد عزيزالدين عرب11282
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92سهير منصور احمد محمد النبوى11283

84شمس عبدالخالق ابراهيم محمد11284

71شهد عبدالمنعم نبيه محمد عصر11285

136شهد فضل بسيونى محمد يونس11286

105.5شيماء عباده عبدالعاطى عبدالسالم11287

139.5فاطمة مصطفي علي علي يونس11288

110.5فاطمه يسرى صابر على خليل11289

76.5فرحه سعد قطب ذكى11290

87.5لميس السيد رمضان احمد عطيان11291

132.5مديحه ايمن على اسماعيل11292

83ملك كريم محمد عبده11293

113منة هللا مصطفى الدسوقى متولى11294

91.5منه احمد احمد ابراهيم على11295

104نرفان مصباح بسيونى مجاهد11296

129.5نوران احمد ابراهيم محمد ابراهيم11297

112.5نورهان حماده عبدالحميد وهبه11298

80.5هاله السيد عبدالباسط السيد عوض11299

108.5هبه عبدالعزيز احمد مرسى11300

136هدى ابراهيم اسماعيل ابراهيم يوسف11301

110هدير شاكر محمد موسى السيد11302

79.5وجيهه على عطيه على11303

79وجيهه مهنى عطيه على عبده11304

129.5ياسمين عبدالعزيز احمد مرسى11305

132ياسمين عبدالعزيز محمد عبدالفتاح11306

80.5ابراهيم حماده ابراهيم عبدالعال ابراهيم11307

82.5ابراهيم سعد ابراهيم حسانين الفنه11308

82ابراهيم محمد عوض ابراهيم مغازي11309

127احمد رفعت محمد عبدالحميد الصباغ11310

57احمد عمرو السيد احمد العشماوي11311

86.5احمد مجدي محمد سليمان ابراهيم11312

113.5احمد محمد حامد عمر الشافعى11313

80احمد محمد شعبان عبدربه عرفات11314

100.5احمد محمد فتحى محمود سالمه11315

86.5احمد موسى موسى محمد الشورى11316

65.5اسماعيل احمد عبدالخالق عبداللطيف العشري11317

85.5اسماعيل عبدالفتاح اسماعيل عبدالفتاح الشرنوبي11318

62.5اشرف مصطفي عباس عطيه مصطفي11319

115السيد محمود عبدالواحد عوض11320
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95.5ايمن محمد الشربيني احمدالسيد11321

94.5بدر وحيد فاروق محمد رجب11322

112.5بيشوى سالمه صابر غطاس سالمه11323

79حسام هشام محمد عبدالرزاق خميس11324

128حمدى طاهر جمال الدين عبدالرازق11325

115.5خالد عمرو عطيه محمد شرف الدين11326

121عبدالفتاح ابواليزيد عتمان عبدة علي11327

53.5عبداللـه حسن سعد عطيه11328

87عالء عبداللـه بخيت عبدالرحيم اسماعيل11329

73.5عمرو محمد الشحات المغاورى11330

139.5فارس احمد عبداللطيف عبدالباري11331

83كريم اسامة محمد احمد شرف الدين11332

93.5كمال نصر محمد بسطويسى محمد مطاوع11333

78محمد ابراهيم احمد حسن ابوالمجد11334

74.5محمد ابراهيم السيد عبدالعزيز موسى11335

77.5محمد احمد محمد السيد العدوي11336

55محمد اسامه حلمى عمر الشافعى11337

46محمد السيد عبدالصمد منشاوى11338

110.5محمد انور عبداللـه علي الشرنوبي11339

122.5محمد تامر محمد عمر الشافعي11340

41.5محمد سامح ابراهيم حسن امامو11341

78.5محمد عبدالحكم عيد السيد العدوى11342

105محمد عبدالرازق جمال الدين عبدالرازق حميده11343

66.5محمد فؤاد على على نايل11344

71محمد فتحي زيدان علي متولي11345

70.5محمد هاني محمود عبداللـه محمد11346

113محمد وليد الصاوى محمد عشرى11347

100محمود بسيونى عبدهللا محمد منشاوى11348

72.5محمود عبدهللا عبدالحميد نصرالدين محمود11349

98.5محمود محفوظ شعبان محفوظ عبدالرسول11350

103.5محمود محمد احمد عبدالقادر11351

98.5مصطفي محمود ابراهيم ابراهيم المرسي11352

110مصطفي محمود الشوادفي عبداللـه سالم11353

75.5مصطفي محمود حلمي حسن الباجوري11354

96مصطفى محمود مصطفى ابوالفتوح11355

54نصر خالد نصر عبدالحميد جبريل11356

85.5هانى ايمن عبدالعال ابوالفتوح حسن11357

109.5يوسف محمد سيد احمد ابراهيم11358
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66اسماء الشحات احمد علي الشرنوبي11359

90اسماء خالد السيد على محمود11360

81.5اسماء خالد حسن عبدالخالق متولى11361

105.5اسماء سامي فتحي محمود سالمه11362

129.5اسماء علي محمد ابراهيم ابوالنجا11363

97.5اسماء نشات محمد محمد الفقي11364

134.5االء احمد حافظ عبدالهادي الطنطاوي11365

60االء سعد فوزى عبدالقادر الشورى11366

110.5امل حسين احمد سليمان فوده11367

113.5ايناس محمد محمد يوسف ابراهيم11368

137ايه رجب بخيت عبدالرحيم اسماعيل11369

109حنان رافت السعيد محمد الصباغ11370

104.5حنين ضياء فريد احمد الصباغ11371

74.5دعاء احمد محمود عبدالحميد الصباغ11372

85.5دعاء مسعد السيد خليفة الوكيل11373

119.5دنيا تامر محمد عمر الشافعي11374

60.5رانيا محمود عبدالستار عبدالرحمن فوده11375

91رحمه خالد احمد عبداللـه شرف الدين11376

137رنا ابراهيم الشاملي محمد الشوري11377

127.5رنا عادل فاروق احمد عبدالغنى11378

116رنا ندا حمدي محمد ندا11379

56.5زينب محروس مصطفى محمد مصطفى11380

107.5ساره عالء السعودى سليمان بدوى11381

106.5سلمى ابراهيم محمد احمد عطيه11382

57سلمى رفعت السيد عطيه الكبير11383

124.5سلمي سالم عبداللطيف عبدالباري سيد احمد11384

112سلمى محمود سعد عطيه11385

130سلمى ياسر مغازى ابراهيم مغازى11386

124.5سهيله ابراهيم مغازي ابراهيم11387

128شمس ايمن اسماعيل عبدالفتاح زيدان11388

130شمس محسن عبدالعزيزمتولى الشامى11389

136.5شهد طه احمد سيداحمد احمد11390

123.5شهد عبداللطيف احمد عبدالحميد محمد11391

138.5شهد ناصر عبدالعزيز محمد جمعه11392

116شيماء السيد ممدوح محمد سيد احمد11393

56شيماء الشحات عبدالفتاح محمود حسن11394

129.5شيماء شوقي محمود بهجات الصباغ11395

67.5شيماء ناصر محمد عبدالغنى يوسف11396



كفرالشيخ1/27/2020

Page 292

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

119عزه وليد اسماعيل محمد منشاوى11397

125.5فاطمه سمير احمد محمد عمر11398

130فاطمه عبدالعزيز عبدالخالق السيد الشرنوبي11399

65فرحه محمد حامد عبدهللا جمعه11400

109.5فلاير وليد زكريا عبدالرازق11401

69مروه هانى محمد خليفه الوكيل11402

107منه عادل السيد خليفه الوكيل11403

118.5منه عبدهللا احمد محمد عمر11404

110نداء ابراهيم محمد سليمان ابراهيم11405

135هناء محمد عوض محمد عوض11406

128.5يارا احمد فريد احمد السباعى11407

86ياسمين هاني بسيوني صبري عبدالرحيم11408

31.5ابراهيم عبدالحميد احمد عبدالمجيد السيد11409

79ابراهيم عبدهللا عبدالرؤف سيداحمد11410

73.5ابراهيم فخري محمد ابراهيم السخاوي11411

62.5احمد ابراهيم اسماعيل محمد جاد11412

53احمد ابراهيم السيد عبدالعزيز الديباوي11413

53.5احمد ربيع عيد محمد حسن11414

47.5احمد صابر رزق عجمى طلبه11415

133احمد صحصاح عبدالرازق عبدالعزيز11416

54.5احمد طارق محمد رضوان محمد11417

133.5احمد علي علي منسي هنداوى11418

46.5احمد محمد يوسف عبدالفتاح يوسف11419

119.5احمد يوسف عبدالرحمن مفتاح11420

61.5اسالم ابراهيم عبدالقادر عمر11421

72.5ايمن منصور ايراهيم محمد ابراهيم11422

59.5ايهاب صالح رجب عبدالجواد جبر11423

42.5بسيوني محمد عبدالفتاح قطب مجاهد11424

80.5حسام كمال فهمي محمد البنا11425

63.5حسن رضا المحمدى محمد11426

58.5سالم رضا محمد عبدالمنعم11427

101صالح الشحات صالح الشامي11428

14.5عبدالرحمن رمضان الشحات ابوشعيشع سالمة11429

44عبدالرحمن سعد ابراهيم عبدالكريم ابراه11430

41.5عبدهللا ابراهيم محمد محمد حامد سيداحمد11431

63عبدهللا السبكى محمد محمد السبكى11432

52عمار سمير محمد نصر ابراهيم11433

104.5عمر رافت فوزى راضى محمد11434



كفرالشيخ1/27/2020

Page 293

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

112.5عمر على محمد عبدالرازق11435

35.5فارس عطيه جمعه عطيه السيد11436

91كريم رضا عبدالمنصف احمد عبده11437

48محمد ابراهيم محمد قاسم11438

107محمد اشرف محمد ابراهيم شعبان11439

128محمد جاد عبدالحليم فرج جاد11440

52محمد رفعت رشدى رفاعى يوسف11441

93.5محمد صبحي محمد ابراهيم نصار11442

108.5محمد عاطف دومه ابراهيم نصار11443

129.5محمد عالء محمد ابراهيم رمضان11444

73محمد عالءالدين محمد رضوان11445

59محمد على على منسي هنداوي11446

46محمد عمر محمد عبدالغنى مرعي11447

93محمد منصور السيد عبدالعزيز محمد11448

139محمود طه محمد احمد السخاوى11449

33.5مصطفى عطاهللا محمد سيداحمد11450

46.5مصطفى محمود مصطفى عبده هليل11451

46هاني عطيه جمعه عطيه السيد11452

54.5يوسف بكرى صابر علي خلف11453

125.5اروى بسيونى السيد بسيونى شاهين11454

66اسراء السيد صالح ابراهيم احمد11455

64.5اسماء محمد فوزي مصطفى11456

112.5االء ابراهيم مرسى محمد ابراهيم11457

111.5االء بسيونى عبدالجواد عوض مفتاح11458

121االء سالم بسيوني حسين حميده11459

66.5االء عصام سمير منصورابراهيم11460

118امال محمد يوسف محمد الخولي11461

46.5اموره عبدالفتاح احمد ابراهيم عالم11462

100اميره منصور على عامر حموده11463

124.5اميره وليد يوسف مطاوع11464

133انهار على سعد على عزب11465

128اية يحى على نصار محمد11466

96ايمان ابراهيم عبداللطيف محمود عالم11467

122ايمان امين عبدالعزيز بسيونى محرم11468

87.5ايمان عبيد فتح هللا عبدالمعطى فتح11469

119ايه صبرى منسى عطاهللا هنداوى11470

51حنين سامى عزت محمد حامد11471

137.5خلود محمد مصطفى محمد عبدالرازق11472
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124خلود مصطفى محمد احمد محمد11473

42.5داليا ابراهيم محمد عبدالمنعم11474

127.5رانيا حسن عبدالونيس عطاهللا منسي11475

100رحمه ابراهيم صدقى عبدالفتاح عبدالعال11476

124.5رحمه محمد على محمد الخولى11477

133.5رنا عالء حسن حسين محمد11478

48.5سلمى ايمن محمد محمد حامد11479

117سهام عبدالسالم محمود بدوى هليل11480

96.5سهيله عبدالناصر ممدوح الخولى11481

102شهد صالح الدين ابراهيم محمد الجمل11482

134شهد فايز يوسف محمد الخولى11483

107.5شهد مجدى محمد ابراهيم ابوزيد11484

60.5شهد محمد فتحى سالم اسماعيل11485

133شهد ياسر جالل سيداحمد خطاب11486

127.5شيماء زكريا طه عمر ابوالدرج11487

78صباح جمال ممدوح محمد الخولى11488

68صفاء ابراهيم السيد عبدالعزيزالديباوي11489

68.5صفاء صابر موسي فرج ابراهيم11490

134.5صفاء محمد محمد محمد السبكي11491

130عايده احمد ذكى يوسف النجار11492

50عال عبدالرحمن على عبدالرحمن عالم11493

124غاده الحسينى حامد احمد باز11494

110.5فاتن اسماعيل عبدالفتاح عيد عبدالرحمن11495

48.5فاطمه احمد فتحي محمد على11496

84فاطمه اشرف شعبان ورداني شرف11497

55.5فاطمه محمد بسيونى السعداوى11498

135.5فاطمه محمد محمد ابراهيم السبكى11499

132.5مروه مسعد مصطفى محمد عبدالرازق11500

82.5مريم جمال قطب محمد ابوعيسي11501

52مشيره يونس ابراهيم محمد صقر11502

107ملك محمد ماهر عوض سيداحمد11503

93منه خالد انور محمد فرغلي11504

97منه عاطف حامد عبدالصمد الشحات11505

119مى عبدالباسط عبدالصمد شحات سعيد11506

117.5مى هيثم عبدالسالم على ابوالدرج11507

57مياده رحيم جالل سيداحمد خطاب11508

114.5نجالء حماده محجوب محمد ابوزيد11509

73ندا جمال محمد محمد الديباوى11510
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75.5نها محمد عبدالمقصود احمد عبدهللا11511

131نورا صبرى عبدالونيس عطاهلل منسى11512

77.5نورا عبدالمنعم محمد عبدالعال حسن11513

94نورهان محمد ابراهيم توفيق شرف11514

127.5نورهان محمد عبدالونيس عطاهللا منسي11515

115هبه ابراهيم انور ابراهيم الزرقاني11516

125.5هناء هانى بسيونى عبدالجواد بسيوني11517

56.5هند محمد عبدالمنعم ابراهيم عطوه11518

130يارا حسن اسماعيل اسماعيل مرشدي11519

131.5ياسمين ابراهيم يوسف ابراهيم بسيوني11520

128.5ياسمين عبدالحكيم عامر محمد خطاب11521

103.5ياسمين محمد على وردانى شرف11522

99.5ابراهيم خالد ابراهيم عبدالنبى الحمله11523

79احمد محمد السعيد عرفه مصطفى11524

78.5السيد احمد السيد عبدالعزيز على11525

131زياد هشام مصطفى قاسم محمد11526

106شرف رمضان فوزى ابراهيم بدوى11527

93فؤاد منصور محمد عبدالحميد11528

83محمد ابراهيم اسماعيل السيد على11529

79محمد اسامه السيد محمود عبدالرازق11530

70.5محمد رجب حامد احمد عوض11531

57.5محمد عبدالحميد احمد فهيم11532

87.5محمد محمود صابر عبدالحميد مبارك11533

39يوسف هانى كمال فريج11534

90اشواق مجدى احمد عرفه صالح11535

75اشواق محمد فهيم فهيم عبدالغنى11536

75.5امل عبدالفتاح محمود ابراهيم النجار11537

105.5امنيه هانى حسن الشاذلى حجازى11538

105.5انوار مجدى احمد عرفه صالح11539

37داليا السيد عبدالسميع محمود على11540

96داليا رفيق جمال عبدالقادر شرف الدين11541

89.5دنيا والء سعد محمد عبدهللا11542

90.5رحمه عالء السيد حامد بسيونى11543

107.5شهد عبدالفتاح فوزى ابراهيم11544

113شيماء محمد شعبان محمد السيد11545

50.5صباح صبحى عبدالسميع محمود على11546

62.5صباح محمد احمد احمد عبدالنبى11547

57.5ليلى اسماعيل لطفى محمد عبدربه11548
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48ناديه مصطفى محمود النجار11549

70.5ندا ربيع على محمد موسى11550

69.5هاجر فؤاد فؤاد بلتاجى زيدان11551

126ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم شعيب11552

120احمد السيد مصطفى عطيه درويش11553

113احمد حماده الشحات الشعراوى فتح اللـه11554

103.5احمد كمال طلبه رمضان يوسف11555

85احمد محمد محروس عبدالمعطيى فتح اللـه11556

95ادهم ايهاب محمد عبدالواحد مخلوف11557

110اسالم وائل فوزى طلبه رمضان11558

84.5السيد منصور السيد احمد السيد11559

94الشناوى هانى عبدالحميد محمدعوينه11560

101.5امير وليد اسماعيل عبدالوهاب عزام11561

121.5حامد عبداللـه احمد عبداللـه خليل11562

51حسن ماهر عبدالقوى محمد درويش11563

137.5طارق احمد عبدالصمد ابراهيم صاالح11564

97طه احمد حسن عبداللـه الهورينى11565

112طه هانى عبدالعظيم محمد باز11566

137عاصم ايهاب متولى عبدالحميد ابوسمره11567

110عبدالرحمن انور طه عفيفى شراره11568

111.5عبدالرحمن جمعه بدير محمد حمد11569

73.5عبداللـه صبحى ابراهيم الصاوى ابراهيم11570

127.5عبداللـه عيد عبدالستار عيد رمضان11571

60.5عمر علي السيد احمد السيد11572

76.5فارس ابراهيم احمد عبدالعال احمد11573

98كريم احمد فوزى طلبه رمضان11574

56محمد احمد عبداللطيف محمود مصطفى11575

91محمد جمعه محمد عبدالهادى رمضان11576

95.5محمد جوده احمد جوده احمد11577

89محمد شاكر فتحى عبدالرازق بديوى11578

72محمد طلعت محمد عبدالغنى عبدالحميد11579

83.5محمد عبدالعزيز مصطفى عبدالرحمن يوسف11580

104.5محمد عماد السعيد زيدان الوكيل11581

112.5محمد متولى عبدالفتاح الحسينى ابراهيم11582

104.5محمد وليد اسماعيل عبدالوهاب عزام11583

121.5محمد يونس ابراهيم يونس11584

112.5محمود ابراهيم معوض ابراهيم خليفه11585

52.5محمود الشحات حسين عبدالرؤف المسيرى11586
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117.5مصطفى الدسوقى عبدالحى الدسوقى مرسى11587

102مصطفى عادل عبدالرحمن عبدالجواد11588

118مصطفى عبدالمقصود محمد عيدالمقصود النفياوى11589

76منصور محمد منصور خطاب11590

72هادى ذكريا احمد جوده احمد11591

98هانى ايمن ابراهيم عبدالحليم عزب11592

99يوسف نبيه يوسف عبدالفتاح فايد11593

130اسراء رضا محمد عبدالوهاب غازى11594

135اسراء فتوح سعد فتوح سعد11595

135اسراء محمد عبدالدايم عطوه محمد11596

137اسماء احمد حلمى عبدالجيد الفخرانى11597

137.5اسماء ايمن عبدالمنعم عيد رمضان11598

135اسماء حماده ابراهيم احمد صالح11599

73.5اسماء مرعي صقر مرعي صقر11600

116.5اضواء رشاد السعيد ذيدان الوكيل11601

131االء محمد عبدالنبى محمد11602

126امانى محمود محمد المراكبى11603

138.5امنيه رشاد محمد عبدالهادى رمضان11604

81اميره سامي احمد محمود قنديل11605

96امينه عبده محمد عبده محمد11606

136ايمان عبدالعليم عبدالصمد ابراهيم صاالح11607

85ايمان محمد عبداللطيف جوده محمد11608

136.5ايه بسيونى محمد عبداللـه عوض11609

135.5ايه عبدالحميد محمد حميده يوسف11610

41بسمه رضا محمد محمد بسيونى11611

87.5دعاء محى الدين احمد جوده خليفه11612

119دينا حامد بيومى حامد11613

129.5دينا عالء محمد السيدعوض11614

96رحمه ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرسول11615

109رحمه بالل عبدالرؤوف عبدالجواد محى الدين11616

107رحمه حسين محمد السيد حسين11617

103.5رحمه عبدالمنصف محمد مخلوف البحر11618

94.5رحمه محمد سعد فرحات خليل11619

112رقيه عبدالصمد عبداللـه عبدالصمد على11620

132.5زهراء ابراهيم عبدالفتاح شلبى11621

133زينب محمد السيد عبدالقوى حسن11622

116شروق صالح محمد على بسيونى11623

128.5شروق محمد محمد المشد11624
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136.5شمس محمد الشوادفى محمد النجار11625

86.5شهد محمد رفعت ابراهيم حسانين11626

80عايده حماده فاروق ابراهيم11627

100عبير فيصل عبدالفتاح يوسف ابراهيم11628

102مريم عاطف عبدعبدالحميد سالم11629

124.5منار اشرف محمد عبدالوهاب غازى11630

134منه اللـه احمد طلبه رمضان يوسف11631

132منه اللـه محمد احمد عبدالحليم عزب11632

127.5منه اللـه محمد سالم عبدالمنعم غنيم11633

134منه ماهر احمد ابراهيم النجار11634

133.5مى جمال جمعه يوسف11635

128.5ندا عصام بسطويسى عبدالواحد بسطويسى11636

128.5ندى ممدوح عبدالعاطى عيد رمضان11637

137نسمه يحى مدحت محمد الجوهرى11638

96.5نورا جوده احمد جوده احمد11639

132نورهان احمد عبدالفتاح محمد هيبه11640

92نورهان رمضان صالح بسيونى11641

131.5هاله محمود محمد الدسوقى مرسى11642

133هبه جمعه طه عفبفى شراره11643

125هبه رمزى رشاد محمد ابراهيم11644

109هدير مصطفي عبداللـه الشوادفى ابراهيم11645

129.5يارا انور طه عفيفى شراره11646

133ياسمين احمد محمد عبدالمحسن11647

129.5ياسمين محمد عبدالمرضى عبدالفتاح حسين11648

137.5ياسمين يحى مدحت محمد الجوهرى11649

80احمد عماد عبدالفتاح ابراهيم عليمى11650

112.5ادهم مسعود محمد على الشال11651

46الدسوقى سامى الدسوقى محمد خليفه11652

35امير عالء عبدالرحيم عبدالفتاح مبروك11653

51حسام الدين محمد محمد عبدالسالم شعبان11654

64حيدر محمد حيدر مسعود حامد11655

64طه الشحات عدلى محمد عبدالمجيد11656

38.5عبدالرحمن النويهى الهوارى راغب11657

59.5عمار نادر ابراهيم زكى محمد11658

62.5فارس احمد حسين سيداحمد حسنين11659

77فارس احمد عبدالغنى محمد نوفل11660

43فارس على السعيد السيد عواد11661

73.5محمد ابراهيم السيد حسين سيداحمد11662



كفرالشيخ1/27/2020

Page 299

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

57محمد السعيد عبدالمجيد احمد عليمى11663

87.5محمد سامح فاضل جاويش عبدالرازق11664

113محمد على بهنسى عبدالفتاح محمد11665

60احالم عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالحميد11666

77احالم محمد مبروك محمد مبروك11667

54.5احالم محمود عبدالصمد اسماعيل عوض11668

121.5اسراء سعيد فتحى محروس سعد11669

97.5اسراء شعبان عبداللطيف على هالل11670

86اسراء محمد عبدالواحد محمد السقا11671

117.5االء مختار عبدالستار حامد الشناوى11672

116امنيه محمد مهدى ابراهيم ياسين11673

72ايمان سالمه مصطفى عبدالقوى حسن11674

36ايمان صبحى اسماعيل على محمد11675

137.5ايمان محمد على عبدهللا طلحه11676

73ايه صابر مبروك مبروك حسن11677

127ايه محمد عبدالمعبود محمد عوض11678

114.5بسمله احمد عبدالفتاح رمضان درويش11679

133.5حنين محمد احمد عبداللطيف حموده11680

127.5دنيا السيد محمد حميده بسطويسى11681

105.5رؤيه السيد رمضان فضل عواد11682

88.5رحمه باسم عبدالحكيم محمدى الفقي11683

65رحمه بدير عبدالعزيز حسن عمران11684

86.5سالما حامد ابراهيم محمود العطار11685

67.5سهام محمد نورالدين بدوى محمد11686

112سهيله مسعد سالمه عبدالحى رسالن11687

101.5شهد سليمان محمد سليمان11688

30شيماء احمد عبدالمجيد احمد عليمى11689

94.5صفاء عمر اسماعيل عوض اسماعيل11690

43فاطمه محمد عبدالعاطى ابراهيم حسن11691

77.5فرحه كمال حسين ابراهيم الرفاعى11692

77.5ملك منصور محمد محمد نصار11693

56.5منار محمد عبدالحميد محمد رسالن11694

76ندا ايمن الدسوقى عبدالحميد خليفه11695

31.5هاجر ايمن ممدوح عبدالمطلب مرسى11696

29ابراهيم عبدالرحيم حسن خلف11697

80.5ابراهيم مدحت احمد على11698

61احمد رشدى ابراهيم موسى11699

90.5احمد محمد عبدالهادى محمد يوسف11700
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20ادهم سامى صابر زكى القشيشى11701

17اسالم محمود الحسينى عبدالـله11702

12.5السيد رضا الشربينى العدل11703

22.5صالح عبدالمنعم ثابت على حسن11704

15صبرى ابوالعزايم على عثمان11705

27عبدالرحمن رافت عبدالمنصف عبدالواحد سرور11706

55عبدالرحمن عبدالسميع محمد محمد حسن11707

130.5عبدالـله ابراهيم الشحات محمد سالمه11708

123.5عبدالهادى مجدى عبدالهادى محمد11709

56عالء جمال سيد محمد رفاعى11710

67عماد عالء رمضان السيد عبدالسالم11711

46.5عمرو خالد عبدالمنعم الشافعى11712

36.5فوزي محمد فوزي محمد علي11713

25.5محمد ابراهيم جمعه محمد عيسي11714

120محمد اسماعيل على رزق احمد11715

26محمد طه سند زيدان11716

32.5محمد على عبداللطيف السيد بكر11717

83.5محمد وائل محمود موسى11718

70.5محمد يسرى عبدالقادر عبدالقوى11719

42محمود فريد عبدالسميع عبدالدايم الحيوى11720

63محمود وائل محمود موسى11721

101اسماء عادل السعيد على مشعل11722

89.5امل عبدالحى دردير عثمان رشوان11723

102امل على عوض على سليم11724

127اميره ابراهيم رشاد محمود خفاجى11725

121.5اميره ابراهيم سيداحمد عبدالمنعم القاضى11726

86خلود عالء عبدالمجيد موسى11727

54.5دينا حمدى السيد عبدالحفيظ11728

56.5زهراء صبحى محمد السيد فتيان11729

110.5زهراء محمد السعيد على مشعل11730

106.5سمر حسام هاشم خلف11731

61سمر رضا السعيد يونس منتصر11732

55.5شيماء عوض صالح محمد11733

101شيماء محمد مصطفى عبدالجواد11734

97ملك ماهر فتحى خيرهللا ابراهيم11735

73.5منه عبدالـله عبدالمنصف عبدالواحد سرور11736

106.5نجالء عمر رزق عبدالعاطى11737

114.5ندا اسامه صبحى بسيونى النجار11738
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70.5ندا عبدالوهاب عبدالوهاب يوسف بديوى11739

30.5نسمه نشات رجب مسعود11740

41نورهان حمدى عبدالرؤف فراج11741

66هدى محمد ابراهيم خليل العمروسى11742

123.5هدى نزيه عبدالسميع بيومى الخولى11743

130والء صالح عبداللطيف السيد بكر11744

40ياسمين مصطفى ابراهيم الدسوقى11745

99ابراهيم محمد ابراهيم عبدالمقصود11746

116حسن عبدهللا البنداري حسن11747

64.5حمادة اشرف عبدالحميد حسن الشهاوى11748

93شادي شاهين محمد السيد غازي11749

86.5عبدالحميد رضا رسمي عبدالحي عبدهللا11750

108عبدالخالق محمد عبدالخالق عبدالمعطي رضوان11751

95عبدالعزيز حمدان عبدالعزيز السباعي11752

127.5ماهر صالح ماهر اسماعيل موسى11753

120محمد ابراهيم عبدالكريم رمضان هجرس11754

87.5محمد حسن علي محمد هالل11755

68.5محمد على السعيد محمد ابوهالى11756

92.5محمد ماهر محمد عبدالونيس11757

100محمد محمود عبدالسالم محمود الصبيحى11758

122.5معاذ محمد ابراهيم محمد الشناوي11759

107ياسر عادل عوض مسعد11760

85يوسف سعد جمعه محمد هالل11761

55اسماء ماهر محمد عطوه عبدالدايم11762

97.5اسماء محمد عطيه محمد عيسى11763

87.5السيده السيد فايز حسن عبدهللا11764

106الالء سمير مسعود دومه صقر11765

123.5امنيه محمد مشرف ابراهيم موسي11766

135اميره محمد حسن غازي غازى11767

54.5انجي محمد رشاد علي الصنفاوى11768

126ايمان ايمن عبدالونيس عبدالونيس11769

107ايمان محمد محمود محمد عيسى11770

62.5ايه رمضان السيد يوسف11771

73.5جيهان محمد زغلول محمود عامر11772

132خضره السيد يوسف عبده المهدي11773

131دينا محمود ابراهيم محمد شلبي11774

104راضين عطوه عبدالسند عطوه11775

120.5رحمه محمد احمد متولي محمد11776
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112.5زبيده محمد ابراهيم محمد شلبي11777

93زهور عبدالسالم ابراهيم الالفي11778

90سحر السيد عبدالونيس دومه صقر11779

86شروق بيومي طلعت بيومي احمد11780

73شيماء عبدهللا محمد البيلى اليمانى11781

81صدفه عبدالعزيز زغلول محمد غنيوه11782

66.5عايده السيد محمد عباس الطحاوى11783

107غاده مسعود ابراهيم الالفي11784

117كريمه عبدالونيس محمد عبدالونيس11785

83.5مبروكه السعيد عبدالباري محمد جاب هللا11786

100.5مني محمد عبدالكريم رمضان هجرس11787

121نورهان عبدالرازق محمد هالل على11788

97ابراهيم احمد ابراهيم احمد محمد11789

88ابراهيم واصف محمد صبحى وهيدى11790

60.5احمد ابراهيم سيداحمد محمود الجداوى11791

118.5احمد ايهاب السيد سيداحمد بركه11792

99احمد مجدى عبدالواحد سعد بركه11793

97احمد محمود عبدالفتاح محمد ابراهيم11794

93احمد ناصر احمد عبدالحليم11795

92.5احمد نعمان عبدالسميع عبدالمجيد11796

105احمد يونس مصطفى محمد ابوالعينين11797

88اسالم السيد محمد ابراهيم محمود عوض11798

107.5السيد ايهاب السيد سيداحمد بركه11799

78امير سامح محمد محمد النوسانى11800

55.5ايهاب رضا عبدالوهاب عبدالمنعم سالمه11801

106حسام عبدالفتاح واصف جبر11802

69.5حسين عبدالونيس ابراهيم حسن صقر11803

80رمضان زهران عبده ابراهيم11804

50.5سعد مصطفى سعد مصطفى11805

59سيف احمد ياقوت حسن11806

55.5شعبان عابد محمد عبدالجواد ابوسليم11807

52طارق خيرى محمد بدير11808

55على هانى على محمد موسى11809

135عمار عبدالوهاب عبده محمد غازى11810

66.5محمد الدسوقى رجب شعبان11811

67.5محمد سمير محمد صبحى وهيدى11812

54محمد عبدالهادى ابراهيم قطب رزق11813

83محمد فتوح هالل فتوح على11814
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67.5محمد فراج عبدالعزيز عبدهللا البسيونى11815

86محمد مصباح سيداحمد محمود11816

74محمد موسى محمد موسى السيد11817

68.5محمد وليد خلفيه امين خليفه11818

92.5محمود اسماعيل السيد اسماعيل غالب11819

90محمود بكر احمد يونس عمر11820

115محمود جالل متولى موسى السيد11821

89محمود خالد عبدالستار عبدالجليل11822

108مصطفى وفيق عبدالستار عبدالجليل11823

130.5معاذ السيد عبدالستار عبدالجليل11824

103يوسف هانى عبدالفتاح مصطفى السماحى11825

108.5اسراء زكريا حامد اسماعيل سالم11826

103.5اسراء محمد عبدالفتاح احمد المزين11827

75.5اسماء مرعى صقر ابراهيم حسن11828

108امانى سمير عامر محمد ابراهيم11829

89.5اميره محمد بدير بدير السيد11830

97ايه ابراهيم جمعه بدير السيد11831

96.5ايه حسن عبدالمطلوب محمد اسماعيل11832

59.5حنان جالل السعيد عبده محمد11833

88خلود احمد محمد عبدالغفار11834

115سماح حماده محمد صبحى وهيدى11835

95سماح عزت محمد محمد النوسانى11836

113.5سمره عطيه عطيه حامد11837

101.5سنيه عادل على راشد العطر11838

91.5شروق سعد جمعه محمد هالل11839

121.5شمس موسى محمد موسى السيد11840

136.5شهد عابد صبحى محمد شحاته11841

62.5شيماء رمضان محروس محمود فرج11842

78.5شيماء عبدالغنى احمد محمد حسنين11843

105شيماء على ظريف علي الطباخ11844

132فاطمه زهران عبده ابراهيم11845

95فاطمه محمد عبده عبدالسالم عبده11846

103.5فرحه السعيد محمد محمود11847

88.5فريده رضا سعيد حلمى11848

95.5مبروكه محمد حميده حواش11849

95.5منه حسين جابر حسين الزهيرى11850

117.5ندا طه احمد يونس عمر11851

57نها عماد فرماوى محمد على11852
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92.5نورا سمير السيد مصطفى11853

85والء محمود فتحى محمود حرب11854

66ابراهيم صبحي صدقي عبدالفتاح عبدالعال11855

64.5احمد ابراهيم محمد عبداللطيف11856

60احمد عبداللطيف عبدالمحسن عطيه11857

65احمد يوسف متولى على متولى11858

35.5اسالم عصام زكى محمود خليل11859

50امير سيد احمد محمد خطاب11860

62.5امين حسنى عطيه عبدالفتاح11861

92جمال يوسف حسنين قطب زياده11862

109حازم رمضان عبدالسالم السيد سيد احمد11863

58حسام السيد مصطفى محمد جبريل11864

64.5حسن بسيونى حسن عويضه11865

114حسين احمد عبدالحكيم محمد القشيشى11866

42.5حماده جمعه مسعد عبدالحميد مصطفى11867

64حماده محمد زغلول قطب11868

58حماده نور حسن عبده11869

26حماده وليد عبدالتواب عبدالوهاب11870

89.5خالد حماده محمد حسين11871

106.5زغلول عبدالمجيد زغلول قطب11872

44سعد محمد سعد عبدالرحمن11873

78سيداحمد عوض سيداحمد عوض11874

54سيف ايمن عبدالنبى محمد حسن11875

57.5سيف محمد محمد على شلبى11876

57.5شريف عبدالحليم ابوريشه عبدهللا11877

86.5ضياء محمد عبدالفتاح عرفه11878

77عبدالحميد حماده عبدالحميد عبدالحليم11879

33.5عبدالرحمن ابراهيم محمد محمد بيومى11880

64.5عبدالرحمن رمضان ابراهيم احمد على11881

65.5عبدهللا طارق شاكر بدر حجازى11882

69على سامى متولى على السعدنى11883

61عمار اسالم كحالوى على حسان11884

71عيد محمد ابراهيم خطاب11885

107.5فارس محمد على عيسى محمد11886

48.5فتحى مجدى فتحى ابراهيم11887

116كريم اشرف حمدان ابراهيم حسن11888

42.5ماهر حسنى على احمد الحديدى11889

45.5محمد احمد احمد حامد ابراهيم11890
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21.5محمد احمد اسماعيل احمد محمد11891

13محمد اشرف الشحات عبدربه11892

43.5محمد رمضان سعد عبدالعاطى11893

53.5محمد سامح محمد حسنين11894

36.5محمد سعد حسين غازى11895

29.5محمد عبدالباسط محمد ذكى11896

111محمد عبدالعاطى الصاوى عبدهللا11897

52.5محمد عبدالناصر صبحى سعيد11898

88.5محمد عبدالنبى سعد راضى11899

86.5محمد على سيداحمد عوض سيداحمد11900

52محمد محمود محمد عثمان الجناينى11901

52.5محمود احمد عطيه عبدالفتاح الشناوى11902

16.5محمود حماده سالم على سالم11903

38محمود عبدالسالم الصاوى عبدهللا11904

56محمود محمد سيد احمد عوض11905

35.5محمود محمد طه عابد عوض11906

22.5محمود مسعود يوسف سعد11907

25محمود وحيد السيد السباعى على11908

86مسعد ابراهيم مسعد ابراهيم11909

71.5نادر منصور احمد حامد11910

67.5يوسف حماده ابوشعيشع محمد11911

84.5اسراء ابراهيم الهواري راغب11912

26اسراء طه الدسوقى عبدالقادر11913

89.5اسماء عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالرازق11914

120.5االء عبدالحميد السيد بدوى هليل11915

78امانى جمعه عبدالسالم راضى11916

67امانى محمد محمود محمد نصار11917

7امل عمر احمد علوانى عبدالمجيد11918

19اميره محمد عبدالعزيز احمد11919

98.5ايمان اسماعيل جبريل محمد جبريل11920

101.5ايمان هانى شاكر بدرحجازى11921

105ايناس محمد على عبدالسالم فتح هللا11922

111.5ايه جمعه على يونس11923

56ايه هيثم على على عبدالفتاح11924

31حنين رضا ابراهيم منشاوى11925

56خلود وليد عبدالجيد ابراهيم عبدالحميد11926

75دينا السيد ابراهيم السيد11927

68دينا عبدهللا بدوى السيد بدوى11928
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64.5رحمه فيصل فتح هللا بيومي11929

47.5رضا محمد زين العابدين سالم محمد11930

62رضوى عبدالطيف عبدالسالم راضى محمد11931

45رنا حسين غازى غازى الجوهرى11932

91.5زاهيه عيد ابراهيم خطاب11933

41.5سلمى محمود على صالح صالح11934

85.5سها احمد ابوالسعود عبدالحميد11935

99شروق رمضان عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد11936

80شهد احمد ابوالعينين محمد عتمان11937

104.5شهد عادل مهدى ابراهيم11938

106.5شهد عيد عبدالنبى عبدالوهاب الشرنوبى11939

117.5شيماء السيد ابراهيم احمد الشهاوى11940

106.5شيماء شاكر شاكر فرحات فرحات11941

118شيماء صالح محمد احمد محمد11942

70.5شيماء ياسر حسن عويضه موسى11943

111.5غاده احمد محمد امام مصطفى11944

104.5قمر حامد الذاهي سعيد سعيد11945

27.5ليلى محمود عامر محمود11946

68مروه رضا عبدالعاطى عبدهللا خليفه11947

119مريم سامى عبدالحميد عبدالعاطى11948

65.5مريم فتحي صالح عبدالفتاح عطيه11949

52منار احمد زين العابدين سالم محمد11950

112منار ضياء عبدالفتاح عرفه11951

107.5منار على عبدالباسط على النشاوى11952

117.5منه طارق ماهر ابراهيم حسب النبى11953

101.5منه عبدهللا محمد عبدالمجيد صالح11954

108.5مى طارق محمد حسبن11955

125مى ماهر محمود ابراهيم حسب النبى11956

121مياده محمود رجب ابوالمكارم11957

75ندا حماده محمد على شلبى11958

125.5ندى رضا حمدان ابراهيم الخولى11959

96.5ندى على احمد محمد عتمان11960

66نفين الزاهى الزاهى سعيد سعيد11961

61.5نوال على السيد عبدالفتاح عرفه11962

131نورا وائل عبدالحميد محمد عبدالحميد11963

93.5نورهان محمد عمر عبدالصمد11964

126هاجر السيد ابراهيم احمد11965

37.5هاله بسيونى محمد عيسى محمد11966
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61.5هاله عادل محمد يوسف درويش11967

123هبه هللا محمد ابراهيم احمد على11968

116هدير محمد صالح وهدان11969

73وسام ابراهيم دياب عويضه موسى11970

131ياسمين الشحات عبدالرازق عبدالرحمن11971

129ياسمين حماده عبدالقادر محمد عبدهللا11972

60احمد على خليل احمد الجوهرى11973

85اسالم اشرف محمد محمد الشربيني11974

133السيد عصام السيد خليل الضاوي11975

112.5حمدى ياسر حمدى عبدهللا محمد11976

99سعد ابراهيم مصطفى حسن بازينه11977

98عبده عون عبدالغفار عبدة11978

65عون عالم حسن علي حسين11979

54فتحى مصطفى فتحى الشربينى11980

85.5محمد محمود حسنى فهمى معداوى11981

124هشام احمد على ابراهيم الدسوقى11982

97اسماء العربى رحيم محمد ابراهيم11983

100اسماء محمد ابراهيم ابوالفتوح محمد11984

120.5اسماء محمد يحيى محمد الجمل11985

106.5امنيه ابراهيم السيد محمد بيومي11986

107ايمان عبدالقادر محمد عبدالقادر11987

121ايه سامى صابر عبدالقادر الديب11988

81بسمه ابراهيم يوسف السيد يوسف11989

136.5روان ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم سعد11990

111شروق السيد عبدالحميد غازى11991

96.5فرحه محمد محمد ابراهيم ابراهيم الشرقاوى11992

30كريمه مصطفي علي محمد الشربيني11993

54.5منار عبدهللا سعيد عبدالسالم11994

40نوال يوسف فوزى عبدالدايم11995

68هدي رضا يوسف السيد يوسف11996

133ياسمين عبدالكريم عبدالفتاح محمد غازي11997

71.5احمد السعيد على ابراهيم درويش11998

67احمد السيد احمد محمد فوده11999

92احمد على صبرى ابراهيم12000

102.5احمد ياسر عبدالعزيز مصطفى درويش12001

112عبدالرحمن عبدالحميد يوسف الشباسى12002

64عبدهللا رمضان ابوسعيد محمود12003

76على احمد ابراهيم على ابوسعيد12004
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77على محمد يونس عبدالعزيز المتولى12005

68مبروك ابراهيم مبروك عبداللطيف12006

66محمد احمد محمد عبدالموجود فرج12007

37.5محمد عصام محمد محمد الشربينى12008

75محمد على مصطفى محمد عطيه12009

55.5محمد ياسر عبدالرحمن محمود12010

51.5محمود ابوشعيشع محمد عبدالباسط12011

62محمود عبدالهادى عبدالفتاح محروس خليفه12012

78.5ندا خالد ابراهيم ندا عبيد12013

69.5اسماء احمد محمد الشربينى12014

102.5امنيه على غانم على الزيادى12015

108ايه السيد الشافعى عبدالفتاح12016

86.5حنان عاطف السيد محمد خيرهللا12017

93حنين جهاد عبدالرحمن عبدالهادى الهطيل12018

107.5دنيا رشاد الشافعى عبدالفتاح12019

99دنيا محمود عبده مصطفى محمد مسلم12020

126رقه جهاد عبدالرحمن عبدالهادى الهطيل12021

80.5زينب هانى على عبدالحميد12022

108.5سالى بسيونى بسيونى العفيفى12023

110سعاد يونس عوض عوض الباسل12024

105.5شيماء محمد عبدالفتاح عبدالواحد12025

117.5مى محمد يونس محمود محمد12026

93نورا خالد عبدالفتاح محمد12027

105نورا مدحت فؤاد بسيونى عبدالحليم12028

124نورهان سامى عبدالحميد السيد الديب12029

114هدير عبدالوهاب مصطفى محمد مرسى12030

128وفاء على عبدالسالم مصطفى المحالوى12031

97.5ابراهيم السعيد محمد على محمد12032

51ابراهيم انور ابراهيم عبدالعزيز سليم12033

40ابراهيم عبدالوهاب محمد مصطفى12034

59ابراهيم محمد ابراهيم الحجار12035

32.5احمد محمد السيد احمد عبدهللا12036

58احمد محمد عبدالحق قاسم منصور12037

54السيد وليد السيد عبدالحميد عبدالرازق12038

74ايمن عاطف عبدالسميع محمد البيومى12039

65حامد فوزى حامد محمد خطوه12040

90.5سمير معروف فوزى حسن زكى12041

40.5شحاته يحى الشحات مصيلحى ابراهيم12042
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76.5عمار وجدى محمد بدر محمد12043

90.5فارس خالد محمود ابراهيم ابراهيم12044

34محمد حماده السيد محمد بسيونى12045

112محمود احمد محمد على محمد12046

77.5حبيبه صبرى عبدالمنعم محمد البهنسى12047

83شهد شلبى محمد عبدالسالم محمد12048

70مريم محمد السيد احمد احمد ابراهيم12049

99وسام محمد يحى دويدار12050

112.5احمد ابراهيم محمد عبده محمود12051

135.5احمد رضا محمد عبدهللا غازى12052

87احمد رمضان محمود محمد عيد12053

106احمد عادل عبدالفتاح احمدالقادوم12054

72احمد عبدالهادى عبداللطيف عبدالهادى12055

104.5احمد ناجى محمود محمد على12056

49السيد فرحات السيد محمد محمد على12057

63.5امين رشدى محمد عبدالعاطى الكافورى12058

92توفيق رزق توفيق الشربينى12059

116عبدالرحمن غازى غازى عبدهللا سالمه12060

24عبدالرحمن محمد عبدالوهاب محمودعوض12061

15عبدالعاطى احمد السيد عيد متولى12062

94عبدالغنى نصر عبدالغنى السيد ابوبكر12063

114.5عبدهللا حمدى نصر محمد الجمال12064

62عبدهللا صبرى عبدهللا محمد محمد12065

132عبدالهادى ناصر ابوالفتوح عبدالهادى حسن12066

48عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم12067

26عرفه جمال عبدالفتاح محمود نعيم12068

12.5على محمد على محمد فوده يوسف12069

114.5عمار احمد عبدالنجاح احمد حسين12070

136.5عمر عبدالحكيم السيد محمود مجاهد12071

138عمرو اسامه جمعه ابراهيم محمود12072

120فارس فتوح عبدالحميد احمد بدوى12073

81فرحات محمد فرحات عبدالعزيز مبروك12074

68محمد حلمى حافظ محمد ابراهيم12075

78.5محمد رضا عبدالحميد احمد محمد12076

129.5محمد عبداللطيف محمود محمد على12077

49محمود رمضان احمد حسن على12078

131محمود على محمود محمد على احمد12079

76مصطفى اسماعيل محمد السيد احمد الشناوى12080
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55.5نور اشرف ابراهيم عبدالنبى12081

96.5اسراء ايمن حسن عبدالسالم السيد12082

32.5اسماء رضا عنتر سعيد السيد12083

131االء محمد عبدالحميد محمد ابراهيم12084

50.5امال سامى السيد على الشيخ على12085

139.5امانى عبدالحكيم السيد محمود مجاهد12086

138.5اميره امام خضر محمد ابوالعينين12087

121.5ايمان احمد عبدالسالم احمد شومان12088

129.5ايمان سعد يونس على ابراهيم12089

71حنان عابد السيد احمد خليل12090

90.5حنين السيد محمود محمد على12091

69.5خلود محمد احمد محمد خير هللا12092

118دنيا محمود لطفى محمود الشورى12093

132.5زينب ممدوح الصاوى البسيونى12094

37.5سعيده السعيد عبدالعزيز السعيد خطاب12095

136سلمى احمد السيد احمد خليل12096

131سميحه محمود السيد عبدالقادر على12097

32.5شهد السعيد عبدالعزيز السعيد خطاب12098

25.5شهد رضا عبدالفتاح محمد فرج12099

34.5شيماء جمعه عبدالفتاح محمد سالم12100

75عبير حمدى رمضان محمد حسنين12101

48غاده رجب حسين السيد احمد12102

28.5فردوس وليد السيد محمد عبدالغفار العبد12103

20.5كريمه تاج الدين عبدالرجمن تاج الدين الشاذلى12104

42.5مروه جمال محمد حسنين العجمى12105

118.5منه هللا سامى محمد محمد محمود12106

14نبيله عبدالجيد محمد عبدالجيد بكر12107

46ندى السيد نصر محمد الجمال12108

32نورا نزيه السيد محمد12109

20نورهان اشرف محمد محمد محمود12110

117نورهان عماد خضر محمد ابوالعينين12111

81نورهان محمود يوسف سعد على12112

56هبه على عبدالمولى محمد ابوالعنين12113

20.5هدى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم احمد12114

50هند عبدالعاطى محمد عبدالعاطى الكافورى12115

132وفاء عابد عبدالعزيز عامر الخولى12116

40اسالم محمد على عبدهللا عثمان12117

70السيد محمد السيد حامد عبدالقادر12118
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14بسيوني خالد على بسيوني طلبه12119

32تامر محمود على خليل ابراهيم12120

24.5حاتم جمال عبدالرازق جاد سليمان12121

14حسام انور زكريا حسين سالمه12122

19.5حماده عاصم سامى بدير ابراهيم12123

45.5رمضان ابراهيم رمضان جاد الجداوي12124

16صبرى الدسوقى محمد احمد الشافعى12125

18.5عبدالجواد ممدوح عبدالجواد يوسف  العربى12126

27.5على جمال محمد عبده ابراهيم12127

26.5عمر ابراهيم محمد على خليل12128

17عمرو انور زكريا حسين سالمه12129

19.5فتحى حمدان ابراهيم محمد يسن12130

63.5محمد بسيونى عبدالعاطى عبدالجيد محمد12131

29.5محمد حسين معروف مصطفى السيد12132

38.5محمد طاهر جبر عبدربه خليل12133

12.5محمد طاهر عزت محمد عبدالسالم12134

40.5محمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد عمريه12135

52مصطفى السيد غازى موسى غازى12136

38.5مصطفى محمود واصف محمود قاسم12137

81اسالم احمد زكريا حسنين12138

88اسماء السيد محمد السيد12139

63اسماء حسنى على بسيونى12140

63.5اسماء درويش محمد درويش12141

67اسماء عبدالرحيم بسيونى ابراهيم12142

10اسماء واصف حسن نصر مساعد12143

88.5االء عمار رمضان عبدالمؤمن12144

87.5امانى عبدالقادر مصطفى عبدالسالم حيدر12145

40.5انهام رمضان محمد مساعد12146

65ايمان محمد على حسن غنيم12147

59.5حنان عبدالرازق فتحى عبدالرازق بديوى12148

43.5حنان غازى عطيه على سليم12149

32دعاء احمد على محمد12150

42.5ساره عاطف منسى زكريا على12151

33.5سماح محمد بسيونى ابراهيم سعد12152

67صفيه محمد على خليل ابراهيم12153

68عزيزه جمال محمد عبده ابراهيم12154

58.5فاطمه ابراهيم احمد محمد على12155

76فتحيه ابراهيم على ابراهيم الشيخ على12156
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59.5منار شعبان جاد احمد12157

92منه محمود السيد على12158

73.5نبيله عباس عبدهللا جمعه سيد احمد12159

47نورا السيد فتحى عباس ابراهيم12160

76.5نورا عبدالمعبود عبدهللا عبدالخالق بيومي12161

80.5نورا محمود على محمد12162

48.5نوره ابوزيد محمد احمد الشافعى12163

85نورهان سليمان يوسف ابراهيم12164

98نورهان يوسف عبدالجواد يوسف12165

59.5وفاء هارون عطيه على12166

106ابراهيم محروس السيد احمد محمد12167

93احمد رجب رجب احمد محمود12168

60.5احمد شريف عوض محمود عوض سنار12169

104احمد شعبان رمضان عبدالرحمن عبدهللا12170

72احمد عصام بيلي سالم السيد عرب12171

42.5احمد عون السعيد سالم سالم12172

122احمد فتوح احمد محمد عبدالمجيد12173

122احمد محمد بسيوني السيد جبر الشامى12174

122.5احمد محمد حسن محمد متولى12175

128.5احمد محمد غازى عبدالكريم رزق12176

117.5احمد مصطفى ابراهيم رمضان12177

135.5احمد هشام عبدالحي احمد سالم12178

107اسامه محمد على احمد سالم12179

60.5اسالم عاطف السعيد سالم سالم12180

108.5اسالم محمد جاد محمد محمد االمام12181

106.5االمير عبدالمنعم سلطان الدسوقي الفقي12182

61.5السيد احمد احمد السيد الشاعر12183

97السيد محمد عبدالوهاب هنداوي السيد12184

104.5السيد هاني السيد عمر الدقم12185

61ايمن مصطفى السنوسى احمد السيد12186

43.5بركات على بسيونى ابوالفتوح محمد12187

115رمضان فهمى رمضان فهمى محمد عبدالمجيد12188

94شادي حماده طلبه عبدالحميد12189

111.5طارق بسيونى السيد احمد كواسه12190

78.5عبدالحميد جمعه عبدالحميد محمد محمد12191

139.5عبدالرحمن احمد ابواالسعاد ابراهيم يوسف12192

85.5عبدالرحمن ايهاب السعيد احمد المغازى12193

82عبدالرحمن محمد على بيومى ابراهيم12194
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64عبدهللا محمد السيد ابوالفتوح12195

60.5على صفوت على هاشم ابوطويله12196

106.5علي عبدالعزيز مصطفى حسن شحاته12197

104.5عمار السيد عاطف عبدالفتاح بيومى12198

88.5عمار رضا ابراهيم محمود امبابى12199

109عمر رياض عمر محمد احمد الشاعر12200

78.5فوزي محمد فوزي محمد المصري12201

49ماهر مصطفى محمد مصطفى بيومى12202

105.5محمد اكرم السيد محمد درويش12203

80.5محمد ايمن شعبان ابراهيم محمود12204

81.5محمد حامد ابوالفتوح مصطفى شيحه12205

88محمد رياض عبدالفتاح عبدالقادر المرسى12206

77محمد سامي محمد شمس الدين12207

84محمد عبدالسالم صابر عبدالسالم بسيونى12208

67محمد عبدالشافي ابراهيم محمد نور الدين12209

85محمد عبوده عاطف عبدالفتاح12210

133محمد عرفه فتحى محمد12211

124.5محمد فتوح احمد شريف12212

114.5محمد محمود احمد محمد  عبدالمجيد12213

130.5محمد مصطفى كامل السيد ابوالعباس12214

59محمد يوسف جبر السيد جبر12215

50محمود احمد مصطفى احمد الباسل12216

105محمود حماده السيد احمد على خليفه12217

106.5محمود رمضان فراج السيد احمد12218

130محمود هانى محمود رمضان رزق12219

105مصطفى محمد بسيوني محمد مصطفى12220

115.5مصطفى محمود عبدهللا عبدالفتاح متولى12221

133ممدوح سامح ممدوح عبدالرازق السيد12222

97.5مهدى رمضان ابواليزيد حجازى12223

87.5نادر السيد سعد السيد محمد مصطفى12224

116هشام وائل السيد رجب احمد محمود12225

96.5يحيي عبدالخالق احمد محمد عبدالحميد12226

98.5يوسف سمير عبدالفتاح ابراهيم عبدالسميع12227

91يوسف محمد غازي مصطفى الجزار12228

134.5اروى هاني محمود على شمس الدين12229

122.5اسراء بهاء السيد عبدالمقصود الشاعر12230

59.5اسراء عابدين فتحي عابدين احمد سالم12231

117اسراء عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن عبدهللا12232
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53.5اسماء ماهر محمد مصطفى بيومى12233

111.5اسماهان ايمن احمد محمداالمام12234

115االء احمد مصطفى يوسف على12235

99.5االء خالد احمد محمد شبانه12236

127.5االء سعودي رمضان عبدالرحمن12237

133.5الزهراء احمد ابراهيم متولي شريف12238

124.5امنية السيد محمود عبدالعزيز12239

120اميره رحب عبدالفتاح مصطفى حامد12240

130.5ايمان احمد معداوي احمد ابراهيم12241

134.5ايه هللا السيد احمد موسى طلحه12242

108بسمه مصطفي محمد عزيزالدين متولى12243

139حبيبه الدقم عبدهللا عبدالقادريوسف12244

138.5حسناء عبدالغفار ابراهيم على السيد12245

138.5حنان صالح محمد احمد الشافعى12246

92.5حنين على جمعة مرسى حسن12247

88.5خلود عالء مامون شفيق معوض12248

129دعاء محمد ابراهيم عبدالحميد محمود12249

126دنيا جمال احمد محمد مرسى شريف12250

94.5دنيا محمد عبدهللا الشافعي12251

115رحاب محمد احمد شريف احمد شريف12252

71رحاب ممدوح راشد عبدالرازق سيد على12253

97رحمة محمد عيد السميع محمد بيومى12254

104.5رحمه محمود عبدهللا عبدالفتاح متولى12255

121.5رشا وليد مصطفى احمد ابراهيم12256

136روان جمال ابراهيم ابراهيم مرسى12257

110.5روان خالد السيد احمد عبدربه12258

96.5زهراء احمد محمود احمد كفافى12259

98.5زينب حمدى احمد ابراهيم محمد سلطان12260

118.5شروق تامر سليمان المغربي12261

123.5شروق رضا انور محمد عبدالعال12262

121.5شهد اسامه محمد ابراهيم الدقم12263

128شيماء محمد عبدهللا حامد مصطفى12264

85.5غاده محمد عبدالسميع محمد بيومى12265

110.5فاطمه احمد متولي محمد عبده12266

105فاطمه احمد يوسف محمد مرسى غنيم12267

111.5فاطمه سعد الدين عبدهللا عبدالقادر12268

114فاطمه عماد حنفي شوكت محمد12269

95.5فرحه حسن حسن سليم بلتاجى12270
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95كريمه عبدالفتاح يوسف متولي شريف12271

86.5مؤمنه محمود محمد ابراهيم محمد12272

70.5مريم البيلى السيد علي البيلى12273

126.5مريم عبدالمنعم عبدالحافظ السيد الشافعى12274

118منار رزق محمد عبدالمجيد السيد الشاعر12275

118.5منار سعفان السيد المغربى المغربى12276

106.5مياده سامي محمد احمد سليمان12277

87.5ندا اسماعيل حسن سليم بلتاجى12278

67ندا عاطف عبدالحميد احمد الشاعر12279

117.5ندا محمد الشرنوبي عبداللطيف12280

132ندا محمود علي رمضان ابوالعال12281

76.5ندا مصطفى محمد ابراهيم محمد12282

135ندا ناصر محمد هنداوى السيد12283

126.5ندى بدوي محسن محمد محمد دوي12284

38.5نرمين متولي محمد احمد محمد12285

133.5نورهان شعبان صالح السيد جبر الشامى12286

129.5نورهان صابر اسماعيل عبدالرحمن البنا12287

110.5نورهان عبدالفتاح مصطفى حسن شحاته12288

102.5نورهان محمد غريب السيد عيسى12289

132.5نورهان محمود جمعه بسيونى محمود12290

92.5هاجر السيد فرج احمد السيد12291

62.5هدى عبدالحميد محمد فتحى مصطفى12292

81.5هيام عبدالفتاح عوض محمود عوض12293

96ياسمين احمد عطية احمد فوده12294

101.5ياسمين حامد مصطفى يوسف الدياسطى12295

97ياسمين نصر سلطان الفقى12296

117يمنى محمد صبري محمدابراهيم12297

105.5ابراهيم محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد12298

119.5ابراهيم محمد عبدالعاطى موسى دياب12299

115.5احمد السيد عبدالحليم محمد البنا12300

69.5رضا خالد ربيع عبدالسيد بسيونى12301

59.5عبدالحميد عرفات احمد عبدالقوى الشباسى12302

115.5عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز محمد الحمادى12303

65عبدهللا محمد سعد عبدالحميد غالى12304

122.5عماد الشحات محمد احمد عبدربه محمد12305

117كريم عادل فرحات على رمضان12306

58.5محمد ابراهيم معوض ابراهيم محمود12307

44.5محمد السيد على غانم منصور سيد احمد12308
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86.5محمد خالد احمد السيد خليفه12309

106محمد منصور محمد منصور عبدالحميد12310

80.5محمود الزاهى عبدالعزيز على رمضان12311

92.5محمود سالم محمد مسلم12312

115محمود مصطفى سعد عبدالحميد غالى12313

53.5مصطفى بسيونى ابراهيم عبدالجواد12314

49مصطفى عابدين السيد محمد عبدالحميد12315

69مصلح وليد عبدالعال ابوالفتوح عبدربه12316

68هانى ماجد كامل عبدربه محمد12317

121.5يوسف ابراهيم اسماعيل على عبدهللا12318

101.5اسراء ابراهيم معوض ابراهيم محمود12319

72.5اميره السيد احمد سالمه على12320

106.5اميره عبدالعزيز حلمى على رمضان12321

127.5ايات عبدالعزيز السيد محمد الحمادى12322

38ايمان مسعود السيد محمد ابراهيم الحمادى12323

133.5ايه محمد اسماعيل مصطفى يوسف12324

81.5بيان عرفات احمد عبدالقوى الشباسى12325

113.5دنيا بهجت المغازى محمد فوده يوسف12326

67صبرين جمعه عوض حسن غانم12327

33عزه على كمال محمد حسن12328

114.5علياء السيد مساعد رمضان على جاد12329

106فاطمة منير صالح مصطفى محرم12330

122.5مريم يوسف حافظ محمد عبدالعال12331

122.5منة هللا السيد عطا محمد عطا12332

115منه هللا احمد محمد عبدالحميد على12333

69.5ناديه عماد توفيق عبدالجواد بسيونى12334

132نورا السيد عيد مصطفى يوسف12335

128نورهان عبدالفتاح عبدالقوى على ابراهيم12336

62.5هاجر مسعود السيد محمد12337

128.5هايدى مجدى صبحى محمد المغازى12338

75وجبات محمد على عبدهللا سعدون12339

85والء ابراهيم مغازى احمد المغازى12340

121.5ياسمين محمد رمضان عبدالعاطى غالى12341

95احمد توفيق عبدالمولى السيد12342

123.5احمد حاتم عبدالمجيد جبل12343

125احمد فايز سمير طوالن12344

129احمد محمد عبدالبارى رمضان قاسم12345

115.5احمد محمد مرسى محمد12346
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130احمد ناصر رحيم فرحات يونس12347

137احمد وائل عبدالعزيز السعيد احمد12348

98اسامه محمد عبدالعزيز محمد حسنين12349

122اسالم خالد شعبان صالح بدر12350

111.5اسماعيل احمد عبدالخالق مصطفى الدسوقى12351

112.5السعيد احمد منصور عبدالمولى سالم12352

128السيد خليل السيد محمد عبدالحميد12353

127.5السيد وائل السيد السيد يونس12354

108حامد الجوهرى حامد عبدالعزيز ابوزيد12355

129.5خالد عبدالعزيز عبدالجواد محمد شعبان12356

101خالد عبدالفتاح ابوالعنين محمد ابوالعنين12357

137خالد محمود اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل12358

113ذياد محى عبدالسالم على القصبى12359

135.5زياد عبدالمنعم عبدالمنعم السيد محمد12360

133.5صالح محمد شاويش محمد خليفه12361

132عبدالرحمن اسماعيل عبدربه ابراهيم يوسف12362

115.5عبدالرحمن على حموده على  عبدالهادى12363

99.5عبدالوهاب وليد عبدالوهاب عباس مرسى12364

84.5عدى محمد عبدالخالق السيد محمد12365

102.5عزت نهاد عزت عيد شطا12366

108.5على مدحت عبدهللا على ابراهيم12367

122.5عمار عبدالسالم عبدالسالم على القصبى12368

126لطفى سعدهللا لطفى عبدالغنى ابوطالب12369

119.5محمد ابراهيم عبدالمطلب محمد محمد12370

80.5محمد ابراهيم منير احمد حسن12371

131محمد احمد محمد احمد احمد زلط12372

114.5محمد السيد محمد ابراهيم على12373

106.5محمد السيد محمد السيد عبدالهادى بدوى12374

123محمد الشحات لطفى عبدالغنى ابوطالب12375

82محمد طه اسماعيل محمد على12376

108.5محمد عبدالحافظ نشات عبدالغنى12377

65.5محمد عبدالغنى عبدالعزيز عبدالغنى ابوطالب12378

126.5محمد عماد عبدالغنى حميده ابراهيم12379

112.5محمد متولى صابر متولى يونس12380

132.5محمد محمود شعبان محمد بلتا جى12381

129.5محمد محمود عبدالعظيم محمود مرعى12382

136.5محمد محمود عبداللطيف بكر حميده12383

126محمد مختار نصر الششتاوى12384
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88.5محمد هشام عبدالونيس على ابراهيم12385

134.5محمد يونس محمود مرعى يونس12386

113محمود ابراهيم محمود على عبدالحليم شحاته12387

125محمود عبدهللا محمود عبدالعزيز اسماعيل12388

113.5مصطفى ابراهيم عبدالقادر عبدالقادر بدوى12389

135.5مصطفى محمد ابراهيم احمد12390

92.5مصطفى محمد عبداللطيف يونس مرعى12391

80منصور مجدى منصور السنوسى احمد12392

134.5الشيماء ابراهيم عطيه محمود الحناوى12393

138الشيماء يحيى محمد جباره محمد منصور12394

119امانى محمد شعبان صالح مبروك12395

128ايمان محمود ابراهيم ذكى ابراهيم12396

120.5ايه السيد صقر يونس محمود12397

102.5ايه عبدهللا ابراهيم على ابراهيم12398

124ايه عبدالمقصود محمد عبدالمقصود حسب12399

137ايه محمد فتحى احمد ابراهيم12400

135ايه ياسر ابوالفتوح على عزام12401

125.5حبيبه شريف عبيد عبيد ابراهيم12402

112.5حنين ناصر عبدالعاطى بلتاجى12403

137.5دعاء محمد حامد عبدالعزيز ابوزيد12404

112دينا حماده مختار محمد عيد12405

117.5رانيا محمد سالم احمد عبدالخالق حوا12406

132.5رنا محمد ابراهيم فهيم الرفاعى12407

131ساره عادل الشحات محمد ابوزيد12408

73ساره محمد عبدالخالق اسماعيل الحناوى12409

126ساميه محمود عبدالمنعم محمد مصطفى12410

137سحر رضا عبدالفتاح احمد سليمان12411

136.5سلمى سعد محروس عبدالحليم موسى12412

132.5سميره صالح محمد احمد12413

113سها عالم عبدالحكيم الحفنى عزام12414

127شروق السعيد عبداللطيف بكر حميده12415

138.5شروق محمد السعيد عبدالمولى سالم12416

132شهد اسماعيل عثمان محمد البهى12417

138شهد محمد على مصطفى الشربينى12418

132.5فاطمة محمد ابراهيم عبدالوهاب12419

87.5فاطمه خالد عبدالفتاح محمد على12420

123.5مريم حسن فوزى حسن12421

118منة هللا محمد الشحات سعد عوض12422
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138.5منه هللا ابراهيم عبدالمطلب محمد محمد12423

137منه هللا عبدالبارى شحاته عبدالحليم شحاته12424

134منه صابر عبدالعزيز مندور صالح12425

87منه عبدالرازق ابراهيم على12426

97نجالء وليد محمد ابراهيم قطب12427

74.5ندى ابراهيم صابر متولى يونس12428

136.5ندى بسيونى السيد ابراهيم الدسوقى12429

98.5ندى ماهر ابراهيم عبدهللا عمر12430

81.5نورهان سمير ابراهيم احمد احمد12431

135هاجر عبدالحليم محروس عبدالحليم موسى12432

129.5هند محمد عبدالخالق اسماعيل الحناوى12433

133والء ابراهيم على ابراهيم الدسوقى12434

136.5ياسمين محمد على عبدالفتاح الدسوقى12435

64.5احمد حسن عونى محمديوسف بلتاجى12436

72احمد وليد السيد عبدالمولى السيد12437

83.5حماده محمد شوقى زيدان سفوح12438

81عامر محمد شحاته حسن فرجانى12439

70.5عبدالالة السيد عبدالالة ابراهيم العيسوى12440

109.5عبدالوهاب يسرى عبدالوهاب متولى12441

125.5على يونس على السعيد عبدربه12442

98كريم محمد حسنين عطيه على12443

119كريم مهنى ابراهيم ابراهيم عبدالسميع12444

112محمد رضوان مصطفى رضوان على12445

98محمد رمضان عيد رمضان هجرس12446

121محمد مؤمن محمد يوسف محمد12447

108.5محمود عبدالباسط عبدالوهاب متولى12448

121.5وليد اشرف مصطفى همام احمد12449

131اروى احمد عونى محمد يوسف بلتاجى12450

131ايه مدحت رمضان عبدالسالم12451

114.5رنا محمد احمد محمدعبدالمقصود بدوى12452

112.5سلمى محمد السيد على شعبان12453

129.5شهد محمد عبدهللا رمضان12454

129ندى احمد عبدالعزيز منصور متولى12455

131ندى عبدالونيس احمد السيد احمد سليمان12456

124.5نرمين صبحى عيد رمضان مصطفى12457

116.5نور كرم سعد ابراهيم العيسوى12458

118.5نورهان طاهر محمد محمود عبدالواحد12459

115ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد على12460
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129.5احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى12461

104احمد الزناتى بسيونى محمد ابراهيم12462

102احمد السيد جبر عثمان12463

98احمد السيد زكريا محمد الزينى12464

101احمد ايمن احمد السيد علي خليفه12465

94.5احمد رضا السعيد عبدالدايم محمد12466

121احمد محمد صالح شعبان سليمان12467

134السيد توفيق السيد غازى الشرقاوى12468

86السيد عبداللـه حلمى ابراهيم12469

116.5رافت محمد احمد راشد ابراهيم12470

84.5رضا ابراهيم جالل زيدان ابراهيم12471

106.5صالح حسنى سعد بسيونى12472

112.5عبدالرازق جمعه عبدالرازق سويلم يوسف12473

131.5عبدالرحمن جمال هالل السيد فوده12474

99.5عبدالرحمن كمال احمد سليم12475

107عبدالغفار مصباح رمضان هنداوى12476

96.5عبدالمنعم السيد عبدالمنعم محمد ابواالسعاد12477

129.5كريم يوسف يوسف ابراهيم12478

135محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى12479

98.5محمد اشرف محمد ابوالمعاطى12480

97.5محمد سامى عبدالخالق سليمان البهجى12481

131محمد يوسف السيد محمد يوسف النجار12482

94.5محمود محمد على عبدالعزيزعلى12483

112مصطفى رمضان عبداللـه على سالم12484

68.5مصطفى نهاد السعيد محمد سالمه12485

137اسراء عبدالغنى سعد سالمه12486

129اسماء هيكل يوسف ابراهيم رزق12487

127ايمان اسامه عبدالفتاح الليثى حسن12488

133.5حنين ياسر جالل ابراهيم12489

127.5خلود خالد عباس يوسف هيكل12490

126ساره رضا عبدالعزيز احمد خليل12491

92سهيله عبدالحميد يوسف اسماعيل12492

130.5شهد احمد عبدالعزيز سليمان محمد12493

136صفاء شتا السيد بسيونى محمد12494

126.5عبير يسرى عبدالرحمن سالمه ابوحلوه12495

122.5فاطمه حسن محمد غازى الشرقاوى12496

136ليلى عبدالرحمن حبر عثمان12497

139.5مروه السعيد سعد السعيد عبداللـه الشرقاوى12498
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127.5ناهد جمال احمد محمد احمد12499

136هاجر موسى عبدالونيس السيد الشقيط12500

117.5هدى سالم محمد على سالم عرب12501

132.5هماى عالء مصطفى عبدالرحيم عبده12502

125.5ياسمين عبدالعزيز عطيه على احمد12503

100احمد محمد مصطفى احمد عبداللطيف الحمله12504

88احمد محمود السيد عبدالحليم جويده12505

104اسامة عبدالناصر احمد عبداللطيف الحمله12506

39.5اشرف فؤاد فتحى ابوزيد مهدى12507

93.5السيد عبدالرحيم السيد احمد على عوض12508

93جمال خالد جمال الدين يوسف سعيد12509

99.5كريم رمضان عبدالهادى الشناوى شعنون12510

53.5محمد السيد يوسف السيد غانم12511

81محمد جمعه محمد عبدالمقصود12512

102محمد فوزى السيد زكى ابراهيم12513

78محمود احمد محمود محمد على12514

78.5محمود طلبه محمد احمد حسن12515

125.5ابتسام صبرى ابراهيم محمد عطيه الطنطاوى12516

108.5اسراء حلمى ممدوح عبدالواحد محمد12517

133الزهراء همام منير عبدالسالم12518

133.5تغريد السيد جويدة عبدالحليم جويده12519

99دنيا عبدربه محمد مرسى عبدالعزيز12520

82.5سلوى فيصل محمد جمعه بلتاجى12521

114شيماء فايز رمضان سويلم يوسف12522

113منار جمعه منصور ابراهيم عبدهللا12523

127ندى الشحات جمعه سويلم يوسف12524

119ندى طلعت السيد احمد على عوض12525

57.5نورهان ابراهيم توكل محمد ابراهيم12526

97نورهان ابراهيم سالم امام عبدالرحمن12527

73.5نورهان ابوزيد ابراهيم ابوزيد12528

118.5نورهان عصام محمود ابراهيم على سويلم12529

112.5هدى موسى عبدالحكيم موسى ابراهيم12530

58احمد رضا عوض سعد عوض12531

108.5احمد عبدالحميد منصور احمد ابراهيم12532

114.5احمد ياسر محمد سعد الشورى12533

90.5بسيونى ايهاب محمد محمد على12534

49.5حسن ابراهيم عبدالقادر محمد يوسف12535

58.5حسين ابراهيم محمد حسين عالم12536
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116رضا الشحات محمد على العطافى12537

19رمضان السيد عنتر الشرقاوى12538

99عادل مدحت مسعود جمعه دومه12539

97.5عبدالرحمن فريد خنيزى مرعى سليمان12540

98عبدالعظيم وحيد عبدالعظيم سيداحمد محرم12541

61.5عزت محمود عزت على السعدنى12542

126.5على محمد عبدالغفار الهباب12543

100.5عمر عزت مرعى سليمان دومه12544

52.5محمد السيد عطوه عبداللطيف12545

88.5محمد حاتم يوسف عبدالوهاب يوسف12546

86محمد سمير عطيه ابراهيم الغمرى12547

115محمد على احمد عبداللطيف عطوه12548

59محمد فوزى جمعه ابراهيم12549

66.5محمد مصطفى كامل محمد سعد12550

60محمود هانى ابوبكر احمد بسيونى12551

83مصطفى احمد محمد محمد عبدهللا12552

75هشام عبدالرازق عبدالرسول عبدالرازق شلبي12553

68يوسف حاتم يوسف عبدالوهاب12554

99يوسف هانى محمد سعد الشورى12555

130.5اسراء محمد حسنى عبدالمحسن12556

130.5االء عبدالسالم عوض سعد عوض12557

119االء محمود ذكى عبدالحليم الشرنوبى12558

81امل محمود عبدالفتاح محمد يوسف12559

86ايمان حمدى ممدوح السيد شرشوب12560

70.5رقيه عبدالفتاح عبدالمحسن ابراهيم عبدهللا12561

74.5زينب متولى عبدالحميد السعدنى12562

82سماح طلعت عزت على السعدنى12563

67.5سوزان بكر محمد هالل بكر12564

80شهد عبدالرحمن محمد السيد محمد12565

130.5شيماء السعيد عبدالمنعم السعيد12566

131شيماء محمد احمد محمد شبانه12567

87.5فايزه رضا احمد محمد12568

130منى احمد عوض سعد12569

86نورهان رضا مصطفى احمد ابراهيم12570

100ياسمينه محمد فاروق محمد الهباب12571

90احمد عادل محمد ابوزيد12572

100احمد على سعد ابراهيم خير12573

128.5احمد على عيد حميده عبدالقادر12574
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127احمد ماهر خليل الصادق12575

84.5احمد ماهر فتحى حسن12576

64احمد محمد رمضان فتحى12577

125احمد وليد خليل محمد الصادق12578

78.5اسامه محمد السيد الجداوي12579

71اسماعيل محمد اسماعيل عبدالمجيد12580

107.5اشرف محمد عبدالسالم ابراهيم12581

128حازم عبدالحليم محمد عبدالحليم12582

125حماده احمد حلمى محمد التوم12583

134خالد سالمه عبدالجليل ابراهيم الهالوى12584

69.5سامى السيد الشوادفى بدير12585

87سامى ماهر فتحى عطيه12586

63صالح محمد صالح ابوراضى12587

86.5عبدالسالم فتوح عبدالسالم مصطفى قايد12588

94.5عبدهللا ياسر عبدالجواد على مبروك12589

89.5عبده ايمن سليمان حسن12590

120على السعيد علي حسن عسس12591

117.5على صالح على ابومباركه12592

83عمار حماده عبدربه حميده12593

55.5مازد عبدالنبى نبيه محمود الجداوى12594

108محمد ابراهيم عبدالرحمن غازي12595

132.5محمد السعيد ياسين محمد12596

109محمد رضا على سالمه12597

81.5محمد رضا مصطفى بسيونى عباس12598

54محمد رمضان متولى محمد حسانين12599

115محمد فتحي شحاته السيد فرج12600

95.5محمد وائل عيد حسن12601

102.5محمود السيد زين العابدين السيد12602

87محمود رمضان متولى محمد حسانين12603

100.5محمود مصباح حسن بسيونى12604

135اسراء محمد عبدالفتاح محمد موسى12605

127اسراء وائل زين العابدين جابر12606

73.5اسماء حناطه رياض عبدالسالم12607

132.5اسماء هانى محمد محمود على12608

124االء محمد خليل الصادق12609

128االء محمد عبدالقادر على محمد12610

98.5الزهراء محمد رجب يوسف عبدالمنعم12611

138.5امنيه رمضان محمد عبدالحميد12612
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83.5امنيه صابر عبدالغفار عبدالمنعم12613

136.5امنيه عادل مختارعلى محمد ابومباركه12614

78امنيه لطفى احمد بسيونى12615

135.5اميره جابر محمد رزق12616

108.5اميره ناصر محمد بيومى12617

134ايه عالء احمد يوسف12618

121.5ايه محمد بسيوني ابراهيم12619

130.5بسمه محمد عبدالجواد على مبروك12620

108حبيبة رافت مصطفى موسى الهالوى12621

126خلود محمد محمد السنهورى12622

102دينا سامى عبدالهادى عبدالقادر12623

69.5رحاب صبحي جمعه السعيد الشورى12624

132.5رحاب مصطفى فتحى احمد12625

95رنا شاكر عبدالسميع عبدالمجيد12626

114.5رنا يسرى على احمد12627

124.5روان صبرى على ابراهيم سالمه12628

135.5ريوف سعيد السيد عبدالنبي حميده12629

106سماح وائل احمد محمد على عمر12630

108.5شروق رضا عبداللطيف عتمان12631

91.5شهد ابوالسعود عبدالمحسن عطيه ابوالسعود12632

137.5شهد سعدمحمد سعد على12633

125شهد محمد احمد عبدالنبى12634

41شهد نجاح محمد ابراهيم خليل12635

129.5شهنده محمد سعيد عبدالحفيظ12636

57.5شيرين وجدى حسنى محمود12637

101صابرين ابراهيم محمد ندا سعاده12638

71.5عبير محمود عبدالفتاح محمد12639

114عزيزه وحيد عبدهللا عبدالخالق12640

91عفاف احمد عبدالغفار الحو12641

59.5مشيره محمد محمد محمد جابر12642

79منة هللا عبده عبدالحميد حسين محمد12643

115منى اسماعيل محمد السنهوري12644

115.5منى هانى حلمى حسن12645

114.5مى غازى عبدالغفار سالمه12646

127.5ندى محمود عبدالشافى اسماعيل الشريف12647

132هاجر السيد رزق السيد12648

106هاجر على عبدالقادر على محمد12649

110هبه عرفات عبدالقادر الدسوقى12650
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122.5هدير عبدالقادر عيد حميده12651

93.5والء فرج هللا فرج عطيه ابوالسعود12652

60والء مصباح رجب عبدهللا السيد12653

123يارا ابوالغيط مختار ابوالغيط12654

51.5ياسمين طارق عبدربه عوض هللا12655

62باسم وجيه محمد عبدالعال عبدهللا12656

97.5فارس السيد الشحات احمد ابوشعله12657

104فهد عبدالدائم جابر سليمان هنداوى12658

103محمد خالد عبدهللا عطية12659

63محمد منصور احمد مصطفى12660

99.5محمود محمد عبدالعاطي الشهاوي12661

62.5هانى مسعد محمد على مغنم12662

54يوسف محمد محمود عبدالحميد12663

109.5اسراء اشرف فاروق على ابراهيم كريم12664

132اسراء هانى منصور عبدالمطلب12665

111.5اسماء ماهر السعيد سليمان12666

133.5بسمه احمد محمد سعد شحاتة12667

127حبيبه صالح محمد محمد فرج12668

125.5شيماء ايمن ربيع السطوحى12669

104.5لمياء ياسر صالح محمود عمر محرم12670

130.5منى ابراهيم عبدالتواب محمد فرج12671

103.5ندى عصام شعبان محمود يوسف12672

79وداد ياسر عبدالعزيز عطية12673

85.5ابراهيم موسى حسب هللا عبدالحميد12674

109.5ابراهيم وائل احمد عوض بسيونى12675

89احمد السيد احمد محمد عيد الزيات12676

133احمد بكر مصطفى عبدالعزيز12677

137احمد حماده عبيد محمد اسماعيل12678

133احمد شعبان عبدالسالم عرفه هالل12679

132احمد محمود محمد شعبان12680

130احمد نجاح كرم عثمان ابراهيم12681

134.5احمد واصف مرسى عبدالعال عيد12682

113اسالم محمد عبدالرازق عبدالرحمن12683

128.5السعيد خيرهللا السيد خيرهللا12684

94انس ابراهيم حمد ابراهيم12685

134ايهاب محمد غازى محمد غازى12686

124.5حجازى محمد حجازى زهران12687

106.5حسن رضا حسن محمد12688
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135.5حمدي فرحات صالح عوض12689

137.5خالد على احمد عبدالهادى حسن12690

125.5شريف محمد محمد طه الشحات12691

95ضياء اشرف عبدالرازق عبدالرحمن12692

129عبدالرحمن بشير السيد السيد شاهين12693

120.5عبدالرحمن جبر عبدالسالم زهران12694

124.5عبدالرحمن عصام رضوان ابراهيم12695

133.5عبدهللا ابراهيم مخيمر سليم12696

128عبدهللا شحاته عبدالنبى عطيه12697

79.5عبدهللا محمود سالم السيد الجوهرى12698

94عبدهللا مسعود محمد منصور سليم12699

131كامل حسام كامل عوض خليل12700

111.5كريم عبدالعزيز توفيق عبدهللا12701

97محمد احمد رمزي احمد موسى12702

127.5محمد احمد محمد محمد12703

46محمد الشحات السيد عبدالحميد12704

98.5محمد حسام منصور محمد عبدهللا12705

125.5محمد خالد مصطفى عبدالرحمن12706

109محمد زغلول محمد عبدالصمد12707

114محمد شعبان عبدالنبى الجمال12708

137.5محمد صالح عبدالعظيم عبداللطيف12709

87محمد عبدالمجيد طه ابراهيم جبل12710

135محمد عبدالوهاب فتحى مختار12711

129محمد عمار شريف عبدالفضيل12712

103محمد كامل احمد عطيه12713

137.5محمد محمود اسماعيل خليل12714

87.5محمد محمود كمال عبدالكريم سليم12715

79محمد هاني حامد فتح هللا12716

79.5محمود فؤاد عبدالشهيد حسين شعنون12717

78.5مصطفى اسماعيل عوض سليمان12718

71.5مصطفى عبدالهادى عاشور عبدالهادى12719

84معاذ مصطفى طه سالم محمد12720

117منير خالد محمد خلف هللا12721

128.5هاني محمد مرزوق السطوحي12722

136.5هيثم محمد عطيه عبدالعزيز12723

80.5يوسف احمد عبدالباعث الجزار12724

123يوسف احمد محمد الشراكى مصباح12725

124.5يوسف اسماعيل عطيه عبدالعزيز12726
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135يوسف السيد مصطفى زهران12727

131.5احالم محمد رشاد ابوالعينين12728

137.5اسراء جمعة مصطفى على الشيخ12729

140اسراء على ابراهيم محمد صديق12730

132اسراء محمد على خلف هللا12731

117.5اسراء مختار عبدالسميع ابراهيم12732

137اسماء خالد محمد شهاب12733

84.5اسماء رجب ابراهيم محمود النوبى12734

105اسماء عبدالعزيز محمد بسيوني12735

136.5االء السيد صادق محمد على12736

108امل عبدالباعث رمضان الجزار12737

119امنه السعيد حسانين شحاته12738

133.5اميره السيد مصطفى زهران12739

130.5ايمان ابراهيم صالح عوض الشناوى12740

139ايمان جمال سعد عبدالفتاح عبدالغنى12741

139ايمان هشام عبدالسالم مرسى12742

100ايناس رضا محمد عبدهللا حسين12743

72حنين عبدالسميع عبدالسالم زهران12744

119.5خديجة محمود فؤاد حسانين12745

117.5خلود فوزي خميس عبدالجليل12746

114دنيا عبدالحليم شاكر عبدالعظيم12747

116.5دنيا عصمت عبدالحميد سليم12748

84دينا شعبان عبداللطيف شعبان12749

134.5رنا عبدالوهاب صالح صديق12750

131.5روان يسرى رمضان عبدالرحمن12751

128.5ريم عادل السيد حسن عبدالخالق12752

102ريهام عبدالمنطلب صالح عبدالمنطلب12753

134.5شيماء احمد ابراهيم اسماعيل12754

91شيماء السيد حسين الخياط12755

120.5شيماء حماده السيد محمد سليمان12756

118شيماء سالمه شعبان ابوالمكارم12757

82.5شيماء ياسر صبحى حسن ريحان12758

138فاطمة هشام عيد عثمان12759

101.5كريمه على صابر السفريت12760

135لمياء حسين حسن عبدالسالم عقل12761

136.5ليلى محمد عبدالجليل عبدالعزيز12762

117مريم خاطر محمد محمد خاطر12763

139منار ماجد مصطفى عبدالعاطى12764
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130.5منة حمادة السعيد عبدالمولي12765

123.5منه اشرف راشد مرسى12766

117.5منه صبري عبدالفتاح بلتاجي12767

134ناديه سالم مصطفى زكريا12768

138ندى يسرى السعيد عبدالمولى12769

118.5نرمين عطيه بسطويسى عطيه12770

134.5نهله اسماعيل رفعت اسماعيل الوكيل12771

122.5نورا محمد محمد حسن بركات12772

139هاجر على محمد سليمان دشيش12773

83هدير محمد ابراهيم رجب12774

85ورده جمعه السيد احمد الشافعى12775

125وسام محمد رجب شعبان حسن12776

100.5والء طارق محمد ريحان12777

136.5ياسمين جالل ابراهيم زهران12778

122.5ياسمين خالد محمد حسن12779

92.5احمد جمعة عبدالوهاب محمد يوسف12780

129احمد حمدي عبدالجليل بسطويسي12781

112.5احمد ربيع عبدالونيس محمود محمد12782

132احمد عزمى حميده بسيونى السيد12783

128.5احمد محمد خميس كامل السيد12784

125.5احمد محمد فريد عبداللطيف محمد على12785

127.5احمد محمد محمد السيد محمد12786

122.5احمد وليد محمد عيد يوسف12787

127.5جمال خالد جمال محجوب ابراهيم12788

128.5زياد احمد محمد احمد مصطفي12789

112عابد حاتم عابد يوسف احمد محمد12790

120.5عبدالرحمن احمد محمد بسيوني حمادة12791

109عبدالرحمن السعودى خطيرى عيد12792

112عبدالرحمن عصام السباعي يوسف احمد12793

135.5عمار ياسر رشاد محمد عيسي السواحلي12794

122عمرو السعيد عمر عبدالعزيز محمد12795

113.5كريم رضا عبدالسالم محمد عبدالجواد12796

133كريم عبدالقوي عبدربة سكران12797

123.5كمال وليد كمال حسين اسماعيل12798

133.5محمد ابراهيم مصطفي بسيوني السباعي12799

129.5محمد صبري حرب احمد الديب12800

120.5محمد صالح عبدالحميد يريك عبدالقوي12801

127محمد ظواهري محمود مصطفي محمد12802
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130.5محمد عادل بسيونى عبدالوهاب السباعى12803

115.5محمد عبدالعاطي عبدالعاطي محمد مبروك12804

128.5محمد عبده ادهم حماد اسماعيل12805

134.5محمد عصام عبدالعزيز عبدالجليل السيد12806

134محمد عالء محمد السيد ابراهيم12807

112محمد قطب صابر محمد قطب حميدة12808

130.5محمد مصطفي ابراهيم غازى غالب12809

101محمد وليد محمد حميده12810

119.5محمد يحي محمد يوسف البطاط12811

126مصطفى ابراهيم حميده ابراهيم الشربينى12812

114.5مصطفى محمد ابراهيم مصطفى على12813

123اسراء وليد عبدالسالم عرفات علي مصطفي12814

135اسماء جمال احمد بسيوني الشربيني12815

135.5اسماء رضا الشناوي احمد خليل12816

135اسماء عزت عماد ذكي قنيبر12817

138اسماء عصام محمد حماد ابراهيم12818

115.5االء الشحات احمد مصطفى عبدالرحمن12819

118االء صالح محمود عبدالواحد الحوله12820

116.5االء مهدي متولي ابوزيد12821

134.5االء وليد عبدالسالم عرفات علي مصطفي12822

92.5امال محمد محمد الخياط12823

135امانى شريف محمد توفيق عبدهللا غالب12824

123ايمان بشير عبدالفتاح عبدالعزيز12825

114ايمان عصام علي خميس عمر كرات12826

134.5ايمان فتحي محمد محمد محمد12827

126.5ايه سمير محمد احمد حسنين12828

136بسمه عرفه عبده محمود محمد12829

136حنين ابراهيم السيد سالمه حسن12830

65حنين عالء ابراهيم عبده محمد عبدهللا12831

134دنيا شعبان بيلى رزق12832

136رانيا شوقي السعيد عبدالمقصود عطية12833

128.5رانيا عبدالخالق عبدالخالق علي عبدالخالق12834

134رحاب مدحت مختار الشناوي خليل12835

135.5رحمه اشرف ذكريا مصطفي عمر12836

136روان صبري فؤاد غازي علي خفاجي12837

117ساره عبدهللا على محمد عبدالعال12838

102ساره عبدالوهاب عبدالوهاب خليل12839

137ساره محمود عبده محمد عمر12840
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137.5سلمي السيد عماد ذكي احمد12841

106شادية حمد ابراهيم محمد حمد12842

128.5شهد حسام يحيي احمد يوسف12843

125.5شهد مسعد نجاح ابوزيد12844

122شيماء سالمة متولي ابوزيد12845

116علياء عصام عبدالحميد حسين اسماعيل12846

123.5مروه طه عبدالهادى غازى ابوشعيشع12847

127.5منى عاطف بدير عطيه حمزه12848

136.5نادين محمود الشوادفي عبدالخالق12849

118ندي محمد عبدة محمد يوسف12850

137.5نورهان محمد صابر محمد قطب حميده12851

98.5هاجر شعبان ذكى صالح ابراهيم12852

118.5هاجر عبدهللا علي محمد عبدالعال12853

130هاجر محمد حامد احمد بسيونى12854

111هاجر محمد عطية محمد عبدهللا12855

124يمني عصام عبدالوهاب محمد سكران12856

67ابراهيم يونس صالح ابراهيم عرب12857

79احمد محمود مصطفى ابورحاب12858

54.5ادهم كرم السيد ابراهيم السيد12859

119.5حمدى عماد على محمد على12860

127.5خالد اشرف محمد ابراهيم سليمان12861

105رفعت السيد محمد السيدطه12862

90سعد السيد سعد احمدحسين12863

72عادل رامى عادل على عاشور12864

65.5عبدالرازق محمد عبدالرازق مرعى12865

70.5على محمد محمد عطيه يوسف12866

95عمر ابراهيم محمد كمال عرب12867

119.5محمد ابراهيم محمد ممدوح عرب12868

98.5محمد السيد احمد بدوى12869

123محمد حلمى عبدالحميد اسماعيل الحناوى12870

117.5محمد خيرى على محمد عاشور12871

132.5محمد صبحى على محمد على عاشور12872

129.5محمد ضياء محمد يوسف البنا12873

138.5محمد عالء محمد محمد قرع12874

108محمد نبيل حسب النبى احمد12875

53.5محمود ابوالخير محمد محمدعلى12876

129محمود سادات احمد على12877

113مختار عبده عبدالقوى سيداحمد12878
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138اسماء شداد عنتر على سيد احمد12879

137اسماء عزت محمدعلى محمد12880

108ايمان فتحى عبدالهادى الحاج يوسف12881

125.5ايمان فيصل محمد عفيفى12882

106.5ايمان محمد صابر حافظ عاشور12883

89ايه سمير محمد مرسى12884

109حنين صالح حسب النبى احمد12885

128حنين طارق عبدالحميد مصباح عرب12886

127خلود طالل على يوسف محمد12887

94.5ذكرى خيرى زايد متولى الدسوقى12888

126رحمه عبدالسالم محمد جاد هللا12889

111رشا يوسف محمد يوسف سيد احمدعاشور12890

123.5سماح انور ابراهيم السيد12891

64.5سميه احمد صالح احمدعبدهللا12892

108.5شهد فوزى امين عاشور12893

100شهد مبروك محمد احمد عبدالرحمن12894

83شيماء عبده السيد سليمان السعدنى12895

91.5صباح شكري محمد ابراهيم سليمان12896

86.5فاطمه عامر عباس عامرعلى12897

106مروة ايمن على صالح عرب12898

133مروه محمد يوسف سالمه يوسف12899

132.5ملك تامر فوزى محمد محمد12900

130منار مبروك يوسف على عاشور12901

127.5ميرنا شريف محمد عاشور يوسف12902

123نورهان احمد محمد محمد على عاشور12903

97احمد ابراهيم عبدالصادق يوسف الخرصاوى12904

128احمد رياض احمد عبدالمحسن احمد12905

130.5احمد شلبى عبدالعزيز الهوارى12906

108احمد عبدالفتاح نبيل شهاب الدين12907

121احمد محمود السيد عبدالفتاح مصطفى12908

86احمد مصطفى كامل محمد علي12909

134.5احمد وائل فتحى محمد الخرصاوى12910

122اسالم ايمن السيد محمود على12911

98.5اسالم محمد جمعه محمد على12912

109.5رشدى احمد رشدى احمد حسن12913

104.5زياد سامى فتحى بسيونى الحنبلى12914

93شادى محمد نبيل السعداوى عقاب12915

102صبرى غازى صبرى غازى زايد12916
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107.5عادل عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد الرفاعى12917

103عبدالحميد حسام عبدالجيد عبدالقوى موسى12918

101عبدالرحمن عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد الرفاعى12919

105.5عبدالرحمن محمد محمد البدرى سليمان زايد12920

133عبدالرحمن مصطفى اسماعيل محمد السيد12921

128.5عبدالعزيز شوقى عبدالعزيز محمد ابراهيم12922

98.5عبدالعزيز فخرى عبدالعزيز الهوارى12923

118.5عبدهللا الرفاعى محمد محمد الرفاعى12924

94.5عالء عبدالسميع عبدالوهاب احمدابراهيم12925

85عالء ناصر فتحى عبدالسالم احمد12926

130على عبدهللا على احمد البلقاسى12927

121عمر عمادالدين مصطفى احمد العشماوى12928

114.5عمرو خيرى حلمى عبدالعال مرسى12929

137.5فادى يوسف محمد على ابوالفضل12930

124.5كريم محمود فوزى عبدالخالق يوسف12931

95محمد ابراهيم بسيونى احمد ابراهيم12932

128.5محمد السيد زكى السيد ابوالعنين12933

108محمد خالد جمال سالم محمد12934

63.5محمد شريف حموده مصطفى حموده12935

122.5محمد عبدالسالم ابواليزيد عبدالسالم بلتاجى12936

126.5محمد عبدالفتاح سعد عبدالفتاح اسماعيل12937

132.5محمد عبدالنبى عبدالحميد يوسف ابراهيم12938

60محمد ماهر محمد على الجوهرى12939

84.5محمد محمود عوض محمود الدسوقى12940

111محمد محمود قطب شمس الدين12941

135محمد يوسف بسيونى محمد زايد12942

131محمود حماده فتحى عبدالهادى ابراهيم12943

120محمود هيبت عبدالجواد احمد زيان12944

86مروان خالد حلمى عبدالفتاح البشبيشى12945

85.5مروان وجيه احمد الخرصاوى12946

113مصطفى سالم احمد محمد ابراهيم12947

117مصطفى محمد عبدالحميد منصور هيكل12948

115.5معتز احمد فوزى حامد محمود12949

97.5مهاب ناصر عبدالخالق شهاب الدين12950

93.5وحيد اشرف محمد احمد الجوهرى12951

73.5ابتسام اشرف محمود عبدالسالم الهوارى12952

127اسراء ابراهيم فرحات عبدالوهاب الخرصاوى12953

134.5اسراء ايمن السيد محمود على12954
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109.5اسماء ابراهيم محمد سيد احمد بسيونى12955

128اسماء حسن محمد ابوالمجد سيد احمد12956

118.5اسماء راضى احمد عبدالفتاح احمد12957

129.5اسماء سامى زكريا بسيونى شهاب الدين12958

130اسماء محمد على محمد عبدالعال12959

113.5االء مبارك عبدالجواد مبارك ابراهيم12960

122.5االء وليد الحسينى العقيبى حامد12961

109امل بسيونى عبدالحميد يوسف شليمه12962

108.5امل رضا محمد محمد فتح هللا12963

133.5اميره هانى فتحى احمد ابراهيم12964

88ايمان ابراهيم سعد ابراهيم نايل12965

98.5ايمان شحاته السيد عبداللطيف غازى12966

118.5ايه عبدالمعطى احمد عبدالخالق على12967

130.5ايه مصطفى عبدالقادر العشماوى12968

54.5بسمله هشام محرم حبيب صالح12969

64.5خلود عبدالقادر محمد عبدالقادر احمد12970

132.5داليا على بسيونى محمد عبدالعال12971

77دنيا محمد بسيونى عشماوى احمد12972

128.5دنيا وائل عبدالستار احمد محمد الخرصاوى12973

103رنا احمد نبيه سليمان عطيه12974

121روان السيد على محمد عبدالعال12975

137روان خيرى محمد حسان شحاته12976

122.5روان طوالن عبدالحميد عبدالجواد عطيه12977

112.5ساره خالد فوزى عبدالخالق يوسف12978

89ساره رمضان محمد عبده سليم12979

110.5ساره محمد احمد محمد احمد12980

105.5ساميه احمد عبدالخالق احمد الجوهرى12981

136.5شروق اشرف عبدالنبى عامر12982

55.5شريهان رضا محمد حسن يوسف12983

120.5شمس عبدالسالم ابراهيم محمودابراهيم12984

125شهد ابراهيم ابراهيم حسن زيان12985

90شيماء نشات ابراهيم احمد ابراهيم12986

105عبير محمود عبدالحميد منصور هيكل12987

113.5غاده محمد حسن محمد المصرى12988

138.5مريم السيد ابراهيم منصور السيد12989

129.5مريم عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عبدربه12990

121.5منه ماجد محفوظ عبدالهادى ابراهيم12991

137.5منى طلعت ابراهيم احمد على12992
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79ميرنا احمد حسن ابوالعينين ابراهيم12993

90.5ناريمان السعيد رشدى عبدالبارى عبدالفتاح12994

84ندا محمد احمد جاد السيد12995

95.5نرمين حماده حلمى عبدالفتاح البشبيشى12996

94.5نورا فتوح يوسف محمد عطيه12997

103نورا محمد على احمد على12998

114.5هاجر ابراهيم عبدالصادق يوسف الخرصاوى12999

126هاجر عبدهللا السيد احمد مصطفى13000

125وفاء محمد ابراهيم محمد ابراهيم13001

127.5يارا صبرى السيد حسين هيكل13002

97ياسمين ابراهيم محمد سيد احمد بسيونى13003

137.5يمنى يسرى عبدالباقى ابوالعينين السيد13004

126احمد ايمن ذكي ابراهيم هيبه13005

111.5احمد رجب محمد عبدالسالم سيداحمد13006

135.5احمد محمد عطيه محمد عطيه13007

123.5احمد مصطفي كامل محمد حسان13008

122.5السيد محمد عبدالسيد علي ضيف هللا13009

126انور السادات عبدالعاطي احمد13010

137.5صالح سعداوي عبده سعداوي حسين13011

132.5عبدالرحمن محمد مصطفي محمد مصطفى13012

82عبدهللا عصام سعد بسيوني خفاجى13013

129عبدهللا محمد عبدهللا ابوزيد حموده13014

133عبدالهادى يسرى عبدالهادى احمد السيد13015

90.5علي ماهر علي ابوهيبه13016

123عمر محمد عبدالسالم عبدالجيد محمد13017

127محمد السيد محمد عبدالخالق ابوالوفا13018

107محمد طاهر ابراهيم محمد ابراهيم13019

129.5محمد عبدهللا محمد عبدالجواد سيداحمد13020

133.5محمد فتوح عبدالتواب فهمي عاصي13021

137محمد ماجد علي السيد عثمان وربي13022

119.5محمد هيثم سالمه سيد احمد13023

128.5محمود اشرف محمود ابراهيم احمد13024

137.5مصطفي حازم السعداوي يوسف السعداوي13025

112.5ابتسام مصطفى رمضان عبدالعزيز الفوال13026

114.5اسراء محمد عبدالسالم عبدالجيد محمد13027

135اسماء اسامه يوسف محمد يوسف13028

134.5اسماء راغب محمد عبدالسالم سيداحمد13029

125.5الشيماء انور احمد محمد خالد13030
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135.5امل محمد احمد محمد خالد13031

137امنيه هاني الشاملي محمد عبدهللا رماح13032

71.5ايمان سامي عبدهللا رجب13033

89بسمه محمود مصطفي محمود محمد13034

137تسنيم محمد عبدالمنعم محمد زايد13035

131.5تغريد عبدالنبي فتوح السيد سيداحمد13036

134حنين محمد سعد ابراهيم محمود13037

136دنيا محمد عبدهللا عبدالعزيز سعد13038

132سعاد محمد مساعد احمد عبدالقادر13039

136.5سلمي قدري يوسف محمد يوسف13040

121شرين جميل السيد علي محمد السيد13041

131فاطمه بدران رجب حسن مطاوع13042

126فايزة هاني احمد عيد شلبي13043

133.5قدريه فوزي محمود حسين سعداوى13044

137لينا رضا محمد يوسف احمد هيبه13045

112.5منة هللا عطيه علي ابوهيبه13046

118.5منه وهبه احمد احمد وربى13047

133نجاه حسام اسماعيل حموده شمس الدين13048

137ندا عزالدين محمود محمد زيدان13049

132.5ندى بسيوني عبدالسالم عبدالونيس13050

136نورا محمد ابراهيم عمر علي13051

116ياسمين رضا عبدالبديع بدير يوسف13052

131.5ابراهيم سالمه ابراهيم سعد سالمه13053

114احمد الشافعى عطيه ابوزيد جمعه13054

91.5احمد عبدالجليل عبده عبدالجليل13055

110.5احمد على عبدالجيد عبدالقوى عبدالجيد13056

123احمد محمد خطاب فرج ابراهيم13057

70حماده عطيه صالح عطيه عدالن13058

126.5شادي عبدالهادي عبدهللا محمد السيد13059

99.5صالح عبدالرسول محمد عبدالجيد موسى13060

133.5صالح نعيم جمعه جاب هللا حسن13061

132.5عبدالرحمن حسن فتوح حسانين غازى13062

136.5عبدالعظيم رفعت محمد عبدالجليل سالم13063

41.5فهيم محمد فهيم ابراهيم عبدالرازق13064

135.5محمد السيد عبدالمنعم السيد عبدهللا13065

134.5محمد جمال محمد السيد ابورواش13066

135محمد حمدين جمعه محمد محمد بدوى13067

58.5محمد راضي محمود علي قنديل13068
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134محمد سعد عبدالعزيز ابراهيم خميس13069

107محمد طارق سعد محمد حماد13070

134.5محمود مصباح احمد محمد عبده13071

128اسماء بهيج رمضان غازي هيبه13072

91اسماء وائل منير علي السيد13073

130.5ايمان فايز محمد الشوادفي علي زين13074

119.5حسناء عطيه عطيه عبدالجليل عثمان13075

95.5حنين علي مهدي بسيوني السيد الشناوي13076

122.5رفيده محمد نبيه محمد حماد13077

125رنا نبيل بدري علي13078

114.5ريم وهدان عبدالكريم فرج ابراهيم13079

123زغلوله الظريف صالح حسنين13080

131.5سماء عالء شهدى اسماعيل محمود13081

122.5سماح وهبه انور كامل ابراهيم13082

125شرين وجدى صالح حسنين13083

127.5عبير رضوان على حميده13084

110.5عبير عبدالرحيم فوزى شعبان عبدالرازق13085

133.5منار حميده على حميده منصور13086

117.5ندي الشحات مصطفي ابراهيم عويضه13087

94ندي علي عبدالونيس ابراهيم عليوه13088

131.5هاجر الظريف عليوه كامل عليوه13089

131.5وفاء الشوادفي عبدالفتاح محمد سالمه13090

128.5وفاء على منير على السيد13091

71.5ياسمين عاطف عبده عوض13092

101ياسمينه عرفات الشحات خميس حسن13093

68ابراهيم حسن محمد عبدالرؤف النجار13094

82ابراهيم محمد السيد محمد طمان13095

114.5احمد السيد احمد عبدالحميد الحداد13096

107احمد شاكر عبدالواحد عبدالعزيز13097

99.5احمد على زغلول على محمد بارومه13098

104.5احمد مرسى السيد مرسى الشرشابى13099

102اسامه غازى حامد محمد ابراهيم13100

107السيد عماد محمد عبدالقادر محروس13101

126.5توفيق صبرى توفيق بسيونى السقارى13102

124.5عبدالرحمن ثروت ابراهيم احمد السماحى13103

83عبدهللا عبدالجليل السيد محمد عبدالمقصود13104

65.5عبدهللا محمد عبده محمود السماحى13105

109.5عمر ابراهيم عبدالمنصف عبده غازى13106
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114.5عمرو خالد محمد محمد الجروانى13107

116.5فارس شعبان مصطفى السعدنى13108

69كريم ابراهيم يوسف عبدالعزيز عامر13109

134.5محمد احمد السعودى محمد خاطر13110

115.5محمد الحسينى ابراهيم محمد متولى13111

83.5محمد راغب السعيد عبدالحميد محمد13112

137.5محمد سليمان عبدالوهاب محمد13113

122.5محمد طارق عبدهللا محمد اسماعيل13114

82.5محمد على على عبدالعزيز خليف13115

116.5محمود ابراهيم السيد سليمان متولى13116

92محمود سليمان متولى سليمان متولى13117

127محمود عبدالعزيز محمود عبدالحميد محمد يوسف13118

77مراد محمد سعد محمد محمد13119

124مهند مفرح احمد على حسين13120

134.5يس احمد زكريا محمود الصادق13121

113اسراء ايمن محمد ابراهيم13122

122اسراء محمد شعبان عبدالقادر محروس13123

60.5اسماء مسعد عبدالعاطى ابراهيم سالمه13124

63االء سميح عونى شحاته احمد13125

136.5امال سامى محمد سليمان عامر13126

95.5امنيه عزت اسماعيل اسماعيل على13127

91ايمان عادل ماهر عبدالغنى عبدالنبى13128

133.5بسمه محمد شوقى ابراهيم السخاوى13129

85.5جنى خليل محمد محمود خليل الصادق13130

112داليا محمد عبدالسالم حسين احمد13131

107دنيا شعبان اسماعيل اسماعيل علي االقشر13132

88.5رانده عبدالغنى ماهر عبدالغنى عبدالنبى13133

58روان مصطفي اسماعيل محمد حسونه13134

128رويدا رضا السعيد عبدالحميد محمد13135

119.5سماح اسماعيل عبدالقادر على شاهين13136

100شهد ماهر محمد محمد متولى13137

128شيماء حسن يوسف محمد يوسف13138

107.5صفاء محمد محمود عبدالحميد يوسف13139

92فاطمه عماد على عبدهللا البهجى13140

126.5فاطمه محمد ابراهيم سليمان عامر13141

76.5فاطمه محمد ابراهيم عبدالحميد13142

90.5ليلى حمدى قطب محمد احمد13143

88مروه صالح راشد عبدالعزيز عامر13144
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137.5منار عابد فتحى السيد محمد يوسف13145

79.5منار محمد السيد االقشر13146

83منار محمد عبدالعليم اسماعيل الجابرى13147

117.5منار محمد عبدالمنصف عبده غازى13148

133منار محمد مغازى ابراهيم مغازى13149

136.5منه محمد عبدالمنصف عبده غازى13150

94.5ناديه مصطفى عبدهللا عبدالخالق محمد13151

109.5نجات محمد متولى سليمان متولى13152

112نجالء ايمن محمد مصباح13153

135ندى تامر مهدى عبدالعزيز عبدالرحمن13154

103.5نهله محمد فتحى على الخولى13155

119هاجر محمد شعبان احمد االحول13156

35.5والء فوزى عبدالعاطى ابراهيم سالم13157

137.5ابراهيم هانى احمد ابراهيم احمد13158

116احمد عبدالمنعم عبدالنبى محمد الشهاوى13159

115احمد محمد احمد محمد ابوالعنين13160

114رشاد السيد رشاد السيد حسين13161

125على حماده السيد على  صالح13162

111.5محمد احمد عزت ابراهيم سليمان13163

81.5محمد خيرهللا فتحى السعيد خيرهللا13164

101.5محمد سامى يوسف غازى حسن13165

52.5محمد عبدالفتاح عادل عبدالفتاح سليمان13166

102محمد فرج محمود محمد منشاوى13167

114.5محمود عطيه عبدالمتجلى ابراهيم الجالى13168

98.5نادر عادل عبدالقادر عبدالسالم منشاوى13169

128.5وليد احمد شحاته مجاهد13170

79.5يحى خالد محمد عبيد الدسوقى13171

133اسماء محمد عصام الدين احمد محمد يوسف13172

93.5اسماء مصفى السيد بركه13173

119.5امنيه عبدالجواد محمود عبدهللا عوض13174

83اميره محمد فريد محمد ابراهيم13175

91اميره محمد يوسف محمد السعيد13176

77خلود ابراهيم عبدالنبي محمد احمد13177

129.5رحمه احمد عبدالمنعم عبدالوهاب احمد13178

85روان عبدالرازق محمد الحسينى حسن يوسف13179

69.5زينب حسن حامد عبدالحميد بسيونى13180

52.5شهد ماهر عبدالرحيم ابوشعيشع13181

60كفاح حماده محمود احمد عطيه13182
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55.5لؤلؤه حسن عاطف عبدالرحيم13183

130لمياء رضا محمد درويش محمد عبدالرحمن13184

113.5منى وليد مندى علوانى يوسف13185

82.5نورهان رضا محمد على النادى13186

97.5هاله عصام فتحى محمد نصر13187

96.5هايدى ابراهيم عبدالسالم عبدالعاطى احمد13188

126.5احمد السيد عبدالسميع عبدالعليم محمد13189

128.5احمد محمد سليمان حسن على13190

119احمد محمد محمد عثمان النظامى13191

127خالد طاهر عبدالستار محمد محمد13192

115رافت ايمن عبدالبارى جبر محمد13193

105.5سعد وائل محمود مصطفى الصياد13194

123شعبان ابراهيم شعبان عيد محمد هالل13195

109.5كريم عبدالسميع الشامخ عبدالسميع السنوسى13196

100محمد اشرف عزت زكى عطيه مفتاح13197

118.5محمد زكريا عبدالحليم محمد طه زايد13198

124.5محمد سامى عبدالحى عبدهللا13199

117.5محمد يسرى فتح هللا ابوشعيشع النجار13200

122.5محمود سعد محمد محمد شلبى13201

129.5محمود عبدالعليم عبدالسميع عبدالعليم محمد13202

127.5محمود وائل محمود فوزى محمود حمد13203

132ياسين حسين مرسي محمود حسين االصنج13204

118اسراء سامح محمد ابراهيم شلبى13205

124االء ممدوح محمد محمود زيان13206

119دنيا عالء محمود مصطفى على13207

122دنيا ممدوح سالم محمد مصطفى13208

110.5دنيا هانى السيد محمد جمعه13209

125ساره عماد عبدالتواب محمدالصياد13210

114ساره محمد حامد عامر محمد13211

118.5شهد العربى بسيونى عطيه على سالم13212

122شهد عطيه محمد عطيه13213

114شهد محمود ابراهيم ابراهيم الطناحى13214

126شهد ياسر زكريا احمد خليفة13215

133.5شيماء عبدالحليم محمد عثمان النظامى13216

112صفاء رجب محمد عثمان النظامى13217

99.5عزيزه مختار محمد مجاهدمحمد13218

134فاطمه نزيه على منصور13219

126منى اشرف عبدالعزيز السيد البحيرى13220



كفرالشيخ1/27/2020

Page 340

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

136.5ندا محمد هاشم ابوالعينين هاشم13221

132.5ندى صالح سالم السنوسي عبدالسميع13222

79ابراهيم السيد ذكى عبدالحميد فايد13223

115ابراهيم محمد رشاد احمد محمد شاهين13224

91احمد محمد عطيه محمد الزواوى13225

129عمار هيثم عبدالمنعم عبدهللا عوض13226

125كريم عبدالبصير على عبدالرحمن شلبى13227

135.5محمد اسماعيل نسيم اسماعيل محمدغانم13228

125.5محمد جمعه محمد الشاملى عبده13229

121محمد شوقى محمد اسماعيل غانم13230

130محمد محفوظ السيد عبدالرحمن على شلبى13231

114محمود السيد احمد بسيوني يوسف13232

89.5مصطفي ابراهيم احمد علي13233

89.5نادر عصام فتحي سالمه مصطفي13234

133.5اسراء رمضان احمد خضراحمد عبدالخالق13235

131.5االء رمضان احمد خضراحمد عبدالخالق13236

127.5ايمان حماده عبدالنبى عبدالباقى حمد13237

105.5ايه عماد يوسف بسيوني يوسف محمد13238

120بسمله محمد عقيبي علي بسيوني13239

115دنيا جمال شحاتة ابراهيم عمر13240

115.5رحمه مدحت رشاد احمد محمد شاهين13241

128روضه ابراهيم فوزى ابراهيم ابوشعيشع الزواوى13242

127.5ساره خالد السيد هالل سيداحمد13243

95شهد احمد عبدالمجيد احمد الحمله13244

108.5شهد حماده ابراهيم عبدهللا عوض13245

131مروه محب عرفه على عوض سالم13246

120مياده عبدالمطلب محمد ابراهيم عمر سالمه13247

132نوره ابواليزيد السيد بدير13248

130.5هاجر وليد احمد حجازى سعيد13249

130.5وفاء طلعت ابوالعال الشرنوبى محمد13250

83.5ابراهيم السيد عبدالحليم قطب13251

94.51ابراهيم محمد محمد بيومى حسين13252

117احمد سعد محمد عبدالخالق السيد13253

117احمد شعبان عنتر الشرقاوى13254

106.5احمد ماجدى احمد ابراهيم مرزوق13255

108امين عطيه السيد عطيه القرضاوى13256

104خالد محمد عبدالرسول السيد13257

52.5طارق محمد نسيم عبدهللا13258
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126.5عبدالرحمن احمد على ابوزيد13259

61.5عماد احمد عبدالفتاح خميس13260

53.5عمر احمد حسن عبدالحميد13261

52محمد انور السعيد محمد حسن13262

135.5محمد حماده صالح السيد جبر13263

107.5محمد حمدى محمد حميده محمد13264

77محمد ضياء محمد منصور13265

99محمد عادل هزاع حميده محمد على13266

80.5محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم الدسوقى13267

96محمود الشحات عبدالحليم شهاوى13268

127.5محمود جمال محمود عبدالرازق ابولبن13269

117.5اسراء مصطفى فريد ابوشيعيشع13270

106االء محمد احمد ابراهيم مرزوق13271

112.5ايمان سامى عوض هللا عبدالمجيد حيدر13272

97.5ايه جمال الغامرى على رضوان13273

106.5حنين محمد عبدالشافى حافظ ابراهيم13274

91شيماء ابراهيم عبدالحميد محمد عامر13275

96شيماء محمد سعيد محمد على13276

72عزه محمد قطب عبدالحليم قطب13277

77منال محمد عبداللطيف عبدالرحمن عماره13278

71.5نورهان رضا شفيق بسيونى صالح13279

75نورهان محمد عبدالمنعم محمد سيداحمد13280

68.5نورهان محمد محمد عبدالحميد13281

114هاجر عبدالحليم ابومندور محمد13282

134والء السعيد ابراهيم مرزوق13283

82.5ياسمين احمد ابراهيم احمد غازى13284

120ياسمين عصام بسيونى عبدالمقتدر طلحه13285

86.5احمد اشرف فؤاد ميهوب عبدالونيس13286

110احمد السيد يسين حميده محمد13287

106احمد عمر فتحى محمد العشماوى13288

76.5احمد يوسف كمال يوسف ابراهيم13289

63.5ادهم احمد ابوالفضل حسنين عبدالمجيد13290

84.5رامى حمدى عبدالقادر حميده عبدالقادر13291

101.5رضا عبدالرحمن محمود عطيه على13292

76.5شريف عبدالعزيز حسن محمد متولى13293

38طلعت عبدالفتاح فؤاد السيد على13294

72.5عمرو عابد كامل نصر الدين13295

102محمد عمر فتحى محمدالعشماوى13296
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36محمد مصطفى عبده احمد عبدالفتاح13297

84وليد ابراهيم حسن محمد حسن13298

131.5يسين عالء يسين حميده محمد13299

135اسماء ابراهيم عبدالحميد محمد عبدالقادر13300

128اسماء طلبه يوسف على بركه13301

127.5اسماء محمد محمود عطيه13302

128.5اسمه عطوه على حميده محمد13303

134الزهراء عبدالباسط فتحى محمود عطيه13304

129.5امانى ايهاب عبدالـله بيومى محمد13305

133امنيه طلبه يوسف على بركه13306

126.5ايمان عبدالسالم فرج عبدالسالم سعد13307

129ايه عبدالجميد محمد عبدالحميد موسى13308

100.5تيسير شفيق عبدالـله السيد عيد موهوب13309

115خلود السيد عبدالـله السيد ميهوب13310

104.5زهراء مصطفى احمد محمود13311

133سهيله ايمن بكر حميده محمد13312

134.5سيمونه يحى فؤاد لبيب13313

66شروق محمد عبيد محمد السيد13314

127.5فريد عبدالحى عبدالحميد محمدعبدالقادر13315

85.5ليلى ابوزيد سليمان ابوزيد13316

120مروه على حسن محمد حسن13317

39مريم محمد احمد عبدالحميد حسن13318

57.5منار رضا احمد محمود13319

115.5منى محفوظ رزق عبدالـله السيد13320

116.5مها ابراهيم السيد على محمد شتا13321

106وسام عالء عبدالحميد ابراهيم13322

121.5ياسمين حسين عبدالـله السيد13323

85ابراهيم محمد عبدالحافظ عبدالوهاب13324

31.5احمد خالد ابواالسعاد ابراهيم13325

68.5احمد عصام على محمد13326

97اسامه زيد فتحى زيد محمد13327

60السعيد ايمن محمد فتح اللة عبدالعال13328

97.5باسم السيد عبدالحافظ عبدالوهاب13329

38بسيونى مسعود زغلول قطب13330

102حسن شاكر حسن بركات13331

63.5رجب رمضان اسماعيل احمد منصور13332

72.5رضا ابراهيم مصباح ابراهيم شعوط13333

58.5صبحى محمد عبدالغنى حسن13334
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93عادل عطيه عبدهللا احمد13335

82.5عبدالرحمن جمال عبدالرسول محمد صالح13336

58عبدالفتاح صبحى عوض محمود عوض13337

102.5عبدهللا سامى عبدالرحمن محمد سيد احمد13338

62.5عبدهللا عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الشاعر13339

62عبدهللا عبدالهادى عبدهللا عبدالهادى13340

85عصام محمد عبدهللا على فرج13341

26.5على عبدالمنعم احمد عبدالغفار المالح13342

85على محمد على عبدالفتاح يدك13343

58عمر عاطف بسيونى عبدالحميد13344

42فارس رمضان منصور محمد13345

40فارس محمد مصطفى محمد محمود13346

0فرج محمود محمود فراج ابراهيم13347

77.5محمد اشرف احمد المتولى الزفتاوى13348

64محمد السيد ماهر السيد محمد شدو13349

30محمد حسين سيف الدين ابراهيم مهدى13350

101.5محمد حماده فيصل محمد احمد سيد احمد13351

96محمد رضا احمد عبدالفتاح عبدالجواد13352

114محمد سعد محمد عيد الفتاح مندور13353

81محمد فؤاد عبدالرازق محمد13354

91محمد محمد شوادفى مصطفى13355

72محمود ابراهيم كامل عبدالغفار13356

35.5محمود السعيد السيد محمد عبدالقادر دهم13357

70.5مصطفى على عبدالجواد على محمد13358

77.5ممدوح السيد عبدالفتاح عبدالعزيز شهاب13359

86نادر ابوزيد اسماعيل عبدالرحمن13360

60.5يسرى عصام سمير ابراهيم غانم13361

110اسراء سامى اسماعيل السعيد الشورى13362

82.5اسراء عصام سمير ابراهيم مصطفى13363

101اسراء محمود الزاهى عمر الجندى13364

103اسراء هانى ممدوح عبدالرازق13365

90اسراء يوسف صالح احمد محمد13366

134.5اسماء السيد عبده عبدالعال13367

101امل عطيه حسن عطيه هند13368

132امل محمد عبدالعزيز محمد13369

92امنيه شعبان سعيد امبابى محمد13370

48.5انجى رجب على احمد مرسال13371

76ايمان محمود محمد احمد كنزى13372
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119ايه سامى اسماعيل السعيد الشورى13373

103ايه محمد عبدالحكيم السيد13374

63جميلة درغام السيد مصطفى فايد13375

79خضره فوزى عبدالفتاح عبدالستار عطيه13376

85.5دعاء زغلول عبدالمقتدر عبدهللا طلحه13377

103.5دعاء زين العابدين عطيه ابراهيم سليم13378

63دعاء طارق محمد على عطيه13379

80.5دنيا ابراهيم ابراهيم عبدالحميد عطا13380

95رحمه عبدالحميد سعد احمد الجاريه13381

79.5شروق حسن السيد حسن خفاجى13382

102شمس سعد محمود ابوغازي13383

0شهد الدسوقى محمد متولى زايد13384

87شيماء عبدالحكيم صبحى عبدالسالم يوسف13385

139.5شيماء غازى المرسى خليل13386

109.5صابرين عبدالحكيم حسين احمد سالم13387

137.5صفاء ابراهيم محمد السيد عبدالاله13388

79لمياء عزت محمد احمد كنز13389

58.5مروه مبروك عبدالمنعم زكى على13390

19.5مريم حمدى السيد محمد عبدالقادر دهيم13391

132مريم زكريا حجازى السيد13392

110مريم محمد شوادفى مصطفى13393

131.5منه ابراهيم الدسوقى السيد سالم13394

95منى جمعه محمد مرسى13395

136.5ندا محمود ابراهيم محمد خليل13396

97.5ندى نور حمدى ابراهيم13397

111نرمين عبدالواحد عبدالجواد الوكيل13398

89.5نوال توفيق خليل احمد محمد13399

134نورهان وائل صالح محمد حسانين13400

77.5هاجر محمد عبدالفتاح محمد السيد13401

101.5هاجر يوسف محمد الطويل13402

129هاله محمد بسيونى احمد على13403

80ابراهيم سالم ابراهيم محمد13404

130ابراهيم ماضي ابراهيم محمد13405

131ابراهيم مجدي ابراهيم محمد قاسم13406

97احمد ابراهيم عبداللطيف سعد13407

77.5احمد عبدالعزيز احمد عطيه13408

113.5احمد محمد اسماعيل بيلى غنام13409

109.5احمد محمد فرج عطية13410
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120.5احمد ممدوح عبدالعزيز محمد13411

72ادهم محمد ادهم احمد13412

117.5اشرف عبدالرازق محمد على13413

45السعيد السيد محمد السيد13414

134.5السيد احمد شعيب محمد13415

104.5حازم عبدربه حامد عبدربه13416

131خالد ايمن شفيق بسطويسى عبدهللا13417

51خالد رمضان السعيد جمعه13418

82سيف وائل محمود على13419

116.5شعبان جمعة عبدهللا احمد13420

111.5صالح رضا حسن علي13421

85.5صالح عبدالحليم عطيه ابراهيم13422

137عاصم محمد فتحى عبدالعزيز بركات13423

78.5عبدالرحمن حموده رفعت احمد13424

96.5عبدالسالم محمد عبدالسالم عبدالعزيز عبداللطيف13425

87.5عبدالعزيز محمد عبدالسالم عبدالعزيز عبداللطيف13426

97.5عبدهللا عباده عبدالهادي منصور علي13427

133عبدهللا محمد عبدهللا احمد13428

105.5عالء محمد لطفى جبر13429

137.5على رافت ابراهيم على13430

79.5عمرو احمد نبيه محمد التهامى13431

131عمرو عبدهللا علي ابراهيم سويلم13432

50فارس عابد السيد عبدالرحيم13433

124مجد عبدالوهاب زين الدين عبدالوهاب13434

59.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم13435

134.5محمد ابراهيم محمد يوسف13436

51محمد اشرف وجدى ابراهيم13437

133محمد السيد ابراهيم على13438

74محمد السيد عبدالعزيز السيد13439

102.5محمد السيد محمد عبده13440

139محمد تامر محمد السيد13441

125محمد ثروت عبده حسن غنام13442

70.5محمد حمادة فرج زكى13443

44محمد حمدى محمد على13444

103محمد رضا مصطفى ابراهيم13445

90.5محمد سعد فتحى متولى13446

85محمد سمير ابراهيم على سمره13447

95محمد صبرى ابراهيم محمد عبدالجليل13448



كفرالشيخ1/27/2020

Page 346

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

102محمد طارق السيد محمد احمد الشبعان13449

83محمد عادل صالح بيلى13450

36.5محمد عبدالبارى عبدالعزيز سيداحمد13451

87محمد غازى احمد غازى الحديدي13452

75محمد هاني جمال توفيق ابراهيم13453

138.5محمد وجية قاسم محمد13454

104.5محمد يوسف عبدالمطلب احمدغنام13455

130.5محمود حسن فتحى حسين13456

56.5محمود رمضان عبدالعزيز محمد13457

90محمود عاطف محمد اسماعيل عمر13458

80محمود عبدالكريم قطب عبدالكريم13459

124.5محمود عبدالاله فتحى مصباح13460

121محمود محرم محمد محرم13461

121.5محمود محمد احمد طه13462

133.5محمود محمد عبدالحليم عبدالفتاح13463

134محمود محمد عزت مصطفى13464

129.5محمود محمد محفوظ محمد13465

131.5مسلم محمد زكريا ابراهيم13466

124مصطفى السعيد الشحات عثمان13467

135مصطفى هيثم عزت مصطفى13468

135.5يوسف رؤف ابراهيم كلش13469

126.5اسراء على الشربينى محمد13470

138اسماء ابراهيم خيرى ابراهيم13471

125.5اسماء عبدالحميد محمد يوسف بسيونى13472

134اسماء هانى السيد محمد ابوالعز13473

47.5االء ابراهيم فتحى ابراهيم13474

102.5الشيماء ابراهيم احمد ابراهيم13475

50امل بسيونى عبدهللا مرسال السودانى13476

81.5امنية ياسر حسن احمد13477

90.5اميرة على عمر عبدالصمد13478

91انوار سعد عبده توفيق13479

135.5اية شعبان محمد عمر13480

127.5اية عبدهللا امين محمود13481

102.5ايمان رضا عبدالمطلب احمد غنام13482

112.5ايمان عبدالمنعم السيد موسى13483

133ايمان عبود جمعة حسن13484

135ايمان كمال صالح فضل عبدالمولي13485

134بسنت حسين يوسف اسماعيل13486
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138تسنيم ابراهيم ابراهيم محمد13487

139.5حبيبة احمد ابوشعيشع عيسى13488

138.5حسناء يسرى عبدالرحمن عبدهللا حجازى13489

70.5حنين رضا يوسف محمد يوسف الغبور13490

40دنيا اسماعيل شعبان عبدالجواد13491

119رانيا ابراهيم عبود حسن13492

138.5رنا عبود عبدالمنصف غازى13493

138سامية احمد على منصور13494

135.5شمس السيد شعيب محمد13495

121شهد محمد عبدالهادي منصور13496

76.5علياء عادل زكي عباس13497

78لمياء عاطف محمد عطيه13498

73.5مروه مجدى على حسن سمره13499

136مريم محمد متولى الصاوى13500

101منار محمد محمد شبل منصور13501

137منه محمد السيد عبدالحى13502

125.5منى فوزى محمود محرم13503

133.5مى عصام عبدالحى احمد سالم13504

132.5مى عالء حلمى محمد عبدهللا13505

133.5نجالء عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز13506

102ندى الحسينى على عبده13507

97.5ندى محمد السعيد راضى13508

91.5نرمين محمد محمد ابراهيم13509

116.5نوران محمد عبده عبدهللا13510

115.5نورهان طاهر محمد عبدالرازق13511

132هاجر رافت جمال محمود13512

99هاجر عادل صالح بيلى13513

108هايدى هانى فودة حسن فوده13514

74هبه محمد مسعود السعيد13515

126والء حامد السيد على13516

121.5يارا رضا حامد متولي13517

136ياسمين حمادة احمد سالم13518

106.5ياسمين سالم ابراهيم محمد13519

107.5ياسمين عبدالرازق السيد احمد كواسة13520

116ياسمين عالء على حسن13521

122.5ياسمين وجدى ابراهيم عباس13522

113ابراهيم محمد ابراهيم بسيونى مصطفى13523

118احمد محمد عبدالباسط السيد الشناوى13524
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88.5احمد نزيه ابراهيم عبدالخالق زايد13525

110السعيد ياسر السيد عبده احمد13526

105الشودافى شعبان الشودافى شعبان محمد بركات13527

113حمدى مندى عبدالعال محمد زهرة13528

130عبدالرحمن احمد عبدالخالق معوض درويش13529

129عبدالرحمن عادل عبدالرحمن ابوشعيشع احمد13530

136.5عبدالرحمن هانى عبدالفتاح محمد عبدالعزيز هالل13531

130.5كريم حاتم يحى عطيه فرج13532

97.5محمد ابراهيم عبدربه اسماعيل يوسف13533

117.5محمد درويش محب معوض درويش13534

113محمد شريف محمد عبدالمجيد13535

127محمد شكرى معوض درويش حسن13536

127.5محمد عبدالفتاح عبدالفتاح السيد عوض13537

83.5محمد عبدربه عبدالعليم يوسف13538

100.5محمد نصر راشد محمد شلبى13539

128محمود رجب يحى عطيه محمد13540

102محمود سعد عبدالكريم ذكى13541

116.5محمود شكرى معوض درويش حسن13542

101محمود عالء عبدالعال محمد على  زهره13543

85محمود وائل السعيد ابراهيم بركات13544

114مصطفى على مصطفى عثمان زايد13545

109.5اسماء فؤاد محمد عبدالفتاح13546

116.5اسماء محمد عبدالعليم محمد صالح13547

125.5اسماء محمد يحى محمد عبدالعزيز13548

112االء محمد مصطفى محمد النعمانى13549

130.5امانى هانى السيد على الصياد13550

80.5امل السيد محمد السيد محمد13551

98ايمان نصر يحى محمد عبدالعزيز13552

88ايه على عبدالعال عبدالغفار مجاهد13553

136.5جميله احمد محمد عبدالصمد13554

107.5دينا محسن سعد مرسى محمود13555

90.5دينا ناصر محمد عطيه محمد13556

126.5رانيا محمود محمد عثمان13557

133.5رحمه عبدالناصر معوض درويش حسن13558

107سماح احمد احمد عطيه الطنطاوى13559

104.5شهد محمد موسى عبدالفتاح13560

126عزه راغب العيسوى سالم محمد على13561

127علياء بسيونى عبدالسالم محمد النظامى13562
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121علياء محمد العيسوى سالم محمد13563

103.5مرفت اسماعيل يوسف اسماعيل شاهين13564

109.5ندى واصف عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالفتاح13565

122هدير جمال صبحي عبدالسالم محمد13566

60.5هناء صبرى حسن حسن على13567

60.5يوستينا موريس شحاتة ناشد عطا هللا13568

91احمد بسيوني عزت بسيوني13569

93.5باسم عبدالسالم مصطفي عبدالسالم13570

80.5رمزي يسري يوسف بسيوني محمد13571

106عبدهللا ايمن عبدهللا ابراهيم13572

137عمار ياسر مصطفي الشورى13573

114.5محمد السيد عبدالواحد عوض بيلى الزواوى13574

80.5محمد عبدالعزيز احمد مسعد عزب13575

64.5محمد عبدالقادر عبدالمحسن عبدالقادر موسي13576

69محمود صبري جمال السيد13577

57هشام محمد يحى محمد الشافعى13578

134.5اسماء السيد جمال غانم13579

131.5اسماء عبدالفتاح عبدالسالم ابوالفتوح13580

112حسناء عبدهللا عبدالعزيز الشرقاوي13581

132.5رانيا عنتر حسين بدر13582

71.5روان محمد احمد مسعد شريف13583

0زينب فرحان ابراهيم عبدهللا13584

131سلمى رضا سمير عبدالسالم جمعه13585

55عبير ابراهيم مرسى عطيه13586

128.5فتحية قدرى ابراهيم بدر ابراهيم13587

38.5ابراهيم خالد ابراهيم السيد محمد13588

117.5احمد ابراهيم حسن علي رضوان13589

36احمد الصحصاح السيد ابراهيم محمد13590

112.5احمد طه الراعى عبدالقادر الديب13591

70احمد محمد ابراهيم محمود النوبي13592

58.5احمد ياسر احمد محمد رضوان13593

71حسن خالد حسن عيد سالمه13594

118.5زياد رمضان كمال الشامى13595

40عبدالرحمن عباس زكريا محمد عيسى13596

74.5عبدهللا محمد شيحه تاج الدين13597

136عبدهللا يسرى مسعود الديب13598

132.5عزت اسامه عزت رضوان على13599

94عزت شعبان عزت حافظ عوض13600
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112على مصطفى موسى ابراهيم الشيخ13601

67عمار اسماعيل مسعود السيد الروينى13602

123.5فارس رمضان كمال الشامى13603

76كريم ابراهيم سعد ابراهيم محمد13604

131محمد اسماعيل كمال الشامى13605

125محمد اشرف زكريا قطب علوان13606

48محمد بكر عبدالعزيز عطيه سليم13607

79.5محمد جمعه الراعى عبدالقادر الديب13608

90.5محمد رضا عبدالونيس صابر مفتاح13609

105.5محمد رياض شيحه تاج الدين محمد13610

79.5محمد طلعت مصطفي ابراهيم الزرقاني13611

88.5محمد على السيد فريج الروينى13612

53محمد متولى محمد عبدالمجيد اسماعيل13613

89محمد مصطفى احمد عطيه عبود13614

48محمود حسين نظمى ابراهيم شيحه13615

54.5محمود خالد درويش محمد مرسى13616

86محمود خميس صالح عبدهللا فرج13617

46ميالد زكرى سيدهم عبدالملك13618

114اسراء فتحى ربيع متولي امام13619

119.5اسمهان احمد السعيد احمد سعد13620

126االء محمد حسن مفتاح13621

43اميره محمد عبدالمحسن عبدالرحمن الفقى13622

129.5انسام شحاته محمد عبدالمجيد احمد13623

101ايمان صالح فتحى صالح حموده13624

109.5بسمه ابراهيم محمد فرج مفتاح13625

125.5بسنت وحيد فتحى بسيوني يونس13626

117.5حنين جالل عبدهللا حسن على13627

119.5حنين محمود فتحي محمود عيد13628

117.5حنين نصر محمد محمد يوسف13629

118.5حنين هاني محمود محمد13630

104دنيا ابراهيم فتحي عبدالسميع ابراهيم13631

120.5دنيا رمضان عنتر محمد رضوان13632

104.5دنيا مرسى السيد عبدالمجيد حموده13633

102رحاب فرج مبروك فرج مفتاح13634

58رحمه خليل السعيد ابراهيم13635

102.5رحمه فرج مبروك فرج مفتاح13636

135رغد احمد فتحي صالح حموده13637

132.5روضه محمد عبدالموجود محمد الشامى13638
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117.5ساره ابراهيم نظمى شيحه13639

95.5ساره محمود عبدالحى ابوعرينه13640

117.5سالى عارف عبدالمعطى السيد محمد13641

134.5سلمى فكرى عطيه السيد بكر13642

98سماح عيد حسن عيد سالمه13643

120.5سماح محروس السيد عبدالمجيد حموده13644

127شاهندة يوسف مسعد الصياد13645

96.5شروق على مسعد عبدالسالم الصياد13646

133شروق محمد جمال سعيد الشامى13647

95شروق محمد حسن على رضوان13648

63.5شرين على رمضان على شيحه13649

109.5شهد الشاذلى جمعه محمد المير13650

119.5شهد تامر عبدالصمد ابراهيم محمد13651

133.5شهد رمضان السيد بلتاجى الشامى13652

135.5شهد عماد فتحى عطيه الروينى13653

126شيماء يوسف مسعد الصياد13654

114فاطمه محمد يعقوب سليم13655

114.5مي عبداللطيف عبدالعزيز حموده13656

88.5نسمه ابراهيم محمد فرج مفتاح13657

113.5نشوى عماد مرسى بيومى هالل13658

111نهله السيد شعبان ابوالحديد عمار13659

115.5نورا بسيونى قطب بسيونى السيد13660

35نورهان حسام رمضان على شيحه13661

133نورهان فتحى عبدهللا على مصطفى الشامى13662

126.5هنيه ابراهيم رمضان بلتاجى الشامى13663

116.5والء رضا مبروك فرج مفتاح13664

139.5يمنى مصطفى كمال عطا الشامى13665

69.5منار احمد سعد عبدهللا الغرباوى13666

81.5بشرى حاتم حميده جباره يونس13667

81.5احالم كمال سميح علي بهالى13668

0من فضلك ضع استمارة غياب13669

64عفاف عباس سميح علي بوهالى13670

125.5ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الدفراوى13701

112ابراهيم تامر ابراهيم شعبان محمد بدوى13702

91ابراهيم دسوقى سعد محمد الخضرجى13703

127ابراهيم رجب السيد محمد دويدار13704

121.5ابراهيم عبدالعال صيح عبدالعال صبح13705

133ابراهيم علي ابراهيم الدسوقي ابراهيم الدالي13706
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132ابراهيم عوض ابراهيم عبدالخالق المالح13707

125ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد عبدهللا13708

127.5ابراهيم محمد مصطفى جابر السيد جابر13709

118.5ابراهيم مسعد على محمد عرجاوى صالح13710

129.5ابراهيم هشام ابراهيم اسماعيل السيدعماره13711

44.5احمد ابراهيم ابواليزيد نصر محمد زغلول13712

109.5احمد ابراهيم احمد يوسف غازى شعبان13713

111.5احمد ابراهيم فتحي حسن علي13714

116.5احمد اسامه عبدهللا محمد الجمال13715

113احمد السعيد ابراهيم ابراهيم احمد جمعه13716

72.5احمد السعيد سعد محمد موسى13717

121احمد السعيد عبدالعزيز ابوالعزم عبده13718

80احمد السيد محمد مرسى ابوحطب13719

0احمد السيد مصطفى السيد سلطان13720

94احمد المعتز احمد محمد فليس13721

93.5احمد حسن فرج محمد الزفتاوى13722

127.5احمد خالد محمد ابراهيم غزال13723

108.5احمد خالد محمد جالل نصر13724

87احمد رضا محمد ابراهيم الجاسطى13725

94.5احمد سالم سالم ابراهيم شلبى13726

99احمد سراج الدين السعيد رمضان13727

106.5احمد سمير قطب متولى محمد13728

106احمد شاكر السيد حسين محمداسماعيل13729

129احمد شريف محمود زكى سيد احمد13730

84احمد صابر احمد محمد بسيونى13731

94احمد صبري السيد محمد الكيك13732

99احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد13733

118احمد عصام جمال جابر ابراهيم عبدالمجيد13734

135احمد عصام يوسف سعيد ابوقمر13735

132احمد عالء احمد ابراهيم الجاسطي13736

129.5احمد عماد حمده محمد عبداللطيف13737

119.5احمد عماد سعد متولى على13738

116.5احمد عوض مرسى على بكرى13739

114.5احمد فرج عبدالعزيز محمد القاضي13740

136احمد فكرى عبدالرحمن محمد الرحمانى13741

96احمد فوزى محمد السعيد الهابط13742

127احمد ماجد محمد حسبو االقرع13743

121احمد ماهر عادل عبدالحميد عبدالرحمن13744
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120احمد ماهر عبدالعزيز حسين عتش13745

135احمد محمد ابراهيم على شرابي13746

128احمد محمد ابراهيم محمد عبدالظاهر13747

121.5احمد محمد احمد احمد محمد حامد13748

67احمد محمد احمدمحمد البربري13749

92احمد محمد جاد محمد سالمة13750

81.5احمد محمد حمدى مصطفى ابراهيم وهدان13751

95.5احمد محمد زكي القماري عبدالفتاح القماري13752

115.5احمد محمد سعد محمود محمد خليل13753

131احمد محمد سلطان المغازى سلطان13754

125.5احمد محمد شرف الدين محمد منصور13755

59.5احمد محمد محى الدين محمد حمادة13756

126احمد محى الدين نافع احمد البدوى13757

97.5احمد هاني السيد كامل الداودي13758

91.5احمد وسام محمد السعيد زكى الرشيدى13759

114احمد ياسر محمد ذكى حشاد13760

80احمد يوسف احمد رجب مرعى13761

111اسامه على اسماعيل محمد غراب13762

106اسر احمد على احمد وهبه13763

88.5اسالم جمال كامل اسماعيل عبدهللا13764

122اسالم دسوقى فتحى محمد اسماعيل رمضان13765

110اسالم سعد فهمى عبدالمنعم عويضه13766

117اسالم محمد يوسف عبدالرحمن محمد حجاج13767

113اسالم هشام فوزي الجنايني13768

86اشرف حامد محمد عبداللطيف النويشى13769

80.5اكرم ايمن احمد يوسف شعبان13770

83الحسين محمد محمد اسماعيل ابوخضره13771

97الحسين وليد حامد حامد سليمان عبدهللا13772

88السعيد السيد السعيد محمد احمد الخطيب13773

95.5السيد ابوبكر السعيد حافظ شاهين13774

71السيد صابر صابر حسن المصرى13775

103.5السيد محمد فولى محمد السيد13776

105السيد هانى السيد اسماعيل عبدهللا13777

112.5ايهاب محمد جالل محمد الديب13778

0باسم السيد عبدالعاطى محمد الشابى13779

75باسم محمد عبدالرحمن محمد النجار13780

119بدر رجب ابراهيم على بخيت13781

75.5بهاء ابراهيم ابراهيم محمد الفخرانى13782
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120تادرس ميالد فارس زكى شنوده13783

108جابر السيد يوسف عبدالرحمن حجاج13784

125.5جمال ابراهيم جمال الدين محمد محمد المغربى13785

109.5جمال الدين سيد احمد بغدادى منصور13786

134.5جون جورج عبدالمسيح جورجي13787

105.5حازم نبيل بسيونى عبدهللا البقلى13788

135حبيب سامى عبدالعزيز ابراهيم عجيز13789

137حسام فتحى سعد محمد حافظ العسكرى13790

125حسام هشام فتحى عبدالسالم ابراهيم13791

113حسن احمد حسن رمضان فليس13792

98حسين عالء نعمان حسين الدقدوقى13793

107.5حسين محمد محمد عبدربه حماد13794

138حمدى عماد حمدى سعد ابوالتنا13795

129حمدى محمد حمدى محمد العبسى13796

128حمدى محمود حمدى محمد13797

112خالد ابراهيم رفعت عبدالمجيداالبياوى13798

102خالد ماهر عبدالغنى عبدالمجيد السقا13799

107خالد محمد ابراهيم محمود الهوارى13800

112.5خالد محمد محمد جالل نصر الريفى13801

134رامز عاطف نظيم ابراهيم قلدس13802

83.5زياد احمد عبدالحميد احمد عبده ابويوسف13803

132.5زياد ايمن السيد ابراهيم مرعى13804

122زياد رؤوف حسن عبدالوهاب دراج13805

95زياد كمال مجدى مصطفى محمد عابدين13806

99زياد محمد السيد خليفه ابراهيم سعد13807

75زيدة اسامه ابواليزيد البيسى13808

59سامح حسن زكريا على محمد السيد13809

52سامر عالء عبدالقادر مصطفى عبدالمنعم13810

110.5سعيد بالل السعيد عبدالوهاب عبدهللا13811

99سفيان ابراهيم عارف عارف حجازى13812

80سليمان محمد سليمان محمدسليمان منصور13813

61.5سيف الدين محفوظ احمد رجب الحايس13814

105صبرى نادر جالل محمود حسين حجازى13815

135صهيب طارق محمد محمود الجمل13816

101طارق مرشدى احمد محمد الشيمى13817

129طاهر اشرف محمد احمد امين13818

65.5عاصم اشرف عاصم ابراهيم القطان13819

108.5عبدالرحمن السعيد محمد محمد خطاب الشابى13820
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106.5عبدالرحمن ايمن محمد مصطفي حمزه13821

131عبدالرحمن خميس صبرى السعيد على موسى13822

110عبدالرحمن رجب ابراهيم احمد الراعى13823

95.5عبدالرحمن عالء فؤاد احمد يوسف عماره13824

133.5عبدالرحمن ماجد فتحى محمد خليفه13825

88.5عبدالرحمن محمد انور ابوالفتوح جاد هللا13826

133عبدالرحمن محمد محمود هاشم محمود13827

128عبدالرحمن هاشم فتحى احمد سرور13828

128عبدهللا ابراهيم عبده على اسماعيل13829

107عبدهللا اشرف ابراهيم عبدهللا عبدربه13830

138عبدهللا اشرف عبدالسالم محمد المغربى13831

93.5عبدهللا حسينى حسينى محمد زعير13832

128عبدهللا عالء عبدهللا على عبدهللا ابوسمره13833

80.5عبدهللا على عبدالمنعم عبدالمقصود علي13834

116.5عبدالمنعم ايمن عبدالمنعم السعيد سعد العشرى13835

135عبدالوهاب محمد اشرف فتحي محمد حشيش13836

113عبده السعيد الصغير عبده ابويوسف13837

104.5عز فارس كامل محمد البربرى الفار13838

121.5عزت عبدالخالق عزت عبدالخالق المالح13839

118.5عصام عالء الدين محمود محمد طيبة13840

136.5على السيد محمد احمد على الريفى13841

97.5على بسيونى حسين بسيونى عماره13842

95على سعد عبدالعزيز عمر الدهشورى13843

92على محمد على محمد زغلول13844

88على محمد كامل على دسوقى سالم13845

122على وائل على صادق مرسى نجيب القزق13846

105عماد اشرف عبدالوهاب مصطفى حنفى13847

92عماد صابر عبدالسميع على غراب13848

115عمر ابراهيم محمد ابراهيم خليل عوض13849

59.5عمر سعيد احمد محمدابراهيم جمعه13850

107عمر محمد سعد محمود يوسف13851

105عمر نبيل محمد احمد العنانى13852

123عمرو تامر ممدوح حسنين خضر13853

105عمرو خالد احمد هريدي بعطوش13854

102عمرو خالد حمدى جمعه امان13855

121عمرو طارق محفوظ محمد العبسى13856

95عمرو على عبدالجواد عبده الخولى13857

82عيد ناصر محمد فوزى السعيد الهابط13858



كفرالشيخ1/27/2020

Page 356

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

81.5فؤاد ابراهيم فؤاد السعيد موسى13859

108.5فادي محمد محمد فوزي عبدالكريم عبدالكريم13860

91فارس ابراهيم عرجاوى مصطفى الصقار13861

37فارس ابراهيم محمد ابراهيم عمار13862

79فارس احمد احمد احمد قنبر13863

133.5فارس اشرف محروس ابوشوشه13864

133فارس رفيق عبدالمقصود حسن البص13865

52.5فارس صابر ابراهيم محمد عطاهللا13866

99فارس عادل محمد ابراهيم النشار13867

61.5فارس محمد ابوالفتوح محمد ابونصره13868

94فارس محمد على محمدهالل معوض13869

114كريم احمد محروس حسين ابومايله13870

83.5كريم محمد نبيل محمد جبر13871

104.5لؤى ايمن اسماعيل ابوعمه13872

100.5لؤى حسين محمد محمد قاسم13873

117.5مارك ادوار شوقى زكى مرجان13874

114.5ماهر نبيل امين دسوقى على الريس13875

94مجدى عادل محمد محروس جاد الخطيب13876

126.5مجدى محمد عبدالمنعم جاد ابواحمد13877

137محمد ابراهيم عرفه عبداللطيف الشابى13878

84.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم مبروك13879

133.5محمد احمد الشحات احمد ابوالسعد13880

123محمد احمد عبدالراضي احمد مراد13881

106.5محمد احمد عبداللطيف عبدالمحسن الرمسيسى13882

71.5محمد احمد فوزى الصاوى راشد سعيد13883

129محمد احمد محمد ابراهيم بسيونى13884

128.5محمد احمد محمد هانى فؤاد الصياد13885

127محمد اسامة محمد ابواليزيد القرواطى13886

127.5محمد اسالم عبدالعزيزمحمد علم الدين13887

119محمد السعيد ضيف محمد بدوى13888

102.5محمد السيد ابوالتنا مرسى عبدالمعطى الوردانى13889

97.5محمد السيد احمد على نصر الدين13890

132محمد السيد عبدالرؤف عبدلعزيز القصاص13891

134محمد السيد عوض محمد قطامش13892

108محمد السيد محمد على محمد رضوان13893

125محمد العربى محمد داود ناجى13894

126.5محمد حسام عبدالرحمن توفيق عبدهللا13895

122محمد حسن ربيع حسين زايد13896
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102.5محمد خالد محمد مصطفى زهران13897

128محمد خليل محمد محمد خليل13898

132محمد رافت محمد عبدهللا محمد سعد زعير13899

109.5محمد رمضان سعد محمد البقلي13900

126محمد سعد على رزق عليان13901

84محمد سعد على قطب حميده13902

133محمد سعد محمد صبرى مجد عامر13903

74محمد صبرى عبدالحميد محمد عويضه13904

133.5محمد طارق ابواليزيد السيد الكالف13905

136محمد طارق مصطفى احمد الخطيب13906

103محمد عبدالعزيز عبدهللا بيومي منصور13907

47.5محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا عماره13908

122.5محمد عطيه عطيه ابراهيم الجميل13909

117محمد على ابوالنصر محمد وحد13910

121.5محمد على محمد عبدالفتاح على الصردى13911

70.5محمد عماد على عبدالسالم ابوحالوه13912

65.5محمد عماد محمد محمد مرعى13913

63.5محمد فتحي سعيد عبدالحميد ابراهيم السقا13914

113.5محمد فتحى فتحى احمد خليفة13915

114.5محمد فتحى محمد ابراهيم الحيطاوى13916

113محمد محمود محمد حافظ مكى13917

52.5محمد محمود محمد عبدالحميد الكتامى13918

66محمد محمود محمود محمد محمود الحسينى13919

107محمد مسعد ابراهيم محمد ماضى13920

111.5محمد مصطفى لطفى حسن الضوى13921

113.5محمد ممدوح محمود محمد الضوى13922

139محمد ناصر عبدهللا محمد السيد13923

101.5محمد هانى احمد يوسف محمد يوسف السروجى13924

118.5محمد وليد عبداللطيف عبدالعزيز شعبان13925

50محمد ياسر محمد احمدالسيد منصور13926

94محمود ابراهيم السيد على نصر الدين13927

104محمود ابراهيم صبري شحاته محمد ابوالضراير13928

116.5محمود ابراهيم محمود محمد الجمال13929

97.5محمود احمد احمد فرحات13930

110محمود احمد بسيونى السيدالعشماوى13931

64محمود احمد محمد احمد سعد ابوعطوان13932

119محمود حسن حسن محمد الصعيدى13933

104محمود حماده عبدالمنعم محمودالعبسى13934
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106.5محمود خالد حسن محمد عماره13935

110محمود سمير محمد خليل عبدهللا13936

133.5محمود صفوت السيد محمود محمود الدالى13937

129محمود عادل ابراهيم عبداللطيف13938

129.5محمود عبدالفتاح محمود احمد الجندى13939

138محمود عبدالناصر مرسى محمدعوض13940

48محمود فرج حمدى سعد الرشيدى13941

114.5محمود فوزى عطية محمد حسن الفار13942

125.5محمود محمد ابراهيم عبدهللا عبدهللا خالف13943

97محمود محمد ابراهيم عبدالمعطى ابوحجر13944

115محمود محمد حمدي عبدالعزيز المال13945

138محمود محمد رمضان محمود شمس13946

126محمود محمد صالح ابواليزيد غنيم13947

113.5محمود محمد مصطفى محمود ابوطاحون13948

129.5محمود ممدوح الغريب ابواليزيد ابونور13949

84.5مروان السيد احمد سيد احمد حامد13950

104.5مروان عبده عبدالمنعم ابراهيم زغاوه13951

110مروان محمد مصطفى مصطفى عطوان13952

139مصطفى احمد محمود عبدالسالم الهابط13953

123.5مصطفى طارق محفوظ محفوظ  المغربي13954

44.5مصطفى عباس عبدالسالم عبدالسالم البربرى13955

96مصطفى على ابراهيم احمد حسن المالح13956

75.5مصطفى قطب الجوهرى ابوالمعاطى نوار13957

125.5معاذ خالد حمدى محمد حسانين13958

135.5معاذ محمود عبدالنبي عبدالمحسن عبدالرحمن13959

120معتز اكرم محمد عباده الخانكى13960

103.5مهند ايمن قطب محمد يونس13961

139مهند مصطفي محمود محمد نصر خلف هللا13962

116نورالدين عصام نبيل فتحى محمد قفشين13963

71هانى محمد حسن حجازى13964

109وليد ايمن محمد السعيد مصطفى ابوعطوان13965

60ياسر احمد محمد احمد ابراهيم مدين13966

101.5ياسر محمد عبدالشافى طلبه سالمه13967

120.5يوسف ابراهيم رمضان ابراهيم المال13968

94يوسف احمد عادل عبدالباسط ابراهيم13969

134يوسف التهامى التهامى التهامى ليمونه13970

111.5يوسف السيد رشاد السيد عيسى13971

92يوسف ايمن فتحى صابر عيسى13972
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94.5يوسف بشري حبشي خليل13973

83يوسف حامد محمد بيومى الريس13974

95يوسف عبدالفتاح عبدالغفار محمد عليان13975

109.5يوسف عبدالمنعم عبدالحميد مرسي عبدالعال عبدالفض13976

128.5يوسف عالء ربيع محمد فليس13977

84يوسف علي كامل علي عمر13978

97يوسف محمد عبدالمطلب محمود محمود13979

127يوسف محمد عبدالمنعم على الهابط13980

125.5يوسف محمد على عبدالقوى محمدالناقورى13981

126يوسف محمد كمال على مرادن13982

118يوسف محمد يوسف يوسف جبريل13983

114.5يوسف منصور محمد منصور عبدالدايم13984

134يوسف ياسر سعيد محمد ابراهيم الزمر13985

127.5احمد رضا نصر الدين عبدهللا يوسف13986

133.5احمد محمد رجب محمد نايل13987

136احمد ياسر بدر محمد العبدبدر13988

117.5ادهم محمد شحاته عبدالجليل عمر احمد13989

132باسم طارق عبداللطيف حسين عالء الدين13990

74عبدالرحمن خالد شاكر احمد شاكر13991

127.5عبدالرحمن كمال محمد ابراهيم النجار13992

135عبدالرحمن مؤمن حسين بحيرى حسين13993

134عصام محمد عصام عبدالبارى13994

115محمد احمد ابراهيم احمد الجزايرلى13995

55.5محمد بهجت محمد محمد بهجت البدوى13996

130محمد محمود محمد محمد مرعى13997

133.5مروان محمد محمود محمد عبدالعاطى13998

122منير احمد محمد حسين عتش13999

106يونان منصور رزق ميخائيل منصور يوسف14000

97.5اريام ابراهيم الدسوقى عبدالسميع عبدالسالم نعيم14001

138.5بسمه طارق عبداللطيف حسين عالء الدين14002

123.5حبيبه ابراهيم محمد  نصر الشابورى14003

65.5رانيا حمدى ابراهيم جامع فرحات14004

92.5رنا السعيد محمود الشريف14005

126.5روز حلمى طه ابراهيم رمضان14006

50روال محمد محمود ابراهيم القفاص14007

126.5ريم جابر محمد محمد ابوالعطا14008

119سما ماجد صالح الدين السعيد السنهورى14009

132.5شروق عبدهللا عبدالستار عبدهللا رمضان14010
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121.5شهد خالد السعيد درباله14011

131.5مريم احمد فاروق عبدالعظيم عريبه14012

123مى محمد احمد محمد غراب14013

111.5ندى عبدالمطلب عبدالسالم يوسف جبريل14014

124.5نور على احمد كامل محمود بهنسى14015

109.5ابراهيم ايهاب محمد زكريا احمد الجمال14016

85.5ابراهيم محمد سعد متولى على14017

135.5احمد ابوزيد مغازى محمد المحص14018

137.5احمد انور بهنسى محمد شاهين14019

127.5احمد توفيق عبدالمنعم علي محمد الهابط14020

121.5احمد جابر جابر صديق حموده14021

102احمد حسام ابواليزيد محمد العاصى14022

135احمد حسام عبدالسالم عرفان محمد14023

132احمد حمدى مسعد السيد ابوجاد14024

128.5احمد سليمان محمد سليمان القصبى14025

131احمد شريف ابراهيم الدسوقى محمد هارون14026

137احمد طارق محمد السعيد محمد يوسف14027

93.5احمد طلبه جمعه محمد محمود الريفى14028

121احمد فتوح ابراهيم علي  المنياوي14029

132احمد محمد ابراهيم محمد سالمه حواش14030

97.5احمد محمد احمد عنان عنان14031

137.5احمد محمد بهي الدين ابراهيم جادو14032

139احمد محمد صدقي مصطفي نعيم14033

139.5احمد محمد فرج احمد مصطفى عرفه14034

139.5احمد محمد محمد عبدالجليل ابوعيانه14035

95.5احمد محمد مراد احمد احمد كسر14036

109.5احمد مصطفى ابوالمجد السيد موافى عفصه14037

139احمد هانى كمال محمد نصر الدين14038

136.5احمد وائل السيد توفيق كدش14039

118.5اسامة السيد عبدالنبى احمد محمد14040

137.5اسامه حمدان متولى عبدالجواد محمد14041

117اسامه رمضان معوض محمد حويله14042

133اسامه شريف قطب ابراهيم عبدهللا الوردانى14043

131.5اسالم سعد رمضان كمال احمد رضوان14044

115اسالم يحيى محمود يونس البيطاوى14045

113جمال الدين عادل محمد عبدالسالم البنا14046

137.5جورج امير زكريا جورجي14047

133حازم حسن عبدالفتاح حسن ابوطاحون14048
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120حازم عبداللطيف محمد عبدالرحمن الجمجموني14049

107.5حسام ابراهيم حسن محمد بكر14050

100.5حسام مصطفى رمضان رزق رمضان14051

73حمدى السعيد محمد السعيد الهابط14052

97خالد على الديب عبدالمنعم عبدالسميع موسى14053

138.5خالد محمد السيد السيد ندا14054

135.5رفيق عمرو عبدالصمد عبدالمنعم ابوجازية14055

133.5رياض سعيد الشناوي ابراهيم خير14056

137.5زياد احمد ماهر عبدالمتعال شعت14057

136زياد السيد محمد محمد العسكري14058

128.5زياد سمير اسماعيل عبدالعال ابوزامل14059

128.5زياد محمد رضا احمد الزيات14060

134.5زياد محمد سعد عبدالرحيم ماضى14061

135.5سامى احمد عبدالوهاب مصطفى الدخاخنى14062

133ساهر جمال عبدالرازق محمود عبدالعال14063

123سيف الدين وليد محمد محمد عوني زبيدة14064

135صالح حمدي محمد امين ابراهيم احمد14065

136.5صالح مسعد صالح ابراهيم محمود14066

118.5ضياء السيد ابراهيم حسين ابويوسف14067

137.5عبدالرازق محمد عبدالرازق الدسوقى الدمرداش14068

114عبدالرحمن احمد عبدالمولى شعوط14069

134عبدالرحمن السعيد محمد ابواليزيد يوسف كشك14070

138عبدالرحمن عادل سعد محمد جوهر14071

139.5عبدالرحمن عالء  الدين عاطف عبدالرؤف  الفار14072

138عبدالرحمن علي عبدالعزيز محمود ابوزور14073

131.5عبدالرحمن محمد السعيد عبدالغفار زعلوك14074

113عبدالرحمن محمد محمد سيد احمد بندق14075

138عبدالرحمن نويجى فوزى لطيف نويجى14076

123.5عبدالرحمن ياسر مصباح ابراهيم ودن14077

138عبدالسالم وليد عبدالسالم عبدالسالم الهابط14078

135عبدهللا اشرف محمد محمد ادم14079

129.5عالء الدين حسام عطيه محمد صبره14080

133على السعيد حسن محمد بالل14081

128على نشات ابراهيم جمعه عبده14082

138على هانى على احمد عيسى14083

139.5عمر شادي فاروق يوسف الدفراوي14084

94.5عمر عبدالعليم عبدالعليم احمد ابوعرب14085

129.5عمر عثمان السيد عثمان الحبشى14086
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126.5عمر هانى محمد محمد على سالم14087

114.5عمرو خالد درويش محمد الصاوى رضوان14088

132عمرو خالد فتحى محمد العسكرى14089

139.5كريم دياب جمال الدين ابوزيد احمد جاويش14090

123.5كريم عالء الدين الشحات ابوالتنا الدهمه14091

113كريم مصطفى حسن بيومى منصور14092

125مازن محمد ابراهيم الغمرى محمد ابوسعده14093

125.5محروس محمد محروس سعد القبسى14094

134محمد احمد عبدالحميد سيد احمد عيسى14095

133.5محمد احمد عبدالمقصود جمعه عبدالمقصود14096

131محمد احمد محمد احمد عمار14097

135.5محمد احمد محمد احمد يوسف البوهى14098

116محمد احمد مصطفي عبدالعزيز براغيث14099

127.5محمد اشرف محمود حسن النجار14100

135محمد الشحات مهدي ابراهيم مهدى14101

131محمد حسن محمد يوسف منسى14102

119.5محمد سمير صالح الدين ابراهيم ابراهيم14103

116محمد شادى السيد ابواليزيد عبدهللا14104

113.5محمد طارق مبروك مبروك سعيد14105

133.5محمد عاصم باهي حسن غانم14106

114محمد عبدالعزيز ابوزيد ابراهيم محمد العسكرى14107

119محمد عبدالمنعم محمد عبدالهادى جمعه14108

128محمد عالء سالم يوسف ابوالخير14109

139.5محمد فهد محمد عز الدين مصطفى صقر14110

137.5محمد فهمى محمد احمد مقلد14111

138محمد مؤمن محمد صبرى ابراهيم حسين14112

113محمد ماهر عبدالغنى احمد زقزوق14113

135محمد مجدى السيد احمد على14114

130محمد محفوظ توفيق عبدالعزيز مرزوق14115

108محمد محمد ابواليزيد محمد احمد نصر الدين14116

136محمد محمد السعيد عبدهللا جابر14117

116محمد محمود كامل كامل المريوي14118

104محمد محي الدين حسن محمد اسماعبل14119

136محمد مصطفى محمد نصير قنديل14120

133.5محمد ناصر ابراهيم ابراهيم عيسى جعفر14121

128محمد ناصر عبدالفتاح ابوالحسن عبدالعال14122

139محمد وسيم عطيه محمد سيد احمد سعد14123

131محمد ياسر محمد عبدالرؤف ابوالسعود14124
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110محمود ابراهيم فوزى ابراهيم زبادى14125

135.5محمود ابراهيم محمود ابراهيم ابوكيله14126

131.5محمود ايمن محمود فؤاد محمد مفتاح14127

132محمود رجب يوسف على ابواحمد14128

139محمود سامى جمعه سعيد النمر14129

136.5محمود سعيد يوسف حسن المنفى14130

129.5محمود ماهر حسن السيد زيدان14131

136.5محمود وائل عطيه سليمان عطيه14132

137مروان محمود رمزى ابراهيم شلبى14133

136مروان مديح محمد حافظ جابر14134

139مصطفى ابراهيم السيد عبدالعال دابوه14135

139مصطفى خالد محمد جابر السيد جابر14136

137مصطفى عبدالمنعم عبدالحميد محمد رزق14137

133مصطفى ماهر محمد اسماعيل عبدالوهاب14138

133.5مصطفى مجدى محمد حميده سرور14139

138مصطفى محمد فتحي محمد سعيد14140

98.5مصطفى يوسف حمدى سالمه الجمل14141

112.5مهند عادل السعيد منصور الجوهرى14142

130.5نورالدين وائل حجاج السيد ابراهيم العزب14143

138.5هشام ابوالمكارم حسن محمود الحله14144

138هشام احمد كمال رزق ابوعيانة14145

118.5وليد خالد عبدالوارث ابراهيم ابوعيانه14146

124.5يحيى خالد محمد مصطفى الحمادى14147

139يوسف ابوبكر عبدالعظيم محمد السيد14148

139.5يوسف احمد عوض ابراهيم محمد الجبرتى14149

139.5يوسف اسامه جالل محمد مرشدى14150

121يوسف عالء عبدالرحمن السيد خاطر14151

123يوسف محمد ابراهيم زكى سالم14152

133يوسف محمد عبدالمجيد محمد الجمسى14153

98.5يوسف محمد محمود محمد الشبينى14154

115.5يوسف وحيد رشاد ابوالفتوح ابوشهبه14155

84.5ابراهيم سعيد ابراهيم احمد سعد عطوان14156

103ابراهيم طارق ابراهيم السعيد زيدان14157

130ابراهيم عبدالكريم كامل مرسي عون14158

93احمد ابراهيم محمد سعد محمد ابوشوشه14159

122.5احمد اشرف ابراهيم الدسوقى كامل السيد14160

139احمد اشرف سالم على الصاوى14161

133احمد اشرف سعد محمد حجاج14162
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131.5احمد اشرف محمد احمد الريفى14163

132.5احمد اشرف محمد عوض فايد14164

135احمد بسيوني سالم محمد بسيوني سالم14165

105احمد بسيونى عبدالرؤف مرسى جاد14166

125.5احمد تامر ابراهيم الدسوقي محمد هارون14167

112.5احمد جاد كمال جاد ابوحالوه14168

71.5احمد حمدى محمد عبده بسيونى غلمش14169

129.5احمد رؤوف خالد ابراهيم الريفى14170

130.5احمد سامى نصر محمد السنهورى14171

133احمد طلعت اسماعيل محمد محمود14172

132احمد عادل احمد رمضان  الدفراوي14173

134.5احمد عبدالسالم عبدالغفور عبدالسالم الخولي14174

123.5احمد عبدالعزيز جابر عباس حلمي زعلوك14175

117.5احمد عزت محمد فهمى ابراهيم عبدالخالق14176

103.5احمد محمد احمد احمد الحاوي14177

91احمد محمد احمد محمد ابوالوفا14178

68احمد محمد حسين محمد نعمان محمد شكبان14179

131احمد محمود محمد عبدالكريم برهامى ليمونه14180

133.5احمد وليد التهامى محمد مرعى14181

86احمد ياسر محمد ابراهيم عطيه14182

128ادهم ابراهيم ابراهيم محمد ابوعطيه14183

91.5اسامه احمد محمد المصيلحى14184

122.5اسالم السيد السيد علي شنقار14185

130اشرف ايمن منصور محمد االلفي14186

128.5اكرم سعد محمد سعد درويش14187

139.5الحسينى ابراهيم شاكر محمد عبدالحليم14188

131.5السعيد اشرف السعيد عيد محمد ابوبركه14189

85السعيد محمد السعيد سعد عبدالرازق14190

76السعيد محمد السعيد عبدالعزيز سالم14191

82السيد عبدالمنصف السيد ادريس عبدالكريم14192

48.5السيد مجدى السيد على يوسف14193

71.5امير شهدى شوقى كامل الداوودى14194

119اندرو فادى عزت حبيب عوض14195

107.5اياد على ابراهيم الدسوقى على عطوان14196

112اياد محمد سعد محمد ابوعبــا14197

113اياد محمد محسن السيدعطيه حسنين14198

133ايمن السيد نبيل عبدالعزيز حجازى14199

134.5ايهاب صبيح ابراهيم الدسوقي محمد عقاب14200
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135.5بالل محمد السيد محمد السيد بدر14201

139بهاء مجدى محمد بهاء الدين محمد ابوالمجد حمودة14202

133.5حامد جابر حامد محمد الريفي14203

137.5حجاج احمد حجاج ابراهيم سليمة14204

139.5حسام رفاعي عطية عبداللطيف عبدالغفار14205

121.5حسام سعد مصطفى احمد حسين14206

139.5حسام ضياء عبدالفتاح رياض الشركسى14207

134.5حسام منتصر محمد محمود علي14208

90.5حسن محمد دانيال محمد حسن14209

130.5حسين ابراهيم حسين محمد جاد هللا14210

113.5حماده محمد شوقى عبده ابراهيم14211

100خالد السيد محمد فؤاد محمود عطيه14212

111.5خالد سمير محمد محمود جبر14213

127خالد محمد السيد عطيه محمد رخا14214

131.5رحيم محمد محمد محمد الحيوى14215

139زياد ايمن عبدالمجيد محمد عليبه14216

123.5زياد حازم يونس عبدالحميد ابراهيم دعبس14217

131زياد محمد عبدالفتاح محمد مطاوع14218

113زياد محمد محمد عبدهللا فضل14219

121.5زياد ممدوح بسيوني عبده عبدالباقي14220

95.5سالم محمد سالم محمود سالم14221

59سامح السيد ابراهيم غريب السيد14222

113سعد رضا محمد سعد محمد حجازى14223

60سعد عادل ابراهيم بسيونى المالح14224

99.5سعيد اشرف السعيد على راشد14225

138سيف الدين هشام حسان احمد المحالوي14226

137.5سيف السيد جمال السيد عبدالعزيز14227

137سيف محمد محمد محمد براغيت14228

130.5طارق السيد السيد علي شنقار14229

79.5عادل عصام موسى عبدالمطلب غيث14230

136عادل ماجد مقبل محمد الرشيدى14231

115.5عاصم محمد على عبداللطيف14232

135عبدالحميد اشرف عبدالحميد السيد سعيد14233

71عبدالرحمن ابراهيم كامل السيد ابوفريخة14234

125.5عبدالرحمن امجد عزت عبدالرحمن فايد14235

93.5عبدالرحمن عاطف نصر عبده مصطفى14236

94.5عبدالرحمن عبدهللا السعيد سعد سليمان14237

105عبدالرحمن عبدالمنعم زكى محمد الرشيدى14238
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130عبدالرحمن فؤاد محمد حافظ مكى14239

122عبدالرحمن محمد حسن احمد احمد  عطية14240

41.5عبدالرحمن محمد فؤاد قطب عبدالهادى14241

121عبدالرحمن محمد محمد فهمى عبدهللا مكى14242

133عبدالسالم خالد عبدالسالم السيد سعد14243

126عبدهللا ابراهيم رزق عبدربه شريف14244

113عبدهللا ابوالنصر فوزى زكى ابوحسين14245

122عبدهللا انور هاشم محمود انور14246

126.5عبدهللا ايهاب فوزى عيد محمد هارون14247

126.5عبدهللا باسم عبدهللا محمد محمد حسين14248

61عبدهللا جمال يوسف محمد صفار14249

111.5عبدهللا محمد ابراهيم السيد غنيم14250

118.5عبدهللا محمد معوض عامر غازي14251

113.5عصام احمد السعيد محمد الصياد14252

97.5عصام ادريس سالم محمود سالم14253

125على ابراهيم على احمد النعيرى14254

114علي احمد علي احمد دراز14255

105.5علي رضا على فاضلى على الديار14256

86.5علي محمد علي امين السيد14257

100على مفيد ممدوح عبدالعاطي علي مبروك14258

126.5عمر احمد عبدالكريم عبدالكريم الرفاعي14259

130.5عمر السيد محمد على نصر الدين14260

120عمر ايمن محمد احمد عبدالباقي14261

122.5عمر ايمن مسعد السعيد ابوبركه14262

77.5عمر جمال سعد محمد ابوحالوة14263

79عمر حسام الدين عمر عبدالفتاح عبدالجواد14264

111عمر على ابراهيم على ابومندور ودن14265

121.5عمر عماد محمود محمد بربار14266

100.5عمر محمد رباح على النحراوى14267

107عمر محمد مصطفى علي محمد عبدالنبي الصردي14268

127عمر محمود محمد محمود هيبة14269

98عمر نشات جمعه محمد العريني14270

78عمر نشات صباح ابوالنضر14271

102.5عمرو اشرف عبدالحميد محمد الخماري14272

94عمرو حازم محمد نجيب  المحالوي14273

59عمرو خالد صالح السيد محمد14274

83عمرو خالد على محمد هالل14275

81.5عمرو خالد محمد عبدالعزيز شعبان14276
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122عمرو محمد احمد يوسف يوسف14277

101عمرو محمد جالل محمد الشريف14278

125عمرو مصطفى محمد بوسف ابوعبدهللا14279

112فارس رفعـت السعيد احمد حامد14280

123.5فارس مسعد محمد محمد الحيوى14281

125.5فايز محمد فايز محمد عبدالفتاح الخالل14282

68.5كرم احمد كرم عبدالمنعم غنيم14283

112كريم سيد عبدالفتاح محمد جاسر14284

121.5كيرلس اشرف سمير ميخائيل جرجس14285

122كيرلس جورج نبيل ذكى كمال14286

45مؤمن ابراهيم رمزي محمد حسانين14287

119.5مازن ابراهيم محمد كامل ابراهيم الحايس14288

125محمد ابراهيم عبدالمنعم محمد البنا14289

95.5محمد ابراهيم فتح هللا عبدالمجيد14290

95محمد احمد عطا احمد ابراهيم النجار14291

64.5محمد احمد فتحى محمود على14292

56محمد احمد محمد على سالم14293

80محمد احمد محمد محمد زيتون14294

133محمد احمد محمد محمد سعد14295

136محمد اسالم محمد شحاته احمد الطواب14296

134.5محمد اشرف محمد ابراهيم ابوشامة14297

102محمد السعيد ابراهيم سيد احمد سعدون14298

47محمد السعيد ابراهيم على غانم14299

114.5محمد السعيد محمد علي بركات14300

120محمد السعيد محمود محمد الصياد14301

118محمد السيد السعيد محمد محمد الداوادى14302

89.5محمد السيد السيد محمد غنيم14303

136.5محمد السيد ربيع احمد على14304

135.5محمد السيد محمد السيد جمال الدين14305

131محمد ايمن محمد ابراهيم سليمه14306

76.5محمد ايمن محمد عيد ابوبركه14307

122محمد ايهاب فوزى طه عبدالشافى14308

124.5محمد ايهاب محمد فؤاد عباس عبدالحميد14309

126.5محمد جمال السيد محمود على14310

103.5محمد جمال رجب ابراهيم حجاج14311

118.5محمد حاتم محمد خميس محمد عرفة  السقا14312

124.5محمد طارق اسحاق على قنديل14313

114.5محمد طارق السعيد احمد سليم14314
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79محمد طارق جابر الشورى سليمان14315

124محمد عبدالعزيز فتح هللا محمد القطان14316

71محمد عزمى محمد ابراهيم سليمه14317

94.5محمد عصام عبدالغفار عبده الجندى14318

101.5محمد عالء محمد على راشد14319

123محمد عماد الدين ابراهيم الدسوقى السيد البدوى14320

113.5محمد عماد محمد عباس السيد شحاته14321

91.5محمد عمادالدين محمد على السيد14322

68.5محمد عمرو عزالدين كامل السيد النوام14323

133.5محمد فايز ربيع عبدالعزيز ابوسن14324

121محمد محمد ابراهيم متولى جوهر14325

131.5محمد محمد شعراوى السيد على دياب14326

70.5محمد محمود انور محمد ابراهيم14327

139محمد محمود محمد ادم محمد عمر14328

60.5محمد محمود محمود ابراهيم الخراشى14329

120محمد مسعد مصطفى محمود البنا14330

125محمد مصطفى بسيوني سعد الدين الشناوي14331

23.5محمد نادر حلمى جاد محمد ابوحالوه14332

132محمد ناصر محمد فتحى ابوالعنين14333

109.5محمد هاني محمد سعد ابوشوشه14334

136محمد وائل محمد محمود نصر14335

130محمد وليد فتحى مزيد محمد14336

131.5محمود ابراهيم احمد محمد برل14337

137.5محمود سعد السيد سيد احمد هيكل14338

93محمود عاطف محمد محمد  عمارة14339

85.5محمود محمد السيد السيد عفصه14340

136محمود محمد سمير محمود حسين بدوي14341

109محمود محمد عبدالستار حافظ ابونور14342

103.5محمود مسعود شعبان محمد البقلى14343

138.5محمود ياسر محمود احمد ابوقمر14344

123مختار ايهاب مختار محمود البدوى14345

116.5مروان محمد مصطفى محمد عليبه14346

133.5مصطفى ابراهيم محمد مصطفى دراز14347

125.5مصطفى احمد ابوالمكارم ابراهيم نايل14348

138.5مصطفى احمد احمد صابر  عيسى14349

137مصطفى احمد خليفة محمد الدشاش14350

112مصطفى احمد عبدالنبى مصطفى سلطان14351

0مصطفى احمد عزت سليم14352



كفرالشيخ1/27/2020

Page 369

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

136مصطفى السعيد اسماعيل حماده اسماعيل14353

137مصطفى جمال مصطفى بسيوني بجول14354

134مصطفى حمدى مصطفى محمد فليس14355

132مصطفى عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد كريم14356

137.5مصطفى فتحى على سليمان ناصر14357

133مصطفى وليد السيد محمد العداروس14358

117معاذ السعيد ابراهيم بيومي ابوشوشة14359

138معاذ حسام عبدالعزيز محمد الجوهرى14360

137.5معاذ هاني جامع كامل  الصعيدي14361

126.5ممدوح وليد ممدوح عبدالعاطي علي مبروك14362

125.5ناجي ممدوح حامد محمد الريفي14363

132نبيل رمزى مختارحمدون شلبى14364

105.5نور الدين محمد سليمان عبدالرحمن الحصرى14365

97.5نور محمد جمال محمد مسعود14366

105.5هشام محمد السعيد على عطيه14367

119.5وائل محمد المهدي السعيد ابوالخير14368

128وجيه عصام وجيه عرجاوى مرعى14369

56.5وليد عمرو عبدالغني رمضان السيد السقا14370

90.5ياسر شحات خليل حسن زيدان14371

136ياسين ابراهيم الدسوقى صالح الدين مجد عياد14372

136.5ياسين سعد عبدالرازق الدسوقي  الدمرداش14373

93.5يحيى زكريا السعيد موسى سعد14374

115.5يحيى محمد مصطفى متولى ابوبكر14375

131يوسف ابراهيم مبروك محمد محمد دحروج14376

135يوسف اشرف محمد احمد الديب14377

138يوسف جابر علي السيد خير هللا14378

85يوسف رمضان حافظ محمد حسين14379

134.5يوسف عادل فرغلى حسن ابراهيم14380

121يوسف عالء السيد احمد على14381

94يوسف عمرو مصطفى درويش مصطفى14382

93يوسف فتحى ابراهيم ابراهيم عثمان14383

116.5يوسف فوزى السعيد نصردخيل14384

128يوسف محمد عبدالحي ابراهيم جاويش14385

131.5يوسف محمد عبدالمقصود على دراز14386

139.5يوسف محمد فتحى سليمان حسن الوكيل14387

133.5يوسف محمد فرج محمد ابوحالوه14388

137.5يوسف معتصم السعيد عباس دوير14389

101ابراهيم ابوالعباس محمد على محمد المدنى14390
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61.5ابراهيم السعيد سعد خطاب محمد الهابط14391

81.5ابراهيم السعيد عبدالرازق السيد محمد الحنفى14392

111ابراهيم السيد ابراهيم الدسوقي محمد نصير14393

57ابراهيم السيد محمد مصطفي احمد موسى14394

79.5ابراهيم خميس السيد محمد ابراهيم14395

80ابراهيم رضا كمال حلمى عبدالرحمن14396

110.5ابراهيم رضا محمد خليفه احمد14397

101.5ابراهيم رمضان محمد زكى سلطان14398

59.5ابراهيم عالء ابراهيم محمد احمدمحمد14399

127ابراهيم على ابراهيم علي الخدرجى14400

65ابراهيم عماد ابراهيم عبدالسالم صالح14401

100.5ابراهيم محمد مندور سعد فرحات14402

112.5احمد ابراهيم حمدي محمود عالم14403

56احمد ابراهيم عادل شحاته محمد البشبيشى14404

72احمد السعيد فوزى ابراهيم سرحان14405

75.5احمد السعيد محمد عبده حسن حشيش14406

76.5احمد السيد السعيد مغاورى سيداحمد14407

111احمد السيد سعيد محمد عطيه14408

93احمد جمال رجب فهمي محمد14409

60.5احمد حاتم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الزمر14410

76.5احمد حسنى يوسف محمد مسعود14411

84.5احمد خالد احمد مبروك احمد14412

76احمد خميس فهمي محمود عبدربه14413

91.5احمد سعد محمد عبدالحميد عثمان14414

90.5احمد سميح السيد عبدالوهاب الغرباوى14415

83احمد سمير عبدهللا ابراهيم النشار14416

96.5احمد صالح محمد عثمان رمضان الحبشى14417

117احمد علي احمد محمد السنهوري14418

61احمد علي سعد علي حسن داود14419

58.5احمد فتحي السيد خطاب عدوى14420

99.5احمد فرج جابر ابراهيم الجالي14421

84احمد مجدى احمد موسى جمعه14422

78.5احمد محمد ابراهيم محمد احمد الشنواني14423

108احمد محمد احمد جامع نصر الشيمي14424

78.5احمد محمد احمد محمد ابوعطيه14425

101.5احمد محمد اسماعيل محمد ابويوسف14426

86احمد محمد رمضان محمد رمضان الحبشي14427

109احمد محمد شعبان ابراهيم عبدالعظيم14428
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36.5احمد محمد عبدالصبور علي احمد14429

101احمد محمد عبدة ابوراس14430

70احمد محمد عزالدين عبدالحميد14431

92احمد محمد على امام على14432

41احمد محمد على سعد ابوعصر14433

136احمد محمد مصطفى عطية ابوالريش14434

130احمد مختار عنتر عزت سعد14435

95.5احمد مختار محمد عزت عجوه14436

108ادهم حمدي محمد محمد المال14437

113اسامة ابراهيم مهدي محمد سرور14438

92اسالم محمد علي حسين اسماعيل14439

132.5اشرف حسن السيد محمد فياض14440

80السعيد ممدوح عبدالواحد ابراهيم عوض14441

93.5السيد السيد يوسف عبدالسالم القاضى14442

104.5السيد عطيه سعيد عبدالعزيز عامر14443

97.5السيد ياسر السيد عبدالغني محمد العدوي14444

132.5انس محمد عارف عارف حجازى14445

89.5ايهاب توفيق ابراهيم توفيق حجاب14446

92.5ايهاب عادل االباصيري محمد14447

51باسم محمد على ابراهيم سعفان14448

80.5تاج فوزى تاج ذكى الزيات14449

68جمال ناصر رشدي احمد عثمان14450

119جمال ناصر سليمان عطوان محمود14451

76.5حازم محمد محمد ابوالنصر العبسي14452

88حسام اشرف محمد ابراهيم العنانى14453

103.5حسام السيد طه عبدالستار ادريس14454

82.5حسام السيد فوزي شعبان محمد14455

97حسام حسن حفظي حسن جمعه14456

97حسن ياسر حسن قطب بدر14457

92.5حسين بسيونى حسين بسيوني المغربى14458

77.5حماده مجدي ابراهيم محمد السماحي14459

91حمدى طارق احمد نصير محمد14460

107خالد ابراهيم صالح مرسى حسن خالد14461

92.5خالد سالمه ابراهيم سالمه الزغبى14462

65.5خالد محمد محمد السيد محمد بهي الدين14463

58خميس السيد خليل احمد القضابي14464

66زياد اشرف جمال انور على14465

114زياد اشرف محمد السيد محمد عرب14466
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49زياد حسين حسن على على14467

102زياد رضا عزت عبدالعاطي عرفه14468

85.5زياد زغلول سالمه عبدالمنعم احمد  زغلول14469

94زياد محمد حسني عبدالحليم على خضر14470

73.5سامح ابراهيم محمد زكى سلطان14471

104سعد الدين ابراهيم جابر علي غزال14472

83.5سعد السعيد سعد حافظ العسكرى14473

84سعد محمد سعد محمد خليفه الجمل14474

72سعيد عيد عرجاوي مصطفي ابوتركيه14475

73سفيان مصطفى عبده محمد عبدالفتاح14476

77.5سمير عمرو سيد محمد محمد ابوسيف14477

113.5سمير محمد سمير على السيد عراقي14478

124سيف طارق ممدوح موسي عرفه ابوالعطا14479

54شريف عبدالمنعم عباس عبدالمنعم دسوقي14480

60شريف عبده فكيه سعد ابراهيم زعير14481

81ضياء طارق كامل اسماعيل بدر14482

107طارق اشرف ابواليزيد عباس فايد14483

60طارق صبحى جالل فرغلى سعد سويفى14484

83عبدالحميد عاطف عبدالحميد عبدالعال الزناري14485

111.5عبدالرحمن ابراهيم جابر ابراهيم الموجي14486

78.5عبدالرحمن ابراهيم عبدالحليم محمد ابوغزالة14487

114.5عبدالرحمن الحسين رجب غريب ابونور14488

92عبدالرحمن السعيد عبدالحميد ابوالفتوح محمد زيدان14489

74عبدالرحمن ايمن عبدالرحمن عطية قنديل14490

37.5عبدالرحمن بدر عثمان عبدالشكور14491

88عبدالرحمن حسين محمد عثمان محمد السيد14492

86عبدالرحمن حمدى عبدالمقصود محمد العبسى14493

101عبدالرحمن رافت السيد زكي عبدالحليم14494

44.5عبدالرحمن سعيد توفيق عباس النجار14495

55.5عبدالرحمن سعيد محمد محمد على ابوعطيه14496

85.5عبدالرحمن كمال فاروق اسماعيل المالح14497

90.5عبدالرحمن محمد جابر احمد سرور14498

83عبدالرحمن محمد محمد قطب زعلوك14499

100عبدالرحمن محمد محمود احمد درويش14500

109عبدالرحمن مدحت محمد محمد عبدالبر14501

127عبدالرحمن مسعد محمد ابراهيم شتا14502

83.5عبدالرحمن مندي محروس عبدالوهاب حسن14503

93عبدهللا احمد عبدهللا احمد عيسى14504
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82.5عبدهللا السيد سعد على عبدالفتاح الخولي14505

87عبدهللا انور عبداللطيف محمد حسين14506

53عبدهللا حمدى عبدهللا المغاورى محمد رزق14507

91.5عبدهللا محمد عبدهللا عرفات محمد14508

73.5عبدهللا محمد عبدهللا هرون محمد14509

79.5عبدهللا محمد نصر عباس محمد الخلعي14510

133عبدهللا ممدوح محمد السعيد حمام14511

103.5عبدالمنعم سعد عبدالمنعم سعد السعداوي14512

107عطيه عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز مقلد14513

105عالء السيد محمد عبدالعزيز محمد14514

108.5عالء فتوح احمد مصطفي السبعاوي14515

62.5على اشرف محمد على النمراوى14516

95علي محمد علي الجندي14517

108علي محمد علي رمضان الهواري14518

81.5علي ناصر علي صالح زيدان14519

93عمر ابراهيم احمد محمد السقا14520

92عمر ابراهيم كمال ابوالمكارم محمد الشحات14521

108.5عمر حسن حسن محمد غراب14522

83.5عمر عالء ابوالعال عبدالحميد ابوالعال14523

113.5عمر مصطفى سعيد احمد زيدان14524

71.5فادي علي علي ابراهيم الخادم14525

104فارس ابراهيم عيد احمد السيد خليفة14526

78فارس محمد سعيد محمد عبدالحافظ14527

122.5فارس محمد فوزي محمد جاد هللا14528

112.5فارس وليد عبدالمنعم على اسماعيل14529

88فتحى اوسام فتحى عباس على14530

92.5فتحي حسين فتحي كامل كشك14531

98.5فوزى ايمن السيد زكي السيد جعفر14532

78فيصل جابر محمد السيد دهموس14533

61قطب يوسف قطب احمد القط14534

130كريم ابراهيم رجب محمد الرفاعي14535

98كريم السيد رمضان محمد رمضان الحبش14536

103كريم شهاب مصطفي اسماعيل احمد النجار14537

101.5كريم عبدالعاطي احمد محمد علي14538

86كريم كمال ابوالنصر محمد حسين14539

103.5كريم معوض فوزي موافي السيد14540

92كمال فريد كمال عباس داود14541

92.5مازن وليد عبدهللا عرفات محمد14542
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73.5مجدى جمال خليل محمد غراب14543

89.5محمد ابراهيم احمد محمد ابوعطية14544

44محمد ابراهيم السيد محمد الحيطاوى14545

120.5محمد ابراهيم العربى السيد خليفة14546

116.5محمد ابراهيم حمدي محمد علي فضل14547

128.5محمد ابراهيم محمد عبدهللا فرغلي14548

109.5محمد ابراهيم يوسف ابراهيم النجار14549

87محمد احمد حسين على احمد ابوالحسن14550

106.5محمد احمد عبده قطب فايد14551

98.5محمد احمد منير الصاوي راضي14552

91.5محمد السيد حافظ فرغلي اسماعيل14553

86محمد السيد فؤاد محمد محمد اسماعيل14554

54.5محمد السيد محمد مصطفي احمد موسي14555

139محمد ايمن رجب كمال الصايغ14556

76.5محمد ايمن عبدالرحمن عطيه قنديل14557

66محمد ايمن عبدالمنعم مرسى عبدالعال14558

71.5محمد حسن حسن حسن الصعيدى14559

116محمد حسن حسن على فرحات14560

106.5محمد حسن سعيد عبدالعزيز احمد عامر14561

84.5محمد ربيع ابراهيم عبدهللا العبسي14562

35محمد رجب عبدالمنعم محمد نصرالدين14563

37محمد رضا ابوالنصر محمد ابوالنصر الشريف14564

24محمد رضا السيد محمد صبره14565

112محمد رضا كامل محمد محمد الحيطاوي14566

74محمد رمضان عبدالرؤف ابوطالب الفخرانى14567

99.5محمد سامي سعد محمد فرج14568

115محمد سمير يوسف محمد احمد14569

127محمد طارق محمد احمد امام14570

118محمد عادل اسماعيل محمد شرابي14571

111محمد عبدالصمد محمد عبدالستار سليم14572

68محمد عبدالعزيز خليل عبدربه صالح14573

60محمد عبده علي احمد الفاضلي14574

23.5محمد عبده محمد عثمان ابراهيم غنيم14575

76.5محمد عرجاوي عبدالغني عرجاوي مصطفي14576

123محمد عصام السعيد مغاوري محمود14577

110.5محمد علي رمضان ابوبكر بكري14578

93محمد على سعيد على هاشم14579

111.5محمد على محمد على الريفي14580
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37محمد عماد السيد الشيمي محمد ابوالنصر14581

98.5محمد عمرو رمضان درويش سيد احمد14582

72.5محمد فاروق محمد سالم عبدهللا14583

38.5محمد فوزي شعبان على ابوزيد14584

123.5محمد كريم محمد رشاد قطب محليس14585

116.5محمد لطفي بسيوني عبدالاله زهران14586

123.5محمد محمد ابراهيم عبداللطيف دويدار14587

117.5محمد محمد جمعه محمد احمد14588

110محمد محمد حسن محمد عميره14589

82محمد محمد فتحي على ابوحالوة14590

70.5محمد محمد موسى محمد شعيب14591

80محمد مصطفى السعيد ابراهيم عبدربه14592

81.5محمد مصطفى السعيد محمد البيسى14593

38محمد مصطفى صابر مصطفى14594

116محمد هشام محمد السعيد عبدالعال سليمه14595

127.5محمد وائل فكرى عبداللطيف شكبان14596

130.5محمد وائل محمدي احمد محمدي نعمه هللا14597

122.5محمد ياسر حسن السيد عبدالعظيم14598

121محمد ياسر فريد عبدالمنعم موسى14599

27.5محمود ابراهيم عنانى محمد ابراهيم طلبه14600

70محمود ابراهيم محمود محمود احمد14601

119.5محمود احمد محمد شعبان احمد النجار14602

80.5محمود احمد محمد محمد النجار14603

76.5محمود السعيد ابوالنصر محمد اللقاني14604

116.5محمود ايمن محمد محمد رزق14605

115.5محمود زكى محمد زكى العطار14606

75.5محمود صبرى محمد رجب العبد14607

62.5محمود محمد رافت محمد الحسيني14608

120.5مدحت محمد محمود محمد شليق14609

117مروان احمد احمد عرجاوى ابونور14610

103.5مروان ايمن عبدالرحمن عطيه قنديل14611

91.5مروان عادل ابراهيم ابواليزيد فرحات14612

72مروان مجد عادل ابوالمجد غزال14613

81مروان هانى محمد السيد بهى الدين14614

136.5مصطفى ابوالمجد عبدالحميد محمد دار14615

82مصطفي السيد طلعت احمد محمد14616

73مصطفى السيد عبدالجليل محمد زعلوك14617

113.5مصطفي حماده احمد محمد خليففه14618



كفرالشيخ1/27/2020

Page 376

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

124.5مصطفي محمد رمزي سعد محمد محمد14619

131مصطفى يونس محمد ابراهيم خير هللا14620

121.5منصور احمد فكري عبداللطيف شكبان14621

115.5مهند عبدالنبى مغازى ابراهيم موسى14622

47نادر محمد كمال طه محمد زهير14623

92.5نبيل محمود محمد عبدالحفيظ غالب14624

106نبيل نصر احمد نصر علي سراج14625

65نجم محمد محمد محمد مرعى14626

121نور احمد فهمي محمد عيد اللقاني14627

60هاني احمد احمد احمد ربيع بركات14628

83هشام طلعت عبدالجليل عبدالستار ابوسالمه14629

119.5هشام محمد بسيوني على البرماوي14630

101وليد ايهاب محمد محمد علي سعيد14631

100ياسر خالد السيد طلحه الصايغ14632

116يحيى عبدهللا سعيد محمود القويسنى14633

101.5يوسف ابوالحمد يوسف محمد محمود الجندي14634

128.5يوسف احمد محمد علي شرابي14635

116.5يوسف اسامه مسعد نصر حله14636

68.5يوسف ايمن فتحي محمد العناني14637

122يوسف ايمن محمد احمد ابوالسعود14638

74.5يوسف رجب عبدالستار اسماعيل مراد14639

110.5يوسف سعيد منجد محمد مكي14640

90.5يوسف عباس رشدي عباس ابوالحسن14641

102يوسف فتحي عبدالمنير حسين ابراهيم14642

118يوسف محمد ابراهيم فهمي محمد سيد14643

75يوسف محمد ابراهيم محمد خليفة14644

122يوسف محمد السيد محمد الحيطاوى14645

94.5يوسف محمد السيد منصور عبدالعظيم14646

126يوسف محمد ربيع محمد ابراهيم جادو14647

118يوسف محمد محمد مصطفى  عوض14648

117يوسف محمد يوسف محمد احمد الشيمى14649

120.5ابتسام فرغلي عبدالعزيز فرغلي14650

110ابرار عبدالقادر احمد عثمان بدران14651

125.5ابرار عبدهللا مصطفى احمد بحر14652

133اروه اشرف محمود ابواليزيد نصر الدين14653

138اروى السعيد ابراهيم السيد محجوب14654

135اروى حسام الدين مصطفى قطب الريفى14655

136اروى سعد شوقى سعد زغلول14656
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131.5اروى محمد عزمى حسن الجابرى14657

137اريج عالء عادل عبدالرؤف زبيب14658

109اسراء بهاء الدين فتحي محمود احمد القطري14659

133.5اسراء حسنى حلمى ابراهيم مندور14660

121اسراء طارق عبدالسميع عبده عطيه14661

134.5اسراء عبدالعزيز محمد عرجاوى عبدالحليم14662

127اسراء عماد عبدالحميد محمد زكى شريف14663

136.5اسراء متولي حامد محمد ابوخشبه14664

136اسراء مصطفى محمد محسن جامع ابوعطوان14665

131اسماء ابوطالب انور محمد محمود الشعراوي14666

138اسماء اشرف ابراهيم محمد حسيني المال14667

120.5اسماء السعيد ابراهيم احمد ابراهيم عقاب14668

121.5اسماء محمد صبري محمد يحيى14669

136.5اسيل بسيوني سالم محمد بسيوني14670

121.5اشرقت سعيد سعيد نصر علي سراج14671

134.5اصالة عبدالسالم حسن عبدالسالم فرج14672

115االء ابراهيم اسماعيل احمد ابراهيم14673

118.5االء السيد بسيونى احمد حسين14674

106.5االء انور محمد فرج السيد احمد القرمه14675

138.5االء حسن عطية حسن ابراهيم الطواب14676

139.5االء عماد عبدالعزيز محمد الجوهرى14677

110االء عمرو سعيد احمد  ابو ستيت14678

93.5الشيماء السيد حماده احمد عطوان14679

103اماني اشرف ابراهيم السعيد عوض14680

106.5امانى على يوسف ابراهيم النجار14681

93.5امل مجدى محمد السعيد على عياد14682

124.5امنيه جالل السيد ابراهيم رجب14683

135.5امنيه شريف فؤاد محمد غنيم14684

107اميره ابراهيم عبدالمنعم احمد على االفندى14685

111.5اميره على محمود فرحات14686

120ان ابراهيم عمر عبدالسالم بركات14687

138.5اندا ياسر على  ابراهيم الجبسطي14688

105.5ايسل محمد كمال حسن عماره14689

76ايمان ابراهيم محمد مصطفى عبدالمجيدزعلوك14690

134ايمان عصام عبدالسالم محمد البربري14691

109.5ايمى جابر توفيق محمد قتايه14692

102ايناس جمال ابراهيم الدسوقى ابوالفتوح محمد14693

136ايناس مجدى محمود انور محمد الظن14694
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133ايه انور محمود عبدالرحمن  عبدالعزيز14695

139ايه جابر مرشدى حسينى الكحيلى14696

97.5بتول محمد محمود فرحات14697

94.5بسملة احمد فريد احمد حجاج14698

97.5بسمله ابراهيم عيد مصطفى الحداد14699

51بسمله احمد احمد حافظ نصير14700

77.5بسمله خالد ابراهيم احمد يونس14701

124.5بسمله عادل احمد مصطفى السنباطي14702

139بسمله محمد السعيد شعبان كشك14703

127.5بسمله هشام صالح موسى المالح14704

108.5بسنت ابوالعال فؤاد ابراهيم الصياد14705

119بسنت حمدي صديق توفيق ابوالحسن14706

129.5بسنت عادل عبدالمنصف احمد محمود موسى14707

139.5بسنت محمد السعيد شعبان كشك14708

131.5تسنيم صبري مسعد احمد محمد البقلي14709

136.5تقى احمد العربي محمد ابوطاحون14710

129جنه حسنين عاطف محمد البريدي14711

137.5جنى محمد شريف محمد محمود دراج14712

139.5جويس منير ظريف دانيال عبدالمسيح14713

139.5حبيبة السيد محمد الشحات طه عابدين14714

137.5حبيبة خطاب محمدصبري حسن المالح14715

132.5حبيبة طلعت محمد محمد دوايه14716

70حبيبة غريب محمد غريب بدر14717

104حبيبة محمد محمد سعد علي النجار14718

114.5حبيبة محمود محمد شاكر عبده عطية  الطراوي14719

102حبيبه احمد ابراهيم ابراهيم بدربدر14720

125.5حبيبه امير عبدالمنعم عبدالوهاب عبدهللا14721

29.5حبيبه جابر رافت ابراهيم االبياوى14722

130حبيبه عباس انيس عرفه ابراهيم14723

129حبيبه عبداللطيف احمد عبده عواد14724

133حبيبه منتصر قتحى الصاوى محمد العادلى14725

129.5حبيبه ناصر محمدعيسى الخطيب14726

120.5حبيبه وائل محمد عرجاوى محمد14727

69حنين ابراهيم عطيه حافظ هارون14728

83.5حنين ايمن محمد بح محمد جفالن14729

128.5حنين ياسر عبدالعزيز ابواليزيد البهلوان14730

124دعاء سمير سعد على دار14731

74دعاء عالء محمود حسين ابونصره14732
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136دعاء محمد شعبان محمد علي14733

114.5دنيا احمد ابراهيم محمد الحملي14734

126دنيا اسالم احمد بسيوني زهران14735

113.5دنيا عيد عبدالحميد احمد عطوان14736

125.5دنيا محمد ابراهيم احمد سراج14737

121.5دينا محمد طه مصطفى محمود الريفي14738

92رانيا يوسف محمد محمد الحيطاوي14739

137رحمة احمد احمد ابراهيم رمضان14740

125.5رحمة حمدي السعيد محمد احمد الصياد14741

127.5رحمه اشرف محمد السعيد عبده14742

138رحمه سمير نبيه سليمان حسن الديب14743

135.5رحمه محمد الديب ابراهيم مصطفى شريف14744

131.5رضوى بسيونى ابراهيم محمد احمد حسين14745

126.5رقية عمر محمد  على عاشور14746

132رنا احمد عبدالسالم احمد الدقيقى14747

97رنا طه احمد فتح هللا ابوراس14748

123.5رنا محمد عبدالنبي مجد النجار14749

137رنا ياسر عبدالمحسن احمد ابراهيم14750

135رنا يوسف عبدالمنعم يوسف كشك14751

132رنيم احمد رجب درويش على حسن ابوطبيخ14752

136.5رواء محمد صبري احمد ماهر محمد ابوالمجد العبسي14753

109روان احمد محمد احمد الطوخى14754

122روان حسين محمود محمد موسى14755

136.5روان حماده عبداللطيف عبده مصطفى المرتعش14756

116.5روان خالد سعيد محمود حمد14757

116.5روان طه احمد فتح هللا ابوراس14758

105روان نبيل عبدالمنعم يوسف المهدي14759

129.5ريتاج محمد محمد شوقي يوسف الدفراوي14760

123ريم هاني فرغلي حسن ابراهيم خلف14761

135.5ريناد شاكر فريد يوسف ابوعلي14762

128.5ريهام جميل محمد محمد هارون فايد14763

126زينب احمد حامد عوض عراقي14764

106.5زينب فتحى عبدالحميد محمد حجاج14765

134.5سارة ايمن سعد رفلة عوض14766

131سارة محمد محمد حسن جمعة14767

129.5ساره محمد السيد قطب عثمان14768

135.5ساره محمد جمعه خليل حجازى14769

121.5ساره محمود احمد مهران احمد14770
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104ساميه منصور محمد منصور عبدالغزيز14771

127.5ساندي عاطف ماهر صليب سولاير14772

111.5سلمى اسامة محمد مرسي محمد حسنين14773

137.5سلمى اسامه انس محمد عماره14774

128.5سلمى ايمن محمد محمد عطا14775

132سما اسالم محمد نصر الدين حفناوي ابوغزاله14776

134.5سما صالح عبدالسالم مصطفى ابراهيم الصقار14777

133.5سميه عبدهللا ابراهيم العبسى14778

100.5سميه ناصر فؤاد ابراهيم االبياوي14779

133.5سهيله السعيد محمد محمد على النجار14780

126.5سهيله زينهم السعيد احمد سرور14781

125شاديه مسعد السيد احمد على السقا14782

138شروق سالمه محمد ابراهيم حسين14783

109شروق عبدالحميد عبدالحميد محمد عجوه14784

120شهد ابراهيم ابرهيم ابرهيم سليمة14785

131.5شهد احمد عبدالنبي عبدالمحسن عبدالرحمن14786

131شهد احمد محمد عبدالفتاح بقوش14787

118شهد السيد عثمان السيد علي بدر14788

123شهد تامر سمير السيد حسين حجاج14789

127.5شهد حسن السعيد حسن زيدان14790

126.5شهد خالد عطية غضابي عبدالخالق14791

117.5شهد رضا فاروق عبدالفتاح خميس14792

95.5شهد سعد شعبان على بيومى14793

112.5شهد سالمه احمد اسماعيل14794

112شهد سمير سعد على دار14795

124شهد شريف احمد الغريب شعيب14796

119شهد عماد الدين طلعت عبدالعليم قنديل14797

136شهد كارم حسن ابراهيم بدوى14798

132شهد متولى نافع احمد البدوى14799

96شهد محمد احمد ابراهيم متولى شرف الدين14800

71.5شهد محمد السعيد محمد الحصري14801

109شهد محمد عبدالمنعم محمد سويلم14802

109.5شهد محمد فتحي محمد دسوقي النجار14803

133شهد محمد مختار محمد ابوزيد14804

129.5شهد مدحت حسين ابراهيم عطيه14805

125شهد مندور السعيد ابراهيم مرزوق14806

75شيماء محمد السعيد محمد الحصري14807

124.5صفا صالح عبدالعاطى ابواليزيد ابوجندى14808
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128.5صهيلة رمضان عبدالسالم فليفل14809

95غرام الجيوشى عبدالنبى محمد بيومى14810

114.5غرام مدحت فتحي حسن بلتاجى14811

74فاتن سعيد محمد متولى الصردى الريفى14812

135.5فاطمة السعيد محمد على مرسي14813

89.5فاطمه الزهراء محمدمحمد على احمد بركات14814

107فاطمه صالح ابراهيم محمد احمد العبسي14815

108فرح السيد محمد السيد محمد يوسف14816

132فرح طارق ابوالعينين عبدالسالم على14817

136.5فرح عالء الدين مصطفى شوقي احمد سليم14818

107.5فرح عالءالدين سعد ابراهيم كامل14819

104فرح عمر عبدالعزيز محمد بدران14820

73.5فرحه عماد عبدالاله ابراهيم ابودشيش14821

134.5فريده احمد حموده عبده الزعيم14822

124.5فيرينا انطون عزيز حنا خليل14823

87.5لمياء عبدالخالق شعبان محمد مصطفى حسين14824

99ليلى محمد عبدالستار محمد علي14825

131لينا ياسر يحيي عبدالباقي سيف الدين14826

131مايا محمد على على سليمان غراب14827

138مرام عبدالحميد محمد عبدالحميد عليبة14828

37.5مروه محمود عبدهللا نوير14829

106مريم احمد حلمي فرج محمد14830

105مريم احمد زكى سعد فرج14831

117.5مريم احمد محمد جمعه قطب القشالن14832

95مريم االمير محمد ربيع رجب ابوالضراير14833

77مريم السيد عبدالنبى فتح هللا حمد14834

133.5مريم حازم مصطفى قطب الريفى14835

100.5مريم رجب على غريب شرابى14836

134مريم سامى كمال باسيلىتادرس14837

117.5مريم شريف محمد مصطفى النجار14838

110.5مريم عبدالسالم جمعه ابراهيم محمد العسكرى14839

96.5مريم عالء ابراهيم على المصيلحى14840

129مريم عماد صباح حسين عتش14841

89.5مريم فتحى محمد عبدالغفار ابوخضره14842

107.5مريم كمال فتحي على  ابو حالوة14843

107مريم محمد احمد عبدالمحسن ابوحسين14844

104.5مريم محمد سعد على دار14845

78مريم وليد حامد هالل جاب هللا14846
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134.5مريم يسين نصر محمود زغلول14847

104ملك ابراهيم رجب قطب رجب  السنهوري14848

115ملك ابراهيم محمد حسن الشبينى14849

138ملك اشرف كامل محمد عفيفي14850

129ملك السيد بهجت فهمى يحيى شتا14851

81ملك السيد كمال السيد الفحار14852

124.5ملك حسين محمد عوض فايد14853

131.5ملك طارق فوزى حافظ عوض14854

128ملك عبدالسالم شوقي غريب عمار14855

139.5ملك عمرو فاروق احمد المال14856

106.5ملك فتحى محمد ابراهيم الحيطاوى14857

136ملك محمد عبدالحكيم ابراهيم سليمه14858

132ملك محمد علي احمد برل14859

134.5ملك محمد على محمود مدكور14860

111.5ملك هشام احمد الغريب شعيب14861

126ملك وائل رمضان يوسف سعد14862

130.5منار محمد حامد محمد الريفي14863

133منة هللا ايمن ابراهيم سعد السيد بدر14864

124منة هللا ذكى ذكى ابواليزيد مرسي شرابى14865

99.5منة هللا صالح خليل محمد غراب14866

137.5منه ابراهيم الشورى سليمان الخراش14867

135منه احمد محمود احمد ابوقمر14868

121.5منه السعيد محمد ابواليزيد ابوالضراير14869

126منه هللا خالد محمد عبده محمد سعد14870

136منه هللا سامح سمير عبدالحميد سيد احمد14871

112منه هللا علي حسن علي مبروك14872

94منه هللا محمد ابواليزيد محمد موسى عباده14873

138منه هللا محمد السعيد فهمى عبدهللا مكى14874

110منه هللا محمد عبدالحميد عبدالحميد محمد كريم14875

116.5منه هللا مسعد محمد محمد محمد رجب14876

136.5منه هللا معتز فولي محمد السيد14877

127منه ايمن حسين محمد حجاج14878

138منه محمد عبدالعزيز محمد حسين14879

133منه محمود احمدعبدربه احمد مصطفى14880

126.5منى عبدالهادى عمرمحمد الطور14881

131منى محمد ابراهيم عبدالمقصود سعيد14882

126.5مها محمد صبري محمد يحيى14883

118.5مى احمد احمد على محمد المغينى14884
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136.5مى طه محمد سيد احمد الفرنوانى14885

130ميرنا احمد عبدالرحمن عبدهللا زعلوك14886

138.5ميرنا احمد محمد السعيد الحلواني14887

138.5ميرنا عمرو السيد السيد سالم14888

119.5ميرنا عيد ابراهيم محمد بعطوش14889

134ميرنا محمد رجب محمد حجازي14890

124نادين ايمن ابراهيم محمد يوسف كشك14891

129.5نادين قطب برهامي ابراهيم ابوالفضل14892

66نجوى حمودة ابراهيم محمد على العريان14893

129.5ندى حسام الدين حسين عبدالرحيم محمد14894

122.5ندى شبل رفعت سيد احمد خليل14895

126ندى صابر توفيق ابراهيم جمعه14896

111.5ندى متولى عبدالمرضى صديق عبدالجوادحموده14897

116ندى محمد سعدحسين سعيد14898

128.5ندى وائل عبدالجواد عبدهللا بطاح14899

135نغم صادق عبدالمنعم ابراهيم ماضي14900

135.5نغم محمد شحاته عبدالمجيد االبياوى14901

133نور ابراهيم محمد نور القاضى14902

102نور محمود عبدالمنعم عبدالوهاب14903

132.5نور يحيى فهمى يحيي شتا14904

132.5نورهللا السيد عبدالعزيز ابراهيم غنيم14905

136نوران محمد على عبدالحى خفاجى14906

130.5نوران محمد مبارك محمد خليل14907

124نورهان السيد محمد عطية14908

93.5نورهان سعد عبدالصمد سعد خضير14909

133.5نورهان كمال جابر ابراهيم ابراهيم الموجي14910

106نورهان محمود محمد سعد حجازى14911

136نورين ابراهيم محمود ابراهيم الخراشى14912

123.5نورين طارق فؤاد اسماعيل سعيد14913

126نورين محمد عبدالمطلب حسن القط14914

107.5نيرة ايمن عبدالمنعم ابراهيم الخادم14915

123.5نيره عالء الدين محمد ابراهيم ابوسعده14916

132.5هاجر حلمى ابراهيم محمد سيداحمد يوسف14917

78.5هاجر حمدى محمد محمود العبسى14918

116هاجر عبده فتحى عبدالفتاح خميس14919

130هاجر ماجد محمد  محمد موسى غانم14920

84.5هاجر محمد ابراهيم الديب14921

120هبه هللا وائل ابراهيم على فرج القرمه14922
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135هبه ناجى كامل عبدالرحمن السيسى14923

132.5هدى حسن عبدهللا مصطفى فرحات14924

114هدى عادل احمد على المغينى14925

132هنا احمد اسماعيل محمود امين14926

101هنا السيد على احمد عاشور14927

136.5هنا عبدالعزيز عزالدين خليل نصر الدين14928

105.5هنا محمد ابراهيم عبدالمنعم الدسوقي14929

129.5هنا محمد حسن حسن حجاج14930

132هنا محمد محمد السعيد حسانين سليم14931

122.5هنا محمود محمد الحصافى عبدالفتاح النجار14932

113.5هنا محمود نصرالدين محمد الجيار14933

138هنا معتز محمد باكر درويش عمر14934

131وسام السعيد محمدالسيد نحله14935

80وفاء عبدالعزيز ابراهيم علي عطوان14936

102يارا ايمن يونس بسطاوى محمود14937

0يارا نعمان السيد محمد ابونعمان14938

111ياسمين ابراهيم السيدمحمد عطيه14939

120.5ياسمين السعيد عبدالعزيز الحسينى االبياوى14940

133.5ياسمين السيد جمعه محمد احمد على14941

138ياسمين ايمن سيد زكي سلطان14942

110.5ياسمين رضا سعد موسى عبدالباقى14943

121.5ياسمين عصام عبدالسالم محمد البربري14944

134.5ياسمين ماهر جابر  السيد غنيم14945

98ابتسام عمرو محمد السنوسى جابر14946

137.5اسراء حسين محمد حسن كردى14947

89اسراء عبدالعزيز عبدالعزيز محمد حسين14948

125.5اسراء عبدالمنعم عبدالمنعم محمد عبدالفتاح14949

100اسراء على محمد على محمد رضوان14950

92اسراء محمد السيد محمد ابراهيم غنيم14951

112.5اسماء احمد فاروق عبدالجليل صومع14952

129اسماء احمد محمد محمد سعد14953

101.5اسماء راشد راغب محمدالمالح14954

129االء احمد حسنى عبداللطيف دوير14955

125االء حامد عيد احمد قوطه14956

99.5االء محمد محمد محمد ابوحالوه14957

98االء ممدوح راغب محمدبسيونى المالح14958

130.5امال حسن السعيد محمد حجاج14959

78.5امال عصام حسينى على زغلول14960
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133.5امانى رجب عبدالمنعم ابراهيم اسماعيل14961

86.5امل رضا توفيق بلتاجى حسن14962

107.5امل شريف احمد محمد ابوالضراير14963

126امل عالء شحاته على محمد عماره14964

130امنيه عبدالعزيز السعيد ابراهيم القبانى14965

123.5ايات محمد ابوالنصر محمد احمد14966

119ايمان ابراهيم رياض عبدالكريم صالح14967

109.5ايمان محمد بسيونى رامون14968

102ايه ابراهيم بسيونى محمد الدهشورى14969

137ايه احمد محمد عبدالحليم هندى14970

120.5ايه توفيق محمد يونس زيدان14971

126ايه رسمى على عبدالعاطى مبروك14972

89ايه سامى اسماعيل محمد غراب14973

102.5بسمله احمد ابراهيم محمد الشامي14974

115.5بسمله سعد محمد محمد فرج14975

134.5بسمله محمد محمد محمد السقا14976

88.5بسمه ابراهيم محمود خطاب14977

63.5بسمه خالد عبدالسميع عبدالحميد عبدالسميع14978

71بسمه طارق محمد عبدالمجيد خطاب14979

102بسنت اشرف محمد سعد حجازى14980

104تقى طارق محمود عبدالعزيز حسين14981

138جنه جمال خليل خليل الحايس14982

103.5حبيبه السيد ابراهيم الدسوقى خليفه ابراهيم سعد14983

100حبيبه السيد عطيه حافظ هارون14984

101حبيبه ايمن حسن مصطفى ابوالنجاه14985

128.5حبيبه جابر اسحاق على قنديل14986

132.5حبيبه خالد سعيد عبدالحافظ وهدان14987

113.5حبيبه محمد خليل سعد ربيع الفخرانى14988

105.5حبيبه محمود سعيد حسن بيومى14989

137.5حنان فتحى السعيد فراج شحاته زعلوك14990

97حنين فتحى محمد حسن حويك14991

68خلود محفوظ يوسف محمد كشك14992

111.5دعاء حسن محمد محمد ابوسعده14993

126دنيا احمد ابراهيم سيد احمد سعدون14994

47.5دنيا حماده رافت علي الشيخ14995

40دنيا وليد حمد حسن خليل فايد14996

121رانيا القبارى احمد احمدعبدالفتاح14997

127.5رانيا هشام على محمد جبر14998
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121.5رحمه ابراهيم سعد فتوح ابراهيم14999

56رحمه اشرف محمد صبرى محمد عامر15000

94رحمه خالد محمد محمود درويش15001

78رقيه ابراهيم عبدهللا مصطفى نوير15002

90.5رقيه ابراهيم محمد شعبان سرور15003

123.5رقيه محمد صبرى منجد محمد مكى15004

69.5رنا ايمن عبدهللا احمد محمد15005

122رنا رضا محمد انيس وهدان15006

76.5رندا رافت كمال دميان15007

136روان احمد محمد بسيوني احمد15008

118روان ضياء محمد فتحى العطار15009

113روان عادل عزت رفعت محمد دردير15010

128روان ماهر كمال خليل ابراهيم القصاص15011

102.5روان محمد السيد محمداحمد15012

131ريم ايمن نصر سيد احمد الرجيلى15013

101.5ريهام طارق عبدالستار ابراهيم كشك15014

122زينب محمود ابراهيم حامدعلى15015

129.5ساره السيد عبدهللا عبدهللا عبدربه15016

75ساره طارق مسعود على ابوكبشه15017

136.5ساميه عالء الدين عبدالسالم بسيونى الداوودى15018

132سلمى احمد عبدالمنعم احمد عماره15019

126سلمى يوسف على محمد جبر15020

134سلوى سعد السيد احمد عبدالقادر15021

134.5سما هانى جالل فهمى السيد حسب هللا15022

107سماء احمد محمد بيومى دعبس15023

123سميه السعيد تاج الدين ابراهيم شلبى15024

93سندس سامح احمد عيسى محمد دحروج15025

138سنن محمد ابراهيم ابراهيم القاضى15026

114.5سها عزت عبداللطيف عزت القصاص15027

117.5شاهيناز ابوالنجاه محمدى سعد منيسى15028

112.5شروق خميس مرشدى خطاب شلبى15029

111.5شروق محمد محمد على الفار15030

113.5شمس محمد راضى عبده مرسى بيومى15031

83شهد اسامه السيد متولى عبدالنبى15032

108.5شهد بسيونى محمد ابراهيم شهبه15033

119.5شهد رمضان عبدالعزيز رمضان رضوان15034

120.5شهد شريف السعيد محمد عاشور15035

123شهد صفوت السعيد السيد جباره15036
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80شهد صالح ابراهيم الدسوقى كامل السيد15037

137شهد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز القاضي15038

130شهد مؤتمر عبدالرؤف ابراهيم وحد15039

89.5شهد منصور محمد اسماعيل عبدهللا15040

35.5شيرين وفيق فهمى عبدالمنعم جاد15041

121.5شيماء شوقى انور ابراهيم غانم15042

93عزة عبده طه عبده كتيبه15043

122.5عال السيد ابراهيم عيسوى احمد15044

103.5علياء ابراهيم عبدالرؤف ابراهيم جاد15045

91.5عنان هشام عبدالفتاح على سويلم15046

47.5غاده عبدالحميد محمد عبدالحميد خضر15047

131فاطمه احمد فهمى خليل عبدالعزيز15048

136.5فاطمه منصور عبدالمجيد عبداللطيف البهنساوى15049

126فرح حمزه عبدالفتاح محمد عبدالسالم15050

81فرحة جمعة شعبان محمد موسى15051

75لوقا الشحات عبدالستار احمد عرفه15052

110مارينا وفيق جميل توفيق ايوب15053

72مروه اشرف صبرى عبدالعزيز سالم15054

66مروه ايمن عبدالعاطى ابواليزيد ابوجندى15055

85مروه مصطفى محمد على حسن الحويف15056

118.5مريم ابراهيم محمد احمد الريفى15057

134.5مريم اشرف محمد موسى محمد15058

107.5مريم اشرف مصطفى على الهابط15059

104.5مريم رزق ميخائيل يوسف عطيه15060

136مريم سامح محمد محمد سعد حجازي15061

111.5مريم محمد عبده زكى محمد بربار15062

117ملك احمد عبدالحميد عبدالعزيز عبدربه15063

123.5ملك حسين فتحى حسين المصرى15064

121.5ملك عماد حمدى حسن الفخرانى15065

127ملك محمد سعيد ابراهيم بلتاجى15066

135منال عبده موسى على محمد موسى15067

126منة هللا عماد محمد عبدالجليل الريفى15068

74.5منه  هللا عبدالغنى سعد محمد الشريف15069

134.5منه هللا حسن ابراهيم محمد احمد الخشاب15070

133منه هللا عبداللطيف يحيى عبداللطيف الزبيرى15071

132منه هللا فايز ربيع عبدالعزيز ابوسن15072

121.5منى فايز ربيع عبدالعزيز ابوسن15073

126.5مى عبدالنبى احمد محمد يوسف البنا15074
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61.5مياده ابراهيم سعيد بيومى محمد الجمسى15075

134ميار سالم عبدالمجيد الشرنوبي ليمونه15076

121.5ميرنا ابراهيم محمد ابراهيم  البسيوني15077

116.5ميرنا وليد محمد عبدالقادر شهاب15078

73.5ناردين عادل جالل عبدالجواد االخريطى15079

125نانسى حسن اسماعيل على القط15080

113نجاه محمد السيد محمد الصباغ15081

71نجوى السعيد عبدالعزيز ابراهيم على15082

103نجوى عادل على حسن ابومايله15083

90.5ندى ابراهيم محمد محمد عوض15084

113ندى اشرف مصطفى قاسم احمد15085

29.5ندى ايمن عبدالجواد عبداللطيف البهنساوى15086

60.5ندى حسن عبدالجواد على عبدالجواد15087

123ندى عاطف محمد محمدعبداللطيف15088

120.5ندى عصام ابراهيم محمد ابوعمه15089

104ندى فتحى مرشدى صالح ابراهيم عبدهللا15090

106ندى محمد عبدهللا السيدعماره15091

90.5ندى محمود على محمود راشد15092

115ندى هانى عبدالشافى عبده الششتاوى15093

111نرمين ابراهيم محمد احمدالجماجمونى15094

61نرمين محمد حلمى سعد داود15095

85نسمه السيد محمد فؤاد محمود عطيه15096

123.5نصره رزق عبدالعزيز احمد ابوقوره15097

127نغم ابراهيم ناجى عبدالشافى ابراهيم15098

130.5نور عبدالعظيم محمد محمد المنشاوى15099

127.5نوران السيد ابراهيم على الهابط15100

136.5نوران حسن سعد مصطفى النجار15101

105نوره عبدالعزيز السيد سيد احمد الطويل15102

112نورهان السيد حسن حسانين الخولى15103

129.5نورهان جابر اسحاق على قنديل15104

122.5نورهان عبدهللا فتحى محمد خليفه15105

118.5نورهان محمد ابراهيم الدسوقى عطية العوجى15106

132.5نورهان محمد ابراهيم محمود خليل15107

139.5نيره نبيل احمد قطب عبدهللا15108

74.5هاجر ابراهيم السيد ربيع سعفان15109

113.5هاجر حسانين السيد عبدالخالق عرفه15110

139.5هاجر صبحى احمد محمدالسكرى15111

119.5هايدى السيد محمد احمد الجماجمونى15112
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132.5هبه اشرف احمد يوسف يوسف15113

74.5هدى فتحى السيد سالمه عوض15114

78.5هويدا ابراهيم محمد رمضان على15115

139وسام كمال محمد السيد نافع15116

79.5والء السعيد محمد على مهنا15117

113.5ياسمين حمدى السيد حسين محمد اسماعيل15118

123ياسمين عالء شهدى محمد على الخضرجى15119

111ياسمين على شعبان عبدالرحمن ابراهيم ابوعطون15120

138ياسمين محمد فوزي احمد الشهاوي15121

132ياسمين محمد فوزى اسماعيل اسماعيل المالح15122

102ياسمين ياسر خليل ابراهيم الحويط15123

116ياسمينا عادل محمد عبدهللا ابوليله15124

139.5يمنى وائل السعيد انيس وهدان15125

97.5احمد ايمن صبحى محمد حسين15126

0احمد محمد احمد عبدالغفار ابوالفضل15127

99.5ادهم محمد سعد عبدالواحد زغلول15128

116.5اكرم منير محمود محمد محمد ابراهيم15129

91السيد عالء عبدهللا الجمال15130

88حسن ابراهيم محمود حسن السيد حسونه15131

105.5حسن عبدالحميد حسن احمد الغالى15132

86.5حسين حسام محمود ابوحالوة15133

88.5رشاد محمد رشاد مختار طه غراب15134

113عبدالرحمن محسن محمد محمد حسين15135

131عبدهللا محمد رمضان محمد السيد15136

95.5فؤاد اشرف فؤاد محمد خضر15137

116محمد رمضان سليمان احمد سليمان زقزوق15138

130محمد صبرى السيد محمد بطيشة15139

124محمد مسعد السيد احمد رضوان15140

118.5مروان ايمن على على الجمال15141

92.5مصطفى صبرى مصطفى مصطفى الفار15142

69مهاب شريف عادل محمود غنيم15143

91.5يوسف مسعد عبدالرحمن محمد احمد خليل15144

129امنيه صبرى السيد محمد بطيشه15145

112ايمان ربيع احمد مصطفى القالوى15146

121.5حنان عيد علي السيد العويري15147

129.5خلود اسماعيل اسماعيل فتح هللا ابوالعينين15148

136دنيا هانى محمد محمود على عالم15149

120.5دينا عماد على عبدالحميد ابوليلة15150
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135رؤى على محمد محمد ابوطايش15151

131.5روان على محمد ابراهيم عالم15152

129ساره فهمى محمد على ابراهيم حسين15153

135.5صفيه شريف فؤاد محمود عالم15154

132عال عبدالناصر احمد احمد الهابط15155

133ليلى عمرو فؤاد محمود عالم15156

131.5مروه عالء حامد محمود على عالم15157

125.5منه محمد محمد هالل السيد15158

85منى اسماعيل سعيد نصر على سراج15159

76.5مى مرتضى موسى على حسين15160

136نورهان مدحت عبدالعاطى عبدهللا محمد15161

79هاجر يوسف عبدالونيس احمد رجب15162

105.5ابرار سامي حسن محسن15163

139.5اروى احمد ماهر عبدالمتعال شعت15164

136اروى زكي احمد محمود شعوط15165

126اروى هانى على حسن شعبان15166

137.5اسراء احمد محمد على بديوى15167

138.5اسراء اسالم السعيد محمد زعلوك15168

99اسراء السعيد ابوالنصر محمد حسين15169

110.5اسراء جمال ابرهيم ابواليزيد مصطفى15170

90اسراء محمد احمد على احمد الخطيب15171

106.5اسراء محمد عبدالوهاب على الشافعى15172

136اسراء محمود محمد محمود عبده15173

139.5اسماء ابراهيم عبدالعزيز محمد مسعود15174

101اسماء فيصل عبدالرحمن مصطفى الخولى15175

139.5اسماء محمد عبدالعليم كامل نويجي15176

137االء اشرف محمد حسنى على الطباخ15177

138.5االء جمال عبدالناصر عبدالفتاح ابوالحسن15178

96االء حمزه عبدالرازق محمد الشرقاوى15179

139.5االء سمير كامل رجب النجار15180

132االء شريف محمد صبرى دسوقى خضر15181

127.5االء مجدى يوسف محمود النص15182

138.5االء محمد السعيد مصطفى المالح15183

138.5االء محمد السيد شكرى هاشم الفار15184

136االء محمد مختار عبدالجواد الوردانى15185

127االء محمد مصطفى ابواليزيد فرحات15186

138.5امنيه رضا السيد زكى خليل15187

123امنيه عوض صبرى على الدخاخنى15188
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123.5اميره ايهاب عادل السعيد الفره15189

139اميره عبدالمقصود محمد محمد عجوه15190

139انجى محمد ابراهيم محمد حموده15191

135ايمان السيد فريد عبداللطيف ابراهيم15192

132ايمان السيد محمد على محمد جبر محمد15193

125.5ايمان ايمن صابر عبدالمنعم حليم15194

139.5ايمان رضا السيد زكى خليل15195

119.5ايمان عبدالفتاح ابواليزيد مرسي خضر15196

139.5ايمان عبدهللا سعد جاويش15197

131.5ايمان عمرو سعد على مبروك15198

136.5ايه جمال نجاح طلب متولى15199

137ايه محمد اسامه حسين محمود شنقار15200

136.5ايه محمد السيد شكرى هاشم الفار15201

103.5ايه محمود احمد هنداوى على15202

135.5بسمله حسن ابواليزيد السيد الكالف15203

138.5بسمله عبدالرازق حسين باشا علي15204

112.5بسمله عيد على عبدالقوى الناقورى15205

125بسمله محمد احمد حسنين محمد منصور15206

128.5بسمله محمد يوسف يوسف القاضى15207

125.5بسمله معتز محمد حسن ابوالحسن15208

138بسمله هشام رجب رجب جامع15209

131.5بسمه ايمن على احمد ابوشعيشع15210

137بسنت يوسف محمد عبدالسالم حميده15211

135.5تبارك قطب السيد قطب دار15212

137.5تقى محمد الدسوقى عبدالعزيز الدسوقى الفار15213

122.5جنه احمد ابراهيم محمد السيد عبدهللا15214

129جنه على محمد عبدالتواب رجب15215

129.5حبيبه السيد عطيه محمد عطيه15216

132حبيبه انور صالح حنفى محمود15217

124.5حبيبه جابر ابوزيد سالمه على الزغبى15218

120حبيبه حسن عبدالعاطى محمد الشابى15219

108حبيبه عادل الشحات على رضوان15220

139حبيبه عماد محمد حسين الخولى15221

126حبيبه محمد احمد شعبان عبدهللا15222

139.5حفصه اكرامي محمد يوسف سالم15223

139.5حنين رامى شوقى مغازى بركات15224

138حنين عبدالحميد عبدربه عبدالصمد نعيم15225

122حنين عيد عبدهللا السيد اسماعيل عماره15226
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136خلود احمد عبدالفتاح احمد عبدالحميد شاكر15227

119.5خلود احمد عماد الدين ابواليزيد ابراهيم15228

122.5دنيا بكر محمد بكر علي ناصر15229

126.5رحمه سعد حسين العشماوى15230

114.5رحمه محمد احمد ابراهيم عبدالرحيم15231

129.5ردينه المعتصم مرسى ابوالعباس الخولى15232

123.5رضا احمد سعد محمد قفشير15233

122.5رضوى محمد محمد رمضان15234

128.5رغد محمد رفعت محمد غنيم15235

135رقيه احمد سعد الدين ابراهيم بركات15236

139.5روان ابراهيم عبدالصمد ابراهيم ودن15237

136.5روان ابراهيم عبدالوارث ابراهيم ابوعيانه15238

138روان ابراهيم محمد ابراهيم ابويدك15239

127روان رمضان محمد كمال ابوخضره15240

133روان طارق عبدالعزيز حجازي حنيش15241

132روفيدا مجدي محمود عثمان عبدالاله عثمان15242

139زينب مرسى ابواليزيد مرسى مرسى خضر15243

132.5زينب ياسر يوسف احمد الريفى15244

137زينة ابراهيم عبدالمحسن السيد محمد  حمودة15245

133ساره طارق محمد شاهر عبدهللا دوير15246

131ساره عادل ابوزيد ابراهيم العسكرى15247

135ساره محمد عبدالرؤف جمال محمد عارف15248

138.5ساندى محمد احمد محسن احمد محسن15249

134.5سعيدة حلمي محمد حماده احمد الخادم15250

120سعيده محمد عبدالسالم مصطفى الزيبق15251

136سلمى ابواليزيد حمدى ابواليزيد الجيار15252

135سلمى شريف حسين سالم الحنبلى15253

124.5سلمى محمد سالم سعد الداودي15254

138.5سلمى محمد عبداللطيف محمد الزغبى15255

110.5سناء سعيد حسنين عبدالرحمن حسنين15256

131.5سندس احمد فوزى احمد اغا15257

130سهام رمضان السيد السيد عبدهللا15258

131سهر عبدالمولى محمد محمد عبدالخالق15259

137سهيله شريف حسين سالم الحنبلى15260

132.5شاهندا هاني محمد حسن عياد15261

136شروق حلمى دسوقى موسى الحويط15262

133شهد ابراهيم مصطفى ابواليزيد فرحات15263

131شهد السيد محمد محمد الجندى15264
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117.5شهد حمدى اسماعيل احمد الخطيب15265

121.5شهد رضا محمد شعبان موسى15266

139شهد سالمه عبدالرحمن عبدالرحمن العسكرى15267

132.5شهد سمير عبدالمنعم سلطان سلطان15268

135شهد شكري محمود علي عبدالمقصود15269

138شهد طه محمد رجب حجر15270

138شهد عبدالسالم احمد دسوقي بسيوني الدمرداش15271

136شهد عزت عزت محمد ناصف15272

134شهد فتحى حسن احمد خضرجى15273

123.5شهد محمد زايد سليم محمد فرج15274

129.5شهد محمد ممتاز احمد ابراهيم الجماجمونى15275

124شهد محمود محمد محمود الهوارى15276

123.5شهد وائل حسن ابراهيم الفار15277

136شيرين محمد عبدالواحد على منصور15278

133.5شيماء ابراهيم محمد ابراهيم الديار15279

132.5شيماء محمد محمد محمد شعيب15280

138.5شيماء وائل سيد احمد سيد احمد البسطي15281

0عبير السيد حسن جابر زبادى15282

138.5فاطمه احمد السيد احمد محمد15283

137فاطمه عمر محمد عبدالمنصف مصطفى ابوكيله15284

128فاطمه محمد عبدهللا عبدالحميد عشماوى15285

136.5فرح السيد احمد حسنين محمد منصور15286

139فرح عبدالوهاب نسيم عبدالعزيز نويجى15287

103.5فرحه محمود ابواليزيد احمد وهبه15288

132فريده حازم عباس الفطاطرى15289

115كرستينا مكرم رزق سلطان عبدالمسيح15290

131.5مريم السيد كمال محمد هالل15291

130.5مريم السيد محروس السيد الطراوى15292

136مريم عادل عبدالمنعم ابراهيم كشك15293

104.5مريم محمد سعد يوسف البربري15294

135مريم محمد عبدالحميد عبدالحكم عبدالخالق موسى15295

138مريم نادر عاطف علي شعوط15296

106.5مريم ناصر ابراهيم ابراهيم عيسى جعفر15297

137ملك متولى محمد اسماعيل عبدالوهاب15298

135.5ملك مهني علي السبد كليب15299

121منار احمد عبدالمولى شعوط15300

103.5منار انور عبدالغنى على سرحان15301

130.5منار حازم محمود محمد الدخاخنى15302
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124منال عادل عبدالوهاب ابراهيم كمون15303

113.5منه ابراهيم عطيه بيومي15304

139.5منه هللا احمد ابراهيم احمد الفضالى15305

124منه هللا السيد جمعه شعبان موسى15306

134.5منه هللا رضا على سعد ابوعصر15307

104منه هللا رضا يوسف على ابواحمد15308

139.5منه هللا سمير سالم موسى المالح15309

130منه هللا على محمد على الصالحى15310

121.5منه هللا فتحى مصطفى عبدالعظيم القصاص15311

126منه هللا محمد عزت محمد عبدالكريم15312

108منه هللا محمد فتحى محمد عبدالنبى15313

128.5منه هللا وائل عطيه محمد سيد احمد سعد15314

134منى صالح محمد حميده سرور عيسى15315

136.5منى محمد ابوالنجا محمد بليح15316

135منى محمد خطاب حسن المالح15317

123موده السيد قطب السيد الشهاوى15318

103.5مى ابوالمكارم ابواليزيد مرسى موسى15319

130.5مى محمد زكريا محمد زيدان15320

128.5مى هشام يوسف يوسف مصطفى15321

122.5ميار السيد عبدالمولى سالمه حبيب15322

114.5ميار محمد مصطفى محمد مصطفى15323

134ميرنا فارس حسين مصطفى المصيلحى15324

117نجاة محمد السيد محمد سالمه15325

111ندى السيد ابراهيم محمد عبدالحليم15326

138.5ندى جابر جابر صديق حموده15327

123.5ندى شريف محمد محمد العسكري15328

127.5ندى محمد حسن السيد المصرى15329

128ندى محمد على الحسينى سرور15330

136.5ندى محمد محمد برهامى الهابط15331

136.5نرمين حسن سيداحمد احمد محمد ابوكحيل15332

135نرمين محمد السيد ابراهيم ابوالحسن15333

70نهى احمد كامل هديب15334

138.5نور عادل محمد مصطفى الطراوى15335

139.5نوران رجب ابراهيم حسن على15336

135.5نوران محمود عبدالنبى عبدالجواد عبدالسيد15337

95.5نورهان ايهاب محمد زكريا احمد الجمال15338

125.5نورهان بهجت رشاد مختار غراب15339

103نورهان سامي محمد محمد الترزي15340
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122.5نورهان سراج الدين محمود عبدالفتاح سعيد عبده15341

114نيره حسانين السيد حسانين خضر15342

119هاجر احمد عبدالعاطى عبداللطيف يحيى15343

127هاجر اشرف عيد احمد خليفه15344

123.5والء على السيد احمد على بخيت15345

136.5والء متولى رزق محمد هالل15346

137.5يارا رضا محمد رجب عبدهللا15347

139يارا سمير محمود محمد شميس15348

121.5ياسمين السيد سعد ابراهيم دشيشة15349

120ياسمين رجب يوسف على ابواحمد15350

94ياسمين على سيد احمد محمد سيد احمد عبدالخالق15351

139.5ياسمين نبيل باشا عبداللطيف القزاز15352

113ابرار السيد مغاورى السيد النحاس15353

119اروى محمد السيد ابواليزيد غراب15354

119اسراء احمد عبدالعزيز محمود فرحات15355

126اسراء السيد احمد محمد القليطى15356

111اسراء حسين محمد السعيد عرجاوى15357

132.5اسراء رضا ابراهيم محمد عياد15358

94.5اسراء سعيد صبحى محمد ابوسمره15359

97.5اسراء طارق ابراهيم محمد الطويل15360

91اسراء نبيل عربى ربيع هريدى15361

131.5اسماء احمد احمد محمود صالح15362

116اسماء السيد مصطفى محمد ابوالعز15363

98.5اسماء عالء على محمود محمد مرزوق15364

112اسماء محمد كمال اسماعيل النجار15365

114.5اسماء محمد محمد محمود النجار15366

115اسماء هانى محمد ابوالمكارم السيد ابوالمكارم15367

131االء السعيد بكرى هريدى بكرى15368

137االء رجب عوض محمد قطامش15369

133االء محمد ابراهيم محمد بعطوش15370

130االء محمود السيد كمال الصابغ15371

123االء ناصر ابواليزيد على راشد15372

138امل احمد عبدالنبى سعد الخولى15373

82.5امل خالد هاشم محمود زيدان15374

93امل قدرى الصياد مجاهد خالد15375

117امنيه السيد سعد عماره15376

129اميره احمد عبدالمنعم احمد عيسى15377

129.5اميره اشرف عبدالحميد هارون15378
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112.5اميره سعيد سعد احمد غنام النشرتى15379

101.5انجى جمال السعيد ابراهيم الدسوقى النجار15380

132اوليفيا ايهاب وصفى فنجرى جاد15381

63.5ايمان السيد عوض المغربى15382

133.5ايمان محمد محمود عبدالعظيم النجار15383

123ايمان يحيى مصطفى مصطفى عبدالحليم15384

118ايه ابراهيم حسن عبدالعزيز جاد المولى15385

111ايه السعيد محمد محمد سيد احمد شلبى15386

117ايه السيد كامل محمد ابواليزيد15387

105.5ايه سالمه محمد السعيد عبدالعال سليمه15388

116ايه عاطف السيد على عويس15389

126.5ايه عبدالنبى عبدالحميد جامع نصر الشيمى15390

119ايه عماد السيد مرعى قاسم15391

65ايه عماد عادل غريب السيد ابراهيم15392

115ايه محمود احمد السيد عيسى15393

67ايه مسعد محمد احمد ابوالقاسم15394

125ايه نبيل احمد محفوظ عبداللطيف15395

118بثينه ياسر سالم فريج محمد عبدالعال15396

75بسمله ابراهيم السعيد ابوالمجد النجار15397

79.5بسمله ابراهيم حسن محمد غراب15398

104.5بسمله ابوالوفا السيد محمد سالمه15399

90بسمله احمد محمد رمضان حجازى15400

115.5بسمله رمضان ابواليزيد محمد شهاوى15401

136.5بسمله طارق عبدالموجود عبدهللا فرغلى15402

117.5بسمله عماد محمد ابراهيم المنياوى15403

122بسمله محمد بسيونى على البرماوى15404

79بسمله مصطفى فؤاد محمد محمد اسماعيل15405

86.5بسنت ابراهيم على على حسن ابوبركه15406

130جنه محمد مصطفى ابراهيم محمد الخطيب15407

113جودى اشرف محمد ابراهيم العنانى15408

126حبيبة السعيد احمد احمد الحاوى15409

126حبيبة سعيد حسن سعيد السنهورى15410

130حبيبه اسامه السيد محمد محمد العنانى15411

130.5حبيبه السيد احمد ابواليزيد السقا15412

125حبيبه رضا عبده جابر حماده الصعيدى15413

118.5حبيبه طارق محمد على عبدالرحمن15414

126.5حنين ايمن السيد صابر عيسى15415

118.5حنين صبرى ابراهيم جامع رجب فرحات15416
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115.5حنين عادل على حسن القضابى15417

121.5حنين عالء عبدالنبى ابراهيم العسكرى15418

127حنين محمد عبده محمد عبدالفتاح15419

121.5حنين نبيل محمد اسماعيل اباظه15420

115خديجه احمد ابراهيم محمد الشنوانى15421

121خلود محمد احمد محمد احمد البرديسى15422

125.5دعاء حسين السعيد زكى درباله15423

129دعاء رمضان فهمى ابراهيم الجوينى15424

116دنيا رضا ابراهيم السعيد العشرى15425

129دنيا على يوسف علي ربيع محمد الفخرانى15426

119.5دنيا نبيل فوزى هنداوى خضر15427

122.5دنيا ياسر محمود ابوعوف ابراهيم15428

109دينا محمد حسن محمد الصعيدى15429

111.5دينا هانى احمد علي السرو15430

122.5ذكرى السيد محمد محمد محمد القاضى15431

68.5رحمه ابراهيم عبدالمجيد عبدالحميد حسن15432

102رحمه ابراهيم كمال حلمى15433

94رحمه ابراهيم محمد انور غريب شرابى15434

88رحمه ثروت احمد محمود غانم15435

114.5رحمه حسن ابراهيم السعيد القاضى15436

112رحمه خميس السعيد ابراهيم سعد15437

57.5رحمه راشد ابواليزيد على راشد15438

98.5رحمه صبرى ابوالمكارم ابراهيم ابوعطيه15439

126.5رحمه صبرى السيد محمد حسن حجاج15440

98.5رحمه طه عبدالمجيد عبدالمجيد محمد البمبى15441

126رحمه عبدالفتاح كامل مصطفى زينه15442

105.5رحمه عالء الدين محمد ابراهيم مدين15443

109.5رحمه محمد ابراهيم عبدهللا العبسى15444

109رحيل احمد عبداللطيف سيد احمد العقده15445

124ردينه ابراهيم دياب ابراهيم احمد15446

107رضوى محمود محمود كامل ناصف15447

126.5رفيده صبرى عبدالقادر محمد عرفه15448

125رقيه السيد حسين عبدالراضى عبدالعليم حمد15449

123رنا الحسينى السيد حسن الشامى15450

62.5رنا السعيد صبرى السعيد على موسى15451

116.5روان ابراهيم تاج زكى برهامى الزيات15452

115روان حاتم فريد حسن بدر15453

138روان عصام حسن محمد حسن الرشيدى15454
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126.5روان فريد مصطفى محمد عبداللطيف15455

126روان مجدى شعبان محمد السنوسى اسماعيل15456

131.5زينب سامى فتحى السيد حواش15457

47.5ساره ابراهيم رجب بدير على15458

70.5ساره ايمن سليمان على ربيع الفخرانى15459

63ساره على عبدالفتاح احمد فوده15460

136.5ساره فتحى محمد احمد الشريف15461

119.5سعاد محمد محمد عبدربه حماد15462

124.5سعيده السعيد حسن عبدالعزيز الدماطى15463

122سلسبيل مصطفى احمد محمد السبعاوى15464

132.5سلمى ابراهيم محمدجابرحسين عبدالعزيزالنونى15465

97.5سلمى عالء سعد رمضان السيد15466

114سلمى فؤاد توفيق محمد ابوحالوه15467

114سلمى محمد ابوالمكارم محمد احمد هاللى15468

125.5سلمى محمد السعيد اسماعيل مرسى15469

129سلوى عماد على على النمراوى15470

129.5سلوى مسعد السيد درويش الفايش15471

131سلوى مصطفى محمد عبدالغنى عبدالعظيم15472

135سما محمد احمد محمد ماجور15473

107سمر احمد مصطفى حسن عبدالشابى15474

125سندس رضا محمد عبده العبسى15475

122سهيله محمد حسن عثمان ابراهيم غنيم15476

40.5سوريا محمد محمد اسماعيل عبدالبر15477

129.5سيدات ابراهيم عوض محمد فرحات15478

117شروق ابراهيم صبرى محمود طعيمه15479

127شروق احمد كمال اسماعيل احمد النجار15480

128شروق عبدالحميد مرشدى عبدالحميد داود15481

136شهد احمد كمال اسماعيل احمد النجار15482

133.5شهد حسينى كامل محمد محمد الحيطاوى15483

133شهد ماجد عبدهللا محمد عرفه15484

125.5شهد محمد احمد محمد العبسى15485

134.5شهد محمد سالم محمد متولى المعزاوى15486

119.5شهد مصطفى نصر على سعفان15487

120شهد ناصر سليمان عبدهللا سليمان15488

128شيرين محمد محمد ابراهيم ابوالمجد نايل15489

114شيماء ابراهيم محمود عبدالعزيز الوكيل15490

104شيماء ابواليزيد فتحى مرسى عباده15491

104صابرين حسن سعيد فرج مبروك15492
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100.5صباح طارق يوسف بدير حسن الرفاعى15493

125عائشه نصر عرجاوى احمد عرجاوى15494

86.5عفاف مجدى احمد عبدهللا سالم15495

127غاده هشام محمد عبدالمقصود المعناوى15496

117فاتن احمد محمد رمضان حجازى15497

115فاطمه مجدى محمد ابراهيم بظاظو15498

99فاطمه ناصر جابر محمد حجاج15499

137.5فايزه عصام شحاته محمد شحاته15500

119كاميليا محمود السيد مجد السقا15501

72ليلى محمد عبدالحليم عبدالرحمن ابراهيم15502

93.5ماهيتاب ابواليزيد مرسى ابواليزيد شرابى15503

101مرام عصام فتح هللا عبدالغنى ابوحمره15504

104.5مروه خميس ابراهيم عبدالحليم حامد محمود15505

108مريم ابراهيم صالح ابراهيم السروجى15506

120مريم ابراهيم محمود محمد ابوالسعود15507

120.5مريم السعيد عبدالعزيز محمد خضر15508

122مريم على محمد ابراهيم البنا15509

124مريم محمد احمد محمد الجندى15510

129.5مريم محمد جمال فرج زغلول15511

124مريم محمود عبداللطيف محموداحمدالشافعى15512

117مريم وليد ابراهيم عبده زيدان ابوراس15513

119مشيره اسماعيل مرسى اسماعيل الساعى15514

86ملك ابراهيم ربيع محمد ابراهيم جاد15515

105.5ملك فتحى جابر محمد الحيطاوى15516

88.5ملك ماهر محمد محمد ابوحليمه15517

138.5منار عادل محمد محمد ابوسمره15518

130.5منال ايمن محمد حسن سعيد15519

132.5منة اشرف عرجاوى احمد تركى15520

69.5منة هللا ابراهيم هاشم محمود زيدان15521

84.5منة هللا مسعد محمد محمود العبسى15522

85منه هللا ابراهيم عبده احمد عواض15523

99.5منه هللا السيد صابر احمد فرغلى15524

101منه هللا صبحى ابراهيم احمد محمود15525

124منه هللا صبرى ابراهيم احمد ابويوسف15526

97منه هللا عبدالتواب محمد احمد النمسى15527

136منه هللا عمر محمود محمد الفخرانى15528

120.5منه هللا عمرو صبرى محمد الهلوتى15529

129منه هللا محمدى ابراهيم السيد قناوى15530
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108منه هللا محمود ابراهيم محمد اسماعيل15531

118منه هللا وائل عبدالفتاح عوض سمك15532

125منه خميس عبدالسالم ابراهيم الرشيدى15533

119منه عالء كامل منجد مكى15534

125.5منه مصطفى على ربيع بركات15535

122منى ابراهيم محمد نافع الدرى15536

101.5منى احمد فوزى محمد الكبدى15537

104منى السيد طه عبدالستار ادريس15538

92.5منى عماد السيد سعد عرفة15539

62مى السعيد صبرى السعيد على موسى15540

110مى حسن محمد محمد محمد شرابى15541

76مى سمير عبدالعزيز عباس خليل15542

80مى محمد يوسف حسين حسين طيبه15543

47مى مسعد ابواليزيد عبدالمنعم خليل15544

134مياده رضا محمد عبدالجواد ابراهيم عليبه15545

125.5مياده محمد عبدهللا ربيع الفخرانى15546

78نجالء ضاحى عبدالرحيم عبدالحكيم15547

121.5ندى ابواليزيد مرشدى ابواليزيد السقا15548

128ندى احمد السعيد ابراهيم مرزوق15549

59.5ندى اشرف فكرى عبداللطيف شكبان15550

127.5ندى اشرف محمد على محمد حسن15551

95.5ندى حسين عادل شحاته محمد البشبيشى15552

74.5ندى عماد الراملى الزاهى محمود حسن15553

106ندى فهيم يونس محمد التلوانى15554

100ندى مرشدى ابراهيم مرشدى عامر15555

88نرمين رجب محمد السيد عمران15556

106.5نعمه ابراهيم محمد ابراهيم ابوحته15557

112.5نهى مصطفى ابواليزيد البسيونى ابراهيم15558

93نور طارق سعيد جمعه منسى15559

55نور محمد كامل عمر وحد15560

81.5نورا رجب حسن على شحاته حويلة15561

38.5نورا عبدالوهاب عبدالجواد ابراهيم عليبه15562

102نورهان السعداوى السيد السعداوى اسماعيل على15563

74نورهان السعيد عطيه عبدالعزيز عامر15564

101.5نورهان رجب محمد السيد عمران15565

55.5نورهان رضا محمد محمد بدر15566

93نورهان عبدالرازق احمد محمد الرمادى15567

105.5نورهان عزت حافظ حسن ابوبركه15568
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118نورين ياسر السيد طلحه الصايغ15569

107هاجر السعيد رشدى احمد احمد عثمان15570

79هاجر السيد حسنين السيد حسنين محمد15571

132.5هاجر بسيونى محمد صابر محمد القبطان15572

121هاجر خالد زيدان عبدالتواب محمد15573

116.5هاجر محمود يسرى محمد قرقوره15574

86.5هاجر مصطفى عبدالستار مصطفى الجوهرى15575

76.5هاجر ناصر محمد محمد الهابط15576

117.5هايدى ابوالمجد مرسى ابواليزيد مرسى15577

129هايدى عالء الدين محمد محمد منصور15578

99هبه منصور محمد السيد سعيد15579

100هدى محمد فوزى محمد سالمه15580

127هنا محمود عبدالعزيز محمود ابراهيم15581

107.5هناء ابراهيم عبدالمنصف محمد الحناوى15582

112.5هناء احمد السعيد ابراهيم مرزوق15583

97هويدا محمد محمد رمضان موسى ابوالخير15584

132.5وفاء رضا محمد فتحى بيومى الهابط15585

71.5والء خميس السيد احمد على عامر15586

119.5والء محمود محمد محمد الجندى15587

118.5يارا محمد ابراهيم ابراهيم الخولى15588

118ياسمين اشرف سعيد على محمد هاشم15589

122.5ياسمين السعيد مصطفى اسماعيل احمد النجار15590

111ياسمين السيد السعيد اسماعيل مرسى15591

75ياسمين رضا ابراهيم عماره15592

94ابراهيم السعيد ابراهيم مصطفى دومه15593

97.5ابراهيم مسعد محمد محمد ابوالهوى15594

103احمد حلمي السعيد ابراهيم الدهنه15595

74احمد شعبان عبدالمجيد حسين اللقاني15596

120احمد علي محمد محمد برل15597

74.5احمد محروس المغاورى ابراهيم اللقانى15598

72اشرف على السعيد على  راشد15599

66السعيد محمد محمود محمد غنيم15600

95السيد السعيد احمد محمد شتا15601

88.5السيد خالد السيد على الخولى15602

110.5امير بدر الدين محمد ابوالفتوح غنيم15603

67بدر نبيل بدر شحاته غنيم15604

129.5حسام حسن ربيع اسماعيل الدهنه15605

104حمدى مسعد محمد محمد الدهنه15606
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66خالد شحاته محمد كامل دويدار15607

86رافت امين عبدالمولى ابواليزيد اللقانى15608

80.5زياد السيد محمد محمد التاجر15609

74.5سعد محمد سيد احمد سعد حنيش15610

100عبدالرحمن الدسوقي عبدالرحمن رجب الشامى15611

90.5عبدالفتاح هاني علي احمد الجمل15612

104.5عبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم حمد15613

104عبدهللا السيد محمد ابراهيم الخولي15614

112عبده مروان احمد حامد الشامي15615

116على شريف السيد على  قاسم15616

86على محمد محمد على فرج15617

93عمرو خالد السيد عرفه حمد15618

93.5كريم الحسيني صبري حسيني نور15619

51.5كريم محمد عبدالجليل محمد التاجر15620

64محمد ابوبكر عبدالستار محمد الخولى15621

72محمد اسماعيل عبدالحليم يوسف خطاب15622

85محمد بدوى محمد ابواليزيد الرماح15623

131.5محمد حموده محمد حامد عبداللطيف15624

110.5محمد شعبان محمد حسن دومه15625

126.5محمد صبحى عبدالماجد ابراهيم الدهنة15626

127.5محمد صبرى كمال رجب حويلة15627

119محمد عبدالحميد شحاته عبدالحميد دومه15628

120.5محمد عبداللطيف بيومي محمد زعلوك15629

101محمد منصور خضير محمد خضير15630

95محمد نزيه عرفه محمد حمد15631

86محمد هاني احمد محمد دومه15632

48.5محمود السعيد عبدالمنعم صابر غنيم15633

63.5محى خليفة محى احمد ابوالعزم15634

77.5منصور محمد منصور ابوالنصر غنيم15635

65هاني ياسر عبدالحافظ ابواليزيد الرماح15636

113وليد حامد شحاته احمد الشامي15637

92.5ابتسام محمد علي محمد حمد15638

138.5ابرار السيد محمود علي قنديل15639

115احالم ابواليزيد بدوى الرماح15640

127اسراء محمد عبدالمقصود محمد برل15641

128.5امال ياسر احمد رزق حمد15642

101.5امل احمد عبده محمد اسماعيل15643

126اميره السيد محمد عبده خفاجى15644
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102ايمان حمدي محمد محمد الخولي15645

120.5ايمان صالح محمد محمد حويله15646

123.5ايه ابراهيم محمد ابراهيم صالح15647

131.5ايه اسامة محمود محمد غنيم15648

120.5ايه خالد عبده مصطفى برل15649

121.5ايه مسعد ابراهيم محمد غنيمه15650

119بدور يسرى عبدالرحمن خطاب15651

93بسمه باسم رمضان علي حمد15652

93.5حسناء محمود حافظ محمد غنيم15653

127حنان محمد ابراهيم محمد اللقاني15654

124.5حنين احمد ربيع اسماعيل الدهنه15655

123.5حنين مصطفى محمد مصطفى غنيم15656

75دنيا صبحي محمد اسماعيل زعلوك15657

85رحاب محمد يحى محمد حويله15658

111رنا الشحات محمود علي غنيم15659

98.5روان اشرف محمد محمود دومه15660

107.5روينا شريف محمد عبدالمقصود الشامى15661

95.5ريهام فصيح السيد علي قاسم15662

87زينه السيد ابراهيم ابراهيم خضير15663

94.5سحر صادق حسن احمد الجمل15664

91سمر خليفه علي محمد حمد15665

104سمر هاني حسن محمود غنيم15666

138شروق محمود محمد علي حمد15667

122شهد السعيد جامع ابراهيم اللقاني15668

121.5شهد محمد السيد محمد احمد الهابط15669

112.5صابرين السيد احمد احمد القاضي15670

101.5عبير خيرى منصور احمد برل15671

79.5علياء محمد ابراهيم محمد غنيم15672

84فاطمه عبدالناصر عبدهللا عبدالرحمن غنيم15673

106مروه احمد رجب عبدالرحمن غنيم15674

74مروه حافظ ابواليزيد حسن ابوبركة15675

95مروه عيد محمد فرج الجمل15676

93.5مريم شحاته عبدالمنعم مصطفى غنيم15677

108.5مريم هشام عبداللطيف محمد الديهي15678

109.5ملك ربيع احمد احمد برل15679

134.5منه هانى على مصطفى الجمل15680

127.5مى مصطفى محمد مصطفى غنيم15681

88مياده محمد سيد احمد علي شتا15682
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91.5ندى حامد محمد السيد عامر15683

104ندى مبروك سعد علي محمد15684

91نسمه السيد محمد شحاته دومه15685

90.5نغم محمد حسن ابراهيم الشامي15686

83نور هاشم محمد محمد حويلة15687

139هبه سوسو عبدالحميد عبدالرحمن مكي15688

89.5وسام خالد عبده ابوالنصر غنيم15689

69وعد عمرو محمد محمد شهاب15690

100.5وفاء احمد محمد علي برل15691

107.5ابراهيم احمد محمد محمد عامر15692

135.5ابراهيم البوص عبدالوهاب البوص ابوالعنين15693

81ابراهيم الصغير ابراهيم عبدالصمد السبعاوى15694

123.5ابراهيم الفضالى التهامى محمد السبعاوى15695

90ابراهيم بكرى ابراهيم عبدالحليم السبعاوى15696

65.5ابراهيم سعيد محمد احمد قاسم15697

63ابراهيم على محمود محمد عماره15698

46.5ابراهيم محمد ابراهيم عبدالحليم الجندى15699

92.5ابراهيم محمد محمد ابراهيم دراج15700

76.5احمد اشرف عبدالغفار محمد ابوالنضر15701

55احمد حسن عبدالصمد احمد النعيرى15702

81احمد حسن نصحى مصطفى ادريس15703

73.5احمد حمادة محمد محمد عمارة15704

63.5احمد زكى محمد زكى قاسم15705

57احمد صابر فكيه محمد عطاهللا15706

61.5احمد عصام محمد محمد سليم15707

49احمد على رمضان على ابوشرابيه15708

120.5احمد مالك احمد على النعيرى15709

76.5احمد محمد مصطفى محمد السبعاوى النجار15710

74احمد محمود محمد محمد مسعود15711

121.5اسالم صديق زهران على زهران15712

38.5اشرف محمد احمد قاسم15713

92السيد حسين حسين حسين القاعود15714

123.5السيد محمد السيد على البحراوى15715

138الصافى على عبداللطيف عطا عماره15716

97بهاء مصطفى ابراهيم ابراهيم خفاجى15717

112.5جمال محمد ابراهيم احمد السبعاوى15718

85.5حسام حسن محمد على ابوحشاد15719

60حسن جمال حسن عبدالوهاب دراج15720
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57.5حسن حسن منصور على النعيرى15721

129.5حسن طالب حسن محمد البحر15722

66.5حسن محمد فتح هللا محمد القط15723

59.5حماده عبدالوهاب حماده محمد البحر15724

59حماده محمد برهامى عبدالمجيد ابوفيوض15725

135حمدى عبدالقادر محمد محمد البحر15726

120.5خالد برهامى بسيونى ابراهيم خطاب15727

83خالد على على عبدالقادر العقده15728

118.5خالد هاني خالد عبدالغني عرجاوي غنيم15729

99رامى محمود عبدالوهاب ابراهيم ابوالنضر15730

105.5رضا مجدى ابواليزيد محمد الخادم15731

55رضا محمد عبدالوهاب عبدربه قاسم15732

66رضا محمد محمود محمد البحر15733

111.5رفعت عبده محمد عبده مسعود15734

87.5زياد ابراهيم ابراهيم عبدالحليم الجندى15735

71.5سليمان هاشم سليمان محمود البحر15736

53.5شاكر محمد احمد عبدالرحمن مسعود15737

32.5ضياء هشام عبداللطيف محمد عبداللطيف15738

135.5طارق مصطفى محمود مصطفى ابوالنضر15739

60.5عاطف عبدالغفار محمد عبدالغفار خليل15740

54عبدالرحمن السيد محمد عبدالصمد مخلوف15741

114عبدالستار محمد على عبدالصمد عقيلى15742

118عبدالقادر على عبدالقادر عبده15743

125.5عبدهللا مصطفى عبدالجليل ابوالعطا15744

133عبدالوهاب جميل عبدالوهاب على النعيرى15745

45عبدالوهاب حسن على حسن القط15746

88عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد عبدالرحمن15747

99عالء ابراهيم نورالدين حافظ عماره15748

89عالء ابوالمجد السعيد عبدالوهاب النعيرى15749

80.5عالء على محمد ابوالعينين15750

50.5على اشرف محمد على البحر15751

51.5على شحاته قطب محمد سلمان15752

109.5على فتحى محمد بسيونى خفاجى15753

112.5على محمد السيد محمد جعفر15754

107على محمد جابر عبدالرحيم مخلوف15755

36على محمد على محمد سلمان15756

79.5على مصطفى على عبدالرحمن سليم15757

87على مصطفى يوسف على ابوفيوض15758
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38عماد محمد عالم محمد الصعيدى15759

95.5عماد محمد محمد ابوفيوض15760

106عمار ياسر رمضان على ابوشرابيه15761

92عمرو محمود عبدالوهاب محمد ابوالنضر15762

115.5عمرو وليد حامد على ابوابراهيم15763

34فارس عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن15764

38.5فوزي عبدهللا محمد عبدهللا سمور15765

61.5كريم محمود عالم السيد نجا15766

116كريم مسعد عبدالصمد محمد القرنينى15767

103محمد ابراهيم احمد احمد دراج15768

120.5محمد ابراهيم عبدالهادى محمد البحر15769

114محمد ابراهيم محمد ابراهيم قاسم15770

96.5محمد ابراهيم محمد محمد كشكول15771

133محمد ابراهيم محمد يوسف مسعود15772

116.5محمد ابراهيم محمود السجاعى15773

103.5محمد ابوالمجد السعيد عبدالوهاب النعيرى15774

139.5محمد ابوزيد كمال السيد على ابوزيد15775

130.5محمد احمد ابراهيم عبدالدايم النعيرى15776

127.5محمد اشرف احمد محمد التومانى15777

30.5محمد اشرف محمد على البحر15778

91محمد الدسو قى عطيه الفهلوى15779

104.5محمد السيد احمد سليمان البحر15780

111محمد السيد محمد عبدهللا سمور15781

99محمد السيد محمد على البحراوى15782

126.5محمد السيد محمد محمد مخلوف15783

52محمد امين محمد فهيم التلوانى15784

128.5محمد ايهاب محمود مصطفى غنيم15785

129محمد برهامى عبدربه عبدالرحمن الغرباوى15786

129.5محمد جمال عبدالغنى عبدالغنى مسعود15787

92.5محمد جمال محمد حسن النعيرى15788

121.5محمد جمال مرسى ابوالفتوح البحر15789

99محمد جمعه عبدالمنصف عبدالصمد النعيرى15790

103محمد حامد حسن محمد ابوابراهيم15791

26.5محمد حسن محمد احمد قرطمة15792

66.5محمد حسن محمد حسن بشر15793

54.5محمد حسن محمد محمود البحر15794

133محمد خالد مصطفى عبدالرحمن فراويلة15795

61.5محمد خليل يوسف محمد بشر15796
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68.5محمد ربيع محمد يوسف القصاص15797

50محمد رزق محمد رزق محمد زناته15798

41.5محمد رضا محمد عبدالرحمن خطاب15799

81.5محمد سالم محمد محمود ابوالعينين15800

97محمد شلقانى محمد عبدالسالم خفاجى15801

86محمد صابر شبل سعيد زيدان15802

37.5محمد صابر محمد محمد عبداللطيف15803

45محمد صالح السيد محمد دراج15804

38محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد محمد15805

36محمد عبده حامد عبدالرحمن مسعود15806

42محمد عالء بسيونى كمال بسيونى فراويله15807

97محمد على السعيد محمد القعود15808

80.5محمد عمر محمد عبدالرحمن محمد سليم15809

92محمد عوض عبدهللا محمدابوابراهيم15810

91محمد مجدى عبدهللا عبدهللا دراج15811

106.5محمد محمد عبدهللا مصطفى ابوالنضر15812

85محمد محمد على عبدالحليم عماره15813

135محمد محمود حلمى سليمان البحر15814

45محمد مسعد عبدالصمد حسن صبح15815

82محمد مصطفى حسين السيد النعيرى15816

51.5محمد وليد محروس ابراهيم دراج15817

57.5محمود ابراهيم محمود ابراهيم خليل15818

118محمود السعيد رمضان يوسف القعود15819

79.5محمود السيد محمد محمود الفقى15820

87محمود حلمى مصطفى عثمان مصطفى15821

120.5محمود عبدالباسط محمود محمد عماره15822

40.5محمود عبدالرحمن سعد عبدالرحمن عماره15823

37محمود عالء احمد عبدالدايم خفاجي15824

49.5محمود محمد ابراهيم محمد ابوشرابيه15825

63مسعد على خليل محمد محمد  قاسم15826

127مصطفى ثروت مكرم عبدالمجيد منصور15827

81مصطفى حسام مصطفى محمد عمارة15828

55مصطفى عبدالستار مصطفى ابوغراره15829

83.5مصطفى عبده احمد عبدالوهاب عطاهللا15830

59مصطفى محمد مصطفى قرطمة15831

139وليد ابراهيم على ابراهيم عيسى15832

75.5وليد وائل على عبدالرحمن ابوالنضر15833

61.5ياسر سعد كامل قطب الزفتاوى15834
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112يسرى الدسوقى محمد على عماره15835

76يوسف عطيه اسماعيل ابراهيم حبيش15836

136.5اسراء ابراهيم محمد ابراهيم خطاب15837

76.5اسراء حسين على محمد عماره15838

134اسراء رضا محمد ابراهيم ابوحشاد15839

139اسراء عبدالحكيم عبدالوهاب محمد عامر15840

22.5اسراء عالء احمد عبدالدايم خفاجى15841

88.5اسماء بشير محمد قطب نصر15842

138.5اسماء صالح احمد محمد العباسى15843

131اسماء عطا محمدعبدالرازق الزنقلى15844

74اسماء كارم محمد ابوالنصرقرطمه15845

62.5اسماء محمد عبدالسالم محمد القط15846

128.5االء رضا مرسى عبداللطيف عبدالرحمن15847

127.5االء محمد يوسف خالد فراويله15848

110الهام رزق عبدالدايم على خفاجى15849

48ام السعد محمد محمد احمد ابوحجازى15850

135.5امانى جمعه احمد عبدالرحمن ابوحشاد15851

83امل حسين محمد حسين العطار15852

132.5امل عبدالصمد ابراهيم عبدالقادر دراج15853

127امنيه حسن السعيد ابوالعال شلبى15854

115.5اميره حمدى عبدالوهاب محمد عامر15855

138.5اميره عادل ابراهيم عبدالقادر دراج15856

90اميره محمد السيد عبده النعيرى15857

75اميمه محمد السعيد محمد ابوعليان15858

65انعام حسين على على النعيرى15859

133انوار عبدالقادر عبدالوهاب عبدالقادر خفاجى15860

132.5ايمان عبدالهادى الشاملى عبدالهادى البحر15861

69ايمان محمد على محمد البيطار15862

97ايناس محمد على ابراهيم الفهلوى15863

107.5ايه الرفاعى محمد محمد اسماعيل عبده15864

20ايه شحاته على محمد سلمان15865

131ايه صابر على ابوحشاد15866

76ايه عطا محمد محمد مسعود15867

131.5ايه فايق مصطفى محمد البحر15868

54بوسى السيد محمد محمد شحاته قطب15869

57.5ثريا احمد مصطفى محمد خطاب15870

139.5جهاد جمعه محمود عبدالقادر خفاجى15871

123.5حبيبه يوسف محمد بشر15872
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118حنان خالد محمد مسعود15873

114.5حنان عبدالقادر عبدالوهاب عبدالقادر خفاجى15874

45حنان محمد محمود ابراهيم احمد خليل15875

66.5حنين ابراهيم محمد عبدالصمد سليم15876

125.5حنين السيد محمد عامر15877

133.5حنين حلمى عبده برل15878

123.5حنين عماد مرشدى محمد النعيرى15879

63.5خلود حسن حسن الفضلى السبعاوى15880

120.5داليا ابراهيم محمود محمد مسعود15881

121داليا ابوالفتوح مصطفى ابوالفتوح عبده15882

45.5داليا السيد محمد مصطفى عبدالعاطى15883

99داليا عماد رمضان يوسف القعود15884

48.5داليا يوسف فتحى يوسف الكبريتى15885

113.5دعاء على ابراهيم محمد المالح15886

79.5دعاء محمد رمضان محمد البربرى15887

101.5دنيا مصطفى عبدالهادى عبدالهادى ابونمشه15888

36دينا ابراهيم الشافعى الشافعى عماره15889

119رقيه محمد على مصطفى ابوالنضر15890

104.5ريهام محمد عبدالرؤف محمد صبح15891

123زيزى عبدالرحمن حامد محمد خطاب15892

83ساره محمد خليل محمد قاسم15893

113.5ساميه فريد مصطفى الفاضلى السبعاوى15894

126.5سعاد ابراهيم ابراهيم مصطفى بعلول15895

91.5سعاد ابراهيم محمود محمد ابوغراره15896

65سعاد احمد عبدالصمد احمد النعيرى15897

107.5سعاد احمد يوسف عبدالرحمن مسعود15898

102.5سعاد عبدالستار على عبدالصمد عقيلى15899

136.5سلمى السيد محمد محمودامام15900

129سناء مصطفى محمد مصطفى فراويله15901

131.5سها صابر شحاته شحاته زناته15902

133سهام عبده جمعه عبده غنيم15903

135.5سهيله محمد نسيم البحر15904

119شهد عبدالباسط حسن محمد القط15905

89شهد فتحى ابواليزيد محمد بشر15906

86.5شهد محمد عبدالعاطى محمد سليم15907

59شيماء احمد محمد احمد ابوحجازي15908

105صابرين محمد ابراهيم بسيونى خطاب15909

33صباح السيد محمد احمد ابوفيوض15910
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128صفاء حسن على عبدالقادر العقدة15911

108صفاء عالء فوزى عمر جعفر15912

101.5عال محمود جمعة محمود خفاجى15913

106علياء على محمد ابراهيم ابومهنا15914

57.5فاطمه احمد سعيد محمد سعيد الشرشابي15915

101.5فتحيه مصطفى مصطفى عثمان  البحر15916

107.5فرحه محمود محمد حسن صبح15917

84.5الميس مختار عبدالغني عبدالغني مسعود15918

112.5لمياء الشحات محمدابراهيم الصباغ15919

125.5مؤمنه رضا فتحى محمد نجا15920

128.5مروه ابراهيم جمال عبدالمجبد ابوفيوض15921

54مروه حسن حسن الفضلى السبعاوى15922

117مروه محمد رجب الشهاوى15923

134.5مريم عبدالدايم ابراهيم عبدالدايم النعيرى15924

75مريم عبدالوهاب عبدالصمد منصور النعيرى15925

54.5ملك طه ابراهيم السيد البديوى15926

67.5ملك محمود يحى احمد زناته15927

59منار جابر احمد محمد الخانكى15928

106منار رضا رجب محمود سليم15929

122منار شريف حسين محمد القاعود15930

124منار صبحى على محمد عبداللطيف15931

38منار كمال محمد على القعود15932

137منار محمد محمد محمد نجا15933

129.5منه هللا حسين مسعود سعيد الجندى15934

36.5منه جمال مصطفى ابراهيم النعيرى15935

132.5منه محمد مصطفى محمدالسبعاوى15936

138.5منه محمود مصطفى محمد البحر15937

107منى فرج عبدالعزيز عبدالرحمن عزالدين15938

51مها صبرى السيد شبل بظاظو15939

134نبيله شريف غازى ابراهيم خطاب15940

139ندا محمد السيد عبدالرحمن السيد15941

118ندى حمدى عبدالوهاب محمد صبح15942

127ندى سليمان يوسف عبدالرحيم العباسى15943

58ندى على عبدالوهاب محمد البحر15944

101ندى محمد الدسوقى عبدالهادى البحر15945

93.5ندى محمدى محمد الصغير محمد دراج15946

136.5نرمين عبدالصمد احمد احمد نجا15947

124نور رجب محمود عبده عجوه15948
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130.5نور محمد حمدى يوسف القاعود15949

134.5نورهان ابراهيم ابواليزيد ابراهيم القرضاوى15950

113.5نورهان رضا محمد ابراهيم ابوشرابية15951

126نورهان عبدالستار محمد عبدالستار المالح15952

110نورهان محمد ابراهيم ابراهيم ابومهنا15953

137نورهان مرشدى مختار مرشدى القط15954

127نورهان منير محمد احمد قاسم15955

59.5نيفين يوسف ابوالفتوح ابراهيم نجا15956

115.5هاجر على ابراهيم عبدالحليم السبعاوى15957

122هاجر مختار محمود عطيه خفاجى15958

130.5هاله مصطفى ابراهيم عبدالوهاب البحر15959

122هبه مصطفى مختار مصطفى عامر15960

93هناء هشام امين عبدالجوادعاشور15961

80هند على الشاملى عبدالهادى البحر15962

66هيام ابراهيم عبدالوهاب محمد ابراهيم15963

97.5ورده عبدالوهاب محمود محمدعبيده15964

57والء احمد ابراهيم ابوفيوض15965

101.5والء عبدالصمد محمد عبدالصمد خليل15966

47والء على قطب محمد شحاته15967

38.5وهيبه عبدالمنعم احمد احمد ابوالنضر15968

123ياسمين ابراهيم محمود محمد عبيده15969

130.5ياسمين عبدالصمد السعيدعبدالصمد مخلوف15970

125ياسمين عالء فوزى عمر جعفر15971

126يمنى اشرف حمدى محمد المالح15972

123ابراهيم محمد السيد على زهران15973

106احمد ابراهيم السيد السيد حسن15974

104احمد محمد شلبى عبدالحميد الشرقاوى15975

89احمد محمود يوسف احمد شلفه15976

71.5السيد ايمن السيد زهران15977

50السيد بسيونى ذكى دواد15978

90السيد رجب السيد يوسف عماره15979

97السيد محمد السيد على زهران15980

116.5السيد هاشم محمد حامد الصعيدى15981

127امير احمد ابراهيم مسعود الصعيدى15982

88.5جمال احمد جمال احمد عمرو15983

120جمال الدين احمد امين السيد عمرو15984

80.5رمضان الشحات مختار بسيوني داود15985

81عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمد شلفه15986
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92على شريف على عبدالمنعم ابراهيم15987

92على مصطفى احمد محمد نجا15988

134.5عمار ياسر محمد احمد سعد مبروك15989

109فارس محمد فتوح احمد ابواحمد15990

71.5فارس محمد محمد محمد ابومندور15991

85محمد ايمن السيد بسيونى زهران15992

74محمد سعد كيالنى عبدالقوى15993

56.5محمد صالح محمد محمد داود15994

71محمد عنتر محمد ابراهيم موسى15995

111.5محمد فكرى السيد محمد نصر15996

130.5محمد مهدى محمد حسن المغربى15997

118.5محمد نور الدين محمد علي عياد15998

111محمود محمد عبدالغفار محمد ابويوسف15999

82هانى محمد حسن محمد شلفه16000

51.5ياسين ابراهيم يوسف محمد يوسف نجا16001

100.5اسراء ايمن السيد بسيونى زهران16002

106اسماء عبدالوهاب مرسى على مرسى16003

128.5اسماء محمد امين السيد عمرو16004

139اسماء محمود محمدين حسينى غريب16005

77اسماء معاذ محمد السيد ابوزيد16006

76اسمهان احمد على احمد ابونمشه16007

137االء احمد على احمد عبده16008

79.5االء حسين عطيه حسين على شلفه16009

90.5امال احمد جمال احمد عمرو16010

81امنيه حسب النبى زهران على زهران16011

86اميمة ابواليزيد على على زناته16012

110امينه مصطفى ابراهيم مصطفى عبدالقوى16013

96.5ايمان محمد محمد رزق على شلفه16014

136ايمان محمود مصطفى السيد عمرو16015

131.5بسمله ياسر محمد احمد سعد مبروك16016

70.5بشرى ابراهيم عبدالاله عطيه امام16017

84.5تيسير العبدمحمد زهران16018

133دعاء مختار مصطفى السيد عمرو16019

58.5ذكرى ابراهيم عادل مصطفى حويله16020

121رباب السيد امين السيد عمرو16021

75رشا على كامل بسيونى عبدالحليم16022

80ريهام مصطفى محمد محمد موسى16023

84.5سعده الشحات مختار بسيونى داود16024
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123.5سلمى حسن سامى محمد حسن ابويوسف16025

29شامه رزق محمد محمد ابراهيم ناصر16026

106.5شهد سمير محمد اسماعيل ابواحمد16027

98.5فاطمه شريف محمد ابوالعزم سالم بدر16028

35.5فايزة ابراهيم ابراهيم بركات ابوسعدة16029

110.5مى محمود عبدالفتاح محمد عثمان16030

134مياده محمد عبدالغنى عبدالعظيم عمرو16031

115.5نجاح فتحى شعبان احمد ابوالسعود16032

101.5ندا طارق السيد محمد الصعيدى16033

131.5ندى سعد عبدالفتاح محمد عثمان16034

58.5نورا محمد ابراهيم محمد بركات ابوسعدة16035

133نوره احمد مصطفى احمد شلفه16036

50.5هناء على على محمد زهران الصغير16037

94.5ابراهيم ايهاب ابراهيم محمد الحاوي16038

121.5ابراهيم محمد ابراهيم عبدالسالم غباشي16039

45ابراهيم محمد احمد عثمان االرنب16040

99احمد السعيد سالمه عبده براغيت16041

121.5احمد باهر ابراهيم محمود غالب16042

78احمد حسين محمود درويش الصردى16043

98.5احمد حماده احمد احمد الحداد16044

106احمد حمدي علي حب هللا عياد16045

91احمد راشد محمد عيد راشد16046

40.5احمد عطيه عطيه مصطفى الشكلى16047

58احمد ماهر رمضان السيد المغربى16048

39احمد ماهر محمد محمد بكر16049

67.5احمد محمد ابراهيم عبدالفتاح عبدالكريم16050

2احمد محمد على سعد غباشي16051

30.5احمد محمد محمد محمود الشيخ16052

96.5احمد محمد نصر محمد عبدالبر16053

134.5احمد محمود مصطفى محمود الشيخ16054

132احمد مسعد المحمدى حامد سعيد16055

116.5احمد نصر محمد مغازي عبدالبر16056

138.5احمد وائل محمود مصطفى الصردي16057

20ادهم احمد عبدالغني علي وهبه غالي16058

19اسالم رمضان ابراهيم حامد سعيد16059

21.5اشرف خالد محمد على الوخش16060

25السيد محمد سعد محمد شنقار16061

54.5السيد محمود احمد احمد غباشي16062
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94ايهاب محمد احمد ابراهيم سالم16063

77.5باسم نادر محمد محمد براغيت16064

7.5حازم عبدالحميد محمود محمد السيد16065

45.5حسام السيد محمود علي القفاص16066

132.5حسام حازم السيد احمد محمد عبدالبر16067

50.5حسام حسن على محمد كتكوت16068

24.5حسنى وحيد حسنى عبده براغيت16069

16.5حماده حسن علي حسن الخراشي16070

13.5حماده ياسر ابراهيم زينهم الحداد16071

31حمزه محمد حمزه محمد العربى16072

59.5خالد ايمن بدوى عبده البشتامى16073

46.5زياد السعيد محمود عبداللطيف رمضان16074

70.5شريف خالد رمضان درويش عجوه16075

63.5شوكت مؤمن محمد محمد كتكوت16076

120.5صالح صابر صالح محمد شنقار16077

38.5ضياء احمد سعيد محمد ابوحبيب16078

100.5عبدالرحمن صالح عبدالعال عبدالعال صقر16079

125عبدالرحمن محمد عبدالوهاب خليل البشتامى16080

131عبدالرحمن محمود محمود درويش الصردى16081

83.5عبدهللا محمود عبدالرازق عبده الصردى16082

125.5عبدهللا مسعود محمد عرفه خطاب16083

137عبدالهادي محمد عبدالسالم احمد المال16084

70عبده ابراهيم مصطفى سعد براغيت16085

67.5عبده اسماعيل عبده احمد ابواسماعيل16086

49.5عصام السعيد محمد صالح نجا16087

56على السعيد عبده علي الخراشى16088

124عماد شوكت محمد محمد كتكوت16089

99عمار محمد محمد محمد عياد16090

109.5عمر محمد احمد محمود زمارة16091

116عمر محمد احمد محمود عياد16092

136عمر محمد محمد جميل زكريا ابوسن16093

131عمر ياسر محمد احمد عبده16094

79فارس حمدى احمدمحمد القلينى16095

61.5فارس ربيع يونس محمد القفاص16096

40.5فارس محمد السيد محمد منصور16097

92فتحى ابراهيم فتحى محمود براغيت16098

33كارم محمد سعد محمد غزال16099

39كريم اسماعيل سعد احمد الحداد16100
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82.5كريم سوسه خليل عبده القفاص16101

22.5مؤمن على محمد محمد عياد16102

138.5محمد ابراهيم سعد محمد الحاوي16103

108محمد ابراهيم محمد ابراهيم عياد16104

82.5محمد اسماعيل محمد اسماعيل غباشي16105

45.5محمد السعيد السعيد علي علي16106

17محمد الشحات محمد محمد السنه16107

34محمد حسن السيد محمد شنقار16108

38محمد سعد متولى محمد شرف الدين16109

82محمد صالح هاشم محمد شنقار16110

59.5محمد عبدالحكيم محمد علي الوخش16111

100.5محمد عبدالشافى محمد عبدالشافى حسون16112

58محمد عبدالصمد محمد مسعود غباشي16113

31محمد عبدالفتاح محمد رباح السنه16114

23محمد عثمان احمد عثمان16115

30.5محمد على على محمد الصعيدى16116

37محمد على محمد علي الخمارى16117

108محمد لطفى محمد عبده موافى16118

60محمد محمد عبدالغفار محمد ابوكحله16119

134محمد محمد مصطفى ابراهيم براغيت16120

108محمد محمود سعيد محمد ابوحبيب16121

89محمد محمود عبده خليل الصردى16122

55.5محمد محمود علي ابراهيم بكر16123

67.5محمد محمود علي حسن شتيه16124

62محمد محمود محمد محمد كتكوت16125

49.5محمد ياسر كمال قطب الزفتاوى16126

107محمود ابراهيم محمد احمد حسون16127

108محمود احمد محمد عبدالشافى حسونه16128

131محمود االمير فيصل ماهر فرجانى جابر16129

106.5محمود عبدالكريم محمود محمد عاشور16130

125.5محمود عبده عبدالنبى محمد كتكوت16131

76مصطفى حامد مصطفى محمود الفالل16132

125.5مصطفى حسن مصطفى عثمان16133

112نادر ربيع سعيد علي ابوميره16134

86.5نجيب السيد محمد محمد عبده عجوه16135

103.5نور احمد حسن احمد حسون16136

48هشام محمد يونس ابراهيم الحاوي16137

62.5وليد عبدالسالم احمد محمد البوالقى16138
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115يوسف اسماعيل محمود اسماعيل الدمنهورى16139

112يوسف محمد عيد محمد السنه16140

109اسراء احمد محمد محمد الحداد16141

122.5اسراء بكر محمد نبيل عبده حسون16142

138اسماء محمد عيد محمد عجوه16143

139.5اشرقت ايهاب عبدالسالم عبده ناصف16144

137.5االء رضا محمد نبيل عبده حسون16145

138االء عبدالوهاب السيد مصطفى16146

131.5االء على احمد احمد داود16147

139.5االء محمد محمد على ليحه16148

135.5االء محمد محمود علي عامر16149

129.5امل السعيد المحمدى حامد سعيد16150

127امل نصر محمد رمضان ايوب16151

90.5امنيه امين عبدالصبور محمد الصعيدى16152

132.5اميره محمد محمود على ابوالمجد16153

133.5امينه سعد احمد احمد غباشي16154

96ايمان محمد محمد رفعت شنقار16155

132.5ايمان مسعد السيد عبده عجوه16156

127ايه عبدالحميد محمود محمود فايد16157

89ايه كامل محمد عبدالسميع الزيبق16158

109ايه مصطفى شعبان حجازى دهبيه16159

72بدريه مصطفى عبدالسالم محمود الديب16160

136بسملة محمد محمد يوسف شتيه16161

58.5بسمله اشرف ابراهيم الدسوقى محمد نصير16162

85بسمله عبده عبدالغفار محمد ابوكحله16163

94.5بسمله كامل محمد على شتا16164

134بسنت مرسي مرسي سعد شنقار16165

81تغريد يوسف محمود  درويش براغيث16166

119.5حبيبه على حسن محمد حسن16167

108حسناء حسن محمد حسن الخانكى16168

84حسناء حماده رمضان عبده الشعيته16169

133.5حنين ابراهيم محمد سعد ابوراس16170

81حنين حسني السيد سعد حسن16171

105.5خلود احمد الشحات احمد الصردى16172

28خلود السعودى السعودى مصطفى النجار16173

40دينا محمد عبدالفتاح عبدالمنعم ابوكليه16174

135.5ذكرى ابراهيم محسن ابراهيم16175

94.5رحاب محمد محمود الحاوى16176
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114رحمه ابراهيم لطفى حسن الصعيدى16177

122.5رحمه السعيد بدر عيد مرادن16178

109رحمه عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن الصردى16179

86.5رحمه محمد خليل على براغيت16180

98رحمه محمود جمال مصطفى الصردى16181

136.5رضوى المهدي عبدالغني احمد الحاوي16182

138.5روان حسن علي حسن شراره16183

51ريحاب شريف عاطف احمد حسون16184

135.5ريم حسن محمد علي كتكوت16185

110.5ريم عبده رجب عبده يوسف براغيت16186

137.5ريهام عاطف محمد حسن عجوه16187

89.5سامية ابراهيم حامد ابراهيم حامد سعيد16188

119.5سماح عاطف محمد عبدالجواد الجيزاوي16189

130سماح محمد سعد محمد الخراشى16190

46سمر الدسوقي السعيد علي القماري16191

52شرين فرحات محمود سعد براغيت16192

104شهد ابراهيم عبده محمد الجيزاوى16193

99شهد احمد محمد محمد سالم16194

136.5شهد الحسين محمد محمد عبدالبر16195

138.5شهد السيد السيد عبده عجوه16196

100.5شهد عادل محمد على علي ليحه16197

83.5شهد محمد السعيد السيد عبدالبر16198

106شهد وجيه السيد محمد قنديل16199

112شيماء عصام محمود علي الوخش16200

101.5شيماء محمود محمود محمد الوخش16201

58.5صفاء عبده مسعود عبده براغيت16202

112.5صفاء عماد محمود علي الوخش16203

128عصمت عزالدين احمد محمد الدسوقى16204

46.5غيداء عبدهللا بسيونى الشحات مصطفى االرنب16205

100فاطمه وجيه محمد محمد غباشي16206

90.5فوزية سماره علي علي الخراشي16207

58مديحة فوزى محمد ابراهيم مرزوق16208

60مريم محمد محمد محمود مصطفى16209

139.5مريهان علي محمد علي كشك16210

137.5منار السيد علي حسن عطية16211

72.5منال جابر عبدالحميد علي عوض16212

115.5منه هللا عبدهللا يوسف حسن شتيه16213

135.5منه هللا عزت محمد محمد القلينى16214
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130منه مغازى محمد محمد عبدالبر16215

43مها مصطفى محمد علي شنقار16216

130.5موده محمد حسن محمد حسن16217

101.5مي احمد عبدالوهاب احمد عياد16218

119.5مي ممدوح محمد مصطفى الحاوى16219

97.5ميرنا عبده عبده السيد الجيزاوي16220

57ناديه السيد محمد السيد القفاص16221

87.5ندا ممدوح حســن على الخراش16222

45.5ندى اشرف ابراهيم الشملي الزويكي16223

83.5ندى السعيد رضا محمد الزويكي16224

78نرمين محمود السيد مصطفى عبدالعاطي16225

100.5نرمين يسرى محمد محمد البوالقى16226

84نها ابراهيم حسن علي الخراشي16227

116نور عمرو السيد الشرنوبى عياد16228

62نورا محمد عطيه سعد ابوعصر16229

103.5نوران اشرف محمد العسكرى16230

138نورهان عماد محمد محمد حسن شنقار16231

136.5نورهان ياسر ابراهيم محمود ابوزيد16232

113نورين محسن احمد خليل براغيت16233

120نيره وجيه محمد محمد غباشي16234

133.5هاجر عبدالعزيز عبدالعزيز محمد فايد16235

123.5هاجر محمود محمد محمود براغيت16236

64.5هايدى محمد محمود مسعود براغيت16237

97هيام عبدالسالم صبري عبدالسالم عجوة16238

136.5ياسمين محمود محمد عبدالفتاح الحسيني16239

69ابراهيم احمد رجب سعد غانم16240

61ابراهيم حمزه ابوزيد محمد ابوزيد16241

82.5احمد ابراهيم محمد ابراهيم دياب16242

57احمد احمد محمد مصطفى سالم16243

95احمد حسن محمد محمد زيدان16244

73.5احمد شوقى محمد محمود فايد16245

81احمد محمد السعيد على مصطفى نصرالدين16246

74احمد ياسر احمد محمود سالم16247

93ادم محمد محمد عبده المظالى16248

71.5اسالم ممدوح سعيد الحداد16249

55.5السعيد محمد السعيد عيسى المصرى16250

56حسام رجب ابراهيم محمد النجار16251

116.5حسن صابر ابوالمكارم محمد المغنى16252
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64حسين ايهاب السيد عبداالله الحداد16253

130حسين جالل محمد احمد عبدالهادى16254

112حمدى ماهر محمد محمد سالم16255

91.5رضا وجدى عبده محمد المصرى16256

91زياد محمد محمد مصطفى الحداد16257

84شوقى زين العابدين محمد محمود المظالى16258

116.5صابر هشام المهدى عبدالقادر الخطيب16259

127طارق احمد محمد محمود ابوسعده16260

118عاصم عادل حافظ عبدالسالم عتمان16261

114.5عبدالرحمن السيد ابراهيم محمد المغنى16262

96.5عبدالرحمن محمد ابراهيم محمود الناقه16263

116عبدالرحمن محمد محمد محمد زيدان16264

91عبدالرحمن محمود محمدعبدهللا فايد16265

131عبدالرحمن محمود محمود محمود الجندى16266

94عبدالرحمن محمود محمود محمود السنهورى16267

110.5عبداللطيف اسامه عبداللطيف قطب سالم16268

69.5عبدهللا احمد محمد احمد سالم16269

84.5عبدهللا رضا عبدهللا ابراهيم حمادة16270

120عبدهللا محمد عبدهللا محمد فايد16271

55.5عمار ابراهيم مصباح قطب القفاص16272

126.5عمر محمد فرحات ابوالفتوح ابوشهبه16273

108.5مازن اشرف محمود محمد ابوسعده16274

122ماهر محمد السيد على شنقار16275

74محمد احمد احمد احمد سالم16276

109.5محمد اشرف محمد محمد سالم16277

53.5محمد الرفاعى الرفاعى محمد الشرقاوى16278

84.5محمد السباعى حسن السباعى المظالى16279

95محمد السيد محمد السيد فايد16280

97.5محمد جالل رشاد عبدهللا الناقة16281

115.5محمد حاتم خالد التابعى عتمان16282

126محمد حسن ابوالمكارم محمد المغنى16283

68.5محمد رشاد محمد محمد الحمضى16284

128.5محمد رضا محمد الحفناوي16285

94.5محمد سعيد رشاد خليل ابراهيم16286

100.5محمد عبدالحميد عبدالحميد حسن حمادة16287

124.5محمد عبدالعزيز محمد محمد السنهورى16288

104.5محمد عزت ابراهيم محمد ابوشهبة16289

120محمد عصام ابراهيم حسن الملط16290
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79محمد فؤاد شعبان محمد المصرى16291

82.5محمد ماهر السيد السيد فايد16292

57.5محمد محمد احمد احمد سالم16293

134محمد محمد احمد محمد سالم16294

63.5محمد محمد محمد حامد الدكر16295

84محمد محمد محمد رزق عبدالهادى16296

86محمد محمود محمود محمود سالم16297

112محمود رضا مكرم عبدالمجيد زيدان16298

99محمود سعيد محمد العويسى16299

109.5محمود سعيد محمود على منصور16300

124محمود سعيد مختار محمد ابوزيد16301

112.5محمود صالح ابراهيم محمود الناقه16302

50.5مصباح عبدالحميد مصطفى مصطفى النجار16303

89.5مصطفى محمد مصطفى محمد الحداد16304

94.5هادى محمد فتحى محمد شنقار16305

138.5هشام حمدى سعد محمود ابوسعده16306

133ياسر السيد محمد السيد سالم16307

121يوسف اسامه محمد محمد سالم16308

97يوسف محمد السيد حسن حماده16309

138.5يوسف محمود محمود محمود الجندى16310

137.5اسراء خميس فوزى محمد الحمضى16311

53اسما ء محمود محمد محمود فايد16312

132اسماء السيد عبدالسالم عبدالسالم سالم16313

128اسماء حمدى محمد محمد المغنى16314

134.5اسماء محمد ابراهيم خليل المصرى16315

123االء محمود عبدالغنى محمد فايد16316

127.5االء محمود محمود محمد فايد16317

138.5امانى محمد سعد على فايد16318

125امل محمود محمد محمود سالم16319

139.5انجى حسنى عبدهللا حسن منصور16320

127ايمان على على شنقار16321

131ايمان مصباح محمد محمود سالم16322

113ايناس متولى محمد احمد عبدالهادى16323

138.5بسنت خميس ابراهيم حسن حماده16324

133حسناء فتحى محمد محمد شنقار16325

132.5حنين محمد ابوالفتوح محمود الحداد16326

137.5خديجه رضا التابعى عبدالسالم عتمان16327

117.5داليا السيد السيد السيد صالح16328
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129.5داليا محمود فتحى محمود العويسى16329

86.5دنيا شعبان ابراهيم السيد القفاص16330

86دنيا ماهر محمد فرج الحمضى16331

131.5رؤى عادل حافظ عبدالسالم عتمان16332

52رحمه العربى العربى السيد خليفه16333

74.5رحمه محمد محمود محمود السنهورى16334

43.5رنا صابر محمد السيد الناقه16335

128ريهام رضا ابراهيم السيد القفاص16336

135ريهام محمد سعد محمد سالم16337

12.5سعده الشحات محمد محمد زيدان16338

88سماح السيد محمد عبده المظالى16339

56.5شاكيناز فارس رشاد ابوالفتوح ابوشهبة16340

30.5شاهندا ايمن راغب  محمد ابوشادى16341

30شريهان رمضان على محمد فايد16342

129شمس مصطفى مصطفى محمود سالم16343

135.5شهد السعودى محمد محمد سالم16344

135.5شهد حلمى سعد محمد فايد16345

136شهد عبدالباسط محمد عبدالمجيد زيدان16346

120.5شهد مصطفى مصطفى محمود سالم16347

80.5شيماء محمد صالح عبدالحميد سالم16348

137عبير حسنين عطيه حسنين المصرى16349

133عبير رجب رجب سعد غانم16350

120.5عبير سعد علي علي عياد16351

79علياء مجاهد محمد محمد ابوقمر16352

52فاتن ابوالفتوح محمد عبدالفتاح الحفناوى16353

59.5فرحه محمد حامد محمد الغنام16354

119مروه عزت السعيد عبدالمعطى الغنام16355

39.5منار محمود محمود محمود سالم16356

129.5منةهللا عبدهللا محمد عباس الصعيدى16357

124مى احمد محمود احمد سالم16358

101.5نانى محمود مسعود احمد الحداد16359

118.5ناهد محمد مصطفى عبداللطيف قنبر16360

138.5نجالء محمد محمد محمد ابوجاموس16361

126.5ندى رضا محمد محمد لبن16362

139.5ندى سامى محمد محمود سالم16363

124نهله ياسر محمود السيد صالح16364

89نورهان اشرف محمد احمد الحمضى16365

87نورهان جابر ابراهيم ابراهيم المظالي16366
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129هاجر السيد محمد السيد ابومنديل16367

127هاله محمود السيد حسن حماده16368

41هنيه على عاطف على فايد16369

116.5هيام محمد عبدالحميد محمد سالم16370

133.5وسام محمد فتحى عبدالمجيد زيدان16371

139.5وفاء محمد محمد سعد فايد16372

136.5يارة شوقى محمود السيد سالم16373

139يمنى محمد محمود عبدالحميد سالم16374

99ابراهيم رضا عبدالصمد عبدالسالم عبدهللا16375

86احمد ابراهيم حامد رمضان سيد احمد16376

111.5احمد ابراهيم محمد محمدنصار16377

114.5احمد سعيد احمد عبدالحميد المنشلينى16378

119.5احمد صالح عبدالمجيد هنداوى ابوزور16379

110احمد طارق محمود عبدالستارالسهيت16380

102.5احمد عبدالسالم محمود عبدالسالم دياب16381

121.5احمد عبداللطيف رمضان محمد الجرف16382

39.5احمد ماهر محمود رمضان بندق16383

89.5احمد محمد ابراهيم عبدالعزيزابراهيم16384

51.5احمد محمد عطيه محمد بندق16385

112احمد محمد محمد محمد غريب16386

102احمد منشاوى على محمد ابوعبيد16387

85.5احمد ياسر احمد عبدالفتاح ابوزور16388

90.5اسالم محمد الدسوقى مصطفى رهوان16389

128اسالم محمد محمد سالمه خضر16390

127اكرامى ايهاب محمد عبدالهادى الصباغ16391

64السعيد احمد السعيد فهيم صالح16392

55.5السيد ابراهيم عطيه محمد السيد بندق16393

118.5السيد شعبان مندور عبدالحليم الجروانى16394

123بكر عبدالرازق بكر محمدالجروانى16395

99حامد اشرف حامد محمد جاب هللا16396

139.5حسن عادل محمد حسن غريب16397

124.5حسن وليد حسن عبدالرحمن ابوقمر16398

130.5خالد محمد مسعد محمدصالح16399

104زياد عبدالعزيز مسعود عبدالعزيزيحيي16400

84.5شريف عبدالحليم كامل شعبان بدير16401

135.5عادل السيد عبداللطيف السيد حسين16402

137.5عبدالرحمن السيد ممدوح السيد سعد16403

109عبدالرحمن حمامه محمد رضوان الفقى16404
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62.5عبدالعزيز محمود عبدالعزيز محمد السهيت16405

62.5عبدالعزيز مسعد عبدالعزيز حسن بندق16406

76عبدالمؤمن وجيه عبدالمؤمن خليل مجر16407

83.5عبده محمد عبدالعزيز سعدرزق16408

132عرفه مسعد السيد سالمه خضر16409

117عزت محمود عبدالونيس السيدابراهيم16410

114عصام محمد محمد على السهيت16411

136عالء وليد ابراهيم ابراهيم الخابيه16412

132.5على السعيد رمضان عبدالفتاح فرج16413

129علي عبدالحميد محمد محمود الصباغ16414

103.5عماد عبدالمجيد كمال على البرلسى16415

108.5عمر عبدالمجيد شوقى عبدالمجيد القصير16416

137.5عمرو محمد عبدالحميد محمودالصباغ16417

124فهد عبدالسالم محمد محمود الصباغ16418

91محمد ابراهيم عبداللطيف عنترمعلوف16419

117محمد احمد شعبان محمد مسعود16420

90.5محمد اشرف عبدالمجيد علي الصعيدى16421

63محمد اشرف فتح هللا بسيونى الدالل16422

136محمد اشرف محمد احمد رهوان16423

85.5محمد السيد حامد محمد الجرف16424

94محمد السيد عبدالحميد مطصفي البنا16425

104.5محمد السيد عبدالرحمن على الجرف16426

116محمد بسيونى خليل غريب16427

125محمد رافت مصطفى الفقى16428

132.5محمد رضا الشحات عبدالحميدعامر16429

133محمد رمضان رمضان عبدالعزيز رزق16430

100.5محمد عبدالحميد ابراهيم سعدعامر16431

116.5محمد عبدالستار ابراهيم عبدالستارنصار16432

63محمد عز الدين محفوظ عبدالستارالسهيت16433

114.5محمد قطب رزق احمد شعله16434

55محمد قطب محمد سليمان غريب16435

111محمد ماهر محمد عبدالسالم النجار16436

97محمد مصطفى محمد محمد برغوت16437

132محمد ناصر خليل عبدالهادى السهيت16438

109.5محمد ياسر عبده عبده جبر16439

123.5محمود احمد محمود ابوزور16440

64محمود احمد محمود عبدالعاطى بحيرى16441

95.5محمود عبدالعاطى رزق مسعود16442
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54محمود فتحى عبدالحميد ابراهيم ندا16443

124محمود محمد عبدالحميد ابراهيم عيسي16444

119محمود محمد فتحى السيد بندق16445

125محمود محمد محمود ابراهيم رضوان16446

127.5محمود هاني محمود محمد عامر16447

101مروان على عبدالفتاح عبدالفتاح ابوجاموس16448

84.5مسعد سامى عبدالحليم احمد غريب16449

53مصطفى محمد محمد رزق منسى16450

120مصطفى محمد مصطفى عبدالحميد الشيخ سليمان16451

112مصطفى محمد مصطفى عبدالونيس ابوزور16452

102مصطفي مصباح مصطفي محمود الصباغ16453

86هشام محمد عبدالهادي شلبى بندق16454

43.5وجيه السعودى محمد جاب هللا16455

69.5يوسف محمد محمد احمد المنسى16456

132.5اروى فيصل محمد مرسي هيكل16457

123اسراء مسعد السعيد ابراهيم رضوان16458

50.5اسماء عبدالقادر عبدالحميد محمدالفقى16459

118.5امل السيد محمد خليل منسى16460

135امل حاتم عبدالرحمن عبداللطيف ابوقمر16461

125امنيه صفوت عبداللطيف مصطفى ابوزور16462

125.5امنيه محمد عبدالرازق على محمود16463

34.5اميره ابراهيم منصور محمدغريب16464

92.5اميره عبداللطيف عبدالقوى عبداللطيف ابوطاحون16465

136ايمان السعيد على محمد  ابوعبيد16466

135ايمان خالد رزق مسعود16467

119.5ايمان رمضان عبدهللا يوسف الجمل16468

121.5ايمان عبدالعظيم عبدالخالق سعد عياد16469

131.5ايه احمد ابراهيم عبدالستارنصار16470

135.5ايه ماهر عبدالفتاح عبدهللا16471

136ايه محمود على محمد ابوعبيد16472

75بسمله محمد عبدهللا عبده عسل16473

67بسمه عبدالمنصف عبدالمؤمن عبدالمنصف غريب16474

120.5بسمه محمد عبدالعظيم احمد السكرى16475

114.5حنين زهير سعدى ابوزور16476

115.5حنين طارق عبدالعزيز محمد الشهاوى16477

125خلود خالد عز الرجال احمد مسعود16478

122.5خلود محمد محمود محمد منسي16479

123.5دنيا ابراهيم محمد عبدالفتاح فرج16480
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113دنيا فوزى عباس محمد غريب16481

68.5دنيا محمد فوزى بسيونى زيدان16482

131.5رضوى ابراهيم محمد محمد نصار16483

123رضوى عبدالعزيز عبداللطيف مصطفى الفقى16484

127روان الشحات عبدالمولى محمد محمد نصار16485

134روان ايمن عبدالعزيز محمد الشهاوى16486

126.5روان فاكر عبداللطيف محمد القصير16487

130.5ريم عبدالرحمن عبدالمنصف جاب هللا16488

126ريهام عبدالجواد عبدالمجيد محمد ابوزور16489

126زينب عبدالمجيد محمد محمد الكردى16490

58سارة السيد محمد السيد عبدالرازق16491

134سحر عابد ابواليزيد عبده مسعود16492

50.5سمر مسعد مجاهد عبدالهادى الصباغ16493

66.5سها عبدالمجيد ابراهيم سعد داود16494

126سهيله عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى البنا16495

65سوسو محمد السيد عبداللطيف جبر16496

41.5شروق التميمي مغازي التميمي الغروبي16497

128شروق السيد محمد محمد الصباغ16498

62شهد السيد عطيه محمد بندق16499

108.5شهد عادل فتح هللا بسيونى الدالل16500

129.5شهد عبدالحليم صدقى عبداللطيف نصار16501

110.5شهد قنديل قنديل محمود الصباغ16502

123شهد محمد المنشاوى رمضان الجروانى16503

115شهد محمد عبدالمعطي محمد ابوزور16504

137.5شهد محمد عالم حسننين الغروبي16505

126شهد يوسف عزت عبدالمجيد الفقى16506

138.5شيماء عبدربه محمد عبدربه السنباطى16507

134شيماء محمد عز الرجال احمد مسعود16508

122.5عبير محمد صالح عبدالحى صالح16509

126.5عزه عصام الدين محمود عبدالستار غريب16510

121.5عفاف عبدالرحمن برهامى عبدالرحمن يحي16511

131علياء اشرف حامد رمضان الباجورى16512

128علياء محمد ابراهيم بيومى الغروبى16513

137.5عيناء محمد سعد اسماعيل الورقي16514

121.5فاتن عبدالفتاح محمد مغازى عبدالفتاح رجب16515

109.5فاطمه عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد يحيى16516

102.5فوزيه السعيد السعيد فهيم صالح16517

120.5فيفى اكرامى محمد عبدالهادى الصباغ16518
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126.5ملك محفوظ احمد عبدالستار عطيه16519

139مى السعيد عبدالهادى ابراهيم بندق16520

121.5مي خالد شعبان عبداللطيف الصباغ16521

88مى عز الدين محفوظ عبدالستار السهيت16522

83.5مى مسعد احمد محمد يحيى16523

105ندى احمد عبدالرحمن احمد جاب هللا16524

137ندى سعد رزق مسعود16525

90.5ندى عادل عبدالمنصف عبدالغني غريب16526

139ندى محمد على مرسى بحيرى16527

106.5ندى مرسي عبدالونيس مرسي هيكل16528

139.5ندى مصطفى محمد مصطفى المقدم16529

135ندى منير محمد يوسف بندق16530

138.5ندى وليد عثمان محمد عثمان غريب16531

108نورهان عبدالحليم عبدالمنصف عبدالرؤف دهمه16532

106نورهان محفوظ احمد عبدالستار عطيه16533

138.5نورهان محمد عبدالمقصود محمد مسعود16534

97.5نورهان مفرح محمد عبداللطيف الجرواني16535

75.5نورهان وجيه محمد محمد جاب هللا16536

111هاجر عبدالعزيز عبدا لمجيد على الصعيدى16537

134.5هاجر محمد عبدالحميد عبدالستارابوسالمه16538

139.5هاجر مسعد محمد ابراهيم الشيخ سليمان16539

59.5هاله احمد السعيد فهيم صالح16540

58هدايا عبداللطيف عبدالمولى عبداللطيف يحيى16541

131.5يارا الشحات عبدالمولى محمد محمد نصار16542

134.5يارا محمود عبدالعزيز مشرف عامر16543

114ياسمين امين محمد على على16544

112.5ياسمين محمد عبدالحميد عبدالستار غريب16545

98.5ياسمين ياسر محمد بيومى الغروبى16546

94ابراهيم كامل على محمد يونس16547

99ابراهيم محمد ابراهيم احمد16548

79.5احمد ابراهيم عبدالفتاح عبدالحميد السقا16549

83.5احمد ابراهيم محمد احمد الديب16550

137.5احمد خضر حموده بسيونى الجزار16551

68.5احمد سامى فتحى محمد القاضى16552

48احمد شعبان ابراهيم محمد علوان16553

49احمد صابر احمد احمد نافع16554

91احمد صبحى احمد ابوموسى16555

128احمد عبدالسالم محمد عبدالسالم ابودالل16556
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108.5احمد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد ابوشفه16557

40.5احمد عبده ابراهيم محمد التيل16558

122.5احمد لطفى محمد محمد غريب16559

99احمد محمد صابر عزب16560

110.5احمد محمد عبده محمد ابوالفضل16561

87احمد محمود حسن محمود ابوخضره16562

80.5احمد محمود سالمه محمود راجح16563

50.5احمد منصور مدحى ربيع الشالوى16564

132احمد منصور نصر مغازى النجار16565

134.5احمد هشام احمد فؤاد احمد القاضى16566

78.5احمد ياسر احمد ابراهيم عبدهللا16567

65.5ادهم عماد محمد اسماعيل العبد16568

70اسام محمد اسماعيل محمد الضبيي16569

66.5اسامة عيسي يونس ابراهيم محمد16570

6اسامه محمود رمضان محمد الخواجه16571

84اسالم عبدالمؤمن عبدالسالم محمد الشهاوى16572

74اسالم محمد بسيونى ابوسكين16573

40.5اسالم مسعد محمد محمد ابوحمره16574

80.5اكرم عبدالسالم عبدالسالم احمد الخوجه16575

136اكرم محمد محمد عبدالسالم ابوخضره16576

90اكمل اسامه سمير يوسف مرزوق16577

58.5الحسن جمال على محمد يونس16578

64الحسين جمال على محمد يونس16579

47السيد عبدالجواد عبدالجواد محمد نافع16580

40.5السيد عبده ابوالوفا محمد العباسى16581

84برهامى رضا رمضان محمد زيان16582

97جالل عبدالسالم جالل عبدالسالم تليمه16583

71حسام حسن عبدالمجيد عبدالمجيد العريضه16584

66.5حسام حسنى محمود طه الشالوى16585

118حسام عوض عبدالرحمن عبدالرحمن ريحان16586

85.5حسام مبروك محجوب ابوشفة16587

72.5حسام محمد احمد محمد البحيرى16588

47.5حسن على حسن محمد ابوضيف16589

42.5حسين ياسر محمد محمد شلبى16590

62حماده رضا على بسيونى سالم16591

45حماده محمد ابوالحسن درويش قالوة16592

68خالد ابوالنجاه محمد ابوالنجاه جميل16593

84خالد رضا ربيع احمد جادو16594
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121.5رمضان محمد ابواليزيد يونس16595

123.5زغلول عوض عبدالسالم محمود فايد16596

83سامح محمد زكي محمود عبدالعزيز16597

62.5سامى خالد احمد محمد ابوالفضل16598

71.5سامى فاروق على السيد ابوالفضل16599

72سامى هانى مسعد محمود ابوشقه16600

65سعد عادل عطوه عبدالقادر جادو16601

62.5سعيد السعيد محمد السيد شوش16602

117سعيد محمد مختار مصطفى حبوظه16603

128.5سعيد مصطفى سعيد عبدالحافظ الزغبى16604

117.5سالمه وائل محمد ابراهيم عبدهللا16605

111.5شادى رضا محمد حسانين يونس16606

123صابر السيد صابر السيد يونس16607

132.5صدقى احمد محمود ابراهيم باشا16608

80.5طارق السيد محمود مصطفي النفاتى16609

77.5طلعت محمد طلعت سيد احمد باشا16610

126عاصم مسعد محمد ابراهيم الشالوى16611

125.5عبدالرحمن ابراهيم رزق ابراهيم الجزار16612

94عبدالرحمن ابراهيم رزق عبدالسالم تليمه16613

51عبدالرحمن تاج ابراهيم اسماعيل العجمي16614

128عبدالرحمن محمد ابوالفتوح ابوشقه16615

30.5عبدهللا احمد محمد مصطفى شتا16616

0عبدهللا مسعد ابراهيم احمد الشالوى16617

86عبدهللا هانى صيام احمد يونس16618

96.5عبدة اسماعيل احمد اسماعيل عبدالكريم16619

132عبده محمد عبدالمجيد عبدالقادر ابوخضره16620

49.5عبده محمد مصطفى محمد تفال16621

129.5عصام ياسر رجب عبدالرحمن المازنى16622

52.5على حمدى على عبدالعزيز ابوالفضل16623

120.5على على سالم على سالم16624

55عماد باسم عوض عبدالمجيد عبدالدايم16625

59.5عمار الحسينى احمد احمد القاضى16626

122.5عمر حامد السيد محمد ابوفجور16627

133عمرو عبدالمنعم عبدالبر حسن الحصرى16628

90فتح هللا محمود احمد احمد سيد احمد ابوفجور16629

84كريم سامح محمد رمضان فرار16630

46.5كريم صبرى كامل حماده زياده16631

99.5كريم طارق محمد محمد مهنا16632
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81كريم محمد محمد العبد16633

105كريم ميمى محمد محمد الخواجه16634

102محمد ابراهيم محفوظ الشيخ عبدالحميد16635

86محمد احمد ابراهيم احمد الحناوي16636

49.5محمد احمد صيام احمد على16637

46.5محمد احمد محمد احمدبسيونى16638

86.5محمد احمد محمد محمد اسماعيل16639

91محمد احمد محمد موسى رطيل16640

104محمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل عمر16641

108محمد اشرف خميس بسيونى حبوظه16642

102.5محمد السيد الحيطاوى ابراهيم الحداد16643

90محمد السيد عبدالسالم عبدالعزيز16644

64.5محمد بسيونى على الجزار16645

133.5محمد خضر حموده بسيونى الجزار16646

85.5محمد رضا سعيد محمد الخواجه16647

89.5محمد رضا صالح عبدالعزيز السقا16648

128.5محمد رمضان رمضان عبده الفرنوانى16649

132.5محمد سامى خميس بسيونى يونس16650

134محمد سامى عبدالمجيد احمد الجزار16651

135.5محمد سعيد محمد ابراهيم بركات16652

123.5محمد سعيد مصطفى عبدالحافظ الزغبى16653

95.5محمد سمير مدحى ربيع الشالوى16654

63.5محمد شريف طلعت سيد احمد باشا16655

137محمد صابر عباس عباس يونس16656

61محمد صبرى محمد محمد السقا16657

93.5محمد صفوت محمد ابراهيم الفار16658

64.5محمد قطب احمد قطب عبدالدايم16659

97.5محمد محمد صابر عزب16660

132محمد محمد محمد احمد الجمل16661

121محمد ناصر عبدالعزيز حسن الدماطى16662

94.5محمد نبيل رزق ابراهيم الجزار16663

72.5محمود احمد محمود محمود فايد16664

135محمود جمعة عبدالسالم جمعة كديرة16665

137.5محمود رجب ابراهيم محمد جادو16666

79محمود صابر عبده محمد الشباسى16667

75.5محمود كمال احمد عيسى يونس16668

108.5محمود محمد حمامه احمد ابوشقه16669

33.5محمود محمد محمد عبداللطيف يونس16670
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27.5محى عوض عوض محمد زيان16671

40مسعد محمد مسعد ابراهيم النجار16672

111مسعد نادر مسعد محمود ابوشقه16673

136مصطفى شعبان رجب احمد الحناوى16674

129مصطفى فارس كامل عبدالواحد جاد16675

105مصطفى مسعد رمضان عبده الفرنوانى16676

119مصطفى مسعد سعيد عبدالحافظ الزغبى16677

80منصور عبدالسالم اسماعيل محمد اسماعيل16678

56.5نبيل ابراهيم محمد احمد وفا16679

51نور شحته رشاد نور القاضى16680

113.5هشام مسعد احمد محمد عطاهللا16681

49.5وليد عالء خميس بسيونى حبوظه16682

89ياسين محمد عثمان محمد ابوعبيد16683

65يوسف اشرف محمود محمد عبدالدايم16684

126.5يوسف حلمى عبده عبدالرحمن القاضى16685

75يوسف سعيد مسعد بسيونى يونس16686

85يوسف مجاهد عوض محمد القاضى16687

127يوسف محمد فوزى محمد البرى16688

96.5يوسف وجيه سعد على الشالوى16689

128اسراء جالل محمد عبداللطيف فايد16690

43اسراء سعيد محمد احمد حميده16691

136اسراء صالح محمد احمد يونس16692

131اسراء وليد جالل عبدالسالم تليمه16693

136.5اسماء محمد مصباح محمد الدماطى16694

58.5اسماء محمود حامد يوسف الخواجة16695

124اسماء مسعد محمد عوض ابوضيف16696

134االء طارق ربيع محمد موسى16697

93.5االء عبدالسالم عبدالسالم يوسف فرار16698

128االء فوزي رمضان عبدالرحمن عبدالعزيز16699

136الشيماء عبدالسالم عبدالسالم عبدالرحمن راجح16700

34الشيماء محمد عبده عبدالرحمن القاضى16701

136.5الميره محمود محمد بسيونى الشيخ16702

139.5امنيه محمد رمضان محمد عبدالغنى16703

122اميره محمد محمد احمد تفال16704

138.5اميمة رمضان محمد عبدهللا سالم16705

134اية محمد الكومى محمد حالوه16706

91.5ايمان السيد رمضان محمد راشد16707

136ايمان على محمود على عيسى16708
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133.5ايمان مختار محمد عطيه حبوظه16709

25.5ايمان نادى جابر محمد16710

67.5ايمان هشام ممدوح سعيد مرعى16711

134.5ايه احمد عبدالسالم محمد الشهاوى16712

89ايه احمد محمد محمد الجزار16713

118.5ايه اسماعيل ابراهيم ابراهيم يونس16714

119.5ايه رضا زكي مصطفي موماى16715

137.5ايه عبده رشاد الصرصار16716

135.5ايه قطب عطيه محمد حبوظه16717

126ايه محمد ابوالمجد محمد ابوشقه16718

78بسمله ناصر عطوه عبدالقادر جادو16719

137تسنيم محمد على احمد محفوظ16720

42جيهان حامد احمد محمد البحيرى16721

139حنين نبيل اسماعيل سعد الشيشينى16722

138خلود عصام محمد احمد رطيل16723

127داليا محمد احمد على رطيل16724

59.5دنيا محمد محمد على احمدين16725

110رحاب سامي عبدالسالم عبدالسالم باشا16726

47.5رحاب صبحى محمد محمد شلبى16727

127رحاب محمد بركات خليل بركات16728

108.5رحمة احمد مختار على سالم16729

119.5رحمه احمد عصران محمد تفال16730

121رحمه رشدى خميس بسيونى يونس16731

121.5رحمه رشدي سعد محمد العريضه16732

60.5رحمه رمضان محمد عبدالمجيد العريضه16733

78رحمه عماد محمد عبدالرحمن الشهاوى16734

136.5رحمه محمد محمد احمد ابوضيف16735

130رشا رضا سعيد محمد حسين16736

121.5رضوى وليد محمد احمد الجمل16737

138.5رنا البربرى مبروك محمد ابوشقه16738

130رنا رضا محمد احمد الشالوي16739

138.5رنا محمد اسماعيل محمد العبد16740

81.5ريهام سامي عوض محمد ابوحمره16741

131.5زينب احمد محمود احمد شهاوى16742

139.5ساره سعيد محمود احمد عبدهللا16743

137سجا ايمن محمد محمد السقا16744

122سعاد ناصر ابراهيم سيداحمد زيان16745

132.5سما رضا محمد احمد الشالوي16746
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85سماح بسيونى محمد عبدالمجيد عبدالدايم16747

114.5سماح وافى ربيع احمد جادو16748

71سمر سمير يوسف محمد الخواجه16749

94سميره شريف محمد محمد الخواجه16750

116سميه رضا سعيد عبدالرؤف يونس16751

70سهيله محمد على ابراهيم ابوشقه16752

112شذا يسرى عبدالسالم احمد ابوالفضل16753

138شروق شعبان محمد السيد يونس16754

126.5شهد اسامه احمد محمد راشد16755

131.5شهد اسماعيل رزق اسماعيل العجمى16756

133.5شهد اسماعيل عبادة فتح هللا العجمى16757

91شهد بسيونى على محمد يونس16758

91.5شهد عصام مخلوف الزغبى16759

87شهد محمد محمد محمد النجار16760

14شيماء صابر ابوالمجد ابوالمجد اسماعيل16761

112.5شيماء مرجان مرجان محمد فايد16762

82صفاء محمد نصرالدين عبدالرحمن عماره16763

116.5عايدة برهامى الصاوى راضى16764

58عزه محمود احمد عبده العباسى16765

138عزيزه محمود عبده عبدالسالم العبد16766

132عفاف فتح هللا احمد احمد ابوفجور16767

72علياء نبوى ابراهيم سيداحمد زيان16768

85.5غاده رجب عبدالمجيد بسيونى16769

105.5غاده محمد محمد اسماعيل العبد16770

100.5فاطمه احمد عبده محمود فايد16771

122.5فاطمه رمضان احمد يوسف الشيخ16772

93فاطمه عبدالنبي محمد سيد احمد زيان16773

55.5فتحيه حمدى صالح عطيه صالح16774

47.5فرحه صبرى رجب سعيد الخواجه16775

87.5كنزى محمد مصطفي مصطفي النفاتى16776

135.5لبنى عبدالعزيز حسنين محمد ابوضيف16777

138ليلى صفوت عبدالسالم حافظ ابوشقا16778

135مرفت ابراهيم انيس محمد الخواجة16779

136مروه وليد السيد محمد السيد البنا16780

95.5مريم سعيد ابراهيم محمد المحالوى16781

103.5مريم سعيد محمد محمد مومية16782

129.5ملك ابراهيم محمد محمد الشالوى16783

129.5ملك محمد عزيز محمد كريم16784
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134ملك محمد عوض السيد ابوشقه16785

58منار شعبان عبدالمجيد عبدالسالم ابوخضرة16786

92.5منار محمود رياض محمد يونس16787

133.5منه هللا مجدى محسوب احمد الشالوى16788

119.5منه حماده سعيد محمد الجزار16789

105.5مى رمضان عوض محمد ابوحمره16790

138.5ميسون فتح هللا محمد فتح هللا بركات16791

137.5ندى اشرف على ابراهيم ابوشقه16792

133.5ندى بسيونى محمد الشرنوبى يونس16793

97.5ندى سعد محمد محمد ابراهيم16794

139.5ندى عبده عبدالحميد عبده السقا16795

66.5ندى عصام شعبان محمد بدران16796

136ندى نورالنبى ابراهيم سيداحمد زيان16797

86نضال وليد خميس بسيونى حبوظه16798

118.5نغم احمد على احمد محفوظ16799

53.5نغم رزق صالح تليمه16800

127نهال مرجان مسعد محمد فايد16801

138نوران ابراهيم ابراهيم محمد ابوخضرة16802

131.5نورهان ايمن عبدالسالم يوسف فرار16803

130.5نورهان سامى رياض محمد ابوالفضل16804

67نورهان عبداللطيف محمد عبداللطيف خضر16805

43.5نيره رمضان الحيطاوى ابراهيم الحداد16806

131.5نيره على محمد على السقا16807

65.5نيللى هشام عبدالسالم ابراهيم تليمه16808

42.5هاجر اسماعيل رزق اسماعيل شلبي16809

109.5هاجر ظريف احمد احمد ابوشبانه16810

117هاجر عزمى عبدالجليل احمد ابراهيم16811

93هاله كمال احمد محمد الجزار16812

131.5هبه محمود محمد محمود ابوقوره16813

132هدى محمود سالم على سالم16814

132هنا برهامى برهامى ابراهيم ابوالفضل16815

135.5هناء محمود احمد محمود ابوخضره16816

139هند رمضان فتحى محمد القيم16817

51.5هويدا ياسر ممدوح محمود ياسين16818

101.5والء عزيز محمد محمد عبدالدايم16819

131.5ياسمين سعيد فتح هللا عبدالحميد شلبى16820

94ياسمين عبدهللا محمد الكومى قاسم16821

128ابانوب هانى حنا اسكندر16822
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12.5ابراهيم جمال محمد ابراهيم المحالوى16823

38ابراهيم محمد ابراهيم محمود بدارن16824

85ابراهيم محمد محمد عبدالعزيزالسنطاوى16825

39.5احمد ابراهيم االمير الجدى16826

80.5احمد ابراهيم عبدالمقصود عبدالفتاح مطر16827

117.5احمد ابراهيم محمد  حسن الهوارى16828

116.5احمد ابوالمكارم محمد احمد ابودفشر16829

83احمد احمد محمد احمد الجمال16830

88.5احمد اسماعيل بسيونى اسماعيل دعبس16831

125.5احمد الحسينى محمد احمد العونى16832

56.5احمد السعيد السعيد عبدالعزيزالمنسى16833

106احمد السيد محمد ابراهيم صالحيه16834

43احمد ايمن محمد احمدالدستى16835

55احمد حسام الدين ابراهيم محمد الرماحه16836

115احمد حسن على حسن القيم16837

60احمد رجب السيد على نمير16838

133احمد سعيد احمد محمد عبعوب16839

122.5احمد عبدالرحمن عبده عبدالرحمن دراز16840

93.5احمد عبدالعزيز محمد محمدمصطفى16841

85احمد عصران احمد احمد بدر16842

96احمد فوزى محمد احمد الغراب16843

106احمد كمال محمد كمال الغباوى16844

42احمد محسن عبدالرؤف محمد دراز16845

59.5احمد محمد احمد محمد الغراب16846

82احمد محمد محمد عصام الدين زغلول16847

14احمد محمد محمد محمد القاضي16848

62.5احمد محمد مرزوق محمدالسهيلى16849

99.5احمد محمد مصطفى محمد الغزولى16850

57.5احمد محمد نادى محمد دعبس16851

127.5احمد محمود بسيونى بسيونى عاشور16852

130احمد محمود محمد احمد القيم16853

121.5اسامه احمد مصطفى محمد شتيه16854

87اسالم احمد محمد محمد كشك16855

116.5اسالم محمد عبدالفتاح حسن مطر16856

53.5اسالم محمد عبداللطيف احمد دراز16857

57.5اسالم محمود عبدالمجيد ابراهيم محمد16858

95.5اسماعيل عالء اسماعيل محمد عامر16859

71اسماعيل محمد ابراهيم محمد الطحان16860
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116.5اشرف عبداللطيف محمد علي شاهين16861

96اكرم ايمن احمد شفيق خطاب16862

78.5السعيد محسن احمد ابوزيد حجر16863

71.5السعيد محمد محمد فايق النجار16864

79السيد الصاوى محمد محمد عامر16865

77.5السيد محمد السيد محمد القاضى16866

111.5السيد مصطفى السيد مصطفى عرفه16867

95.5الصاوى اسماعيل الصاوى اسماعيل دراز16868

54.5ايمن كمال عبدالعزيز محمد القاضى16869

48ايمن محمد محمد محمد بشر16870

81.5ايهاب محمد محمد احمد القاضى16871

85باسم ايمن صبرى بيومى بشر16872

54.5جابر بسيونى محمد محمد وافى16873

63.5جمال مصباح رجب محمد دعبس16874

136خالد عبدالمجيد عامر عبدالمجيد امام16875

77خالد عبدالهادى محمد عبدالهادى الصياد16876

100خالد محمد ابوشعيشع احمد ابوفاطمه16877

67.5رافت ناصر خليل عثمان الشبرخيتى16878

57.5رزق بسيونى محمد على الحوفى16879

110.5زياد اسماعيل بدير عبدالسميع دراز16880

61.5سعد احمد احمد محمد شعير16881

67.5سعد جمال سعد عبدالكريم عامر16882

99.5سيف ناجى احمد على الجندى16883

79شريف محمد بسيونى محمد الطباخ16884

34.5صالح محمد مصطفى محمد البطش16885

79.5ضياء محمد كمال الدين احمد الشناط16886

58طه عبده عبدالعزيزمحمد القاضى16887

98عادل السعيد محمد عبدالرزاق حجر16888

36عبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمدالشلقانى16889

94.5عبدالرحمن زغلول رمضان فرج هللا حماده16890

103.5عبدالرحمن صابر محى ابراهيم الكفراوى16891

59عبدالرحمن محمد عبداللطيف محمد النفاض16892

92.5عبدالرحمن محمد محمد عبدة دعبس16893

17.5عبدالرحمن محمود محمدسليم محمد16894

17عبدهللا الشحات محمد عبدالغفار عبدالغنى16895

34عبدهللا سالمه محمد عبدالحافظ عيد16896

49.5عزيز اشرف عزيز حنا عوض16897

36.5عصام سالمة محمد حامد الحناوى16898
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104.5عالء مصطفى صبرى مصطفى القاضى16899

81.5على محمد على ابواليزيد واصل16900

37عمر عيد محمد عبيد القرنشاوى16901

81عمر فتحى محمد حسين حسن16902

105.5عمرو خالد محمد عبدالهادى الصياد16903

98.5عمرو شعبان السيد عبدالهادى الصياد16904

124.5عمرو عالء محمد جابر بدران16905

75عمرو محمد صبحى بيومى الزنقلى16906

84.5فارس الغريب فكيه الحطاوى ادم16907

68فتحى رشدى فتحى احمد دراز16908

81.5كريم احمد احمد عبدالسالم بشر16909

44كريم السيد محمد احمدالقاضى16910

65كريم السيد محمد محمد حماده16911

114كريم بسيونى بسيونى حسن الحوفى16912

124كريم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حماده16913

39.5كريم كمال محمد محمود عبعوب16914

111كريم محمد السعيد عبدالسميع خفاجى16915

121كريم محمد محمد العصران بشر16916

112.5مؤمن عبدهللا كيالنى ابراهيم دراز16917

110.5مؤمن مصطفى محمد عبداللطيف مطر16918

60مايكل ممدوح سعد سعد ابراهيم16919

53.5محمد احمد احمد رجب عبعوب16920

43محمد احمد السيد سليمان عامر16921

49.5محمد احمد رمضان ابراهيم الطيرى16922

139.5محمد احمد صالح محمد بشر16923

124محمد احمد محمد ابراهيم الروبى16924

61.5محمد احمد محمد احمد خضر16925

125.5محمد احمد محمد احمد دراز16926

74.5محمد احمد محمد عبدالقوى الشرقاوى16927

63.5محمد احمد محمد محمدمطاوع16928

127محمد اسماعيل الصاوى عبدالسميع دراز16929

47.5محمد االمير ابراهيم االميرالجدى16930

132.5محمد السيد محمد السيد سليم دراز16931

66.5محمد السيد محمد عبده ابوسكين16932

112محمد انور محمد انور دراز16933

107.5محمد جمال ادريس بسيونى القاضى16934

86.5محمد جمال عامر محمد العسران16935

81.5محمد حسن محمد السباعى القرنشاوى16936
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96محمد خيرى اسماعيل الصاوى مختار16937

95.5محمد رجب احمد محمد غنيم16938

72.5محمد رضا انور محمد سالمه16939

35.5محمد سعيد محمد محمود عبعوب16940

71.5محمد صابر محمد مرزوق السهيلى16941

82محمد صالح ابراهيم مصطفى واصل16942

87.5محمد عادل محمد عبدالسميع خفاجى16943

106.5محمد عبدالعزيز السيد بسيونى عاشور16944

58.5محمد عبداللطيف محمد احمد الجمال16945

67.5محمد عبدهللا بسيونى عبدالسميع شعير16946

85محمد عسران محمد احمد ونس16947

58.5محمد عصران الصغير على سلطان16948

133.5محمد عالء الدين محمدعبدالرحمن دراز16949

139.5محمد عمرو محسن محمد الشناوى حماده16950

38.5محمد فتحى بشرى ابواليزيد الدهراوى16951

97محمد فرج فرج حسن ونس16952

109محمد فوزى السعيد محمود عبعوب16953

32.5محمد قدرى محمد نادى دعبس16954

70.5محمد محسن عبداللطيف احمد دراز16955

48.5محمد محمد احمد محمد دعبس16956

74.5محمد محمد محمد ابوشعيشع عطيه16957

90.5محمد محمود ابوالفتوح محمد الدخاخنى16958

122محمد محمود عبدالعزيز الشرنوبى البنا16959

111.5محمد مختار عبدالرحمن محمد الشاذلى16960

106محمد مصطفى محمد محمد دراز16961

103محمد منتصر بسيونى عبدالعزيز دراز16962

94.5محمد نبيل بيومى محمد مطر16963

88محمد وائل حموده محمد دراز16964

90.5محمد وليد عبدالعزيز محمد ابوسيداحمد16965

60.5محمد ياسر محمد مغازى دراز16966

115.5محمود ابراهيم محمود ابراهيم الكفراوى16967

41.5محمود اشرف السيد محمدالسخطى16968

55.5محمود خالد محمد مصباح عبعوب16969

104.5محمود سعيد محمد محمود عبعوب16970

80محمود ماهر محمود على دراز16971

63.5محمود محمد ابراهيم فاضل كريمة16972

134محمود محمد السعيد حماده فلوص16973

130محمود محمد خليل محمد المالح16974



كفرالشيخ1/27/2020

Page 438

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

89محمود محمد غنيم مغازى البشبيشى16975

66مدحت ابراهيم محمد ابراهيم عاشور16976

82.5مدحت عصام فتحى مصباح عامر16977

118.5مصطفى شوقى احمد شفيق خطاب16978

44مصطفى صبحى محمدمحمد المناخلى16979

69.5مصطفى عبدالعزيز رجب محمد دعبس16980

99مصطفى عبدالهادى سعد عبداللطيف دراز16981

105.5مصطفى محمد احمد شفيق خطاب16982

113.5مصطفى محمد مصطفى شوكت محمد ناجي  دراز16983

111معتز محمد ماهر عبدالعزيز عثمان السايس16984

111.5ميالد ذكى نجيب جرجس16985

108مينا مدحت دانيال عبدالمسيح باسيلى16986

107.5هارون محمود محمد احمد العونى16987

121هشام محمد خليل عبدالمجيد كشكه16988

39هشام محمد شحاته عبدالقادر القاضى16989

81.5يوسف احمد هاشم يوسف المعناوى16990

116يوسف بسيونى محمد يوسف دراز16991

74يوسف حسن زغلول محمود الجناينى16992

121يوسف ذكريا حسان دراز16993

95يوسف رجب محمد عبده ونس16994

73يوسف سمسم يوسف شلبى ابراهيم16995

91يوسف عبدالعزيز محمد حسن ابوحسن16996

51يوسف عبده محمد عبدالحافظ عيد16997

64يوسف محمد عبداللطيف محمد النفاض16998

74.5يوسف محمد فاضل احمد مرعى16999

108.5استر ذكى السعيد جرجس شلبى17000

97استيره نبيل حلمى عبده اسعد17001

120اسراء احمد محمد محمد الطحان17002

113اسماء ادريس ادريس احمد القاضى17003

137اسماء عبدهللا محمد محمد الجزار17004

106اسماء محمد ابراهيم قطب الطيرى17005

80اسماء محمد عبدالمجيد محمد الصالحى17006

100اسماء مسعد ابراهيم محمد17007

85.5االء ابراهيم محمد ابوالمجد دعبس17008

100.5االء فوزى عبدهللا فاضل عامر17009

89االء محمد عبدهللا محمد السنطاوى17010

111.5الزهراء مختار اسماعيل الصاوى مختار17011

109الشيماء السيد محمد السيد دعبس17012
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49اماني حسن محمد محمد السايس17013

68.5امانى عادل محمد ابراهيم السوق17014

108.5امانى محمد حامد محمد عاشور17015

121امل عبدالرحمن الصاوى ابراهيم بشر17016

116.5امنية احمد زكى احمد الغباوى17017

115.5امنية مصطفى محمد محمد الطحان17018

96.5اميره بسيونى محسن بسيونى الزنقلى17019

102.5اميره فتحى ابراهيم ابراهيم الصياد17020

135.5اميره محمود عبدالسالم محمود الغباوى17021

68اميره محمود محمد على الزنقلى17022

72.5امينه سعد سيد احمد عمران17023

106ايمان السعيد احمد عبدالعزيز العيسوى17024

94ايمان بسيونى حمدى محمد ونس17025

97.5ايمان عبدالعزيز السعيد محمد الحوفى17026

99.5ايمان فؤاد مصباح حسن النكالوى17027

106ايمان محمد متولى محمد دعبس17028

99ايه اسماعيل الشحات محمد االدكاوى17029

111.5ايه اشرف محمود عبدالحكيم السمالوى17030

136ايه عبدالرحمن محمد العصران بشر17031

136.5ايه محمد محمد عبدالعزيز حماده17032

137بسمله محمد محمد عبدالرحمن دراز17033

80.5حبيبه السعيد فتحى محمد ابوسيداحمد17034

137حبيبه كمال الدين حسين عبدالرارزق مصطفى17035

121حسناء محمد احمد عبدالحكيم السمالوى17036

110.5حنان السعيد بسيونى بيومى بيومى السهيلى17037

132.5حنين محمود رفاعى على رفاعى17038

115دعاء حسن عبدالعزيز حسن فلوص17039

116دعاء رمضان عبدالمنعم ابراهيم الكفراوى17040

116.5دعاء موسى محمد محمد الدشاش17041

114دنيا محمد رمضان محمد خضر17042

119.5دينا احمد عبدهللا السعيد السقا17043

101.5رانيا مختار بسيونى السباعى السالمى17044

115رحاب صبرى قطب عبداللطيف النادرى17045

115رحاب محمود عبدهللا محمد العبد17046

119رفيداء محمد انور محمد سالمه17047

119.5رهف عبدالحميد محمد محمد مطر17048

105.5روان خالد محمد عبدالسميع عامر17049

115.5روان محمد ابراهيم محمد عاشور17050
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97.5روضه خالد محمد عبدالسميع عامر17051

126.5رويدا عماد عوض محمد الحناوى17052

105.5ريهام ابراهيم عبدالمقصود عبدالفتاح مطر17053

118ريهام عبدالمنصف اسماعيل محمد دراز17054

119ريهام عرفه السيد مصطفى عرفه17055

101.5ريهام عزمى محروس محمد دراز17056

97ريهام محمد محروس على راضى القاضى17057

111زينب خالد يوسف محمد الحبشى17058

97سامية احمد حسن احمد عباس17059

106سعاد حامد عبدالعزيز بسيونى عاشور17060

101سعيده ايمن محمد محمد عامر17061

136سلمى اسماعيل محمد محمد عطيه17062

105سلمى الشحات محمد محمد القلنجاوى17063

93سلمى خميس محمد خميس على17064

117.5سمر محمد مصباح احمد النكالوى17065

59.5سمر مصطفي محمود محمود الشناط17066

110سمر ياسر محمد عبدالمجيد الحوفى17067

76سهام اسماعيل محمد محمد الجمال17068

131.5سهام حاتم رجب ابراهيم شهاوى بشر17069

100.5شاهنده متولى الشهيد حسن دراز17070

106.5شروق محمد السيد ابراهيم صالحيه17071

104.5شروق منتصر محمد بسيونى البمبى17072

110شهد احمد بسيونى احمد شناق17073

129.5شهد السعيد محمد عبده عمر17074

116.5شهد السيد السيد سليمان عامر17075

106شهد بسيونى بسيونى محمد القاضى17076

100شهد حلمى محمد محروس الشبراخيتى17077

109.5شهد صباح كمال الدين احمد الشناط17078

89.5شهد عبدهللا عبدالرحيم عبداللطيف دراز17079

121شهد عالء الدين محمد محمد كريمه17080

116شهد مبروك محمود محمود الجدى17081

131.5شهد محروس مغازى محمد العصران17082

133شهد محمد السعيد محمد الغراب17083

124شهد محمد محمد محمد جوهر17084

121شهد محمود عبدالستار بدير بدران17085

81شهد نبيل عبداللطيف محمد حماده17086

85.5شيماء فريد احمد محمد الصاوى دراز17087

104شيماء محمد الصاوى رجب ونس17088



كفرالشيخ1/27/2020

Page 441

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

65.5شيماء محمد عبدالمعطى على الحلبى17089

108.5صباح شعبان محمد الزناتى مطر17090

106.5صفاء عيد على على رفاعى17091

90.5عزه ابراهيم محمد محمود بدران17092

129عزه جابر عبدالخالق توفيق الحوفى17093

96غادة محمود ابراهيم محمود بدران17094

120فاطمه احمد زكريا محمد المنسى17095

61فاطمه السيد بسيونى عبدالغنى شعير17096

92.5فايزه احمد محمد رفاعى عامر17097

44فتحيه رضا سعد عبدربه محمد عبدربه17098

87فردوس ياسر ابراهيم ابراهيم النجار17099

86.5فوزيه على عبدالمعطى على الحلبى17100

124ماجده مصطفى فتحى احمد عامر17101

107مرثا ماهر دانيال عبدالمسيح باسيلى17102

106.5مريم عبداللطيف عبده حسن المصرى17103

73.5مريم عالء محمد حمدى بشر17104

117.5مريم مصطفى احمد محمد محمد السايس17105

95.5ملك جمال سعد احمد القاضى17106

96.5منار شعبان شحاته عبدالقادر القاضى17107

131منه حسن احمد محمد الزمرانى17108

129منه كمال سامى محمد رجائى محمد بشر17109

119.5منه محمد السعيد ابراهيم النجار17110

53منى احمد بسيونى على دعبس17111

133.5منى عبدالحافظ ابراهيم عبدالحافظ دراز17112

123مى احمد السيد احمد سيد احمد17113

92.5مى السعيد عبدالرازق ياسين الزمرانى17114

123مى حسن عبدالمحى حسن عامر17115

122مى خيرى عزيز ابراهيم عاشور17116

33ميادة وليد محمد السباعى السالمى17117

8ناهد عبدالرحمن عبدالعاطى احمد الشلقانى17118

127.5ندا على خليل عثمان خليل الشبرخيتى17119

103ندى ابوالمكارم محمد احمد ابودفشر17120

85ندى بدير محمود محمد بدران17121

126.5ندى ممدوح ابراهيم محمد القيم17122

123نرمين احمد عبدالمجيد محمد القاضى17123

121.5نرمين محمد السيد احمد الشريف17124

100.5نريمان احمد محمد بيومى حماده17125

121نورا ربيع عبده السيدالمصرى17126
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136نورهان ايمن السعيد محمد ابوسكين17127

129نورهان حمدى الصاوى محمد دراز17128

125.5نورهان عادل احمد بسيونى عطيه17129

124نورهان على محمد عبدالجواد ونس17130

109.5نورهان على محمد على برين17131

133.5نورهان محمد السعيد زكى الغباوى17132

116.5هاجر احمد احمد محمد الظن17133

106.5هاجر جمال عبدالعزيز محمد احمدين17134

130هاجر محمد السيد اسماعيل عبعوب17135

111هاجر محمد محمد النحاس17136

112.5هبه سعيد احمد محمد الحبشى17137

126هبه محمد عبدهللا محمد امين اغا17138

111.5هدى عادل محمود محمود السقا17139

128هدى محمد  ناجى عبدالرحمن دراز17140

126هدير صبحى محمد عبدالغنى مطر17141

139هناء عبدالرحمن يوسف عبدالعزيز احمدين17142

62.5هند عبدالعزيز كمال الدين احمد الشناط17143

133.5والء احمد محمد محمد شعبان17144

128.5والء خالد محمد احمدالسقا17145

138.5والء محمد محمد عبده عبعوب17146

117ياره محمد السعيد محمد دراز17147

115.5ياسمين خالد عبدالنبى عبده دبيان17148

106.5ياسمين على ابراهيم على الصعيدى17149

127ياسمين فؤاد محمد محمد الكفراوى17150

119ياسمين محمد قدرى نادى دعبس17151

109.5ابراهيم جوده محمد جوده17152

98.5ابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدالفتاح التطاوي17153

124.5احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد التطاوي17154

116احمد حماده هالل رمضان هالل17155

117احمد علي ابراهيم حسين17156

33احمد محمد محمد احمد سالم17157

65احمد محمد محمد رجب البنا17158

49احمد محمد مصطفي زيدان17159

76احمد ياسر محمد بسيوني داود17160

111.5اكرم السعيد محمد بكار17161

111.5اكرم عبدالعزيز عبدالعزيز السنافيري17162

118.5اكرم يسري احمد احمد طمان17163

58السباعي ياسر السباعي الدسوقي17164
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105.5حسن الحسينى حسن عبدالنبى الحداد17165

119.5خالد احمد ابوزيد محمد السقا17166

71.5خالد احمد شعبان العويضي17167

107خالد محمد عبدالعزيز النجار17168

98.5رشاد محمد السيد السنافيري17169

116.5زياد احمد ابواليزيد عوف عوف17170

126.5طارق صالح محمد طمان17171

125عادل عبدالحميد السيد احمد خطاب17172

101عبدالرحمن رضا علي محمد الحميدي17173

106عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالفتاح البريمي17174

102عبدالرحمن عمرو عبدالقوي الفار17175

94عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحيطي17176

133عبدالسالم مصطفى عبدالسالم البرقوقي17177

63.5عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز العنتبلي17178

115عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخطيب17179

125.5عبدهللا عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحمن العسكري17180

124عبدهللا مصطفي عبده الكتامي17181

94.5عبدالمجيد حسن اسماعيل دفشر17182

112.5عمار عبدالقادر السعيد الشاذلي17183

100عمار ياسر محمد بسيوني داود17184

105عمرو انور فؤاد الحيطي17185

126.5عمرو مصطفي محمد جبر17186

91فؤاد محمد فؤاد الحيطي17187

130.5فارس رضا بسطويسى بسيوني عبدالهادي17188

60فارس علي عبدالمهيمن مغازي رجب17189

58.5مؤمن محمد محمد احمد سالم17190

127.5محمد اسماعيل عبدالطيف السيد جبر17191

126محمد حماده هالل رمضان هالل17192

126.5محمد رياض محمد حسب هللا17193

46محمد عبدالرحمن محمد رجب17194

126محمد عبدالرسول النعمان علي17195

131.5محمد علي محمد العسكري17196

132محمد فهمي مهني امام الحيطي17197

104محمد محمود عبدهللا محمد الحبشي17198

80.5محمد مصطفي محمد المزين17199

132محمد ممدوح مغازي مغازي الرمسيسي17200

73.5محمد ياسر محمد بسيوني داود17201

62.5محمود السعيد احمد عيد17202
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131.5محمود عبداللطيف احمد عنان17203

117.5مروان اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل حسان17204

124نادر السيد السيد السنافيري17205

133يوسف عبدالحليم احمد عليق17206

128يوسف عوض طه الحيطي17207

126يوسف محمد احمد طمان17208

81يوسف مصطفي ابراهيم محمد خفاجي17209

108يوسف مغازي محمد اللقاني17210

119.5اسماء عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف لواطي17211

134.5اسماء علي احمد العريان17212

133.5االء محمد صالح الدين محمد اللقاني17213

95امل انور ابراهيم الكومي17214

134اميره عبدهللا عبده اللقاني17215

133امينه صبري سالمه جبر17216

28.5اية سعد الزواوي ونس17217

107.5ايمان زكي عبدالجواد هالل17218

118.5ايمان فهمي عبدالرحمن البريمي17219

132.5ايمان ماهر اسماعيل محمد البريمي17220

111ايمان محمد محمد الخطيب17221

125ايناس محمد قاسم محمد الحيطي17222

129.5بسنت انور احمد محمد فرج هللا17223

96جهاد احمد عبداللطيف احمد عوف17224

130.5حسناء عادل عبدالتواب الرمسيسي17225

89حنين عبدالفتاح حسانين الجزار17226

120.5خلود عبدالقوي محمد الحيطي17227

79.5دينا جمعه عبدالرحمن محمد جمعه17228

87رباب السيد احمد السيد العسكرى17229

111رحمة محمد سعد احمد خليفة17230

139.5رحمه اشرف عبادي حسان17231

85روان اسماعيل علي الجمل17232

125روان عبداللطيف احمد عبدالرحمن الغجري17233

134رويدا محمود عبدالفتاح حسن ونس17234

138ريهام عبدالفتاح علي ذكي ابونازل17235

78شروق علي محمد رجب17236

134.5شهد سعيد محمود عوف17237

110شهد صابر احمد الجزار17238

88.5شيرين عبدالعزيز يوسف ادم17239

126شيماء خيري ممدوح عنان17240
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75.5صابرين حامد ابراهيم حامد عالم17241

110صفاء السيد السعيد العبد17242

130علياء عبدالرحمن فؤاد البيسي17243

113.5غاده رجب سلطان حسن17244

104فاطمه الحسيني احمد الجزار17245

106مروة خالد عبدالرحمن الحيطي17246

99مسك مغازى محمد محمد عوف17247

100.5ملك السعيد عبدالعزيز العنتبلي17248

123.5ملك محمد عبداللطيف بكر سويلم17249

135منار محمود علي محمد داود17250

137.5منه هللا محمد عبداللطيف محمد حسان17251

119مي عبدالمنعم عبدالفتاح زكي ابونازل17252

129.5مى مجدى صالح محمد الشريف17253

130.5مي محمد ابراهيم بدوي17254

136ناهد رمزي محمد الدسوقي17255

131ندى عبداللطيف مصطفى احمد حسان17256

132.5ندي فتحي محمد الحيطي17257

128.5نورا محمد محمد عبدالرحمن الفار17258

134.5نوران احمد محمد احمد17259

66.5نورهان السيد مرسي مرعي17260

124هاجر احمد محمد عنان17261

138.5وفاء محمد عبده العريان17262

103يارا احمد بسيوني احمد الغجري17263

100احمد السيد محمد فرج السودانى17264

125.5احمد عبده عبدالرحمن عبده سلطان17265

131احمد محمد احمد سيد احمد الخاللى17266

87.5احمد محمد الحسينى محمد عيسى17267

106.5احمد ميمى احمد عبدالفتاح الشقاوى17268

113ادهم ايهاب رزق احمد الجمال17269

127براء مبروك اسماعيل ابراهيم مبروك17270

87.5زياد محمد قطب عبدالحميد ابوالعينين17271

120سعيد محمد سعيد عبدالغنى زقزوق17272

126شادى السعيد محمد سيد احمد الفرنوانى17273

138.5شريف هشام ابراهيم عبده زقزوق17274

108.5عبدهللا اسماعيل محمد احمد الجداوي17275

131على عبدالشافى عبدالشافى على بعويش17276

123محمد سالم محمد على الجداوى17277

127.5محمد صبحى محمد محمد عيسى17278
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122.5محمد طه عبدالعظيم الحسينى يونس17279

121.5محمد عبدالوهاب عبدالغنى عبده زقزوق17280

104محمد محمود فؤاد محمود الشقاوى17281

92.5محمود الشحات محمد عبدالحميد عيسى17282

100.5محمود جابر محمد رمضان الشرقاوى17283

133.5محمود سعيد سعيد السيد احمد الفرنوانى17284

122.5مصطفى محمد عبدالرحمن مبروك17285

105وائل جمعة محمد عبدالغنى عبدالحميد17286

135اسماء خديوى سعيد سيد احمد الفرنوانى17287

125امانى ايمن عبدالناصر احمد الجداوى17288

121امنيه محمد محمد عبدالفتاح الديب17289

131.5ايمان احمد ابراهيم عبدالمعطي فرهود17290

126.5ايمان السعيد عبدالرحمن ابراهيم الرحمانى17291

128.5تسنيم رضا اسماعيل ابراهيم مبروك17292

101حنين فتحى محمد عبدالحميد باهلل17293

127.5رحمة احمد محمد السيد عبيد17294

116.5رحمه محمد تاج عبدالغنى القبانى17295

129.5روان محمد عوض محمد العباسى17296

132ريم هانى الحسينى الحسينى سلطان17297

122.5سارة محمد ابراهيم محمد الشقاوى17298

134.5سارة محمد محمد عبدالعزيز الرفاعى17299

131.5سهيلة عبدالباسط محمد على الحشاش17300

134سهيلة على على عبده السبكى17301

126شهد عبدالغنى عبدالسالم عبدالغنى القبانى17302

131شيماء خديوى سعيد سيد احمد الفرنوانى17303

133.5منه عبدالعاطى محمد عبدالسالم عبده17304

130مى مجاهد عبدالرحمن صحصاح17305

122.5نانسي احمد محمد محمد عقل17306

122.5ندى مالك ابراهيم محمد عيسى17307

122.5نورهان السيد عبدالعظيم عبدالعظيم الحوفى17308

92.5هدى هالل ابراهيم سعد خاللي17309

126همس مختار اسماعيل ابراهيم مبروك17310

131.5ياسمين عاطف محمد عبدالعزيز الرفاعى17311

114احمد صابر احمد ابراهيم جمعه17312

104احمد عبدالجليل حسين محمد العربى17313

84.5احمد محمد صالح نصر الفقى17314

101.5احمد محمد عاطف ابوسعده17315

123احمد وليد ابراهيم يوسف حيدر17316
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110.5اسامه حسين عبدالمنعم اسماعيل الشرقاوى17317

123ايهاب احمد فتح هللا عبدالعزيز سلطان17318

93.5جالل ابراهيم جالل الحناوي17319

95.5حاتم عبدالكريم محمد السيد الحليسى17320

105خالد ابراهيم السيد ابراهيم الحليسى17321

91.5عبدالرحمن رمضان عبدالقادراسماعيل الهلباوى17322

79عمر عبدالعزيز احمد محمود عامر17323

75فارس على على على زغلول17324

111كريم احمد محمد محمد عزازى17325

131محمد ربيع محمد عبدالعزيز عزقول17326

100.5محمد على رمضان محمد درويش17327

129محمد يسرى عمر عبدالونيس طايل17328

127محمود رمضان محمود محمد عبدالباقى17329

85مصطفى محمد حسين محمد عبدالجليل17330

132.5االء صالح ممدوح اسماعيل عبدالباقى17331

111.5ايه عادل عبدالحميد على زغلول17332

132رحاب ابراهيم السعيد ابراهيم الفيومى17333

124رنا احمد عبداللة عبدالفتاح ابوعبدهللا17334

116ساره عبدالتواب عبدالعزيز عبدالحميد الحناوى17335

134.5سهيلة ابراهيم فتحى ابراهيم جمعه17336

135.5شروق انور جمال حسين زغلول17337

118.5فاتن محمد ابوالفتوح حسين زغلول17338

118فاطمة محمد عبدالقادر ابراهيم حسين17339

65احمد ناصر فؤاد حسن عطيه17340

82.5احمد وليد احمد احمد المالح17341

52.5احمد يوسف محمد ابراهيم القاضى17342

43زكريا محمد قطب محمد مرزوق17343

127.5عمر محمد عبدالسالم محمد ابوحسن17344

59كريم محمد عبدالحليم محمد ابوحسن17345

52محمد عبداللطيف محمد عبدالحميد ابوحسن17346

139.5ابرار مسعد عبدالسالم محمد ابوحسن17347

109.5اسراء ابراهيم السيد محمد ابوحسن17348

122.5اسماء موسى محمد زكى عبده مسيوغه17349

127االء ايمن عبده عبدالرحمن ابوحسن17350

128.5االء عبدالعظيم سعيد عبدالعظيم ابوحسن17351

111.5امانى محمد عوض محمد شهاوى17352

69.5امينه رضا عبده كامل عبدالعزيز17353

128انوار عبدالمنعم محمد عطية زيدان17354
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124اية جمال مسعد محمود زيدان17355

103ايمان احمد احمد ابراهيم المالح17356

125.5ايمان رضا محمد عطية الزبيرى17357

116.5ايه فتحى عبدالسالم محمد يونس17358

131.5حبيبة السعودى محمد محمد عبيد17359

55دعاء محمود احمد محمد الصرصار17360

100.5دينا عبده احمد عبدالمجيد منصور17361

102.5رحمه فؤاد محمد عبدالرحمن ابوحسن17362

80.5روان السيد شهاوى السيد شهاوى17363

92.5روحيه شعبان اسماعيل احمد ابوحسن17364

90.5ساره ابراهيم احمد احمد حالوه17365

126ساره انور السيد عبده االشمونى17366

136.5شهد احمد محمد محمد المالح17367

94.5شهد حسن قرنى عبدالجواد17368

83.5منه احمد عبداللطيف محمد عيسى17369

84ندى خالد احمد محمد مرزوق17370

111.5هبه احمد السعيد مصطفى مرزوق17371

113والء فوزى حسن عبدالفتاح عطيه17372

67.5ياسمين محمد محمد عبدالمطلب الغرباوى17373

80اروى عبدالواحد ابراهيم عبدالواحد الهريتى17374

78.5اسراء السعيد محمد مصطفى فايد17375

47.5اسراء السيد عطيه السيد الفضالى17376

113.5اسراء عادل محمد محمد عبدالحميد سيد احمد داود17377

124.5اسراء عبدالقادر شعبان عبدالقادر الشناوى17378

112.5اسراء محمد عبدالجواد محمد بدر17379

90.5اسراء محمد عطية محمد ريحان17380

84.5اسماء ابراهيم محمد محمد فايد17381

117اسماء السيد فهيم عبدالرحمن سليم17382

126.5االء رجب محمد حسبو ابوخطوه17383

130االء سالمه عبدالحميد ابراهيم ابوضعن17384

107الهام عادل عبدالاله محمد ابوسعده17385

108.5امال عادل السيد شبل عمر بظاظو17386

73امانى سعد عثمان حيطاوى عثمان17387

76امانى عيد السيد عبدالسالم مازن17388

88.5امنيه غريب صالح غريب العنتبلى17389

123.5اميره رفيق اسماعيل عبدالسالم مازن17390

93.5اميره ماهر جمال السيد داود17391

100اميمه شوقى محمد حامد سلطان17392
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102.5امينه فؤاد محمود عبدالرؤف الطايفة17393

69.5ايمان اسماعيل السيد عبدالغنى دياب17394

82.5ايمان سند عيد اسماعيل ابراهيم ناجى17395

137.5ايمان عادل السيد محمد السرساوى17396

136.5ايمان عبدالمجيد عطية عبدالمجيد مرسال17397

137.5ايمان عبدالمقصود محمد السيد بدر17398

98ايمان عبدالنبى سعد جبر عرب17399

127ايمان عطيه ابراهيم اسماعيل عنانى17400

104.5ايمان على عبده حسن عطا17401

65.5ايمان محمد السيد ابراهيم الساهى17402

96.5ايمان محمود ابراهيم محمود غنيم17403

80.5ايمان مسعد عبدالرحمن عبدهللا داود17404

96ايمان منير ابراهيم ابوسعده17405

41.5ايه تاج لطفي محمد عيسى17406

137.5ايه سعد عبدالحميد محمد رمضان17407

128ايه عبدالنبى شعبان محمد عمرو17408

136.5ايه على على محمد السرساوى17409

130.5ايه فايز جمعه احمد شمس الدين17410

104ايه فرج صبحى مرجان17411

136.5ايه مصطفى ابراهيم مصطفي ابراهيم نافع17412

114ايه مصطفى محمود محمود العنتبلى17413

137.5براء محمد السيد عبدالجليل شحاته17414

135بسمله حلمى مصطفى مرسى ندا17415

104بسمه علي ابراهيم عبدالرحمن خنصوره17416

130بسمه محمد عبدالبر السيد عبدالبر حجازى17417

136تسنيم احمد سعد محمود جويلى17418

122.5تسنيم السيد جمعة على مرسى عبدالباقى17419

130حبيبه ابراهيم سعد احمد سليمان شرمنت17420

134حبيبه السيد نصر السباعى منصور17421

131حبيبه خالد حسن محمد محمد اسماعيل الريس17422

61حنان السيد ابراهيم السيد ابوالمجد17423

81.5حنان رجب محمد نجاتى محمد17424

135خلود صبحى عبدهللا محمد خليل ابوسعده17425

136.5دعاء رمضان الصاوى السيد الصاوي عبدالسالم17426

100دعاء عبدالنبى السباعى مرسى حسين ندا17427

112دنيا شفيق محمد عبده ابوشهاوى17428

94دينا السيد السيد محمد القرضاوى17429

131.5دينا رضا حسانين محمد حسانين17430
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108دينا محمد مسعود عبدالونيس ابراهيم المالح17431

45.5رباب خليل جمعه محمد سعيد عطا17432

137رحاب عبدالمقصود محمد السيد بدر17433

105رحمه متولى جمعة متولى الغلبان17434

127ردينة عادل محمد على على ابومنصورة17435

102.5رشا سعد السيد محمد السرساوى17436

103رنا رمضان ابراهيم مصطفى فايد17437

136رنا محمد رجب محمد احمد القرضاوى17438

138رنين خالد جمعة التميمى17439

132.5روان السيد سعد محمد الصايغ17440

117.5روميساء شعبان عبده منصورالعسلى17441

110.5رويدا السيد جمعه السيد شرمنت17442

101.5ريم اشرف عيد ابراهيم احمد القرضاوى17443

138.5ريم كمال عطية الدكرورى17444

106ريهام اشرف عيد ابراهيم احمد القرضاوى17445

115.5ريهام رمضان يوسف السيد المشد17446

118.5ريهام طلعت منصور حافظ المشد17447

125.5زينب السيد سعد الشرنوبى القفاص17448

125.5ساره ابراهيم السيد حيطاوى طباله17449

111.5ساره عطيه السيد محمد داود17450

111.5ساره يسرى محمد فتحى محمود17451

133سعاد حامد ابراهيم حامد اللقانى17452

76.5سلمى صابر على محمد عطا17453

96.5سلمى عادل السيد عبدالسالم الكبريتى17454

139سماء ربيع السيد ابراهيم خليل الشاعر17455

138سماح حامد محمود محمد بظاظو17456

104سماح رشاد فريد عبدالرازق ابوسعده17457

115سماح شعبان عزت اسماعيل17458

136سميحه جمعه احمد محمد شمس الدين17459

137سميه رمضان محمد حيطاوى ندا17460

136.5سهام احمد عبدالفضبل عبدالغنى مخلوف دياب17461

86.5سهيله حسين عيد محمد على17462

123سهيله عثمان السيد عثمان القرضاوى17463

137شاهنده السيد محمدالسيد الشاذلى17464

138شروق اشرف حسن محمد الريس17465

124شروق السيد عبدالرؤف زكى جعفر17466

139شروق حمدى محمود محمود الباز17467

93.5شروق هانى رمضان عبدالجليل خزيمى17468
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79شهد حسن السيد محمد القرضاوى17469

100.5شهد محمد السيد عطيه الريس17470

101شهد محمد عبدالجيد محمد ابراهيم عمرو17471

139شهد مرشدى محمد السيد عرب17472

54.5شيرين اشرف محمد حسينى الخولي17473

62شيرين شعبان على على محمد ابوحجازى17474

82شيماء اقبال مصطفى عبدالرحمن القط17475

76.5شيماء عماد ابراهيم محمد المستكاوى17476

110.5شيماء محمد على السباعى جعفر17477

37شيماء مصبح مصطفى عبده مطر17478

115.5شيماء نبيل محمد على خضر17479

68.5عائشه محمد عبدالباسط السيد محمد فرج هللا17480

99.5عزيزه مصطفى عبدالخالق السيد محمود17481

127علياء بكر بسيونى ابواليزيد محمود17482

109.5غادة عطية ابراهيم رفاعى الكيك17483

111.5فاطمة صبحى عطية متولى عنبر17484

78.5فاطمه الفصيح سعد ابراهيم خزيمى17485

138.5فاطمه محمد صبحى عبدهللا المهدى17486

106.5فاطمه وليد يهجات انور السيد عبدالمطلب17487

108.5فرح رشاد عبدالمنعم محمد يوسف عاشور17488

59كريمه صالح حسن حسن شراره17489

82متاع اشرف عطيه كامل الخولى17490

136.5مروه صبحى ابراهيم اسماعيل صقر17491

134مروه محمد سيد احمد على17492

105منار السيد محمد ابراهيم الميت17493

63منار السيد يوسف محمد عطا17494

86منار رفاعى جمعه رفاعى الكيك17495

133منار محمد السيد ابوالنصرشلبي القرضاوى17496

133.5منار مصطفى سعد محمد الملتزم17497

135.5منار ياسر شحاته على عبدالجواد الحوفى17498

67منال مسعود السيد كامل الخولى17499

119منه سعد يوسف على السيد بلوزه17500

104منه ماهر فهمى يوسف ندا17501

105منه محمد محمد السيد خزيمى17502

139.5منى شريف السيد رزق السقا17503

102.5مى عادل عبدالمطلب السباعى منصور17504

138.5مى محمد على  عبدة ابوشهاوى17505

131مى مصطفى محمد ابراهيم نافع17506
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112.5ناديه ابراهيم ابراهيم محمد ابوسعده17507

122.5ناريمان رجب محمد على حسن العايشة17508

115نانسى عبدالرحمن فهمى محمد داود17509

129.5نبيله رمضان محمد محمد عبده العجمى17510

138ندى ابراهيم محمد خليل المستكاوى17511

134.5ندى السيد حمزه قطب خزيمى17512

131.5ندى حامد محمد السيد بدر17513

122ندى ربيع ابراهيم حسن سرور17514

76ندى سعد توفيق شرارة17515

97ندى صبحى محمد على زغلول17516

72.5ندى كمال محمود عبدالمجيد الزناتى17517

116.5ندى محمد السيد محمد محمد الشريف17518

125.5ندى محمد عبدالسيد ابراهيم ابراهيم17519

139ندى ياسر غازى ابراهيم الدفراوى17520

118نهله عبدالقادر هارون اسماعيل عبدالمطلب17521

84نورا السيد محمد السيد العايشة17522

96نورا محمد سعد محمد الريس17523

132.5نورهان سعد محمد ابراهيم الميت17524

138نورهان عيد عطية عبدالمجيد مرسال17525

124نورهان محمد السيد هنداوى عبدالمطلب17526

115.5نورهان محمد سعد حامد حسن حجازى17527

118نيرمين اشرف عبدالعزيز زين العابدين شاهين17528

104هاجر ابراهيم عطية السيد السيد القداف17529

84هاجر السيد عطيه السيد الفضالى17530

98.5هاجر حسين عبدهللا محمد ابومنصوره17531

139هاجر سعد احمدالسيد شعبان17532

129.5هاجر محمد سعد ابراهيم عفيفى17533

134هاجر محمد محمد حسن ابوزيد17534

108.5هاله رضا محمد التميمى النحاله17535

102.5هدى شعبان خير هللا جوده خزيمى17536

90همس اشرف محروس السيد الشناوى17537

137هند عبدالحليم نورالدين عبدالحليم شراره17538

135.5هيام خميس ابراهيم عبدالونيس المالح17539

135.5وسام الشحات محمد عبده حسن شرف17540

93.5وفاء احمد محمد احمد قاسم17541

88.5وفاء جمعة على مرسى حجازى17542

94والء حامد رزق عبدالجواد خزيمى17543

96.5والء شعبان فتحى غريب عبدة17544
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119.5يارا محمد كامل كامل جعفر17545

120.5ياسمين رجب على على عطا17546

105.5ياسمين مسعد عبدالفضيل سعد عبدالمطلب17547

118.5ياسمين ياسر جمعه مصطفى محمد المنياوى17548

80ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد17549

86ابراهيم عصام ابراهيم عبدالوهاب ابوحميده17550

61.5احمد ابراهيم عيد ابراهيم يوسف طباله17551

131.5احمد الظريف احمد عبدالرحيم السيد امبارك17552

80.5احمد حسن حمدون محمد ريشو17553

65.5احمد سعيد سيد احمد حسينى طباله17554

74.5احمد عبدالنبى بهجات حامد الدكر17555

61احمد عالء شعبان عبدربه محمد حمد17556

81.5احمد محمد حسانين ابراهيم بخاتى17557

69.5السيد جمال مسعود سعد خزيمى17558

43بهاء مؤمن السيد محمد محمد الخولى17559

68.5حسام السيد مصطفى خطاب ابوالعز17560

61رفعت محمد رفعت حسن داود17561

55.5عباس خليل عباس محمد خليل بلوزه17562

62عالء شكرى سعد محمد امبارك17563

113.5محمد رجب السيد محمد احمد رخا17564

91محمد محمد حيطاوى عبدالكريم17565

110.5محمد محمود محمد محمود مبارك17566

128محمود رجب السيد عبدالرؤف رضوان17567

95.5مصطفى السعيد الصاوى احمد كرم17568

77هاشم على هاشم محمد عبدالمقصود خطاب17569

79.5اسماء عبدالنبى بهجات حامد الدكر17570

98.5اسماء محمد عبده محمود محمد امبارك17571

93اسماء مصطفى ابراهيم ابراهيم خطاب17572

98.5رشا على رزق محمد احمد رخا17573

114.5رنا السعيد محمد عبدالرحمن ريشو17574

69.5زينب عبدهللا على محمد شلفه17575

89.5سدين انور عبدالمجيد على محمد موافى17576

124.5شهد عبدالقادر سعد محمد خليفه امبارك17577

97.5شوق عبدالعزيز على محمد رضوان17578

104منى محب محمد موسى رضوان17579

124.5مى الشحات عبدالحميد محمد رخا17580

89.5ندى عبدالمجيد عطيه محمد امبارك17581

88نورهان محمد عبدالعزيز عبدالعزيز الحداد17582



كفرالشيخ1/27/2020

Page 454

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

97ابراهبم سعد جمعه محمد ابراهيم باشا17583

54ابراهيم سعد مسعود الحمير17584

48ابراهيم على ابراهيم عبدالرحمن خنصورة17585

129.5ابراهيم محمد ابراهيم علي علي الصعيدي17586

53.5ابراهيم هشام ابراهيم يوسف فرج ادريس17587

81احمد السعيد عبدالمجيد حسن بظاظو17588

64.5احمد الشحات عبدالقادر الشناوى17589

81.5احمد بسيونى سيداحمد على سيد احمد داود17590

82.5احمد شعبان رمضان محمد ابوضعن17591

69احمد صالح السعيد محمود القرضاوى17592

135.5احمد صالح على حسن جعدر17593

114احمد عادل مسعود محمد عيسى17594

78احمد عطيه مصطفى ابراهيم نافع17595

90.5احمد ماهر جمعة السيد الناعم17596

59احمد محمد السيد السيد ابوالمجد جعفر17597

52.5احمد مصطفى جمعه مصطفى المنياوى17598

43احمد مصطفى محمد فهيم سليم17599

72اسامة عبدالرحمن يوسف عبده عبدالرازق17600

70اشرف احمد احمد محمد عبدهللا المستكاوى17601

134اشرف على عثمان على محمد خضر17602

63السيد ابراهيم رجب محمد على باظه17603

104.5السيد بسيونى حنفى احمد شلبى القرضاوى17604

48السيد حيطاوى السيد حيطاوي خليل حجازى17605

96السيد سعد السيد محمد الكردى17606

131.5السيد على السيد محمد ابراهيم بظاظو17607

133.5السيد مصطفى محمد محمد القداف17608

136.5امير السيد جمعة احمد محمد شمس الدين17609

106بسيونى رضا السيد محمد الدمنهورى17610

90بشير السيد رحومه مسلم حميده17611

35جمال السيد مسعود السيد خزيمى17612

103حسام محمد عبدالرحمن محمد محمود17613

103حمدى جمال على صومع17614

85خالد جمال عبدالمنعم احمد زيدان17615

99رجب خالد شعبان محمد ابوسمره17616

131.5رضا ابراهيم سعد محمد عيسى17617

78.5زياد ابراهيم مصطفى احمد فليفل17618

73سعد محمد سعد السيد السيد نافع17619

101.5شاكر عيد محمد  رفاعى محمد فليفل17620
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79شريف عرفه محمد يوسف الحالج17621

94.5شعبان اشرف شعبان عبدهللا القرضاوى17622

47.5عادل بهجات السيد عبدالمطلب17623

58عادل حسن محمد الشناوى17624

118.5عاصم عبدالنبى سعد يوسف محمد المشد17625

67.5عبدالرحمن السعيد سعد محمود سلطان17626

85.5عبدالعزيز السيد السيد عبدالعزيز الدكرورى17627

88عبدهللا عيد عبدهللا السيد سالم17628

64.5عطية جمعة السيد ابراهيم شحاته17629

108.5على السيد محمد عبدهللا محمد داود17630

74على عبدالرحمن على محمد ياقوت17631

101عماد محمد مسعود ابراهيم الساهى17632

109.5عمر رضا بسيونى عبدالمقصود الشافعى17633

103عمر صبحى ابراهيم شرمنت17634

107.5عمرو خالد توفيق بيومى ندا17635

92.5عمرو خالد جمال السيد البهوتى17636

68.5فارس رمضان جمعه ابراهيم العايشه17637

92.5كريم السيد عبدالاله عبدالصادق عمر17638

107كريم كمال ابراهيم كمال عرب17639

48.5كريم ياسر لطفى محمد عيسى17640

122محمد احمد محمد على الدكرورى17641

119.5محمد اشرف محمد عبدهللا محمد داود17642

98محمد السعيد حسن على الفالل17643

117محمد السيد جالل عبدالحميد عطا17644

95.5محمد الشحات عوض محمد السيد نافع17645

137.5محمد الشحات محمد عبدالسالم شكر17646

100.5محمد جمعه رجب محمد ابراهيم17647

84.5محمد حلمى محمد السيد ابراهيم ابوسعده17648

82محمد خليل شوقى خليل المستكاوى17649

97.5محمد رجب السيد محمود المستكاوى17650

114محمد شريف احمد خضر17651

92.5محمد صبرى زكريا يوسف الحداد17652

107.5محمد عامر اسحاق عامر سيداحمد17653

79محمد عبدالجليل عز الدين ابراهيم الخولى17654

107محمد عطية محمد محمد حجازى17655

83.5محمد مسعد محفوظ محفوظ خير هللا17656

128محمد مصطفى محمد عطيه عبدالعال سلطانه17657

102.5محمد هاشم احمد عبدالعاطى الشهاوى17658
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43.5محمود ابراهيم محمد ابراهيم عمرو17659

131محمود ابراهيم محمد ابراهيم ندا17660

103.5محمود احمد محمد احمد محمد زقزوق17661

83.5محمود حامد مصطفى محمود الدكر17662

139محمود رجب عبدالعليم غازي القرضاوي17663

58محمود شريف محمد بسيونى عبدالهادى17664

72محمود عبده حسن يوسف الحداد17665

131.5محمود عطية سعد التميمي حجازى17666

40مرشدى رضا محمدالتميمى حجازى17667

83مروان صالح محمود مصطفى القرضاوى17668

89مصطفى جمعه محسن مصطفى ابومنصورة17669

61.5مصطفى محروس بسيونى على ابواالسعاد17670

63.5نادر عبده ابراهيم ابراهيم السيد شعبان17671

38.5نزيه جمعه محمد عبدالجليل سالم17672

86هانى احمد احمد محمود حجاج17673

61.5هانى حمامه عطيه محمد السيد نافع17674

68وليد عالء عبدالمجيد خزيمى17675

69ابراهيم السعيد محمد محمد احمد المشتولي17676

61.5ابراهيم محمد ابراهيم حسن ابوحالوه17677

120احمد سالم ابوالحسن مصطفى شرابية17678

94احمد سمير السيد مرسي ابوطبل17679

76احمد عبدالسالم عبدالسالم عبدالرحمن عبيد17680

114احمد فارس صالح محمد عماره17681

101.5احمد محمد احمد حسن عرفه17682

86احمد محمد فاروق محمد مشعل17683

92.5اسالم عطية السعيد فراج السيد17684

63اسماعيل احمد السيد السباعي الماريه17685

112.5السيد ابراهيم السيد محمد حسن النشار17686

124.5السيد صبري السيد عطيه الجوهري17687

107باهر ابراهيم محمود على زيدان17688

101.5سعود جمال سعد هارون شكر17689

119عبدالرحمن محمد عزت عبدالرازق عنان17690

117عمرو رشدي محمد السيد عاشور17691

86محمد السعيد السيد رجب خميس17692

92.5محمد مصطفي ابراهيم مصطفى منصور17693

131محمد هاني ابوالحسن مصطفى شرابية17694

121محمود عبدالمؤمن احمد حسن شبانة17695

94معاذ ابراهيم محمود فرحات عناني17696
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110اسراء وحيد محمد عبدالفتاح مندور17697

107اسماء محمد عبده عطيه الجوهري17698

117اميره محمد صالح ابراهيم عوض17699

102.5ايمان خميس السيد محمد عتلم17700

93.5ايه محمد متولي ابراهيم ابوطبل17701

113.5حبيبه السعيد عبده السباعي الماريه17702

125.5حنان احمد عبدالمحسن حسن ابوحالوة17703

87رقيه مجاهد محمد محمود فتح هللا17704

134زينب السيد عبدالرؤف محمد عطوه17705

29.5زينب عبدهللا عطيه محمد مصطفي17706

116.5ساره ياسر محمد عطيه رمضان17707

74.5سماح محمود ابراهيم السيد حسن17708

101سها صبري كمال مصطفى رمضان17709

119.5مريم شريف عبدالقادر محمد مصباح17710

122.5مريم عبدالعزيز ابراهيم محمود المشتولي17711

109.5ملك السيد ابراهيم اسماعيل سالم17712

126ملك عطية عبدالعظيم محمد سالم17713

85منار سامي عاطف زكي عناني17714

122.5ندي محمد ابراهيم غازي حسين17715

130نهى محمود ابراهيم عبده عامر17716

89نهيره السيد علي رمضان17717

131هاجر ابراهيم عبدالقادر محمد مصباح17718

120.5هاجر بركات السيد محمد جاب هللا17719

126هاجر عالء الدين توفيق محمد عرفه17720

115.5هاله رضا السيد السباعي الماريه17721

122هانم محمود كمال مصطفى شرابية17722

119ياسمين محمد السيد محمد جاب هللا17723

117ابراهيم ايمن محمد بهجات عبدالمطلب17724

124.5ابراهيم جمال حيطاوى على سيد احمد17725

112ابراهيم مسعود ابراهيم مسعود شعبان17726

99.5احمد اشرف محمد يونس الشخيبى17727

132.5احمد السعيد ابراهيم محمود عجوة17728

119احمد جمال خطاب خطاب طباله17729

129.5احمد حمدى حامد محمد حسن حجازى17730

117احمد رجب احمد محمد على باظه17731

94.5احمد صبحى سيد احمد قطب فليفل17732

124.5احمد صالح عز الدين ابراهيم الخولى17733

115احمد عبدالرحمن السيد على جعدر17734
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111احمد محمد احمد احمد احمد شرف17735

114.5احمد محمد جمعه محمد حامد سلطانه17736

113احمد محمد يحى محمد فايد17737

54اسالم حليم السيد السيد البنا17738

79اسالم ماهر كمال عبدالرحمن بلوزة17739

119.5اشرف رضا محمد محمد المصرى17740

130.5اكرم السيد عبدالجليل امين المستكاوى17741

128السيد احمد السيد عطيه سلطان17742

65.5السيد محمد السيد حسن ابوعوف17743

112ايمن احمد السيد محمد جعدر17744

119بالل ابراهيم غازى عبده محمد بدر17745

125.5بوال اشرف ميخائيل توفيق17746

135بيشوى توفيق عشم توفيق مرجان17747

121جمعة ابراهيم جمعة ابراهيم ابراهيم داود17748

83حسن جمعه رزق دياب مبروك خنصوره17749

116.5رجب شكرى رجب بسيونى رجب درغام17750

122.5زياد اشرف عبدالفتاح فخرى الخولى17751

131زياد ناصر صالح الشرنوبى المستكاوى17752

116.5سمير صابر عبدهللا محمد ابوسعده17753

129.5عادل عطيه سعد الملتزم17754

118.5عادل نشات محمد احمد شمس الدين17755

81.5عاطف فايق السيد عبدالمجيد عبدالرحمن شرارة17756

128عبدالحليم احمد عبدالحليم محمد حسن عاقول17757

123.5عبدالرحمن ابراهيم السيد جاد الريس17758

118عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن السيد مبارك17759

135عبدالرحمن سعد ابراهيم محمود غنيم17760

113.5عبدهللا رجب السيد محمد داود17761

134.5عبدهللا محمد عبدالفضيل محمد على عمرو17762

134.5عالء حمدى محمود السيد ابوسعده17763

112عمرو خالد رمضان غازى ابومنصورة17764

127.5عمرو طارق بديوي السيد جاب هللا17765

128عمرو فتحى جابر محمد الكحيلى17766

93عمرو مخلص السيد عبدالمجيد عبدالرحمن شرارة17767

121.5عمرو مصطفى عطيه محمود حبلص17768

128فؤاد محمد صالح الشرنوبى المستكاوى17769

134.5فارس محمد عطية محمد محمد عبدالحليم17770

103فارس هنداوى رشاد هنداوى حماده17771

115.5فهد عطيه عبدهللا خليل محمد الشاعره17772
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99كريم اشرف غازى مصطفى ابومنصوره17773

117كريم عاطف السيدشلبى القرضاوى17774

111كيرلس اشرف يوسف عبدالملك يوسف17775

134مؤمن محمد السيد على داود17776

109.5ماهر السيد صالح غريب العنتبلى17777

105مجدى مكرم رزق مرقس حنا17778

106.5محمد ابراهيم ابراهيم احمد والى17779

136.5محمد احمد محمد عبدالرازق ابوسعده17780

99.5محمد السعيد محمود السعيد عجوه17781

136.5محمد السيد محمد السيد السيد الباز17782

126.5محمد انور بهجات انور السيد عبدالمطلب17783

134.5محمد حلمى عطيه محمود عرب17784

98.5محمد خالد محمد محمود عجوه17785

85محمد ربيع حلمي امبن المستكاوي17786

118محمد رمضان ابراهيم محمد فرج17787

122.5محمد صبحى محمد ابراهيم السروى17788

132.5محمد عبدالرحمن عبدالرحمن على ندا17789

127.5محمد عطيه احمد احمد شرف17790

136.5محمد عمادالدين عبدالحليم عبدالمجيد شراره17791

131.5محمد عيسوى سعد عيسوى المشد17792

118محمد محمد ابراهيم محمد عثمان الصعيدى17793

123محمد مدحت ابراهيم مصطفى القرضاوى17794

116.5محمد موسى ابراهيم شحاتة خليفة17795

134محمد ياسر عبدالواحد محمد داود17796

137محمد يسرى الحسين ابراهيم ندا17797

137محمود صبرى ابراهيم ابوسعده17798

134.5محمود صالح محمود عبده الريس17799

128محمود محمد محمود السيد البسيونى17800

133.5نادر جمال محمد على القرضاوى17801

136.5ياسر مسعد السعيد محمد الحيطاوى عمرو17802

120.5ياسين محمد جابر ابراهيم بظاظو17803

126.5احالم محسن ابراهيم السيد القرضاوى17804

134.5اسماء محمد مصطفى محمود فايد17805

130.5االء ابراهيم عبدالجليل محمد عطيه17806

117.5االء جمعه احمد السيد عبدالمولى17807

133.5االء سعد محمد عبدالقادر القرضاوى17808

83.5االء سمير قدرى عبدالسميع خفاجى17809

128االء مسعود عطيه محمد باظه17810
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135.5امال يسرى محمد يونس الشخيبى17811

115امانى عادل السيد عبدالرحمن الفخرانى17812

131امنيه جمال مصطفى السيد عبدالمولى17813

136اميره محمد محمد ابراهيم السروى17814

139اية عطية جمال محمد عمر17815

137ايمان السيد محمد حيطاوى الطباخ17816

137.5ايمان سعد السيد محمد السيد الحمير17817

138ايه رشاد عبدالرحمن على ندا17818

136.5ايه محمد عبدالسالم محمد ابراهيم الخولى17819

0ايه مصطفى السباعي محمد الفزاري17820

71.5دينا نشات رشاد هنداوى حمادة17821

138رحمه الفصيح محمد على سلطانه17822

118.5رسميه رشدى سعد محمد على عمرو17823

127روان مسعد ابراهيم خليل غانم17824

101ساره نبيل محمد حامد اللقانى17825

121.5شروق هارون بسيونى السيد مصطفي شكر17826

116شمس عادل احمد احمد محليس17827

106شيماء صابر رمضان محمود17828

110.5منار محمد حسن احمد مصطفى المستكاوي17829

132منه عبده السيد ابراهيم محمد بدوي17830

136.5منى زكى رجب زكى الحداد17831

92.5نانسي مسعود السيد محمد الشناوى17832

121نسرين السيد ابراهيم مصطفى شرمنت17833

129نورهان عبدالجليل محمد عبدالجليل محمد عطيه17834

81.5نورهان مصطفى محمودمحمد مصطفى الدكر17835

122.5هدير على قطب محمد الصعيدى17836

68هيام هاني قطب عبدالمجيد عطا17837

134.5ابانوب فانوس مرقص فانوس17838

127.5ابانوب فهمى جرجس ميخائيل جرجس17839

88ابراهيم رضا ابراهيم خليفه الفقى17840

135ابراهيم عبدالعظيم محمدعبدالرحمن القاضي17841

131.5ابراهيم عطية ابراهيم عطية النحاس17842

125احمد احمد برهامى نصر صفيه17843

100.5احمد المرشدى السيد محمد موسى17844

110احمد جالل عطيه الصاوى الطويل17845

126.5احمد رشدي عبدالرحمن مصطفي ليمونه17846

130احمد رضا السعيد عبدهللا فضل17847

139.5احمد رمضان السعيد محمد الحارس17848



كفرالشيخ1/27/2020

Page 461

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

95احمد رمضان عبدالمنعم محمد عامر17849

61.5احمد سامى محمد محمد السنهورى17850

95احمد سعيد ابراهيم متولي ابراهيم17851

137احمد صابر سعيد حسن ناصر17852

134احمد طه شحاته عبدالوهاب الجمال17853

139.5احمد عادل محمود محمد القرنشاوى17854

109احمد عبدالعظيم السيد محمد زهره17855

64احمد عبدهللا احمد احمد حمزه17856

139احمد فايز محمد الصاوى زغلوله17857

117احمد محمد احمد الشيخ عبدالمحسن رمضان17858

139احمد محمد طه عبدالعظيم عليبه17859

118احمد محمد عزت السيد فضل17860

139.5احمد محمد على احمد حكيرش17861

60احمد محمد يوسف يوسف الكتعه17862

81.5احمد هالل احمد متولى رجب17863

138.5اسامه السعيد محمود احمد القاضي17864

91اشرف عبدالقادر شريف بكر محمد17865

92.5اشرف عتريس عتريس عبدالخالق الروينى17866

127البراء مجدي محمد محمد محليس17867

126.5السعيد احمد مغازى احمد فضل17868

136.5السعيد نبيل السعيد عبدالخالق القاضى17869

51.5السيد محمد السيد السيد عبدالفتاح17870

106.5السيد مغازى السيد عبدالخالق االنه17871

134امير عزمى محمد احمد فضل17872

136.5انس جابر عبدالمعطى حافظ عوادى17873

65ايمن محمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ17874

86ايهاب اسامه السيد عطيه الديباوى17875

128.5باسل احمد احمد احمد ليمونه17876

69.5باسل مسعد محمد زين الدين الشهاوى17877

139بسام انور مصطفى مصطفى عليبة17878

110.5بالل الشحات شعبان محمد شمه17879

84بهاء احمد فتحى محمد سلطان17880

129بيتر كمال بدوي كمال بدوي17881

99.5توفيق رافت محمد عبدالستار سحالى17882

117جالل سمير احمد عبدالمجيد الديباوى17883

128.5جالل محمد على ابراهيم االنه17884

68حاتم احمد احمد احمد فضل17885

88.5حاتم حمدى فهمى عبدالفتاح الديباوى17886
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104حاتم هالل محمد احمد البف17887

104.5حازم ايمن محمد محمد عويدان17888

111.5حسام بدران ابراهيم ابراهيم خليفه17889

132.5حسن حسام حسن محمد الحريزى17890

134خالد احمد محمد بسيونى الرفاعى17891

112خالد اشرف توفيق عبدالمجيد القاضى17892

125.5خالد رضا محمد ابوعجيله سحالى17893

136.5خالد سامي عبدالخالق احمد زايد17894

97خالد عبدهللا يحيى محمد فضل17895

110خالد عتريس عبدهللا حامد مطر17896

135.5خالد عطيه محمد محمد الصبرى17897

36ربيع يحيى ناصف حسينى فايد17898

118رضا ايمن السيد محمد الروينى17899

123رضوان عز الدين احمد محمد زغلوله17900

68رفعت محمد عبدالفتاح عبدالرحمن عليبه17901

129زياد احمد نبيل توفيق عبده القاضى17902

118.5زياد عبدالمجيد محمد محمد الصبرى17903

97زياد محمد السيد محمد عبدالفتاح17904

88زياد محمد محمود محمد ناصر17905

138.5زياد محمد نصر نصر السنهورى17906

129.5زياد مغازى عطية مغازى ابومعبد17907

107.5سامى ابراهيم ابرهيم ابراهيم ليمونة17908

139.5سامي سعد احمد احمد الصيفي17909

137سامى محمد محمد ابراهيم القاضى17910

135سيف الدين محمد عبده احمد الحارس17911

139سيف عبدالخالق احمد السعيد محمد عليبه17912

121.5شريف جمال محمد عباس الخطيب17913

85شريف عبدالقادر شريف بكر محمد17914

31.5صالح هانى محمد محمد شرف17915

33.5طارق رمضان فتحى السيد صيام17916

137.5عادل ابراهيم ابراهيم السيد ابومعبد17917

139.5عاصم محمد فؤاد محمد السديمي17918

106.5عاصم محمد محمد احمد ابوشعيشع17919

80عاصم مفرح محمد محمد الطحان17920

103.5عاصم وليد عبده عبدالرازق الضنين17921

123عبدالخالق حمدين السيد خليفة عبدالعال17922

96عبدالرحمن اشرف على محمد ابوزور17923

108.5عبدالرحمن محمد السيد احمد عليبه17924
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137عبدالرحمن محمد على محمد فضل17925

137عبدالرحمن محمد محى الدين محمد الحداد17926

138عبدالرحمن وجيه نعيم يوسف فضل17927

137عبدالعظيم ناصف عبدالعظيم مصطفى عليبه17928

137.5عبدالعليم محمد عبدالعليم اسماعيل الضنين17929

139عبدالفتاح رفعت السيد سليم زمرة17930

108عبدالكريم عصام على حسن نصار17931

93عبدالاله فؤاد التهامى عبدهللا مندور17932

130عبدهللا احمد السيد عبدالرحمن ليمونه17933

89.5عبدالمنعم طه عبدالعزيز خليل عزقول17934

139عبدالوهاب صالح عبدالحميد عبدالسالم هزاع17935

76.5عبده عابد عبده عبدالعزيز ماضي17936

126.5عز الدين اشرف فؤاد رزق المغربى17937

139.5عالء احمد عبدالمجيد الشرنوبي ليمونة17938

105على محمد ابراهيم عبدالسالم هزاع17939

88على وليد على محمد الشقاوى17940

125.5عماد محمد نبوى عبدالمجيد عليبه17941

122.5عمار محمد علي محمد عليبه17942

112.5عمر جمعه شعبان محمد شمه17943

128عمر محمد محمود احمد القاضى17944

81عمرو خالد عبدالحليم عبده الغول17945

97.5عمرو عبدالعاطى توفيق بركات ابوستة17946

138.5عمرو عوض شحاته السيد ماضى17947

121.5عمرو محمد عبدهللا محمد شولح17948

85.5فؤاد خالد كمال عبدالونيس ابوالمجد القبالوى17949

126فارس احمد محى الدين محمد عليبه الشريف17950

134.5فريد حامد عبدهللا حامد مطر17951

127كريم احمد مغازى محمد ابومعبد17952

130.5كريم شوقى عطيه مغازى ابومعبد17953

120.5كريم عابد شحاته ابوالغيط جامع17954

93كريم عادل عطيه ابراهيم عليوه17955

90كيرلس عادل عيسى يوسف مرقص17956

90مؤمن رضا كمال محمود فضل17957

135.5مؤمن هشام شعبان ابوخطيطه17958

95.5ماهر محمد كمال الصياد البف17959

125محمد ابراهيم عبدالوهاب عبداللطيف الديباوى17960

87.5محمد احمد فتحى اسماعيل احمد الفضالى17961

137.5محمد احمد كمال محمد عليبه17962
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76.5محمد احمد محمود احمد فضل17963

47.5محمد احمد نبيل محمد فضل17964

135.5محمد احمد نصر محمود الدخاخنى17965

58.5محمد اسامه محمد عباس حسن الخطيب17966

65محمد اسماعيل حمدى عبدالكريم شعير17967

76.5محمد اشرف فتحى مندور سليم17968

89.5محمد اشرف محمد محمد الشرقاوى17969

72.56محمد السعيد احمد السيد السديمى17970

104.5محمد السيد السيد ابوعبدهللا عليبه17971

122محمد السيد محمد عبده الصيفى17972

129محمد السيد مصطفي عبده النجار17973

124محمد ايمن رزق عبدالرازق الضنين17974

132محمد بسيونى فتحى بسيونى ابوعبدهللا17975

84محمد توفيق محمد مغازى كرسون17976

132محمد جعفر محمد مصطفى القرش17977

138.5محمد جمال على عبدالخالق القاضى17978

79محمد حسنى احمد السيد الدخاخنى17979

127محمد حلمى رمضان على الطحان17980

139محمد حمدى محمود محمد ليمونة17981

136.5محمد رضا محمد عبدالمجيد عصفورة17982

0محمد رمضان ابوالفتوح محمد مشعل17983

27محمد رمضان السيد السيد عبدالفتاح17984

96.5محمد زكريا ناجى محمد القرنشاوي17985

81محمد سامى محمد متولى رجب17986

40.5محمد سالمة عاطف محمود عصر17987

42محمد عادل احمد محمد حسن17988

51.5محمد عادل التهامى احمد القاضى17989

35.5محمد عادل مغازي محمد الخطيب17990

66محمد عبدالعزيز عبدالعزيز سيد احمد عليبه17991

27محمد عبدالعظيم محمد محمد المحسب17992

33.5محمد عبدالكريم توفيق محمد خاطر17993

50محمد عوض محمد السروجى17994

13محمد عوض موسى رجب القرش17995

123محمد عيد احمد عيد زغلوله17996

131محمد عيد محمد الصياد17997

97.5محمد فؤاد راغب محمد خفاجى17998

71محمد فؤاد سعد السيد بدر17999

120محمد محمد زغلول محمد خفاجى18000
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68محمد محمد عبدالكريم ابوالمكارم شعبان18001

118.5محمد محمد محمود محمد شميس18002

119محمد محمود شحاته ايوب كميل18003

122محمد محمود محمد محمد الديباوي18004

66محمد مدحت ابراهيم ابراهيم الطويل18005

65محمد مغازى محمد احمد فضل18006

64.5محمد مغازى محمد على عليبه18007

109محمد مفرح السيد ابوالغيط جامع18008

131محمد ياسر السعيد علي نور الدين18009

87محمد ياسر السيد عبدالعظيم السقا18010

74محمد يسرى فهمى حافظ القاضى18011

35.5محمود احمد عبدالمنصف قطب عليبه18012

135محمود جمال محمد مصطفى ليمونه18013

129.5محمود رمزى عبدالنعيم احمد االنه18014

103.5محمود سمير محمد عبدالرحمن ليمونه18015

100.5محمود عبدالعزيز فهمى احمد فضل18016

122.5محمود على عطيه على الكيكى18017

99محمود محمد عتريس عبداللطيف ابوزينة18018

138.5محى محى الدين محمد سليمان سحالى18019

114.5مختار محمد ايمن السيد ابراهيم زمرة18020

128مصطفى احمد تاج السعيد تاج الدين18021

110مصطفى احمد عبداللطيف محمد السنهورى18022

120مصطفى احمد مغازى محمد عليبه18023

69مصطفى السعيد عزت عبداللطيف عامر18024

109مصطفى السيد محمد محمد عليبه18025

52.5مصطفي جالل محمد نصار18026

111مصطفى حسن يحيى عبدالرحمن جادو18027

135مصطفي رافت حسن احمد ناصر18028

100.5مصطفى سامى السيد محمد الشهاوى18029

98مصطفى عبدالعزيز عبدالعزيز سيد احمد عليبه18030

66.5مصطفى عبدالكريم مغازى الشرنوبى مرعى18031

84مصطفى عالء فؤاد احمد االنه18032

55مصطفى فوزى التهامى عبدالجواد عليبه18033

103مصطفى محمد راغب محمد خفاجى18034

137مصطفى محمد كمال محمد جميز18035

72مصطفى مسعد محمد محمد الجوهرى18036

122.5مصطفى نصر السعيد محمد مطر18037

85معاذ عبدالنبى محمد احمد تركى18038
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111.5مفرح محمد عزت عبداللطيف عامر18039

115منتصر محمد عبدالعزيز محمد زغلوله18040

133نادر عبدالفتاح عبدالمنصف قطب عليبه18041

119نادر محمد عبدالمنصف قطب عليبه18042

93هادى رضا عبداللطيف السيد القاضى18043

109.5وائل خالد عبدالكريم فايد زمرة18044

97.5ياسر جمعه شعبان محمد جميز18045

86ياسر طارق حنفى عبدالرجمن القاضى18046

105.5ياسر محمد حجازي السيد حجر18047

128.5يوسف توفيق عبده احمد السديمى18048

119يوسف عادل احمد عطية النحاس18049

99يوسف محمد حلمى ابراهيم معوض18050

103.5يوسف هانى كمال الصياد البف18051

124اسراء سعيد عبدالستار عبدالسالم الفخرانى18052

136.5اسراء شهاوى عبدالرحمن احمد كرسون18053

126اسراء صالح احمد محمد القصاص18054

119.5اسراء عبدالرؤف عبدالحميد برهامى فضل18055

134.5اسراء عبدالعزيز عبدالعليم اسماعيل الضنين18056

124.5اسراء عبداللطيف حسن محمد القاضى18057

127اسراء عوض كمال عبدالرؤف الديباوي18058

124اسراء فهمى عبدالعزيز محمد فضل18059

128اسراء محمد السعيد محمد الحارس18060

114.5اسراء محمد بلتاجى يوسف تركى18061

72.5اسراء محمد راغب محمد خفاجه18062

105اسراء محمد عزالدين حسنين شولح18063

96.5اسراء يسرى على محمد الشقاوى18064

106.5اسماء السيد محمد السيد ليمونه18065

114.5اسماء سعيد محمود محمد سحالى18066

100.5اسماء سمير محمد عبدالرحمن ليمونه18067

105اسماء عطيه عطيه الصاوى الطويل18068

79اسماء مفرح محمد محمد عليبه18069

127.5اسماء ياسر محمد عبدالكريم عليبه18070

126.5اسماء يوسف السيد فتح هللا مندور18071

60اسماء يوسف محمود عطيه النجار18072

138االء ايمن الصاوي محمد فضل18073

124.5االء حمدى غريب اسماعيل قريطى18074

125االء حمدى محمد بسيونى ابوعبدهللا18075

131.5االء رجب فتحى السيد صيام18076
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114.5االء عمرو عبدالرؤف حسن النويشى18077

123.5االء محمد شحاته محمد محليس18078

120.5االء مغازى مغازى السيد ابومعبد18079

124امل عوض محمد على السروجى18080

131امنيه اشرف على شحاته ماضى18081

138امنيه ايمن محمد احمد الحارس18082

133.5امنيه ياسر زكريا عبدالواحد اللقانى18083

72.5امنيه ياسر عبدالعظيم السيد الخطيب18084

71اميرة اشرف عبدالاله عبدالمجيد كميل18085

130.5اميرة السيد محمد محمود ماضي18086

130اميرة عبدالخالق عبدالخالق ابراهيم اللقانى18087

95.5اميرة عبدالخالق عبدالمجيد عبدالخالق عبدالفتاح18088

113.5اميرة عبدالعظيم عبدالمجيد حنفى عليبة18089

125.5اميرة محمد حسينى عبدالخالق االنه18090

131.5اميره عبدالعظيم محىالدين محمد عليبه الشريف18091

132.5انجى عادل محمد على خلف18092

99اهداء محمد فهمى احمد سحالى18093

137ايمان اسامه عبدالعظيم محمد عليبه18094

86ايمان حسن احمد محمد جبارة18095

62.5ايمان رضا ابراهيم فتح هللا ابراهيم18096

127ايمان محمد محمد اسماعيل الفضالى18097

139ايه كمال عبدالعظيم عبدالسالم هزاع18098

135.5ايه محمد محمد السيد الديباوى18099

125بسملة وليد نصر المغربى القيم18100

137.5بسمله عبده عبدالعزيز عبده عليبه18101

139.5جني علي مصطفي علي ابومعبد18102

138جهاد محمود احمد على تاج الدين18103

134حبيبة عصام السيد السيد عواض18104

135حبيبه سامى السعيد محمد الطحان18105

126.5حسناء عطية محمد عطية زيدان18106

100.5حسناء محمد محمد ابراهيم ناجى18107

106حمديه ابراهيم محمد فتح هللا مندور18108

106.5حنين جابر عبداللطيف احمد الطباخ18109

139حنين عصام عبدالعزيز نصار نصار18110

127.5حنين على حسينى الشرنوبى مرعى18111

126حنين علي فاضل على الشيخ18112

130.5حنين محمد عبدالجليل احمد خفاجى18113

80حنين محمد محمد محمد القرش18114
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139.5حنين مسعد يونس احمد السروجى18115

139داليا السيد حسن محمد القاضى18116

93.5دعاء احمد طه طه هزاع18117

139.5دعاء السيد شعبان ابراهيم عالم18118

138دعاء محمد اسماعيل اسماعيل جامع18119

136دالل ابراهيم عبدالحميد عبدالسالم هزاع18120

124.5دنيا السعيد محمد الشرنوبى فضل18121

131دنيا السيد اسماعيل ابراهيم ليمونه18122

105.5دنيا رفعت عبدالمولى نصر الصياد18123

117دنيا عاطف محمد محمد حامد18124

127.5دنيا عبداللطيف ابراهيم ابراهيم عالم18125

133.5دينا احمد احمد محمد االنه18126

95.5دينا صابر حسينى حسينى الشرقاوى18127

112.5رانيا علي على السيد الديباوي18128

119رباب انور عبده احمد جميز18129

114رحاب فؤاد عبدالكريم عبدالحليم موسى18130

88.5رحمة رفعت عبدالرؤف عبدالسالم الديباوي18131

111رحمة قدري عبدالنعيم نعيم الشباسي18132

128.5رحمه سامى محمد محمد جميز18133

126رحمه عصام السعيد محمد الحارس18134

118.5رحمه محمد السيد السيد ماضى18135

60رحمه محمد محمد عبدالسالم فضل18136

96رحمه محمود محمد محمود زيدان18137

107.5رحمه هشام السيد محمد عبدالعال18138

117رنا يونس محمد احمد السروجى18139

130رواء رافت كمال الصياد البف18140

135روان صديق مصطفى احمد ليمونه18141

137روان محسن محمد احمد الحارس18142

132.5روان مفرح محمد عبدالمجيد كميل18143

112.5ريهام عادل محمد يوسف خلف18144

102.5ريهام محمد السيد عطيه الديباوي18145

110زينب على تغيان السيد االنه18146

138.5سارة زين العابدين عبدالعظيم على عليبه18147

117ساميه محمد عبدالعليم طه فضل18148

87.5سعاد ابراهيم محمد فتح هللا مندور18149

126.5سماء هانى فتحى الدسوقى الشوبرى18150

130سماء يسرى توفيق ابراهيم عليبه18151

124سمر السيد عبدالسميع رجب القرش18152
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124سمر محمد ابراهيم ابراهيم فايد18153

69سميه سامى احمد عبدالوهاب مسيوغة18154

135سهام ميمى فؤاد عبدالعظيم عليبه18155

137.5سهير شتا محمد محمد عياد18156

126.5سهير فؤاد راغب ممد خفاجى18157

120.5سهيلة رافت عبدالواحد عبدالعظيم عليبة18158

136سهيلة مرشدى محمد عبدالجواد تليمه18159

90سهيله الشحات عبدالعاطى عبدالسالم منصور18160

125.5سوزان عطيه محمد محمد كرسون18161

92.5سوميه عبدالسالم محمد عبدالسالم شمه18162

120.5شروق سامى ابراهيم بسطويسى فضل18163

121.5شروق يحيى محمد محمد ابومرزوقه18164

125شفاء حسام غريب محمد االنة18165

128شفاء عصام مغازى السيد ابومعبد18166

123شهد اشرف محمد عبدالرحمن خيرهللا18167

55.5شهد علي فاضل على الشيخ18168

134.5شهد محمود محى الدين محمود معوض18169

96.5شيماء احمد سليمان محمد سحالى18170

66.5شيماء توفيق ممدوح عبدالرحمن ليمونه18171

89شيماء حمدى زكى حسينى حجازى18172

137شيماء نصر عبدالمجيد محمد جويده18173

138طيبه السعيد مصطفى عبدالرحمن فضل18174

135عبير عطية محمد مصطفى ليمونه18175

133.5عبير عوض محمد الصاوى زغلوله18176

134.5عال عبدالمنصف ابواليزيد محمد الديباوى18177

124علياء ياسر احمد احمد فضل18178

129غاده خالد عبدالكريم شعبان ابراهيم18179

96فاتن محمد احمد محمد الحمضى18180

111.5فاطمه محمد مغازى محمد زيدان18181

98.5فاطمه نبيل حسينى يونس عليبه18182

134.5فداء ياسر شعبان السيد ابوخطيطة18183

73فرح سامى على يوسف سحالى18184

127.5لينا رضا محمود سحالى18185

133مروه خالد جمال محمد السروجى18186

131.5مروه محمد ابراهيم محمد شمه18187

129.5مريم محمد انس يوسف ابوحرب18188

130مريم نبيل ابراهيم حنا بغدادي18189

128.5ملك الصاوى محمد الصاوى زغلوله18190
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69ملك محمد محمد ابراهيم الشويتى18191

122.5منار احمد محمد فريد عليبة18192

119.5منار انور محمود عطيه النجار18193

132منار فهمى محمد محمد جميز18194

106.5منار محمد السيد عبده عبدالجليل18195

134.5منار محمد عاطف عبده سحالى18196

139منار محمد عطيه مخلوف المهدي18197

139منار منصور مغازى حسنين صيام18198

75.5منة هللا السيد محمد بيومى عليبة18199

134منة مندور السيد على مندور18200

47.5منه السيد السيد ابراهيم االنه18201

134.5منه هللا عصام فؤاد مغازى شعبان18202

99.5منه هللا محمد رزق شحاته القروى18203

116منه هللا محمد محمد طه عليبه18204

139.5منه هللا محمد محمد محمد محليس18205

106منه هللا مصطفي احمد السيد ديب الليل18206

137منه هللا مفرح ابراهيم السيد السديمى18207

124منه محمد اسماعيل الشرنوبى ناصر18208

131منى احمد السعيد عبداللطيف عليبه18209

87.5منى شعبان احمد يوسف عليبه18210

123.5مني عهدي احمد محمد زغلوله18211

113.5مها السيد محمد ابراهيم اللقانى18212

134مى احمد حمدى ابوالعزم سالم18213

129مى جالل عطيه محمد عبدالرازق18214

128مى عبداللطيف محى الدين الصاوى عويدات18215

136مى محمد عبدالمجيد شبانه عليبه18216

131.5مي محمد عتريس على عليبه18217

122.5مي مفرح رفعت السيد الدخاخني18218

130ميار فتحى محمود شحاته العطار18219

131.5نادية عبدالمعطى جمال الدين عبده عليبه18220

137.5ناريمان السيد عبدالعظيم السيد الخطيب18221

136ندا خالد شمس الدين احمد القاضى18222

137.5ندا سالم محمد شحاته سالم18223

114.5ندى احمد حلمى احمد ابوالعينين18224

130.5ندى احمد محمود حسن ابومعبد18225

112ندى انور فتحي  محمد الطحان18226

113ندى تاج محمد ابراهيم عليبه العيسوى18227

70.5ندى رضا حسن حسن ابوالحسن18228
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117ندى عبدالمجيد عبدالمجيد ابراهيم عليبه18229

134ندى عوض عبدالصمدعبدالصمد التميمى18230

136.5ندى محمد السعيد محمد الشرقاوى18231

117.5ندى محمد السيد محمد ليمونه18232

74ندى محمد حسن السيد المالح18233

69.5ندى محمد عبدالعظيم احمد السديمى18234

121ندى محمد محموداحمد فضل18235

63ندى نبيل محمود حامد غازى18236

70ندى هشام فتحى ابوطالب فضل18237

120نرمين علي محمد على ابوزيد شاهين18238

109.5نرمين محمد السيد احمد زايد18239

71نسمه عبده محمد احمد ناجى18240

115نورا محمد محمد محمود غازى18241

71نوران سمير ابراهيم على الشويتى18242

132.5نوره عوض عبدالسميع عوض ابواسماعيل18243

47.5نورهان السيد السيد السيد عبدالفتاح18244

103.5نورهان السيد السيد عبدالرحمن االنه18245

124.5نورهان ايمن احمد احمد المدنى18246

126نورهان رفعت فهمى عبدالرحمن ديب الليل18247

119نورهان محمد عبدالشافى عطيه الكيكى18248

122.5نورهان محمد محمد يوسف ناجي18249

125هاجر فكري عبدالكريم محمد القروى18250

134هاجر محمددسوقى بيومى عقيلى18251

71.5هاجر محمود محمد ابراهيم سحالى18252

91هاجر مفرح شحاته سعد الدياربى18253

127هالة احمد عبدالرحمن محمد كميل18254

124هبة احمد رمزى رزق فضل18255

129هبة محمد محمد على عليبة18256

101.5هبه رضا بسيونى على جميل18257

71هبه عبدالعظيم عطيه عطيه عصفوره18258

105هدي عاطف رمضان علي الطحان18259

89هدير مجدى محمد احمد رجب18260

138.5هدير محمد موسى عثمان شرعان18261

108هند محمد محمد فريد عليبه18262

101وسام عاطف التهامى التهامى ليمونه18263

124والء اشرف محمد العويضى18264

94والء وليد محمد احمد النحاس18265

115ياسمين عصام مصطفى مصطفى عليبه18266
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138ياسمين عالءالدين السعيد عبداللطيف عليبه18267

133ياسمين محمد ابوعجيلة محمد سحالى18268

89.5ياسمين محمد سعد عبدالخالق عبدالفتاح18269

139يمنى اشرف عاطف عبدالفتاح السنهورى18270

137يمنى مسعد احمد حسينى الشرقاوى18271

87ابراهيم احمد السيد احمد العبسى18272

82.5ابراهيم توفيق محمد ابراهيم غانم18273

52ابراهيم رضا احمد محمد احمد18274

124.5ابراهيم صالح ابراهيم عبدالعزيزمحمد سالمة18275

100احمد سمير قطب علي الدناصوري18276

110.5احمد عبده محمد محمد عبدالعظيم18277

80احمد على محمد على الجندى18278

51.5احمد قطب عبدهللا قطب الصعيدى18279

89.5احمد كامل سعد محمد بدر18280

92.5احمد محمد السعيد بركات ابوحطب18281

115.5احمد محمد سعد محمود شلبى18282

109احمد مصطفى ابراهيم مصطفى البستاوى18283

81اشرف عزت عبدالحميد بلتاجى حسن18284

101.5السيد ابراهيم ابراهيم محمد ابوسعده18285

100السيد حامد السيد ناجى القصاص18286

120امير محمد السعيد اسماعيل الجمال18287

97.5ايمن ابراهيم محمد ابراهيم شعبان كرشه18288

111.5توفيق السيد توفيق بلتاجى حسن18289

93حسن ايمن حسن محمد محمود الوكيل18290

77.5حمد محمد على مصطفى القالوى18291

101.5خليل سيداحمد يحيى سيداحمد الدناصورى18292

124.5زياد طارق عتريس على محمد ابوحطب18293

102زياد محمد محمد على ابراهيم18294

116.5سعد الدين صالح سعد عطية القزاز18295

113سعد ايمن سعد عبدالمقصود الدناصورى18296

102سعد ياسر سعد محمد الشيخ18297

112سيف سليمان رجب عبدالمنعم جمعة18298

119.5شادى ابراهيم السعيد ابراهيم يونس18299

50.5صبح شهاب عباس صبح عبدالعال صبح18300

113.5صالح الدين احمد سعد عطيه القزاز18301

82عاطف محمد رفعت يوسف الشيخ18302

117.5عبدالرحمن باسم رمضان محفوظ عرابى18303

82.5عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ابراهيم الهواري18304
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49عبدالرحمن محمد عبده سعد العضيمى18305

98عبدهللا باسم رمضان محفوظ عرابى18306

134عبدهللا سعد محمود حسن غانم18307

92عزت محمد مرسى بكرى القصاص18308

104.5على محمد على عبدالكريم غراب18309

120.5على محمد على محمد درويش18310

67عمار عبده ممدوح عبده الدناصورى18311

95.5عمار محمد على ابراهيم الميرى18312

76عمرو خالد ابراهيم اسماعيل الجمال18313

73عمرو موسى ابراهيم محمد فرحات18314

42فارس خميس احمد سيداحمد بدر18315

79فارس طه محمد على حماد شكر18316

88.5فارس محمد محمدابراهيم شاهين18317

65فارس محمد نزيه عبدالسالم قاسم18318

109فتحى عادل فتحى عبدالنبى على الدين18319

108.5فتحى عبدالعزيز عبدالحميد على الخولى18320

103.5فريد مراد محمد محمد غانم18321

125كريم فيصل محمد محمود غراب18322

83.5مؤمن على زين العابدين عبدالمنعم غانم18323

126مؤمن كمال ابراهيم بدر غانم18324

104مؤمن محمد محمد حمد خليل18325

131محمد اشرف احمد احمد الدناصورى18326

98.5محمد السعيد على محمد العبد18327

104محمد ايمن حامد صدقى عطية18328

99محمد سمير محمد عبدالواحد دندوش18329

93.5محمد صبحى راشد عجمى البياع18330

69.5محمد عادل عبدالرازق حسن الوردانى18331

117.5محمد على ابراهيم محمد بسيونى يونس18332

62.5محمد على حامد محمد دردير18333

89.5محمد على محمد فتح هللا ابوراس18334

84.5محمد فؤاد عطية خليل منصور18335

105محمد فتحى مصطفى مصطفي صبح18336

90محمد محمد احمد ابراهيم احمد النجار18337

99محمد محمد حافظ السيد العدوى18338

129محمد محمود ابراهيم عبدهللا ناصر18339

88.5محمود ابراهيم حامد عجمى البياع18340

122.5محمود جمال الدين محمد سيد احمد بندق18341

136محمود عادل محمد حسينى عطيه18342
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119.5محمود عبدالمقصود مصطفى ابراهيم البربرى18343

119.5محمود محمد صدقى احمد عطيه18344

132.5محمود محمد عرجاوى محمد دردير18345

112.5معاذ زين الدين رجب زين الدين بركات18346

99.5معتز السيد حسن محمد ابراهيم حماد18347

88.5معوض السعيد سعد محمد ابوشادى18348

63نادر محمد حامد عجمي سالمه البياع18349

86.5هاشم سعد حسن محمد الهوارى18350

100هيثم على المحمدى مرسى عطية18351

95وليد احمد بدران احمد دندوش18352

76يوسف اسامة يوسف مرسي عطية18353

56.5يوسف انيس يوسف يوسف المزين18354

134.5اسراء احمد صدقى صدقى احمد عطية18355

114.5اسراء عبدالرحمن عوض محمد نصر18356

86اسراء مسعد سعد على حماد18357

111.5اسراء ممدوح خليل الدناصورى18358

98اسراء ياسر السعيد بركات ابوحطب18359

89.5اسماء مختار محمد حموده غراب18360

70.5اسيمه محمد انيس عرفه ابراهيم18361

90االء جمعة عطا احمد محمد القصاص18362

103.5امانى حسن محمد حسن البياع18363

132.5امانى عبدالوهاب الفصيح محمد غراب18364

133.5امانى مصطفى حسن محمد ملوخية18365

120.5امل عادل السيد قناوى الهوارى18366

124.5امل محمد السعيد فتح هللا غانم18367

133امل منير حمزه محمود عبدالمنعم18368

121اميرة ابراهيم الحسينى عبدالحميد الجمال18369

121اميرة عادل السيد ناجى القصاص18370

88ايمان شعبان عرجاوى محمد دردير18371

63.5ايمان محمد ابراهيم محمد خيرهللا18372

110.5بسمة السيد محمد ابوالتنا عطية18373

119بسمة محمد على عبدالمنعم القصاص18374

127جهاد محمد مرشدى احمد مرشدى18375

102جيهان ابراهيم زكريا محمد عبدالمنعم18376

130.5حبيبة فتحى سعد محمد سعيد18377

86.5حبيبة محمد على مصطفي القالوى18378

126حبيبه ابراهيم ابراهيم محمد ابوسعده18379

106.5حبيبه محمود محمود محمد ابوحطب18380
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116حسناء ابراهيم محمد ابراهيم ناصر18381

104حسناء محمد محمد محمد عبدالعظيم18382

104حنان اشرف سليمان علي ناصر18383

83.5حنين الشحات محمد حموده غراب18384

97.5حنين محمد عبدهللا محمد الطحان18385

130.5حنين محمد محمد حسن السكرى18386

138.5حنين مسعد محمد مرسى غانم18387

105.5داليا جمعة سعد محمد عبادى18388

68داليا رضا عبده محمدعبدالعظيم العضيمى18389

69.5دعاء محمد احمد محمد حماد18390

88دنيا احمد على احمد السكرى18391

132دنيا سمير محمد احمدعلي غانم18392

102دنيا صبح محمود محمود صبح18393

122.5راندا سعد عبدالحميد السيد ريحان18394

134رانيا جالل محمد محمدحسن السكرى18395

127رحاب وليد محمود محمد الخولى18396

126رضوى ابراهيم فتحى ابراهيم البيلى18397

89رغد جابر مصطفى سعد السقا18398

122.5رهد فؤاد ابراهيم حسن ملوخية18399

88روان احمد شعبان علي عرابى18400

121روان محمد ابراهيم محمد القليوبى18401

115.5ريتاج على عبدهللا محمدابراهيم القليوبى18402

81.5ريهام السيد غازى ابراهيم الشرقاوى18403

118سارة عبدالرحمن عبدالرحمن زين الدين ريشو18404

132.5سارة عبدالستار محمدمحمد عبدالنبى عالء الدين18405

90.5سحر ياسر محمد الصاوى السكرى18406

124.5سعاد محمد عامرمرسى يوسف عطية18407

120سلمى رفيق محمد مطاوع مطاوع شلبى18408

94.5سلمى محمد فتح هللا محمد ابراهيم حمد18409

123.5سمر السيد مصطفى محمد جمعة18410

123سهر رضا عبدالحميد محمد البياع18411

74.5شاهنده محمود عزوز مصطفي الدناصورى18412

128شروق السيد محمد مصطفى البستاوى18413

129.5شموع خالد الفاضلى سعد السيد18414

117.5شهد السيد حسن موسى السقا18415

123.5شهد السيد محمد مصطفى البستاوى18416

127شهد فريد شوقى السيد خليل حمد18417

62شهد مصطفى سعد احمد السقا18418
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111.5شيرين احمد عبدالعزيز مرسى الوردانى18419

123شيماء ابراهيم رمضان محمد شلبى18420

117.5شيماء عبده محمد ابراهيم غراب18421

122صفاء امين محسن على المصرى18422

106عزة ابراهيم الحسينى عبدالحميد الجمال18423

99فاطمة رزق محمد قطب العرجاوى18424

107.5فهيمة محمد ابراهيم محمد الهوارى18425

89.5فوزية رمضان احمد محمد عرابى18426

138مريم ابراهيم انور حامد داود18427

128مريم عبده ممدوح عبده الدناصورى18428

122.5مريم محمد مسعود محمد عطية سيداحمدعطيه18429

96.5منال محمد يوسف احمد شلبى18430

131.5منة هللا ابراهيم محمود الصاوى الفناشى18431

124.5منة هللا رضا محمد ابراهيم رزق18432

73.5منة هللا سمير محمد على عاشورالمزين18433

125.5منة حمد على مصطفى القالوى18434

95منه هللا عطية محمد عطية سيداحمدعطيه18435

126منه هللا محمد عبدالواحد علي السلماوي18436

118ميادة احمد بلتاجى احمد شلبى18437

112.5مياده السعيد السعيد سيد احمد الهوارى18438

113.5ميار رمضان على دياب عتمان18439

119.5نجالء رمضان على علي السلماوى18440

125.5نجوى زين العابدين فؤاد زكى دربالة18441

123ندى جمعة محمد يوسف ابوحطب18442

126ندى صبرى زكرياعبدالمنعم جمعة18443

134ندى على ابواليزيد سليمان ناصر18444

132.5ندى محمد يوسف عصر الفناشى18445

94نورهان الشحات بدر محمد بدر على18446

105.5نورهان على محمد احمد السكرى18447

122نورهان محمد حامد محمد محمد دربالة18448

137نيرة السعيد ابراهيم سليمان دندوش18449

136هاجر شريف عبدالمولى محمد السكرى18450

96هايدى محمد احمد عبدالمنعم عبدالعظيم18451

129.5هدى حامد السيد احمد عبدالمجيد18452

103هدى على ابراهيم احمد عرابى18453

70هدير مسعد نزيه عبدالرحمن قاسم18454

127.5وسام جمال محمد ابراهيم ناصر18455

78ياسمين عبدالصادق ابواليزيد علي عسلة18456
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124.5ياسمين محمد على محمد سعيد18457

136.5ياسمين هالل عبدالرحمن زين الدين ريشو18458

104.5ابراهيم ايمن ابراهيم مسعود ابراهيم مرعى18459

84احمد السعيد متولى ابراهيم متولى ابوبريكه18460

136.5احمد الشحات على حسن ابونوارج18461

134احمد الفاضلى محمد الفاضلى الشيخ18462

133احمد حمزه محمد عبدالقوى ابوبريكه18463

130.5احمد عبدالسالم السيد محمدالشناوى18464

114احمد عبدهللا عاطف يوسف ابراهيم الشيخ18465

136احمد عبدالونيس رزق رزق يوسف حسانين18466

63احمد عمر احمد عبدالحميد احمد مبروك18467

108احمد محمد عبدالفتاح محمد الشيخ18468

128.5احمد نصر السيد متولى ابوبريكه18469

82.5احمد يونس عطا يونس الشيخ18470

99.5اسامه عبدالغنى احمد عبدالغنى وداعه18471

121امام عادل امام حسن البدوى18472

131حافظ ممدوح محمد بسيونى القصاص18473

133حماده احمد عبدالحميد احمد الشيخ18474

131.5خالد زكى محمد فتح هللا عبدالعاطى18475

101.5خالد محمد عبدالرحمن على محمد18476

129زكريا السيد محمد ابواليزيد زيدان18477

132.5زياد محمد محمد السيد حماده18478

138.5شادى رافت حلمى محمد محمد خضر18479

71.5عالء على محى محمد حسن18480

125عالء محمد الشاذلى محمد الشاذلى الشيخ18481

128على الحسينى فتحى عبدالرحمن الصعيدى18482

121.5عمرو محمد مسعد مصطفى دسوقى العرجاوى18483

136فريد الشحات فريد عبدالقادر سيد احمد الدموكى18484

67محمد ابراهيم يونس محمد العتيقى18485

65.5محمد احمد حمدى عمر مدكور18486

131محمد احمد نزيه حسن احمد حسن18487

99.5محمد الشحات على على عدس18488

99محمد جبر وجيه جبر عبده محمد عبده18489

95محمد حسن السيد احمد الحنفى18490

106محمد حمدى محمد يوسف الدناصورى18491

108محمد صالح محسن محمد فتح هللا عبدالرازق18492

124محمد محمد عبدالفتاح محمد فتح هللا عبدالرازق18493

89.5محمد محمود السيد ابراهيم على18494
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133محمد مصطفى محمد الشافعى محمد عوض الدموكى18495

133محمود بكر محمود سعد محمود ابوحالوه18496

131مصطفى محمود مسعد محمود رشوان18497

132مهند عوض محمد فرج العتيقى18498

133نادر احمد محمد محمد عبده18499

110.5هشام سليمان زكى ابراهيم ابوبريكه18500

120.5اسماء ابراهيم السيد محمد محمد الشناوى18501

127.5اسماء فتحي فكري كامل احمد الشيخ18502

137امال محمود بهجات مسعود الشيخ18503

131.5اميره فتحى محمد حسب هللا مصطفى عبداللطيف18504

135ايمان محمد السيد قطب محمد سالمه18505

139برنسه عبدالستار عبدالمجيد محمود الشازلي الشيخ18506

136حبيبه محمد محمد محمد ابوربع18507

130حسناء ابراهيم محمد عبدالقادر الدموكى18508

119حسناء علي جاب هللا علي مرزوق18509

132حنين ابراهيم محمد عبدالقادر الدموكى18510

131.5حنين الحسينى عبدالسالم الزمرانى18511

134.5حنين حبشي محمد فرج العتيقي18512

134.5حنين خالد على مرسى على الشيخ18513

134.5دعاء محمد الشاملى عبدالغنى ابراهيم18514

96دنيا عابد صقر محمد على المسيرى18515

134دنيا عصام محمد عبده المصرى18516

115دينا عبدهللا ابراهيم محمد فرج18517

133.5دينا نصر محمد برهامى درويش18518

125ذكرى محمد زكى متولي العتيقى18519

134رحمه محمد مسعود على  على مدكور18520

139شروق شريف جابر احمد المسيرى18521

136شمس ابراهيم عبدالعزيز على الشيخ18522

109.5شيماء الشحات فهمى محمد عباس18523

135.5شيماء هالل عبدالفغار محمد الحسينى18524

128.5صفاء هشام عبدالرحمن عبدالرحمن الدهمه18525

137عال على سعد محمد كمالى18526

137.5علياء على سعد محمد كمالى18527

133منى محمد على عطيه الزمرانى18528

129نجالء محمد فتحي يوسف حسن18529

139ندى خليل الهم محمد يوسف موسى18530

112ندى محمد السيد على محمد حماده الشيخ18531

111ندي مصطفى خليفه محمد خلف18532
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134نرمين محمد على محمد على الدموكى18533

132.5نهال فكيه محمد فتح هللا عبدالعاطى18534

116نور حسن رشاد حسن المصرى18535

137.5نور منتصر الشناوى محمد  محمد الشناوى18536

136.5نورهان السعيد مسعود محمد الزمرانى18537

131نورهان سمير عبدالعظيم عبدالمجيد الشناوى18538

128هايدى ابراهيم ابوالفتوح قطب عبدالعال18539

130هند جمال محمد فوزى منشاوى ابوبريكه18540

84ابراهيم السيد محمد على محمد دحروج18541

95ابراهيم الشحات احمد عوض الصافتي18542

137.5ابراهيم حسن محمد حسن عيد18543

123ابراهيم عبدالصمد ابراهيم عبدالسيد عبدالسيد18544

122.5ابراهيم عبدالعال على عيسى ابودقيق18545

109احمد اشرف احمد السيد احمد درباله18546

139.5احمد السيد على محمد محمد18547

42احمد السيد محمد الجهمى السيد18548

137.5احمد السيد محمود محمد عيد اللقاني18549

93.5احمد الشحات السيد على موسى18550

123احمد بهجت السعيد بهجت عطية18551

101.5احمد ذكي طلبة محمد شريكة18552

128.5احمد زكريا حسن سيداحمد هيكل18553

126.5احمد سامى محمد عبدالمقصود محمود ابوشريكة18554

63.5احمد على محمد هيبة محمد18555

36.5احمد محمد ابراهيم فتح هللا البوهى18556

127.5احمد محمد احمد محمد ابوغزاله18557

79.5احمد محمد السيد محمد فرحات18558

129احمد محمد السيد يوسف مطحنة18559

111.5احمد محمد خلف هللا محمد خلف هللا18560

125.5احمد محمد صالح محمود عامر18561

119.5احمد محمد عبدالكريم سيد احمد بسيونى18562

102.5احمد محمد عبدهللا عبدالحميد البوهي18563

100احمد مسعد فهيم محمود محمود مبارك18564

92.5اسماعيل عبدالسالم محمد اسماعيل كشك18565

94.5السيد الشحات السيد سيداحمد ابراهيم فرحان18566

45.5السيد حمدي محمد ابراهيم مبارك18567

110السيد سعد محمد محمد دحروج18568

80.5السيد عبدالعال السيد محمد عيسى هيكل18569

94.5السيد محمد ابراهيم محمد عبده18570
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112العبدمدحت العبدبهنسي  محمد عوض18571

94.5انور حسن على حسن على دحروج18572

113.5ايمن ايهاب بسيونى محمد محمد دحروج18573

54.5ايمن يوسف على يوسف حسين عطيه18574

124بدر محمود عبدالوهاب ابراهيم عوض18575

32.5تامر عبدالعال ابراهيم عوض العويضي18576

66.5جمال محمد احمد اسماعيل محمد البغدادى18577

34.5حسن رشدى على السيد سليمان عبدالخالق18578

124.5خالد العبداحمد محمد بسيونى شهاب18579

127رمزي كرم محمد سعد محمد معروف عوض18580

125.5زياد سليمان علي سليمان جعدر18581

86زياد عدلي موسى على عوض18582

135.5زياد كرم السيد عبدالحليم حلوسه18583

115زين العابدين السيد محمد السيد ايوب18584

80سعد عبدالسالم عاطف عبدالرحمن ابوعوض18585

106.5سعد محمد سعد على السيد عيسى18586

102.5سعد محمد سعد يوسف عبدالعال المحيص18587

128سعيد محمد محمود على عنيصر18588

135سمير احمد مغازي حمادة خليل مبارك18589

108.5سمير خيرى حسن ابراهيم الطوخى18590

65سمير نزيه علي علي هيكل18591

84.5سمير وجدى سمير عبدالرازق18592

89سيداحمد محمد سيداحمد محمد موسى عبدالخالق18593

128عبدالرؤف الشحات محمد بدر زيد18594

65عبدالرحمن اشرف احمد السيد عبدالنبي الطوخي18595

63.5عبدالرحمن شعبان الشحات شعبان على الطوخى18596

34عبدالرحمن على على السيد نصار18597

86عبدالرحمن محمد وجيه السيد هاشم محمد اللقانى18598

103.5عبدالسالم على احمد عبدالسالم الخولي18599

85.5عبدالعال السيد عبدالعال جوده محمد18600

70عبدالعال محمد السيد ابوالنجاة الطوخى18601

66.5عبدالعال محمد عبدالعال عوض المرسي18602

133.5عبدالفتاح اسامة عبدالفتاح حامد عبدالفتاح18603

131عبدهللا كرم كامل سالمة البيطار18604

81عبدهللا محمد احمد السيد عبدالنبي الطوخي18605

97.5عبدهللا محمد على محمد الطوخي18606

132على السيد محمد مغازى ابوهواش18607

126علي عالء علي احمد احمد الطوخي18608
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66.5على محمد احمد عبداللطيف النحاس18609

128.5عمر محمد يوسف مغازى عياد18610

80عمرو السيد مسعد محمد السيد درباله18611

102.5عمرو عبدالعال يحيى محمد عبدالعال سالم18612

102.5فارس ايمن محسوب عبدالسالم سيداحمد ايوب18613

105فارس محمد سيداحمد حامد سيداحمد ايوب18614

112.5فهمي محمد سعد يوسف عبدالعال المحيص18615

124.5كامل مصطفى محمد المرشدي18616

132كرم صبري ابراهيم احمد طايع18617

102كريم رافت محمد سيداحمد كشك18618

130.5مازن وائل عبدالعال عبدالسالم ابراهيم عبده18619

135.5مامون على انور محمد المصرى18620

129محمد احمد عبدالمقصود عبدالمقصود اللقاني18621

114محمد احمد محمد مصطفى على النجار18622

93.5محمد السعيد السيد محمد العربي18623

117محمد السيد احمد محمد زيد18624

91محمد السيد حمد على جاد18625

103.5محمد السيد محمد احمد طايع18626

123محمد الفاضلي سعد سيداحمد عياد18627

113.5محمد ايهاب عبدالفتاح احمد عياد18628

91.5محمد حسن ابوالخير محمد مندور18629

103.5محمد حسن محمد حسن النجار18630

104.5محمد حسن محمد على بدر جوهر18631

125.5محمد حمادة السعيد حمادة مبارك18632

121محمد رضا عبدهللا محمد عبده18633

92محمد صبحي محمود اسماعيل حمادة18634

84.5محمد صالح عبدالرازق فرحات18635

137محمد عبدهللا رزق حسن مرسال18636

78محمد عبدالمجيد سعد عبدالمجيد وهدان18637

121.5محمد عبدالناصر محمد حسن الدخاخني18638

118محمد علي فاضلي علي فاضلي حجازى18639

114محمد على محمد على محمد البغدادى18640

109.5محمد عمر عبدالقوي عبدالغني الغلبان18641

131.5محمد محمد احمد محمد  ابوغزالة18642

105محمد محمد عبدالرحيم محمد اللقاني18643

76.5محمد نشات يحيى حسين حسن18644

95محمد وليد محروس على حسن عليان18645

89.5محمد يسري محمد محمد الوجدي18646
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115محمد يوسف محمد محمد سعد ابوسعد18647

116.5محمود احمد سعد الدين عبدالعليم الفقى18648

67محمود احمد عبدالوهاب ابراهيم عوض18649

113محمود سعد ابراهيم عبده18650

81محمود محمد شوقي علي عبدالهادي18651

104محمود محمد محمود سيداحمد هيكل18652

110.5محمود محمد محمود محمد مسعود18653

80مصطفى محمود حمدان محمد ابوجازية18654

66معاذ اشرف احمد السيد عبدالنبي الطوخي18655

73نادر جالل السيد عبده جوهر18656

62نادر صالح محمد على بدر جوهر18657

59.5نادر عبدهللا سعد حسن شريف18658

139نادر محمد السيد محمد اللقاني18659

130نور الدين خالد عبدالفتاح حامد عبدالفتاح18660

33هاشم اشرف هاشم محمد مندور الحاج18661

64هاني اشرف متولى السيد الشاذلى18662

139اروى محمد عبدالدايم اسماعيل داود18663

112.5اروى مسعد يونس عبدالغنى الغلبان18664

102.5اسراء اشرف سعد فتح هللا حسن عبده18665

138اسراء بهنسي العبدبهنسي عوض18666

32.5اسماء السيد علي السيد نصار18667

130اسماء شاكر عبدالسالم محمد هيكل18668

56.5اسماء محمد حمدي السيد عيسى18669

93.5اسماء مسعد سعد محمد االحول18670

133اسماء يوسف عيسى يوسف هيكل18671

135.5االء جابر محمد عمر احمد نشوان18672

102.5االء محمد العبدمحمد عباس18673

132.5الشيماء سمير ابراهيم على غنيم18674

122.5امنية احمد ابراهيم عبدالسالم الخولي18675

123اميرة ايمن عبدالحليم حسن ابوحبسة18676

122.5انجي شعبان السيد محمد الجالي18677

119.5اية ابراهيم السيد محمد البالكوسي18678

128اية بهجت السيد عبدالوهاب السيد الشهاوي18679

137اية صبرى احمد مغازى احمد18680

138اية هشام محمد ابوالمكارم عبدالمجيد الحاج18681

119ايمان احمد السيد محمد عطية18682

132.5ايمان حسن سعد حسن محمد النجار18683

118.5ايمان خالد محمد محمود حجاج18684
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119ايمان شريف سيداحمد ابراهيم الطوخي18685

76.5ايمان على سعد عبدالسالم ابوجازية18686

94.5ايمان محمد رزق محمد مبارك18687

129ايه محمد عبدالسالم سيد احمد ايوب18688

115.5بسمة ابراهيم محمود احمد عبدالفتاح18689

116بسمة علي سيداحمد احمد ابراهيم الطوخي18690

81.5بسنت محمد احمد محمد احمد النجار18691

74.5تغريد السيد محمد اسماعيل حمادة18692

132جميلة ايمن السعيد ابراهيم محمد الجمال18693

113.5جيهان سيداحمد ابراهيم السيد الطوخي18694

107.5حبيبه عبدالعال محمد توفيق فتح هللا النجار18695

123.5حنين تامر محمد ابراهيم محمد مناع18696

117حنين عنتر علي عيسى السيد18697

88حنين محمد ابراهيم على مصطفى النجار18698

124.5خلود محمد حمدى عبدالغنى الدماطى18699

48دعاء عبدالهادى فهمى محمد عبداللطيف الحاج18700

111.5دنيا محمد على ابراهيم خلف هللا18701

81دينا رمضان محمد على السيد18702

117دينا عبدهللا سيداحمد السيد هيكل18703

35.5رئيسة عبدالسالم السيد عبدالسالم خليفة18704

90راندا محمد يوسف ابراهيم الديار18705

89رحمه محمد غازى على بدوى18706

125.5رشا على محمد عبدالمقصود عيد حسن اللقانى18707

55رقية سامح محمد ابراهيم سالم الطوخي18708

129رنيم باسم محمود ابراهيم هيكل18709

135.5روان محمود عبدالسالم سيداحمد ايوب18710

133روداينا السيد حسني مغازي عيسى18711

126.5ريهام السعيد سعد محمد ندا18712

124.5سارة محمد علي احمد الطوخي18713

103.5سامية محمد ابراهيم محمد عبده18714

117.5ساندى حسان ابراهيم دغيدغ18715

86.5سعاد حسن محمد ابراهيم البوهي18716

97سلمى ابراهيم علي عيسى ابودقيق18717

133سلمى السيد محمد محمد عالء الدين18718

125سلمى السيد محمد ياسين ابراهيم خليل18719

122سماء رجب ابراهيم على الحاج18720

118سمية محمد محفوظ عبدالرحمن مطاوع18721

138.5شهد انور محمد محمد المصري18722
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136شيماء حسن سعد الفاضلى سعد18723

124عبير اشرف عبدالفتاح احمد عياد18724

88.5عفاف الشحات عبدالحميد على محمد ابوغزالة18725

132عفت رفعت يوسف عبدهللا كريت18726

127.5علياء عادل علي علي محبوب18727

76علياء على ابراهيم على ابراهيم غنيم18728

107.5فاتن السيد سيد احمد حامد ايوب18729

117فاطمة عيد حسن السيد نصار18730

126.5فلاير محمد حسن على جوهر18731

102فوزية محمد ابراهيم سعد عباسي18732

119فيروز فوزى حسن عبدالحليم حلوسة18733

114مريم صبري محمد عبدالسالم شهاوي18734

120منار ايمن سيد احمد موسى المحيص18735

91.5منار حجازي محسوب بسيوني المحيص18736

89.5منال ابراهيم السيد بسيونى عمر اسماعيل18737

121.5منة هللا اشرف سعد عبدالفتاح احمد المحالوي18738

124.5منة هللا السعيد ابراهيم محمد الصايغ18739

80.5منة هللا رافت يونس علي محمد المصري18740

83.5منى الحسيني مهدي الحسيني حسن18741

116مي سراج الدين عبدالشافي علي ابراهيم عبده18742

117مي عبدالمطلب مصطفى احمد زيد18743

117.5نجوى رضا شحاته محمد محمد التعلب18744

111.5ندى السعيد عمر حسن عمر الطوخي18745

115ندى الشحات محمد عبدالحميد عبدالواحد18746

109ندى عبدالعال محمد عبدالعال يوسف السيد18747

34ندى على سعد عبدالسالم ابوجازيه18748

118.5ندى محمد السعيد رزق محمد ابومنصور18749

82نصرة محمود سالمة ابراهيم محمد ابوعوض18750

117نوال محمد احمد سيداحمد محمد الطوخي18751

108نور ايهاب محمد عبدالعظيم المصري18752

117.5نوران جالل عبدالرحيم محمد اللقاني18753

137.5نورهان احمد محمد حسن الدخاخنى18754

62.5نورهان محمد احمد محمد على النجار18755

124نورهان محمد حسن سعد زيد18756

74.5نورهان محمود حسن حسين مبارك18757

130نورهان مسعد محمد السيد اللقاني18758

108.5هاجر عادل عبدالرحمن عبدالرحمن الغلبان18759

132.5هبة عبدالسالم مصطفى عبدالسالم ابراهيم فرحان18760
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114.5هبة محمد محمود محمد اللقاني18761

131هيام محمود ابراهيم السيد الشاذلي18762

87.5وفيه عصام عبدالحى موسى عوض18763

51يارا البدوي على عوض المرسي18764

120.5يارا عصام زكى عفيفي الصعيدي18765

91يارا فريد عبدالرحمن عبدالرحمن الغلبان18766

137.5ياسمين حسنى فريد محمد اللقاني18767

116.5ياسمين شريف ابراهيم على محمد دحروج18768

125ابراهيم رضا طلعت ابراهيم عزب18769

103ابراهيم صالح محمد على خليل18770

130ابراهيم عصام ابراهيم ابوالمجد محمد مبروك18771

104ابراهيم على محمود على عمر عيسى18772

57احمد ابراهيم شاكر على السنهورى18773

138.5احمد الدسوقى سعد الدسوقى سعد ودن18774

121.5احمد السيد ابواليزيد علي خالف18775

131احمد خميس احمد محروس غنيم18776

109احمد رضا ابراهيم مبروك ابراهيم18777

124.5احمد سعد محمد على سعدون18778

112.5احمد عبدالعليم محمد ابراهيم ابراهيم زايد18779

130.5احمد عبدالمطلب قنعان ابراهيم ابوزيد18780

138احمد عصام ابراهيم عبدالحميد محمد عامر18781

132احمد عالء الدين فتحى السيد حمود صالح18782

128احمد عماد فتحى محمد عبدربه18783

132.5احمد كامل مصطفي كامل مصطفى18784

119احمد محمد السيد محمد احمد سالم18785

137.5احمد ممدوح زغلول الحسينى على صالح18786

138احمد ياسر احمد كمال راضى18787

129السعيد احمد السعيد عبده محمد احمد شعبان18788

106السيد عزمى ابراهيم حسن السيد عامر18789

113.5السيد يوسف السيد يوسف عطيه شتله18790

102امير محمد محمد محمد خضر محمود18791

119.5تاج الغمرى تاج ابراهيم عامر18792

124.5جمعه صبحى ابراهيم جمعه مدكور18793

93.5حسام حسن السيد السيد مرسى زايد18794

113خالد اسماعيل زكى حافظ الحمله18795

89.5رامى سعيد عبده محمد ندا18796

112شادى احمد عبدالسالم محمد ودن18797

122.5عبدالصمد محمد عبدالصمد ابراهيم ودن18798
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132عبدالعليم ابراهيم عبدالعليم ابراهيم السنهورى18799

108عبدالكريم فتحى عبدالكريم مرعى على مرعى18800

136عبدهللا احمد ابراهيم على ابومندور18801

135.5عبدهللا اكرم يوسف يحى يوسف18802

119.5عبدهللا رافت على على اسماعيل البلكيمى18803

135عبدهللا رجب محمد عبده شرابى18804

125.5عبدهللا محمد على حسانين محمد العرجاوى18805

46عبدالواحد على عبدالواحد على عبدالونيس18806

135.5على محمد محمد على الحالج18807

138.5عمار حاتم رمضان رفعت محمد سيف ودن18808

97.5عمر عبدالجواد عمر نصر الخيرى18809

120.5عمرو خالد احمد احمد غنيم18810

124فارس ابراهيم محمد حمد بسيونى حمد18811

107.5فتحى مدحت غازى ابراهيم محمد18812

135.5كمال وائل كمال مصطفى يوسف عبده18813

103.5ماهر مجدى محمد محمد البلكيمى18814

92محمد احمد مغازى ابوالمكارم الشرقاوى18815

135.5محمد اسعد محمد عبدالجيد محمد فايد18816

43محمد الحسن على حامد شاكر على السنهورى18817

134.5محمد حاتم محمد محمد على18818

130محمد حسن عبدالحق سعيد فرج18819

138محمد خالد ابراهيم السيد احمد زايد18820

105.5محمد رضا على محمد ابومندور18821

112.5محمد رفيق عبدالفتاح احمد محمد ابوشبكه18822

117محمد رمضان على السيد احمد زايد18823

117محمد رمضان فتحى محمد فلفل18824

62.5محمد سامى عمر لطيف مرعى18825

121.5محمد سعد محمد اسماعيل محمود18826

136.5محمد سمير عبدالجواد على عبدالرحمن18827

131.5محمد صبرى محمد فايد قناوى18828

101محمد طه على عبدالمطلب عبدالمجيد مرعى18829

113.5محمد عبدهللا احمد محمد داود18830

104.5محمد عزمى محمد اسماعيل مرسى عمرو18831

122محمد محمد زكريا حمد فرج18832

130محمد مدحت رجب على حسن ودن18833

131محمد مسعد شعبان السيد على ياسين18834

115.5محمد مصطفى السيد عبدالستار مصطفى غراب18835

134.5محمد نبيل غانم غانم ابواحمد18836
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129.5محمود احمد صبرى ابراهيم بسيونى عيسى18837

122.5محمود حماده فتحى جمعه محمد سيف ودن18838

124.5محمود خميس عبدهللا السيد عبدالرحمن18839

118محمود عبدالعزيز حمدى خليل محمد حمد18840

135مصطفى ابراهيم على حسين خليل عبدربه صالح18841

136مصطفى متولى احمد كامل احمد18842

131.5مصطفى محمد عبدالهادى محمد على18843

114منير انور لطفى احمد زايد18844

115احالم على حسين عبدالعزيز الحوفى18845

133اروى جمعه سعد جمعه محمد الشيخ على ودن18846

126اسراء حمدى ابراهيم دراز احمد18847

136اسالم عزالدين ابراهيم حسن السيد18848

118.5اسماء السعيد ابراهيم عبدالرحيم مطاوع18849

138.5اسماء سعد سعد محمد ابومندور عبدالرحمن18850

128اسماء عصام ابوزيد ابوزيد البلكيمى18851

125.5اسماء عطيه متولى محمد عمر ودن18852

128االء رضا عطيه حجازى سليم ابوعياده18853

139.5االء محمد عبدالحليم احمد سعد دراز18854

138امانى محمد احمد عبدالباقى غانم18855

111.5اميره زكى محمد مرسى صالح18856

121ايات سامى شحاته حامد مدكور18857

80ايمان عبدالحليم عبدالمجيد محمد ابوسالم18858

136.5ايمان عصام ابوشادى مبروك عبدالقادر ابوشادى18859

132ايمان على عبداللطيف على ابوحسن18860

139.5ايمان ممدوح محمد حمد بسيونى فرج18861

135.5ايمان هارون هارون ابراهيم البلكيمى18862

122.5ايناس احمد محمد السيد عامر18863

113.5ايه ابراهيم محمد عبدالعظيم احمد18864

139ايه خالد سعد جمعه فرج18865

139.5بسمله عامر محمد حسن عامر18866

132بسمه اشرف عبدالمجيد عبدالمجيد سيف18867

102بسمه رمضان محمد الحسينى عبدالعال ودن18868

91بسمه على الدسوقى ابراهيم محمد الحوفى18869

109حبيبه حمدى السيد عبدالمجيد المزين18870

123حنان السيد على السيد احمد زايد18871

131.5حنين هاشم عبدالعليم محمد البلكيمى18872

112حوريه زغلول محمود لطيف مرعى18873

134.5خلود محمد فتحى محمد ودن18874
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53داليا محمد جمعه مرسى محمد راضى18875

130.5داليا محمد صالح السعيد صالح18876

131.5دنيا مدحت محمود احمد احمد الكتاتنى18877

133رحمه حامد محمد احمد حامد الصباغ18878

81رحمه محمد عيسى عبدالجواد عيسى18879

139رقيه محمد السيد احمد عامر18880

134.5سميره صالح محمد محمد ابوسريع18881

133شموع عبدالسالم حسن عبدالسالم عبدهللا مدكور18882

127.5شهد رضا على عبدالشافى محمد ودن18883

127.5شهد كمال صبرى احمد مصطفى على18884

130.5شيماء ابراهيم سيداحمد ابراهيم سيداحمد18885

130شيماء خليل محمد على عاشور18886

82.5فرحه عوض السيد السيد مرسى زايد18887

135.5مالك حمدين ابراهيم عبدالفتاح محمد عيسى18888

137منار حاتم سالمه ابراهيم محمد سالمه18889

134.5منار حمدين ابراهيم عبدالفتاح محمد عيسى18890

107.5منال السيد على خليل  احمد عيسى18891

119منه هللا سمير على محمد حمد18892

124منه جابر محمد احمد يوسف حسن18893

36.5منه خالد طه محمد عبدالهادى18894

139ندا جمعه السيد ابوزيد البلكيمى18895

97ندى محمد الدسوقى ابراهيم الحوفى18896

102.5نوال حسن عبده السيد شتله18897

135نورهان السعيد عبدالسالم عامر حسن ابوالنضر18898

138.5نورهان السيد الكيالنى على فرج18899

135هاجر سعد محمد خليفه بسيونى ودن18900

136.5هبه عبدالحليم خليفه حسن الشيخ يوسف18901

122هبه على حسين عبدالعزيز الحوفى18902

139.5هبه على عبدالعزيز عرفه محمد سالم18903

96.5هدير جمعه محمد مراجع عمر مرعى18904

133.5هدير كمال محمد محمود بسيونى شخيخه18905

113هناء سالمه ابراهيم عبدالسالم الغمرى18906

139وفاء خميس محمد عبدالسالم مرسى18907

107يارا ابراهيم مبروك مبروك ابراهيم18908

139ياسمين عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن ودن18909

127.5ياسمين قطب هارون ابراهيم عيسى18910

84.5ياسمين محمد السيد قطب ابراهيم ابوزرد18911

133.5ياسمين نادر السعيد محمد ابراهيم حرفوش18912
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137يمنى عبدالجواد محمد عبدالجواد ابراهيم ودن18913

134.5احمد السيد فوزي علي العيسوي18914

91.5احمد رمضان احمد الهمشرى18915

123.5احمد عادل ابراهيم على ابراهيم ابوخشبه18916

91احمد على سعيد سليمان رزق18917

132.5احمد ياسر محمد حمزه حسن رزق18918

103.5اسالم محمد عبدالرحمن متولى الحالج18919

68السيد سامي عبدهللا السيد ابوياسين18920

101.5السيد مسعود فوزى على احمد العيسوى18921

50ايهاب حمدين عبدالسالم محمد سعد فايد18922

85.5بدر محمد عبدالسالم على ابوخشبه18923

81جمال جالل السيد عبدالسالم حيكرش18924

116.5جمعه ابوالمحاسن ابراهيم حسن ابوخشبه18925

71حربى ابراهيم عبدالنبى ابراهيم البياع18926

94.5حمدى عبدالعال السعيد على محمدشحاته18927

111زياد سامي السيد فتح هللا علي رزق18928

110عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز عبدالكريم18929

86.5عبدالسالم محمد عبدالسالم على محمدالنجار18930

132عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد على ابوخشبه18931

91.5عبدهللا اشرف يوسف احمد حسن عبدالكريم18932

128.5عبدهللا حسينى محمد فتحى مرسى الخولى18933

90عصام على عبدالدايم محمدالمحيص18934

92.5على عبدالحليم عمر احمد ابوخشبه18935

105.5علي عبدالقادر عبدالمجيد محمد الشربيني18936

98على عصام عبدالدايم محمدالمحيص18937

66.5على مصطفى حسن على زيد18938

94عمار محمد طلبه عبدالمنعم علي18939

56عوض محمود عبدالمحسن محمد صالح18940

132فهمى وليد السعيد عبدالفتاح عبدالقادر18941

70.5متولى محمد حامد محمدابوخشبه18942

90.5محمد السعيد عبدالوهاب السعيد مندورابوخشبه18943

101محمد الشحات محمد فتح هللا عبدالخالق18944

91محمد حماد متولى عبدالرحمن الحالج18945

78.5محمد سمير الشحات محمد محمدعبدالخالق18946

74محمد سمير هاشم عبداللطيف18947

97.5محمد شريف حامد محمد على ابوخشبه18948

89محمد شعبان الشحات خليل محمدبلتاجى18949

97محمد طارق ابراهيم محمد على ابوخشبه18950
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33محمد عبدالعال يوسف عبدالعال السيد18951

45محمد عبدالعزيز سعد محمد النجار18952

81.5محمد عبدالقادر اسماعيل عبدالقادرالشربينى18953

76.5محمد عصام محمد ابراهيم محمد الشيخ على18954

96.5محمد كرم محمد يوسف ابوخشبه18955

46محمد محمود احمد حسن محمد18956

90محمد ناجى ابراهيم احمد عمرابوخشبه18957

123محمود عبدالشافى متولى محمدابوخشبه18958

119.5مرسى فتحى محمد الحسينى فتحى مرسى الخولى18959

115.5مصطفى منير شوقى ابراهيم زلهف18960

76ممدوح عبدالحليم عبدالقادر عبدالحليم18961

48.5ناصر محمد سمير عبدالقادر ابويوسف18962

105يوسف محمد الشهدى محمد المحيص18963

106.5يوسف محمد يوسف محمد يوسف الصعيدى18964

94.5اسراء عبدالقادر اسماعيل عبدالقادرالشربينى18965

129اسراء محمد محى الدين على ابوخشبه18966

102.5اسماء علي توفيق علي محمد18967

84اسماء محمد محمد حسن محمد الجمال18968

118.5االء محمد على مندور ابوخشبه18969

115.5ايمان ابراهيم على ابراهيم مصطفى ابوسعده18970

115ايمان احمد عبدالرحمن محمد18971

104.5ايمان قنديل ابراهيم عبدالجوادالسكرى18972

40.5ايه السيد عبدالسالم محمدابوحبيبه18973

120دنيا رضا محمد عبدالموجودجعفر18974

106.5ذكرى ثابت مرسى محمد عبدالمجيدالخولى18975

58ساره السعيد عبدالمعطى الجالى18976

71ساره السيد على ابراهيم مصطفى ابوسعده18977

105سعديه ابواليزيد احمد احمدابوخشبه18978

69.5سونيا عاطف سعد محمدابوخشبه18979

83شروق عمرو محمد احمد عبدالفتاح18980

108.5شمس عبدالعاطى عبدالحليم عبدالعاطى عبدالقادر18981

129شهد زاهر مرسى محمد عبدالمجيدالخولى18982

105.5شهد يحى مصطفى يوسف ابوخشبه18983

81شيماء صبحى حسن ابراهيم القطورى18984

96.5عبير رزق ابراهيم عمر ابراهيم شايق18985

91.5عزيزه عبدهللا محمود محمد موسى عبدالخالق18986

120.5فاديه السعيد حسن محمد حسن ابوخشبه18987

89فاطمه ابراهيم محمد حسن الجمال18988
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115فرحه عالء حمدى عبدالغنى الدماطى18989

73.5ندى السيد محمد مصطفى اسماعيل نصار18990

108ندى حمدى حسن على ابوشحاته18991

93نورا نبيل محمود السيد محمودابوخشبه18992

74نورهان محمود محمد محمد الحالج18993

129.5نيره ابراهيم مرسى محمدالخولى18994

122وفاء حسام ابراهيم محمد ابوخشبة18995

115وفاء شعبان الشحات خليل بلتاجى18996

100يارا نبيل شعبان محمد طه زيدان18997

121.5ياسمين حمدى عبده ابوالنجاه عيد الحالج18998

62ابراهيم جمال السيد محمد ابواسماعيل18999

30.5ابراهيم محمد ذكريا على السقا19000

43.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم خليل19001

108.5احمد حسام احمد احمد جاويش19002

81.5احمد عبدالعزيز سعد رمضان ابوالنصر19003

99احمد عصام ابراهيم احمد جاويش19004

117احمد محمد السيد احمد نوفل19005

123احمد محمد عبدالقادر عبدالعظيم السعيد19006

121اسامه فريد عبدالمنعم السيد رشوان19007

120.5اسالم سيد احمد السيد سيد احمد عبدالمجيد19008

105اسالم طلبه ابراهيم احمد محمد19009

57.5اسالم محمود محمد المرسى عبدالعزيز19010

115.5اشرف محمد محمد مرشدى الرشيدى19011

65السيد السعيد حسنى السعيد الدهمه19012

52.5ايهاب توفيق صالح الدين احمد عبدالرحمن19013

36باسم عبدالحميد عبدالعزيز محروس المليجى19014

86حازم خالد طه محمد شمس19015

103.5حسن الهميسى على حسن حسن19016

114.5حماده محمد عبدالمنعم السيد رشوان19017

33.5حمدى يوسف عبدهللا بدران يوسف19018

66رياض هانى محمد محمد الجندي19019

108.5زياد محمود فتحى ابراهيم الحمراوى19020

101شادى ابراهيم محمد على بسيونى19021

112شوقى شريف شوقى عبدالسالم شتا19022

65طارق السعيد محمد ابراهيم دشيشه19023

50عبدالرحمن باسم محمد احمد الشامى19024

70.5عبدالرحمن محمد بدران بدران غنيم19025

58.5عبدالرحمن مدحت عبدالحميد الصافى ابوسليمان19026
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125عبدهللا احمد عبدهللا عبدالحميد جاويش19027

71.5عبدهللا حاتم احمد ابراهيم على جاويش19028

95.5عبدهللا صالح كمال الصافى ابوسليمان19029

102.5عبدهللا محمد عبدهللا بدير جاويش19030

65.5عالء باسم محمد احمد الشامى19031

99.5عالء على السعيد احمد جاويش19032

101عمار ياسر حلمى ابوزيد السيد احمد19033

121عمر كمال جمال محمد شتا19034

110عمرو ابراهيم عبده ابراهيم ابوهاللى19035

121عمرو محمد ابراهيم قاسم الشافعى19036

50.5فارس سماره محمد عبدالرازق الميسرى19037

68فوزى السيد فوزى درباله رضوان19038

114كريم ابراهيم محمد على بسيونى19039

87كريم اكرامى جمال محمد شتا19040

128.5كريم السيد حسنى السيد عامر19041

76كريم محمد بيومى ابراهيم البرماوى19042

113كمال مدحت كمال عبدالحميد عامر19043

52محمد السيد عطيه عطيه عبدالمجيد19044

126.5محمد انور حسن فتح هللا حسن19045

114محمد ايمن السيد ابراهيم الشقافى19046

128محمد حمدان محمد احمد الشامى19047

96محمد حمدى عبدالجواد احمد مرجان19048

43.5محمد رشدى محمد ابراهيم عامر19049

73محمد رضا كمال الصافى ابوسليمان19050

65.5محمد عاطف محمد يوسف الزويكى19051

133محمد عبدهللا عبدالحى محمد حسن جاويش19052

124.5محمد محمود حامد محمد الفقى19053

112محمد مدحت سعد رمضان الشازلى19054

121محمود عبدالعزيز ابراهيم محمد عامر19055

79.5محمود على محمد محمد جاويش19056

93هاني احمد محمد محمد الجندي19057

86وجيه سعد السيد محمد فايد19058

58.5يسرى ماهر محمود عبدالقادر غنيم19059

91يوسف عالء السعيد عبدالونيس تركى19060

104يوسف مسعد يوسف محمود داود19061

57.5ابتسام مرضى على درويش شاهين19062

86اسراء ابوالمكارم سيف  النصر سعد ابوشامه19063

70.5اسراء على محمد عبدالسالم ابراهيم19064
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113اسراء محمود معروف محمود عدس19065

133اسماء على اسماعيل تاج الدين19066

126االء محمد عبدالعظيم عبدالحميد عامر19067

127.5الزهراء حماده حمزه احمد جاويش19068

134الهام محمود فاروق مصيلحى على19069

136امانى عالءالدين اسماعيل حفنى سالم19070

93.5امل الشحات ذكريا على عرفه19071

133.5امنية رضا عبدالسالم محمد بيومى19072

91امنيه صالح احمد محمد عمر السيد19073

75امنيه ياسر عبدالنبى طلبه الخيوطى19074

75اميره صالح الدين محمد سعد نبره19075

132اميره عماد محمد رمضان الشاذلى19076

107اميره محمود فؤاد غريب ابوسليمان19077

90اميره محمود محمد محمد الزويكى19078

79ايات اسامه محمود محمد الجندى19079

109.5ايمان حمدى خيرى عبدالسالم شتا19080

120.5ايمان محمد عزت عطيه عبدالمجيد19081

116.5ايه سعد عوض احمد خطاب19082

131ايه صبحى عبدالدايم محمد فراج19083

113ايه عبدالمعطى محمد احمد جاويش19084

96ايه عبده اسماعيل عبدالعظيم امان19085

128.5ايه هشام سعد احمد شداد19086

100.5بسمه سيف محمد محمود مسلم19087

139.5بسنت السيد محمد السيد عبدهللا19088

114.5تيام نجاح محمد محمود عصفوره19089

129.5جهاد عبدالفتاح فتح هللا رمضان الشاذلى19090

74.5حبيبه محمد محجوب قطب الشافعى19091

56.5حنان هاشم على عبدالسالم ابراهيم19092

104.5حنين هشام محمد عبده الطنطاوى19093

109خضره فراج محمد فراج االرنب19094

118.5دعاء فاروق ابراهيم حمد جاويش19095

95.5دنيا محمد رجب محمد مشحال19096

114دينا رضا عبدهللا محمد فرج19097

36.5رحاب على احمد على الفيشاوى19098

139روان ابراهيم ابراهيم فتح هللا19099

132.5روان سعد السيد محمد جاويش19100

83روضه راشد ابراهيم عبدالمقصود عدس19101

119ريم عبدالعزيز على على محمد الخولى19102



كفرالشيخ1/27/2020

Page 494

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

128ريوان قاسم محمد قاسم الشافعى19103

131زينب سامى عبدالفتاح سالم ابورخا19104

115.5ساميه عبدالعزيز محمود اسماعيل الورقى19105

112.5سجده محمد عبدالسالم محمد الرشيدى19106

115سحر وحيد ابراهيم زين اسماعيل سرور19107

119سلمى ابراهيم احمد محمد عطيه19108

110سما نادر احمد محمد جاويش19109

37سماح عماد حسن عبدالمعطى غنيم19110

104سمر عبده محمد احمد سيد احمد19111

131سمر ممدوح محمد حفنى سالم عيسى19112

81سناء منصور عاطف احمد محمود19113

90.5سهام رشاد زكى حسن حجازى19114

90سهيله احمد مهدى احمد الحاوى19115

130سهيله السيد احمد رزق جاويش19116

136شروق هشام محمد عبدالحميد شداد19117

76شريهان ابراهيم محمد فتحى حموده19118

130.5شهد رافت مروان السيد عمران19119

112.5شهد ماهر على عبدالحى جاويش19120

136شهد محمد عبدالفتاح محمد عبدالجواد19121

139شهد محمود محمد محمود شتا19122

56.5شوق انيس عبدالمقصود محمد منصور19123

107شيماء السيد ابراهيم مصطفى ابوعوف19124

128.5شيماء عبدالعزيز حامد محمد ابوخشبه19125

105شيماء محمد ابراهيم على رزق19126

90صفاء احمد محمد احمد السواق19127

108.5عبير مصطفى كامل مصطفى زهران19128

99فايزه السيد محمد ابراهيم االفالقى19129

87فايزه محمد حامد جاويش19130

134كنزى محمد عبدالحكم ابواليزيد19131

139منه اشرف ابراهيم ابراهيم حسن19132

113.5منه حمدى السيد فتحى رشوان19133

69.5منه عادل ابراهيم حسن االرنب19134

76منه عبدالسالم فوزى درباله رضوان19135

79.5منه محمد محسن محمد قاسم شتا19136

97مى احمد جمال محمد صادق شتا19137

117.5مى عبدالسالم خيرى عبدالسالم شتا19138

51ناديه حسن مسعد حسن سليم19139

86.5نجوان السيد محمد ابراهيم هيبه19140
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132.5ندا هشام ابراهيم ابراهيم مطاوع19141

86ندى عبدالمنصف محمد السيد النجار19142

128ندى كمال محمد فرج سعيد19143

91ندى محمد انور عبدالوهاب خاطر19144

114نرمان رضا محمد عبدالحميد النجار19145

33.5نرمين محمد ابوالعينين ابراهيم عامر19146

72.5نهى محمد على محمد سالم19147

65نور محمد على حسن حسن19148

43نورهان احمد حفنى سالم عيسى19149

115.5نورهان احمد شحاته عبدالدايم ابوسالم19150

111.5نورهان رضا محمد عبدالحميد النجار19151

131نورهان عبدالمعطى السيد محمد جاويش19152

139نورهان عصام الدين محمد الصافى ابوسليمان19153

82نورهان محمد محمد عبدالرحمن مرسى19154

134نيره نصر اسماعيل عبدالعزيز شرعان19155

119هاجر ابراهيم محمد ابراهيم الحكيمى19156

134هاجر مجدى على خطاب خضر19157

102هاجر محمد عبدالسالم فتحى شتا19158

87هايدى خليل على خليل القصاص19159

83.5هايدى مسعد حامد ابوالعطا العشماوى19160

122.5هبة مصباح السيد احمد البقرى19161

121هبه عبدالسالم عبدالعزيز عبدالسالم محمد19162

61.5هبه محسن ابراهيم ابراهيم الحشاش19163

105.5هند عمرو محمد بدير جاويش19164

131هند وجيه همام ذكى الشافعى19165

107.5ورده السيد عبدالفتاح سعد امان19166

56.5ورده محمد مسعد محمد سعيد19167

118.5وسم على السيد محمد عبده19168

122.5والء عصام السعيد عبدالمفصود ادم19169

83ياسمين رضا محمد السيد مروان19170

119ياسمين سامى محمد على السعودى19171

133ياسمين محمد اسماعيل حفنى سالم عيسى19172

57ياسمين محمد السعيد ابراهيم الشافعى19173

25.5احمد مصطفى شمس عبدالمعطى عبدالباقي19174

38حجازى عبدالنبى حجازى يوسف جبر19175

116حسن مجدى حسن ابراهيم حسن19176

67رامى عبدالنبى رزق محمود الديب19177

52.5عبدالستار جمعه عبدالستار يوسف السنديلى19178
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123.5عبدهللا رضا حلمى محمد اسماعيل19179

64على السيد على بيومى جاويش19180

101عمار سند سعد احمدسالمه19181

100محمد عصام محمد محمدعبدالعال عيسى19182

101اسماء رضا سعيد فريد الطراوى19183

103.5اسماء مغربى محمود على19184

97امل ابراهيم شتا ابراهيم19185

103.5امنيه محمد فريج اسماعيل الطراوى19186

44.5حبيبة رمضان توفيق محمد ابودسوقى19187

135.5حنين خطاب محمد خطاب غنيم19188

137.5دنيا سعد حلمى محمد الطراوى19189

108.5رانيا محمد سعد السيد عبدالرحيم19190

12.5سارة عيسوى محمد عيسوى محمد19191

33سناء منير ابراهيم محمد ابومندور19192

140شيماء حامد عبدالخالق حامد على19193

78عبير جالل محمد جالل ابراهيم19194

118علياء ابراهيم ابراهيم محمد خليل19195

122.5مرفت محمد عيد يوسف البسنديلى19196

120منه محمد ابراهيم داود الطراوى19197

34مى السيد مجاهد ابراهيم شاهين19198

79نوال عبدالمنعم على محمد عبدالمجيد19199

78.5نورهان طلبه محمد ابراهيم عوض19200

28.5نورهان ماهر فتحى عطيه غريب19201

132.5هانم السعيد بهى الدين محمد خطاب19202

125.5هناء احمد محمد ابراهيم الطراوى19203

130ياسمين رضا عبدالمنعم عبدالعزيز ابوسعده19204

118ابراهيم احمد محمد محمد على19205

72.5ابراهيم الشحات رزق سعد جاويش19206

81.5ابراهيم محمد ابراهيم توفيق ابواحمد19207

50ابراهيم محمد ابراهيم محمد مصطفى19208

70.5ابراهيم محمد صابر رياض سعد الدين جاد هللا19209

120احمد باسم فتحى عبدالرحمن اسماعيل19210

122.5احمد حماده خميس السيد العنتبلى19211

97احمد رامى احمد بسيونى صباح19212

129احمد سامح السيد محمد ابوشريف19213

123.5احمد سعد فهمى سعد جاويش19214

127.5احمد قطب جمعه رمضان العزب19215

103.5احمد محمد رفعت سعد ابوالجود19216
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120.5احمد مرضى تاج الدين محمد غريب19217

120احمد نايل رجب عبدهللا عركز19218

75اسالم سمير سمير بديوى مراد19219

130.5اسالم عبدالمحسن عبدالرؤف محمد عركز19220

41ايمن صالح عباس عبدالعزيز ابواحمد19221

48حمدى سعد احمد مصطفى زيد19222

107.5زياد باسم باتع عبدالعال ابوشريف19223

135زيد احمد يوسف محمود المصيلحى19224

92سعد خيري ابراهيم محمد الشرقاوى19225

90طارق عالء رافت عبدالنبى جاويش19226

90على طاهر على عبدالمطلب ابوخليفه19227

41.5على محمد على عبدالصمد محمد جاويش19228

136عمرو خالد عبدالباقى محمد جاويش19229

70.5فارس اسالم عرفه حزين طه19230

119.5فارس ربيع محمد السيد العليمى19231

134.5كريم محمد السعيد احمد عبدالمجيد وافى19232

133.5محمد احمد محمد احمد الفنه19233

54محمد اسماعيل متولى ابراهيم خليل19234

79.5محمد جمال مرسى محمد عبدربه19235

129محمد سعد كمال على احمد19236

48محمد سعد مصباح خليل العزب19237

120.5محمد شريف حمدى اسماعيل ابواحمد19238

116.5محمد عاطف عبدالرحمن محمد الخطيب19239

0محمد عبدالحميد احمد عبدالحميد بجول19240

113.5محمد عبده الشحات الكومى يوسف19241

92محمد مسعود طلبه احمد كواسه19242

91محمد هانى ماهر عبداللطيف عبدالرحمن خليل19243

131محمود سعد هنداوى ابراهيم جاويش19244

83منشاوى اشرف محمد منشاوى سعد19245

44هانى احمد عبدالحميد بيومى ابواحمد19246

103اسماء جمعه عبدالعاطى عبدالجواد كحله19247

134.5امانى ابراهيم محمد سعد جاويش19248

125امنيه سعد عبدالكريم على جاويش19249

134.5اميره محمد عبدالوهاب عبدهللا جاويش19250

130.5ايمان احمد محمد سعد براغيث19251

128ايمان حماده على عبدالنبى جاويش19252

104.5ايمان ممدوح محمود النجيلى يوسف19253

115.5ايه شعبان بسيوني عبدالمجيد خضر19254
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132.5ايه فايز محمد احمد جاويش19255

110.5جنى توفيق محمد حزين طه احمد19256

116دعاء السيد احمد عبدالهادى عسل19257

127.5دعاء امين جمعه رمضان العزب19258

110.5دعاء جمعه عبدالعاطى عبدالجواد كحله19259

107.5دعاء محمد سعد سعد شاهين19260

119دنيا حبشى عبدالفتاح محمد جوده19261

70دنيا عطيه السعيد عبده ابوالعنين19262

130رواء جمعه مصباح خليل سليمان العزب19263

131روميساء حمدى يوسف محمود المصيلحى19264

113سعده عبدالحليم حافظ فتح هللا العزب19265

135.5سميحة ايمن حمدين عبدالعال ابوشريف19266

136.5شهد راضى محمد الكومى القزعه19267

126شهد عبدالهادى على عبدالصمد جاويش19268

122.5عزه على ابراهيم على خليفه19269

106نورا حسنى محمد منشاوى سيد احمد19270

132.5والء نصر ابراهيم محمد الشرقاوى19271

116ابرهيم محمد ابراهيم محمد الشاذلى19272

87احمد ابراهيم السيد محمد محمود19273

70.5احمد ايمن فتح هللا محمد ابراهيم19274

135احمد صالح سمير عبدهللا جامع19275

119.5احمد ظريف شحاته بسيونى شتا19276

131.5احمد محمد رضا محمد مرسى القط19277

110.5احمد يونس فهمى محمد على19278

103اسامه سيف الدين السيد احمد حبلص19279

137اشرف احمد عنتر محمود يسن19280

133.5اشرف نشات عمر وهبه مقلد19281

130البراء هانى رمضان عبدالغفار مطاوع19282

55.5السيد عبدالمقصود ابراهيم عبدهللا يسن19283

124جمال تامر جمال ابراهيم مصطفى19284

134.5جمال محمد محمد عبدالرحمن عيسى19285

103خالد عماد عبدهللا محمد القلشانى19286

120خيرى جالل محمد احمد السيد مطاوع19287

58رضا شعبان محمد مصطفى محمد19288

138زياد جالل يسر مظلوم غنيم19289

122شريف محمد عبدهللا عبداللطيف ندا19290

115.5عبدالرحمن اشرف سامى ابوالسعود مقلد19291

94.5عبدالرحمن ياسر عبده على الشهاوى19292
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109.5عبدالـله ابراهيم احمد عبدالعاطى عوض الـله19293

134على الدين محمد على محمد حمد19294

130.5عمار محمد احمد ابراهيم العكش19295

59.5عمر رافت على محمد ابوالنضر19296

40.5عمر رزق رزق محمد العكش19297

137عمرو خالد محمدعبدالهادى غنيم19298

136عمرو سعد سعد عبدالستار غلمش19299

94.5فارس محمد عطيه محمد عيسى19300

118فتحى سعد محمد محمد قاسم19301

125فتحى ياسر فتحى ابوالغيط يسن19302

111كريم خيرى محمد عبدالفتاح السنهورى19303

123.5كمال جمال كمال مقلد محمد مقلد19304

132محمد احمد توفيق عبدالرحمن ابراهيم19305

137محمد احمد فؤاد محمد عطوه19306

121محمد اسماعيل شوقى محمد القط19307

115.5محمد السيد سعد السيد عبدهللا بركات19308

132محمد الشحات محمد محمد عامر19309

131محمد جمال منصور عبدالغنى جامع19310

138محمد حازم محمد سعد مقلد19311

125محمد رافت محمود السيد بركات19312

120محمد رضا محمد عبدالجواد محمد19313

122محمد سعد عبدالعزيز رضوان عبدالهادى19314

105.5محمد عادل محمد عبدالرحمن عيسى19315

135.5محمد عبدالرحيم مطاوع عبدالرحيم مطاوع19316

102محمد عبدالفتاح محمد محمد حمد19317

134.5محمد فتحى عبدالمجيد الدسوقى جامع19318

129محمد محسن غازى محمد الشهاوى19319

134محمد هانى محمد عبدالمجيد الصيفى19320

138.5محمد هشام محمد حسن جاويش19321

133.5محمد يوسف صالح الدين محمد هيبه19322

105.5محمود رضا فتحى حميده فراج19323

136محمود سمير عبدهللا محمد القلشانى19324

114مصطفى عماد محمد عبدالسالم جعرابه19325

115نصر ابوالفتوح نصرالدين محمد سالمه19326

103.5هادى صبرى محمد عبدالحى غنيم19327

139هاشم جواد صدقى محمد مقلد19328

126.5هشام توفيق عبدالعزيز عبدالعزيز جاويش19329

123.5وليد حسنى محمد عبدالرحمن عيسى19330
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128.5يوسف احمد يوسف يوسف جاويش19331

131يوسف عمرو محمد رمضان يوسف مطاوع19332

89ابتسام محمد محمد عبدالرحمن عيسى19333

133.5اروى محمد عبدالمقصود محمد الخياط19334

129.5اروى محمود كامل ابراهيم المعدلى19335

109اروى نادر محمد ابراهيم معوض19336

130.5اسماء عادل فتحى عبده جنيدى19337

135.5اسماء يوسف محمد بسيونى يوسف19338

129االء محمد سعد عبدالستار غلمش19339

93.5االء مصطفى سعد سعد غلمش19340

135امنيه ايمن خيرى شلبى محمد المصرى19341

126.5امنيه حاتم خميس محمد رجب19342

133.5امنيه رمضان عطيه محمد العساسى19343

132امنيه محمد حمدى السيد عبدالجليل ابوعيانه19344

129ايمان جمال عبده عبدالغفار مطاوع19345

131ايمان خالد احمد محمد ابراهيم19346

129ايمان محمد عزايم محمد عيسى19347

135.5ايه محمد عبدالجواد محمد مصطفى19348

116.5بسملة كمال طه محمود جمعه19349

104بسملة مؤمن محمد عبدالحافظ السيد19350

99.5بسملة محمد عبدالمعطى محمد غنيم19351

111.5حبيبه شحاته لبيب حسن الضوى19352

119حنان اسامة عاطف محمد غنيم19353

137.5حنين حسن ابراهيم عبداللطيف مطاوع19354

137حنين طاهر عبدالمعطى عبدالمعطى مصطفى19355

135حنين كمال محمد على محمد كسر19356

139حنين محمد ابوالعينين محمد القلشانى19357

128دعاء فتحى صدقى ابراهيم الشطالوى19358

137رحمه عبده حامد حامد عيسى19359

138رحيق فتحى مغازى احمد مطاوع19360

136رشا هانى محمد رمضان العساس19361

137.5رناد محمود محمد عبدالهادى غنيم19362

139.5ريهام عبده حامد حامد عيسى19363

131زهراء درويش السيد درويش الطامى19364

132زهراء فتحى مغازى احمد مطاوع19365

136سلوى الشحات عبده محمد العساس19366

88سميعه عبدالمنعم رياض عبدالتواب مقلد19367

40.5سهيله محمد سعد محمد السجاعى19368
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74.5شاهنده ايمن عبدالنبى عيد حميده19369

102شهد سمير محمد رمضان مقلد19370

114شهد عبدالسالم صبحى عبدالسالم حسن حجازى19371

93شهد عماد عبدهللا محمد القلشانى19372

118.5شهد فتحى فخرى محمد جاويش19373

128شهد محمد عبدالستار عبدالستار غلمش19374

137.5شهد محمد محمد مصطفى محمد19375

129شهد مدحت عبدالجيد ابراهيم الشهاوى19376

89شيماء محمد سعد محمد ابراهيم19377

138.5عبير عادل محمد محمد مصطفى19378

63.5غاده محمد بدرالدين عبدالسالم الشريف19379

105فلاير طارق محمد احمد غنيم19380

97ليلى عادل محمد عبدالرحمن عيسى19381

132مريم اسماعيل محمد محمد شراره19382

129ملك نصر محمد مقلد مقلد19383

132منه هللا نصر محمد مقلد مقلد19384

135نادين رضا محمد ابراهيم احمد19385

89.5ناديه محمد ابوالفتوح حسب هللا مقلد19386

138نانيس عبدالهادى عبدهللا احمد جاويش19387

121.5ندى عبدالمعطى رجب عبدالمعطى القط19388

136.5ندى عالء ابراهيم عبدالرحيم دسوقى19389

126ندى محمد الحسينى عبدالحى غنيم19390

122.5ندى محمد محمود ابراهيم مقلد19391

133نسمه رمضان سعد احمد مقلد19392

135.5نورا سعد نصر عبدالعزيز ابوخطيطه19393

123نورهان عصام بدر حسين حميده فراج19394

108.5نورهان فتحى على اسماعيل خفاجى19395

135.5نورهان فخرى حسنى عبدالواحد شحاته19396

108.5نورهان محمد بسيونى سعد غلمش19397

119هاله رائد فهمى محمد ابوعيانه19398

129هناء محمد الشاملى ابراهيم سالم19399

134.5هند صبرى محمد عبدالحى غنيم19400

124.5ياسمين محمد عبدالعزيز عبدالسيد عبدالعزيز19401

120ياسمين ياسر محمد ابوعيانه19402

138.5يمنى محمد غازى رمضان العساسى19403

97.5ابراهيم حفناوى ابراهيم مصطفى غباشى19404

105ابراهيم وفا ابراهيم رجب عتمان19405

108احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بدر19406



كفرالشيخ1/27/2020

Page 502

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

70.5احمد محمد عبدالحليم محمد عبده غنيم19407

130احمد محمد محمد عبدالعزيز سلطان19408

77احمد مسعود السيد عبدالدايم نور العين19409

121احمد وائل محمد عبدالعاطى عبدالعاطى19410

120السيد جابر السيد عبداللطيف فرح19411

122.5امير لطفى ابراهيم جاد اللـه داغم19412

105ايمن مبروك ابراهيم محمد الفقى19413

110جمال حموده محمد محمد ابورخا19414

114.5حسن محمد حسن عبدالرحمن بدر19415

134زياد خالد يوسف محمد سالمه19416

136سعد شوقى سعد عبدالعاطى عوض19417

123سعد محمد بسيونى على حسانين19418

122.5سعد محمد يوسف احمد يوسف19419

95.5عبدالـلـه حلمى السيد يوسف عبدالقوى19420

129.5عبدالـلـه صالح احمد عبدالرحيم عليوه19421

134.5عبدالـلـه ممدوح عبدالـلـه ابراهيم بدر19422

87.5عبدالمنعم ابواليزيد عبدالمنعم محمد الليثى19423

103.5على محمد سعد على غازى19424

118عمرو محمد مبروك السيد خفاجى19425

85.5عمرو هانى بسيونى محمد الزعويلى19426

124.5كريم الظريف محمد محمد ابراهيم موافى19427

116محمد احمد ابراهيم رجب عتمان19428

118محمد احمد عبدالمحسن ابراهيم بدر19429

128.5محمد خالد عبدالـلـه ابراهيم بدر19430

129محمد سامى ابراهيم محمد عوض19431

108.5محمد سعد محمد ابراهيم بدر19432

94محمد سعد محمد محمد الزعويلى19433

92.5محمد عبدالباقى يونس محمد الزعويلى19434

109محمد عبدالمنعم جمعه فرج بدر19435

117محمد عبدالوهاب محمد محمد منصور19436

131محمد عبده احمد ابراهيم عيسى19437

36.5محمد فهمى رمضان عبدالرازق عوض19438

137محمد مدحت بدر ابراهيم بدر19439

80.5محمد مسعد عبدالصادق على الجندى19440

108.5محمد هانى محمد محمد بدر19441

99محمود ابوبكر احمد عبدالرحيم عليوه19442

111محمود السيد يحى عبدالحليم خفاجى19443

99محمود كامل محمد مصطفى غنيم19444
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103.5مدحت هشام فضل الــلــه محمود جنيدى19445

121.5ياسر رضا عبدالهادى  عبدالعاطى عوض19446

136االء ابوالنضر الشحات ابوالنضر الشافعى19447

137االء عصام عبدالمنعم عبداللطيف بدر19448

110امل وحيد على محمد رجب بدر19449

136.5ايمان جمعه ابراهيم محمود حسين19450

97.5ايمان شعبان مصطفى عبدالنبى الفضالى19451

128.5ايمان محمد احمد عبداللطيف بدر19452

137.5ايه اشرف عبدالمحسن ابراهيم بدر19453

129.5ايه سعد محمد محمود منصور19454

81حنين محمد السعيد اسماعيل فرح19455

115.5حنين محمد سعد منصور بطيخ19456

133دنيا جمال فهمى عبدالمعطى  سيف الفولى19457

131.5ريهام محمد السعيد محمود رشوان19458

121.5سها محمد جمعه محمد الخيارى19459

93.5شيماء فتح الــلــه محمد محمد موافى19460

128غاده رجب غازى على غازى19461

98فاطمه محمد محمد احمد فرج19462

137لبنى امام يونس على ابوحسن19463

103.5مروه على ابراهيم محمود عدس19464

118منار محمود حسن محمود حسين19465

99ندى وحيد عبدالمقصود ابراهيم الليثى19466

107.5هيام شريف ابراهيم محمود جنيدى19467

123.5وفاء سعد بسيونى على حسانين19468

120والء السيد فتحى احمد يوسف19469

95احمد صافى عبدالنبى غازى سليمان الحجار19470

89السعيد نشات السعيد عبدالرحمن بدران غنيم19471

61السيد اشرف عبده محمد خيرهللا19472

99.5السيد السعيد عبداللطيف السيد خضر19473

118.5حسنى رجب جمعه محمد الوردانى19474

75.5رضا على محمد محمد يس19475

116عباس عصام رجب عباس بدر19476

80عمرو طارق عبدالنبى غازى سليمان19477

129.5ماجد رمزى رمضان بسيونى شعبان19478

118محمد طارق محمد عبدالرحمن الفهلوى19479

126.5مدحت عالء احمد محمد زبيده19480

118اسراء محمد شعبان محمد الخادم19481

125اسماء عالء احمد محمد زبيده19482
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114حنين محمد غازى محمد الشاذلى19483

119.5شذا ماجد محمد عبدالنعيم بسطويسى19484

70.5عزه رضا عبدالعزيز السيد ابوعبده19485

95.5مها صابر محمد احمد حبيب19486

130ميادة الشحات حسن عبدالرحمن حسن19487

125.5نسمة حاتم حماده دسوقى مسعود19488

86.5هاله عبده سعد محمد عفونه19489

128هايدى عطيه اسماعيل عطيه حماد19490

123.5وصال محمود محمد عطية مبروك19491

75.5ابراهيم جمعه عبدالعزيز ابراهيم خطاب19492

106.5ابراهيم محمد شهدى محمد القونى19493

47.5احمد بهاء خضرجى ابراهيم القونى19494

125.5احمد سلطان ابراهيم محمد رمضان19495

132.5احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الدمرداش19496

80.5احمد فتحي عبده شتا الشريف19497

53.5اشرف طلعت مصطفي دسوقى ابودنيا19498

108.5السعيد ابراهيم السعيد محمد حبيشى19499

103.5السيد صدقى السيد ابراهيم الرخ19500

123السيد محمد السيد عبده غالى19501

82باهر سعد محمد السيد غراب19502

65حازم عيسى قطب عيسى السباعى ابوسمره19503

92حسام اشرف عبدالحليم عطا مصطفى19504

106حسين اسامه فريد فهمى ابوعمه19505

98.5حسين رضا محمد حسين اللقانى19506

93حمدى عبدالسالم فتحى ابراهيم الرخ19507

131.5خالد ابراهيم زهران ابراهيم الدمرداش19508

118.5خالد فهمى بهجت فهمى ابوعمه19509

112.5خيرى بهجت خيرى فهمى ابوعمه19510

45.5شحاتة مجدي عبدالسالم عبدالكريم مبروك19511

68شريف عبدالحفيظ شحاتة السيد كوزه19512

73.5صالح اشرف محمد البتانونى19513

129صفوت محمود محمد محمد ابوالتنا19514

114عبدالرحمن على خليل احمد خليل19515

116عبدالغفار ابراهيم محمد الحسينى سالطه19516

86.5عمر شريف عباس عبدالعزيز موافى19517

127.5فكرى اشرف فكرى عبدالرحمن سعيد19518

101محمد اشرف محمد ابراهيم سعيد19519

73محمد السيد محمد عبدالرحمن خليل19520
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130.5محمد ايمن فكرى عبدالرحمن سعيد19521

93.5محمد توفيق حماده عطيه مبروك19522

105.5محمد جمعة حسين محمد الرخ19523

127محمد صالح السعيد ابوالفتوح الشناوى19524

84محمد طارق محمد محمد السباعى19525

99.5محمد عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن سالطه19526

100محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حسن19527

101محمد عبده محمد عبده غالى19528

118.5محمد موسى محمد موسى ابوعمه19529

73.5محمد وليد السعيد عبدالقادر الملتزم19530

35مصطفى اشرف محمد ابراهيم ابودنيا19531

133.5يحيى ابراهيم يحيى محمد السعيد ابودنيا19532

127يوسف محسن يوسف محمد الجندى19533

99ابتسام السيد مهدى حسين محمود19534

86.5اسماء ابراهيم محمد محمد غالي19535

107.5اسماء السيد السيد محمد غالى19536

131اسماء محمد سعد عبدالعزيز حسن19537

74االء عبداللطيف سعد على فضل هللا19538

93.5السيده بسيونى على بسيونى وافى19539

70.5الطاف هانى السيد السيد محمد ابويوسف19540

92.5امال ابراهيم صدقى ابراهيم سعيد19541

127اميره ماهر عبدهللا محمد عبدهللا19542

46.5انجى رجب عبدالقادر محمد عبدالرازق19543

53.5انجي سعد محمود عبدالحليم عبدالقادر19544

42انصاف محمد عبدهللا متولى الحرون19545

110ايمان ماهر عبدهللا محمد عبدهللا19546

40ايه ابراهيم عبدالحافظ عبدالمعطى بالل19547

130.5ايه ابراهيم يحيى محمد السعيد ابودنيا19548

99.5ايه الشاملى احمد الشاملى عبدالقادر19549

93ايه رضا السيد محمد الوكيل19550

48.5بسمة بسام عبدالجواد ابراهيم خطاب19551

75بسمه محمد محمد ابراهيم ابودنيا19552

71.5حبيبه جوهر مرسى عرجاوى جوهر19553

71.5حبيبه محمد السعيد عبدالمقصود ابوعمه19554

134داليا السيد محمد عبدالمجيد شباط19555

95رنا محمد عبداللطيف عبدالجليل سعيد19556

128روان عباس محمد كامل ابراهيم كزبر19557

100.5سارة محروس محمد ابراهيم متولى19558
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122.5ساميه موسى محمد موسى ابوعمه19559

90ست شعبان بسيونى السيد درويش19560

103سعاد امام عبدالفتاح امام عبدالفتاح19561

113سعديه هانى عبدالسالم عبدالمطلب سعيد19562

59.5سلمى محمود حامد ابراهيم عمر19563

89سماح سعيد محمد السعيد السعيد19564

110سميه هانى سعد محمد الفار19565

138.5شاهندا حجاج على احمد ابوعمه19566

119شهد زغلول السباعى عيسى السباعى19567

78شهيره محمد حامد محمد ابوالتنا19568

118فاطمه خالد سعد رجب كوزه19569

57فاطمه خليل ابراهيم محمد الرخ19570

97.5فرحه عبدهللا محمد السيد وافى19571

107.5لبنى امين عبدالرحمن عبدالحميد خليل19572

105.5مريم محمد مصطفى محمد الفار19573

132منه اسامه محمد محمد االفندى19574

76منه رضا نافع عبداللطيف غراب19575

56منى السعيد عبدالجواد عطا درويش19576

101ناديه رامى عبدالرءوف عبدالعزيز ابوعمه19577

107نورهان ابراهيم عبدالعزيز احمد القونى19578

97.5نيره مهدى عبدالفتاح محمد عبدالرازق19579

105هاجر احمد عبدهللا متولى الحارون19580

57هاجر محمد على ابراهيم حميدو19581

105.5وعد رضا زكريا البدوي19582

118ياسمين بيومى السيد مصطفى محمد كزبر19583

101ياسمين شريف جالل شتا الشريف19584

59ابراهيم ايمن ابراهيم احمد ابوكيله19585

88احمد ابراهيم سعد محمد نوفل سعيد19586

133.5احمد انور مصباح محمود الروينى19587

112احمد حاتم عبدالرازق جالل علوش19588

114احمد رضا ششتاوى حسين العونى19589

120احمد سامى محمد احمد شتا19590

104.5احمد فايز جالل عبدالعال العرينى19591

125.5احمد محمد احمد عطيه العرينى19592

105.5احمد محمد على عبدالجليل صقر19593

126.5احمد مغازى فتحى مغازى عبدالفتاح19594

130.5احمد نبيل السيد ابراهيم عبدالسيد19595

81اسالم فارس حسن عبدهللا ابراهيم بسيوني ابوكيلة19596
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102اكرم سعد نيازى سعد عامر19597

54.5السيد احمد محمد بهى الدين عبدالمتيسر القديرى19598

89السيد خيرى عبدالعزيز حافظ حميده19599

86ايمن محمود السيد محمود سليم19600

135حماده خير محمود عبدالجواد عبدالسيد19601

127خالد كامل جمال حسن الشخيبى19602

85.5خميس اشرف مصطفى الشناوى محمد19603

100رامى صبح شحاتة جمعه الرحمانى19604

74رضا حمادة محمد عبدالرؤف العطار19605

114رضا مغازى فتحى مغازى عبدالفتاح19606

56زياد صالح عبدالسالم محمد محمد داود19607

37.5زياد فكرى شوقى احمد ابوكيله19608

69عبدالرحمن احمد ابراهيم محمد القطان19609

78عبدالرحمن عطيه هارون بدوى ابواحمد19610

58.5عبدالرحمن ماجد السعيد ابراهيم جادو19611

53.5عبدالرحمن محمد محمد رمضان علوش19612

61عبدالمنصف عماد عبدالمنصف غازى سعد19613

32.5على ابراهيم دسوقى ابراهيم الزيات19614

56.5على صبح على محمد ترجم19615

86.5عمرو رمضان مصطفى حموده ابوجبل19616

64.5فهيم السيد فهيم السيد الحبشي19617

125فوزى عبدالرحمن احمد عبدالرحمن السيد19618

32كريم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد19619

79محفوظ بهنسى عبدالستار حسن كردى19620

76.5محمد ابراهيم دسوقى ابراهيم الزيات19621

68.5محمد احمد ربيع احمد قنبر19622

71.5محمد احمد على عبدالعزيز عبدالعزيز19623

62محمد احمد محمد مغازي السيد الدماطي19624

126محمد السعيد ابراهيم عزت العنتبلى19625

120.5محمد الشحات جابر قطب العنتبلى19626

117محمد بسيونى عبدالسالم بسيونى ابويحيى19627

72.5محمد جمعه يونس على ابوصقر19628

133محمد خالد حسين مصطفى حسين العنتبلى19629

127محمد خليفه محمد على علوش19630

104محمد خيرى مندور على حشاد19631

115محمد رجب محمد احمد سعد19632

139محمد صالح محمد عطيه عامر19633

115محمد ظريف السعيد عبدالمقصود مرجان19634
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104.5محمد نزيه عبدالرازق محمد عبدالرازق العدوى19635

45.5محمد هانى جابر محمد جاد19636

93محمد هشام محمد الصرادوسى عمر الزغبى19637

99محمد هالل عبدالعزيز على وافى19638

80محمود ابراهيم السعيد على محمد خفاجى19639

71.5محمود احمد محمود محمد الشيخه19640

82.5محمود اشرف على كمال عمرو19641

112.5محمود شهدى سيد احمد عبدالسالم جنيدى19642

119.5محمود محمد رمضان على جاد19643

133.5محمود محمد محمود عبدالقادر البيلى19644

75مصطفى محمد رمضان عبدالمقصود القديرى19645

81هانى شاكر ماجد عبدالمنعم الجناينى19646

87.5وليد وافى عبدالعزيز على وافى19647

135يوسف رمضان عبدالمجيد عبدالسالم عبدالمجيد19648

108يوسف محمد ابراهيم احمد المصري19649

112اسراء نصر محمد عيسى بدر الدين19650

70.5اسماء حاتم رمضان صالح القديرى19651

107.5اسماء حمام يوسف محمد حسينى19652

86.5اسماء سند السيد محمد الحشاش19653

67اسماء عزالدين محمد ابراهيم يحى19654

42.5اشواق سمير كامل محمد مرسال19655

136.5االء فتح هللا على محمد ترجم19656

137امال محمد على محمد الحليسى19657

125امل محمد بهاء الدين صالح ابراهيم19658

135امل محمود محمد عبدالمنعم الرشيدى19659

137.5امنيه رمضان عبدالمجيد عبدالسالم عبدالمجيد19660

137اميره خالد علي محمد الحليسى19661

88ايات عماد الدين بسيوني حسن داود19662

77.5ايمان رجب عبداللطيف قطب ابوحالوه19663

55.5ايه ابراهيم احمد محمد القطان19664

133ايه محمد سعد خطاب المالح19665

125.5حبيبه ايمن شعبان عبدالفتاح الشافعى19666

126حبيبه محمد رمضان حامد السيد19667

132.5حبيبه محمود ابراهيم محمود عزام19668

115.5حسناء رمضان عبدالعزيز حامد عشوش19669

130حسناء محمود ابراهيم محمود عزام19670

86حنان عطيه محمد عطيه الشامى19671

78.5حنين محمد زغلول ابوالنصر سليمه19672
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88خلود خالد محمد جمعه حسن19673

89داليا شعبان محمد زيد فرج19674

99.5داليا مجدى ابوالمجد عطيه عبدالحميد19675

79داليا محمد ابراهيم ابراهيم19676

122.5دنيا جابر على محمد ابوسيد احمد19677

98دينا خميس محمد حسين فرج العونى19678

124.5دينا رمضان السعيد جامع علوش19679

121رانيا ايمن محمد محمد عبده19680

77رانيا خميس مصطفى الشناوى محمد19681

122.5رحاب حسن عبدالفتاح محمد جنيدى19682

89.5رحاب صالح رمضان احمد قمبر19683

81رحاب عبدالسالم فتحى عطيه العرينى19684

132.5رحمه محمد عبدالعظيم محمد ابوكيله19685

118.5رحمه مصير ممدوح قطب الحشاش19686

96رغده نبيه جابر نبيه جادو19687

84.5روان محمد السيد محمد سالم بدوى19688

135.5روان محمد رزق قطب الحشاش19689

133.5ريناد عبدالفتاح صبحى محمد الشافعى19690

133.5ريهام محمد عثمان محمد عامر19691

137ساره محمود زغلول ابوالنصر سليمه19692

115ساره يوسف محمد احمد قنبر19693

136سمسمه جمعه سعد عبدالشافى سعيد19694

135.5سميرة ابراهيم محمد عبدالصمد العنتبلى19695

47.5سميه السعيد محمد احمد قمبر19696

127.5سنابل ابراهيم رزق قطب الحشاش19697

75.5شاهندا سعد بسيونى حسن رضوان19698

90.5شهد محمد ابراهيم محمد الهادى الفار19699

125شيماء على دسوقى ابراهيم الزيات19700

134.5صابرين محمد فتحى مغازى ابوكيله19701

45صباح عبدهللا ابوالحمد محمد يوسف19702

134.5عزه رفعت عباس عبدالجليل ابوكيله19703

139مروى رمزى الشحات على ابوسيد احمد19704

110.5مريم ابوالمكارم ابراهيم ابوالمكارم19705

117مريم على محمد على فراج على19706

91.5منار خيرى السيد على ابويحيى19707

78.5منة هللا مدحت عطيه جامع الغالى19708

63منى سامح ابراهيم محمد القديرى19709

106.5مى ابراهيم عبدالعاطى صالح صالح19710
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119.5ناديه السيد محمد على علوش19711

71.5ناريمان محمد يوسف عمر الزغبى19712

115ندا هانى محمد ابراهيم بحيرى19713

113ندي عبدالعزيز ابراهيم محمود عزام19714

100ندى عصام السيد محمد الزغبى19715

78.5نور حمد محمد الشوادفى محمد حمد19716

116.5نورهان عبدالنبى محمد ابوشهبه19717

98.5هاجر ابراهيم عبدالعاطى صالح صالح19718

118.5هند بسيونى طاهر بسيونى الفار19719

113.5والء اشرف عبداالصمد محمد عبدالرازق19720

113والء السعيد عطية محمد الصباغ19721

138ياسمين رضا محمود على القديرى19722

137ياسمين على حسن حامد عشوش19723

115.5ابراهيم سعد هاشم خطاب الشابى19724

124.5احمد جمعه احمد محمد الدقدوقى19725

131احمد شاكر السيد على ابواالسعاد19726

130احمد محمد ابراهيم محمد رزيقه19727

134اشرف محمد عبدالمنصف محمد الدقدوقى19728

121.5اشرف محمود عبدالعال محمد نعيم19729

123امير رضا محمد عبدالسالم جعرابه19730

118جمال رمضان محمد جباره حمد19731

120حمدى محمد محمود محمد محرز19732

114خالد جمال محمد عبدالقادر الدقدوقى19733

121.5عبدالرحمن محمد رمضان محمد ابراهيم خزيمى19734

124.5عبدالرحمن مصطفى عبدالحميد عبدالباعث على19735

108عبدالـلـه ابراهيم عبداللطيف خليفه زناته19736

115عبده شوقى عبدالعليم محمد الدقدوقى19737

101.5على رزق على جباره حمد19738

127على محمد على محمد جوده19739

125.5فارس مصطفى عبدالعليم محمد الدقدوقى19740

121.5كمال اسماعيل كمال اسماعيل عامر19741

127.5محمد جمعه السيد محمود سيد احمد19742

130محمد جمعه سعد محمد السرسه19743

60محمد جمعه محمد احمد عبدالقادر19744

108محمد عبدالمحسن عبدالعزيز سلهوب19745

80.5محمد مصباح محمد عبدالفتاح السنهورى19746

119محمد مصطفى جمعه محمود سيداحمد19747

126.5محمود جمعه محمد عبدالغفار نعيم19748
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129.5محمود رضا عبدالحميد محمد الشرقاوى19749

127محمود محمد سمير لبيب الدقدوقى19750

116مرسى ابراهيم مرسى كامل العربي19751

88مسعد السيد محمد على الخطيب19752

120مصطفى احمد عبدالعال محمد على نعيم19753

113مصطفى محمد محمد عبدالبارى الدقدوقى19754

109ابتسام محمد احمد على كشاف19755

134اسراء بشير بسيونى احمد عواض19756

136اسراء جمعه خليل محمود سيد احمد رزيقه19757

126.5االء بسيونى فتحى بهنسى العسكرى19758

128.5االء محمد قطب على قطب البياع19759

135الهام على السعيد عبدالباعث الدقدوقى19760

130.5امنيه محمد على محمد ابوالسيد19761

132.5ايمان صبرى السيد السيد عبدالبارى الدقدوقى19762

139.5ايناس محمود السعيد عيد ابوحميده19763

109.5ايه احمد محمد على كشاف19764

136ايه بسيونى فتحى بهنسى العسكرى19765

64حسناء يسرى مصطفى مرسى عبدالسالم19766

94حنين جمعة السيد خليل المزين19767

123.5حنين محمد عبداللطيف خليفه زناته19768

118.5رشا رضا غانم ابراهيم ابوحميده19769

137.5رغد حمدى عبدالحميد حامد مصطفى19770

138رنا جمال عطيه عبدالجليل غازى19771

127روان وليد محمد زكى قطب فتح الـلـه19772

138ريحانه على السيد خليل المزين19773

135ريم مجدى يحى عبدالغفار الدقدوقى19774

132ساره ابراهيم ابراهيم محمد شراره19775

116ساره محمد عبداللطيف محمد ابوشهبه19776

79.5ساره محمد عبدالمقصود محمد الدقدوقى19777

127ساره مصطفى محمد اسماعيل عامر19778

120.5ساره ياسر محمد عبدالحميد كشاف19779

125.5سهام عمرو محمد السيد الدقدوقى19780

110شاديه محمد محمد جابر عبدالحميد شلبى19781

128.5شذا محمد فوزى عبدالحميد كشاف19782

100.5شروق عبدالرؤف محمد شفيق الدقدوقى19783

129.5شروق مسعود محمد عبدالحميد سلهوب19784

133شهد وليد محمد محمد بركات19785

131فاطمه بدر محمد الشاملى نعمان19786
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134فاطمه رجب عبدالمنعم نعيم19787

128فاطمه عوض محمد حسن موسى19788

110لبنى شكرى خليل خليل محمد خليل19789

113.5منار ياسر محمد احمد اللبودى19790

138.5منه السيد محمد عبداللطيف الدقدوقى19791

132.5منه الـلـه محمد على عبدالحميد ابوضاهر19792

129منه محمد السيد السيد زناته19793

137مى محمود احمد محمد عواض19794

133ناديه مصطفى فريد عبدالعزيز الدقدوقى19795

128.5نغم وائل بسيونى رمضان السودانى19796

124نهى وائل محمد شفيق الدقدوقى19797

123نور ياسر محمد احمد احمد اللبودى19798

135نورهان احمد عبدالخالق غمرى غازى19799

119هايدى شريف منصور عبدالجليل غازى19800

105وسام سالمه عبدالعزيز عبدالهادي ابوضاهر19801

137ياسمين عبدالجليل عطيه عبدالجليل غازى19802

92.5احمد السيديحي محمدبسيونى المستكاوى19803

136احمد جمال عبدالمنعم حسينى بلتاجى19804

104.5احمد حامد عبدالرحيم حامدالدعدعى19805

120.5احمد رمضان عبدالباعث محمد الصياد19806

98احمد عبدالعليم محمود حسن البنا19807

101.5احمد عبدالمؤمن عزيز عبدالعزيز الدقدوقى19808

117.5السيد محمد مصطفى السيد المستكاوى19809

123امام على ابراهيم متولى مروان19810

91.5عبدالرحمن على عبدالرازق احمد بلتاجى19811

130عبدهللا محمد عبدالاله محمد محمد حنور19812

124.5عالء رمضان محمد السيدسويد19813

84كريم سامى محمدموسى حسن موسى19814

99محمد اسامه دسوقى موسى حسن19815

112محمد حامد عبدالرحيم حامدالدعدعى19816

91.5محمد مسعود طه ابراهيم سلطان19817

90.5محمود احمد عبدالباعث عبدالباعث الصياد19818

97.5احالم عباده عبدالحميد متولى مروان19819

132احالم محمد يحيى محمد المستكاوى19820

135اسراء السعيدابراهيم محمدالدسوقى الجبالى19821

101.5اسراء عبدالرحمن سعد عبدالرحمن غالب19822

126اصاله رضا سعدعبدالمنعم السيد19823

127انجى عطيه محمداحمد موسى19824
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133.5ايمان على سعدعبدالرحمن غالب19825

137.5جيهان السيدمحمد محمداحمد الصياد19826

88حنين محمد عبداللطيف عبداللطيف زامل19827

93حنين نبيل شعبان عيد ابوحميده19828

114خلود ابراهيم محمدمحمود غلمش19829

135.5خلود عبدالنبى محمد عبدالرحمن خنصورة19830

135.5دعاء سعد السيدمحمد مروان19831

130ريهام يسرى جمعه محمد غالب19832

132.5سلمى رجب محمد مرسى فضيله19833

133سلمى رضا فريج السيد موسى19834

114.5سهير عصام محمد محمدرمضان عتلم19835

131.5شهد ابراهيم مصطفى محمد حسن البنا19836

139.5شهد عطيه محمدمرسى حنور19837

131.5عبير عبدالهادى محمد عبدالرءوف بلتاجى19838

134.5منى جمال عبدالمنعم حسينى بلتاجى19839

128ندى طه على محمود بطاح19840

128.5نشوى السعيد محمدالسيد ابراهيم فضيله19841

135.5نورهان اشرف عبدالجواد ابراهيم ابراهيم باشا19842

123نورهان محمد محمداحمد موسى19843

135والء صبرى مروان محمدمروان19844

108.5احمد خالد حسنى الشاملى بكر19845

87.5احمد سمير طلعت رمضان دراز19846

92احمد محمد جالل محمد شمردن19847

102.5احمد محمد رزق رمضان جمعه19848

106السيد محمد عبدالمطلب رجب االصبح19849

132.5حامد محمد حامد محمد كريم19850

123.5رجب نشات رجب محمد ابوطالب19851

105.5رمضان حامد رمضان حامد شرف19852

127رمضان محمد رمضان محمد المناسفى19853

126زياد محمد ابراهيم محمد الشيهى19854

126سعد ابراهيم ابراهيم محمد ابوحسن19855

120شادى فريد رجب عبدالمعطى القط19856

127.5عبدهللا الشحات ابراهيم محمد شمرون19857

126عبدهللا رجب فهمى عبدالحميد ابوطالب19858

137عبدهللا محمد سعد محمد ابوالعال19859

112عصام ابراهيم محمد هاشم االصبح19860

125فارس طارق فرج حسن ابوخلعه19861

122.5محمد احمد مغازى بسيونى ابوسته19862
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115محمد رمضان سالم احمد خوخه19863

106.5محمد عالء الدين خليل ابوالنضر خليل19864

109.5محمود اسماعيل خليل ابوالنضر خليل19865

113.5محمود السعيد حسن احمد النوسانى19866

112محمود رضا محمد علي صقر19867

66.5هالل اسامه ابوزيد احمد عبدالهادى19868

109.5وائل زين محمد حسن المرشدى19869

116.5اسماء محمد عبدالهادى على السبعاوى19870

121االء سعد ابراهيم سبيت جاويش19871

135االء شعبان محى الدين بركات فرج19872

91االء صالح ابراهيم احمد العسكرى19873

121.5اميره رجب بسيونى محمد العسكرى19874

119.5اميره على شوقى شعبان بيومي يوسف19875

115.5انجى ابراهيم رمضان محمد المناسفى19876

110.5ايمان ايمن حسين ابراهيم العسكرى19877

102ايمان جمعه محمد احمد ابواحمد19878

129.5بسمه نسيم يحى علي عثمان19879

128جيهان احمد شوقى شعبان بيومى19880

131.5جيهان رمضان عبدالحميد محمد بالل19881

128جيهان يسر محمد محمد الحبشى19882

120خلود رجب حسن احمد ماضي19883

79دنيا محمد احمد محمد ماضى19884

135.5روان احمد محمد محمد حبيب19885

126.5روان غريب السيد على ابويوسف19886

131ريهام عبدالصمد بسيونى محمد العسكرى19887

135ساره محمد محمد السيد الرجيلى19888

124سلوى عالء ابراهيم عبدالمقصود ابوسمره19889

106شروق جميل سعد محمد عبده ابوطالب19890

137شروق ماهر بسيونى عبدالمجيد ابوستة19891

125شهد خميس السعيد محمد رفاعى19892

136شهد فتحى سعد سعد ابوسعده19893

126.5غاده جمعه محمد السيد عبدهللا19894

107كريمه ابراهيم على فتح هللا شرف19895

109كريمه سعد محمد محمد فراج19896

138.5ماجده هالل محمد يحي عثمان19897

135.5مريم محمد عبدالمجيد محمود خفاجه19898

118منار شاكر احمد حسن الطباخ19899

120.5منال خميس محمد محمد الحبشى19900



كفرالشيخ1/27/2020

Page 515

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

116.5ندى ابراهيم محمد ابراهيم المزين19901

69.5ندى بسيونى عبدالواحد عبدالسميع القليوبى19902

82نهله مختار احمد حسن الطباخ19903

135نيرمين محمد عبدالحميد احمد فرج19904

101.5هاله يسرى محمود مصطفي خليفة19905

109هانم خيرى على عبدالعال شرف19906

108هدى محمد عمر عبدالمطلب على19907

99هدير وحيد مصطفى احمد حبيب19908

89.5وفاء سعد سيد احمد علي جاويش19909

131يارا مهدى صبرى محمد حبيب19910

113ياره ياسر مصباح عبدالنبي الرماح19911

132.5ياسمين عبدالحكيم يوسف محمد ابويوسف19912

92.5ابواليزيد سعدان ابواليزيد محمد عسكر19913

63.5احمد جمعه السيد فهمى ابوالمكارم فرحات19914

36.5احمد جمعه عوض على عبدالغفار19915

101.5احمد عبدالرحيم محمد محمد خليل19916

93احمد عيد ابوالفتوح على سرور19917

83احمد محمد السيد محمد حسن عامر19918

63.5امين سيد صالح الدين امين محمد19919

62.5رمضان السيد زكريه محمد ابوابراهيم19920

99.5سعد السيد احمد محمد هالل19921

75.5سعيد حماده سعيد يوسف حسن البدوى19922

121عبدالرحمن باسم اسماعيل نصر اسماعيل19923

22.5عبدالرحمن رشاد كامل سيد احمد عاشور19924

70عبدالرحمن محمد محمد محمد سالمه حواش19925

89عبدهللا الشحات عبدهللا عبدالعاطى الدخاخنى19926

103عالء علي السيد علي حمادة زعلوك19927

91فارس ابواليزيد ابواليزيد غنيم19928

96محمد السيد محمد محمود خاطر19929

95.5محمد رزق فؤاد عبدالحليم حواش19930

96.5محمد سالم فوزى محمد جباره19931

95.5محمد شعبان عطيه ابوالنصر الجماجمونى19932

112.5محمد صالح احمد عبدالرحمن الرحمانى19933

27محمد فيصل محمد محمد مصطفى عبدالغفار19934

131محمد محيى الدين عبداللطيف خليل دسوقى جاد هللا19935

77.5محمد مرشدى صدقى مرشدى19936

86.5محمد نزيه صالح ابراهيم عبدالغفار19937

76محمد ياسر جمال عبدالعزيز عامر19938
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85محمود احمد بهجات على الشناوى19939

52محمود محمد سعد محمد كوزه19940

100.5نادر خيرى محمد السعيد البيسى19941

42.5هشام احمد محمود علي الزعيم19942

100.5احالم عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم محمد عبدالهادى19943

107اروه عبدالستار عبدالرازق محمد شتا19944

133اسراء عبدالغنى سمير عبدالغنى السيد الجناينى19945

92.5اسراء عبدالناصر محمد محمد البنا19946

79.5اسماء بشير السعيد عطا احمد البحيرى19947

105اسماء سالم محمد محمد ابوسالم19948

105اسماء محمد ابراهيم عبدالحليم حواش19949

115.5اعتماد باسم اسماعيل نصر اسماعيل19950

107االء السيد محمد محمد ابوالحاج19951

120.5امل ابراهيم السيد محمد عامر19952

46.5امنيه عابد احمد عبدالحميد محمد جباره19953

65اميره حسونه محمد ابراهيم الدهنه19954

123انجى محمد بهجات على الشناوي19955

116.5ايمان عبدالعزيز يوسف عمر النطاط19956

85ايه رزق السيد السيد عبدالاله19957

120ايه ناصر محمد ابوسالم19958

134.5بسمه على عبدالستار سيد احمد مرسى19959

134.5حنين السيد حسن خليل جاد هللا19960

126.5حنين ايمن محمد زين الدين جامع19961

98.5خلود خالد محمد محمد بهنسى جامع19962

106.5داليا السيد عبدالعاطى ابراهيم نوار19963

77ذكرى مصطفى مصطفى محمد البنا19964

58.5رانيا السعيد السعيدعبدالسالم عثمان19965

107.5رحمه عصام فؤاد احمد الدخاخنى19966

96.5رحمه مهران عبدالهادى محمد محمد عبدالغفار19967

44رشا ياسر عالء الدين عتريس حافظ19968

109.5رنا صالح جمال الدين احمد سالم19969

96رواء عثمان جمعه عثمان الطباخ19970

128.5روان حسن عبداللطيف خليل جاد هللا19971

133روان شريف حسان عبدالغنى الجنايني19972

96ريهام السيد ابراهيم محمد الجمل19973

78.5ساره محمد عبدالحليم اسماعيل حواش19974

96ساره محمد عثمان عبداللطيف الجنايني19975

118.5سهيله محمد محمد محمد محمد ابوشريف19976
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109.5سوزان صبرى صبرى عبدالحميد البنا19977

109شهد احمد ابراهيم رجب البحيرى19978

96شيماء هشام بهجات على الشناوى19979

90.5عزيزه حسن السيد السعيد عبدالهادى19980

87مبروكه محمد احمد محمد هالل19981

121ملك محمد عبدهللا محمد ابوعمارة19982

118ملك هشام جابر شتا محمد حواش19983

116منار احمد ابراهيم رجب البحيرى19984

120مى عبداللطيف فتحى سيد احمد محروس19985

122ندى ابراهيم حامد ابراهيم المدنى19986

105.5ندى عبداللطيف عثمان عبداللطيف الجناينى19987

125ندى محمد سالمه محمد سالمه19988

82.5ندى مدحت عبدالفتاح محمد عدس19989

120ندى مصطفى عبدالكريم مصطفى ابوالعز19990

106.5نسمه حربى رياض محمد عبدالغفار19991

122.5نغم السيد حسن خليل جاد هللا19992

107نورهان اسماعيل عبدالرازق احمد خاطر19993

74نورهان محمد عزت محمد موسى عماره19994

96هدى رضا محمد سيد احمد ابويحى19995

105.5هدير جمال محمد محمد على سالم19996

132هيام علي مرسي على البنا19997

122ورده السيد محمد السيد ابوشعيب19998

94والء محمد مصطفى محمد زعلوك19999

119يا را سمير قطب عبده غلمش20000

56.5ابراهيم سعد محمد عبدالجواد الشرقاوى20001

97ابراهيم عبدالحميد محمد على ابوعمر20002

124ابراهيم فريد الدسوقى غازى االحول20003

58ابراهيم محمد عبدالسالم محمد داود20004

71.5احمد ابراهيم محمد ابراهيم  الصالحى20005

93احمد ايمن عبدالفتاح عبدالقادر عوض20006

30.5احمد خطاب عبدالقادر حامد عامر خطاب20007

125احمد خليل محسن محمد ابوخليل20008

69احمد عبدالحافظ محمد سيداحمد البريدى20009

85احمد عز خيرى عبداللطيف عمرالبستاوى20010

81.5ادهم عبداللطيف عبدالرازق مصطفى االحول20011

78السيد احمد محمد محمد محمدالمنوفى20012

105.5السيد محمد توفيق عبده الصالحى20013

56امير احمد خليل عبدالرازق عويس20014
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76انور حموده عبدالفتاح عبدالقادر عوض20015

60اوس محمد حسن حسن20016

123توفيق احمد توفيق محمد قالشه20017

100.5جمال احمد السيد ابراهيم فليه20018

77.5حسن جمال حسن احمد عبدالحليم20019

56.5حمدى على نظمى حمدون االحول20020

90.5خالد السعيد الدسوقى غازى االحول20021

92.5خالد عبدالفتاح نصر زيدان سليم20022

94خالد محمود فتحى ابوالعال السيد يحيى20023

94خيرى مدحت ابراهيم عبدالغنى عمر البستاوى20024

134رزق محمد رزق محمد داود20025

98.5زياد ابراهيم محمد محمد عيسى20026

128.5زياد راتب على يوسف عبدربه20027

127زياد فوزي حامد عبدالحميد النجار20028

128.5سعيد محمد عبدالغفار السيد ابوعمر20029

131.5سيف ياسر محمد الخباز20030

70شحاته معتمد محمد علي الطنطاوي الزهيري20031

78.5صالح مصطفى محمد مصطفى زيادة20032

117صالح منتصر على عبدالفتاح الشرنوبى20033

133طارق رمضان زين العابدين محمود عاشور20034

106طه حسين كامل حامد الصالحى20035

115.5عادل عبدالواحد عادل حمزه احمدمنصور20036

95.5عبدالحميد ايمن عبدالحميد حسين قنديل20037

61عبدالحميد محمد ابراهيم عبدالحميد يحى20038

77عبدالحميد محمد عبدالفتاح عبده الصاوي20039

128.5عبدالرحمن احمد محمد على نصر ابوحليمه20040

54.5عبدالرحمن محمد ابوالمجد محمد سعد20041

65عبدالرحمن محمد السعيد محمد الشرقاوى20042

133عبدالعليم محمد عبدالعليم عباس الجربه20043

88.5عبدهللا على عبدهللا على سيد احمد20044

128عبدهللا فتحى محمد سعد النخالوى20045

65عبدهللا محمد حسن ابومسلم خليل20046

102.5عبدالمجيد السيد محمد عبدالمجيد20047

116عبدالمحسن حامد السباعى محمود شلبى20048

71عبدربه السيد زهران عبدربه فرج20049

129عصام محمدمحمد توفيق الجربة20050

135عالء حسام عبدالمجيد عبدالحفيظ20051

133على صابر سعد علي داود20052
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67على محمد حلمى على محمد ابوهبره20053

127على محمد علي قطب نوايه20054

132عمر مصطفى سامى مصطفى الدقدوقى20055

116عمرو محمد نشات عبدالجواد البريدى20056

92.5فارس حموده عبدالسالم عبدالحميد النجار20057

99فارس عالء محمد حمدون شلبى20058

94.5فارس محمد عبدالباعث عبدالرحيم شلبى20059

90فتحى راضى فتحى عبدالعزيز تركى20060

95.5فوزى محمد فوزى عبدالحميد االحول20061

77كريم باشا حسن خليل غنام20062

107.5كريم سامى احمد احمد فتح هللا20063

132كريم عبدالستار كامل عبدالحفيظ زيادة20064

127.5مؤمن مسعد ابراهيم عبدالقادر زياده20065

106محمد احمد محمد احمد داود20066

108محمد احمد محمد علي البستاوي20067

101.5محمد اسالم ابراهيم مصطفى ابوحليمة20068

117محمد اكرم عبدالباعث عبدالباعث البستاوى20069

46.5محمد السعيد محمد حامد ابومنديل20070

123محمد السيد حمدى عبدالمجيد الصالحى20071

67محمد بليغ حمدى حجازي سليم20072

0محمد جمال الدين محمد محمد على عطية20073

104محمد حسين كمال عبدالجواد علي20074

132محمد حلمى على على غنام20075

99محمد زيدان قاسم محمود ابودياب20076

81.5محمد عباس ابواليزيد مصطفى حسن20077

34محمد عبدالجواد على محمد علي20078

129محمد عبدالرؤف محيى الدين عبدالصمد عون20079

68محمد عبدالصمد مصطفى عبدالواحد عامر20080

99محمد عبدالفضيل اابراهيم حسن فرج20081

92.5محمد عبدهللا محمود عطية عمار20082

125محمد عبدالمنعم على قطب نواية20083

124.5محمد عطا السعيد عطا فضيله20084

131.5محمد على سعد احمد عكاشة20085

136محمد على محمد على النخالوى20086

99.5محمد عماد محمد قصد منصور20087

120محمد عيد توفيق محمدقالشه20088

117محمد كامل فهيم عبدالمقصود احمد ابوعمر20089

121.5محمد محمد عبدالمجيد السيد خطاب20090
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110.5محمد منير عبدالحليم عبدالحليم شلبى20091

63محمود زين العابدين محمد محمد خطاب20092

97محمود سالمة عبدالفتاح رزق ابوعبدهللا20093

71.5محمود كمال احمد عبدالحميد النجار20094

116.5محمود محمد صالح محمد غنام20095

91.5مصطفى عبدالمحسن محمد ابوداود20096

61.5مصطفى على محمود علي داود20097

114مصطفى محمد مصطفى حسين قنديل20098

113معاذ محمد عزت عبدالتواب نوايه20099

109منير رضا على عبدالسالم سالم20100

73نادر هانى مبروك عبدالمقصود عمار20101

71.5هانى محمد محمد عبده ابراهيم20102

129احالم احمد الشحات محمد الصعيدى20103

122اروى على سعد على داود20104

125.5اروى كمال كامل عبدهللا جويلى20105

130اسراء ايهاب عاطف حامد حسنين20106

137اسراء جبر ابراهيم محمود االحول20107

135اسماء بهجات كمال الدين بهجات عبدالقادر20108

124.5اسماء حسين عبدهللا حسين البرعى20109

139.5اسماء عبدالواحد عبدهللا خليفه20110

116.5االء وليد اسماعيل فهمى عبدالاله20111

135الشيماء مدحت محفوظ حسن غنام20112

117امل محمود محمد لطيف الخشن20113

136امنيه عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم زيادة20114

64.5اميره محمد زهران محمد البستاوى20115

123امينه عمر يوسف عمرالصالحى20116

129.5ايمان عبدالصمد عبداللطيف بيومى حميده20117

139.5ايمان محمود السيد محمود خطاب20118

139.5ايمان محمود عبدالعزيز محمود سليم20119

123.5ايمان محى ابراهيم ابراهيم عيسى20120

98ايه نصر على عبدالفتاح ابوزامل20121

132.5جيهان محمد ابراهيم على صباح20122

138حبيبه عبدالصمد عبدالحميد عبدالواحداالحول20123

138حنين ابراهيم عبدالجواد عبدهللا المهدى20124

136حنين ابراهيم يوسف السعيد يوسف20125

123.5حنين عبدالغنى عمر عبدالغنى عمر البستاوى20126

124.5حنين محمد سعد علي داود20127

121.5حوريه محمد محمد محمد الكفراوى20128
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94خلود سعد توفيق عبدالرازق حويله20129

96.5دينا عبدالمنعم محمد رضوان الفقى20130

63رانا حسينى سعد محمد رضوان20131

119.5راندا عبدالفتاح السعيد سليمان النخالوى20132

99رانيا فريد باشا عبدالسالم زيادة20133

138رحمة عالء محفوظ حسن غنام20134

126.5رحمه جابر كمال ابراهيم الخانكى20135

133.5رحمه رضا الحسينى مصطفى عبدالوهاب20136

127.5رحمه كامل فهيم عبدالمقصود احمد ابوعمر20137

123رحمه كمال السيد كمال يوسف20138

129.5رواء عبدالمجيد عبدالحميد عبده الصالحى20139

123رويدا غريب محمد عاطف اسماعيل االحول20140

107ريهام عصام محمد حامد البريدى20141

111.5ريهام كرم عبدالحميد عبدالجواد سرور20142

130زينب رضا محمد على عبدالرحمن نصير20143

128ساره ابراهيم عمر محمد مصباح20144

138.5ساره اسماعيل محمد احمد اسماعيل عطية20145

107ساره محمد فتحى سعد ابوحسين20146

89سعاد محمد احمد عبدالحليم البنا20147

137.5سلمى محمود محمد محمد المصرى20148

139شروق سامى عطا داود ابوالعيد20149

138.5شروق عبدالمنعم حسن خليل غنام20150

133.5شروق محمد حامد محمود خطاب20151

105شهد احمد محمود كامل النجار20152

134.5شهد البشير محمد عبدهللا بسيونى ابوزامل20153

136شهد حسينى جودة محمد محمود20154

136.5شهد عبدالعاطى رمضان عبدالعاطى ادريس20155

70.5شهد على عبدالسالم على الصالحى20156

131.5شهد محمد احمد محمد خليل ابواسماعيل20157

138.5شهد محمود كمال عبدالسالم عشرة20158

107شهد وائل عبداللطيف علي الصالحى20159

103شيماء ابراهيم ابراهيم قطب حويله20160

137عايده عبدالحميد محمد عبدالحميد الظن20161

123.5عفاف منتصر الصافى بسيونى ابوسعدة20162

132.5عال على ابراهيم محمد محمد قالشه20163

108فاطمه ابراهيم كمال محمد ابراهيم عجور20164

138فاطيما محمد كمال عبدالجليل محمد سليم20165

111.5مريم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابوخضره20166
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127.5ملك محمد اسماعيل عبدالعاطي  العربي20167

137.5منار مسعد عبدالهادى حميدة عبود20168

102منال ابراهيم عبدالمجيد محمد زيد20169

136منة هللا خالد احمد احمد فتح هللا20170

121.5منى حمزة عبدالصمد ابراهيم عون20171

126منى ناصر حلمى محمد مرسى20172

135.5مى توفيق سعد محمد صالح20173

110.5مى عبدالحميد حامد عبدالحميد النجار20174

136مى محمد حامد محمد ابوخليل20175

136.5ميرنا عبدالعزيز محمد عبدالمجيد الصالحي20176

124نانسي اشرف كامل السعيد ابوناعم20177

131ندا عبدالفتاح عبدالفتاح احمد ابوعمر20178

135.5ندى ابراهيم محمد ابراهيم مصباح ابواسماعيل20179

131.5ندى السيد خضر عبدالجليل سليم20180

132.5ندى زيان محمود اسماعيل الصالحى20181

126.5ندى وائل ابراهيم احمد عيسى محمد دحروج20182

117.5نورا ابراهيم زكريا محمود عاشور20183

126.5نورا مصطفى عبدالرازق مصطفى االحول20184

111نورهان سامى على محمدابوعطيه20185

137نورهان عبدالستار محمد اسماعيل شرف الدين االحول20186

132.5نورهان وليد محمد عطيه الجمال20187

47.5نيفين مصطفى السيد السيد العنتبلي20188

112.5هاجر السيد عبدالغنى احمد اسماعيل20189

137هاجر ياسر عبدالرحمن حجازي سليم20190

138هايدى عصام محمد التهامى عبدالفتاح الشين20191

87.5هبه عيد ناجى عبدالرحمن ابوعبدهللا20192

127هبه محمود ابوالمجد محمد رمضان20193

135.5همس صالح محمد عبدالرحيم عبدالستار االحول20194

128.5هنا محمد توفيق شتا البريدى20195

108هناء احمد عبدالمجيد محمد زيد20196

138هناء حمدى عبدالجليل ابراهيم الصالحى20197

96.5ياره صالح عبدالجواد اسماعيل ابوعبدهللا20198

138ياسمين ابراهيم فكيه ابراهيم رخا20199

119.5ياسمين عبدالباعث عمر عبدالباعث البستاوى20200

135.5احمد عماد محسن على ابوالخير20201

125احمد مجدى توفيق محمد بكر20202

96.5اسامه عبدالعاطى رزق عبدالسالم حمد20203

125اسعد ابراهيم يوسف محمود درويش20204
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136اسالم احمد عبدالعزيز محمد زايد20205

75السيد حافظ السيد عبدالمجيد عطيه20206

96.5السيد خالد احمد يوسف السيد20207

131.5امير هانى فهمى اسماعيل سالم20208

89بسيونى رضا بسيونى عوض صابر20209

90جالل فوزى محسوب قاسم السيد20210

134.5جمال محمود السيد محمدخطاب20211

105حسن عبدالحميد صابر عبدالحميد20212

103.5حسين جمال شاكر ابرهيم ابوشعيشع20213

137.5حسينى سالم محسن يوسف ابوالخير20214

85.5حمدى كامل شعبان بسيونى على20215

136خيرى عماد خيرى محمد على خطاب20216

82.5رافت ماجد يسين سيد احمد الديب20217

129.5رجب محمد عاطف يوسف مرسى20218

90رزق عماد على رزق بدوى20219

124زياد السعيد محمد احمد المسيرى20220

87.5زياد عماد اسماعيل اسماعيل زويل20221

133شريف عصام محمود موسى سيد احمد ابوالخير20222

105.5صبرى محمد احمد سيداحمد البحراوى20223

131عبدالرحمن بسيونى اسماعيل اسماعيل موسى ابوزويل20224

127عبدالرحمن عماد اسماعيل اسماعيل زويل20225

110.5على جابر السيد عبدالجواد على20226

102عمار عالء السيد على مرزوق20227

110.5عمرو محمد عبدالفتاح محمد ضيف هللا20228

105فارس مجاهد سليمان مرشدى سليمان20229

135فارس محمد عبدالباعث عبدالمجيد سيد احمد20230

123.5كريم احمد حامد حامد ابوالخير20231

93كمال محمد يوسف عبدالعزيز ابوالسيد20232

108ماهر رمضان ماهر شاكر احمدين20233

137.5محمد ابراهيم محمد صبرى زايد20234

128.5محمد احمد موسى احمد سيد احمد20235

88محمد السيد محمد ابراهيم رضوان20236

120.5محمد ايمن على ابوالعزم على20237

125محمد حافظ السيد حامد ابوالخير20238

81.5محمد دسوقى محمد عبدالقادر مرزوق20239

68.5محمد صبرى محمد احمد فرج20240

137محمد محمود محمد محمود عباس20241

132محمد منير يوسف سيد احمد ابوالخير20242
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122.5محمد وليد عبدالقادر سليمان على20243

125محمود رمزى عبدالسالم محمد على زايد20244

95مصطفى جابر حسنى يوسف الصفطاوى20245

100.5مصطفى حسين مصطفى احمد عطا20246

115.5يوسف ابراهيم يوسف محمود درويش20247

137.5اسراء رزق محمود بدران ابوسليم20248

134اسماء خطاب السيد محمد خطاب20249

133.5اسماء محمد عبدالدايم السيد منصوره20250

91.5االء ايمن على على النجار20251

138االء فايز حسن السيد عبدالعال20252

138.5امل حسن زكى ابراهيم ابوحسن20253

90ايمان ابراهيم حامد بدوى رزق20254

110.5ايمان محمد حلمى عبدالستار ابوالخير20255

121ايمان محمد يوسف عبدالقادر مرسى20256

104ايه ايمن على على النجار20257

135جهاد جمال السيد قاسم احمد20258

131.5دولت عطيه جاب هللا عطيه20259

138رقيه محمد النعمانى محمد الجندى20260

138.5ريم محمد توفيق حلمى محمد بكر20261

136.5ريهام ايمن عبدالخالق محمد غزال20262

134.5ساره عبدالاله جابر احمد20263

137.5سالى فتحى سعد حسين ابوشعيشع20264

133.5سمر كريم متولى عطا ابوعساكر20265

130.5شاهيناز محمد موسى محمد طليس20266

89.5شهد سيد احمد رمضان محمد شعيب20267

124عزه كمال فتح هللا على عبدهللا20268

132.5فاتن عبدالنبى على محمد عاشور20269

91.5لقاء ماهر زكريا احمد عتريس بدوى20270

112لميه صبحى وهبه محمد على20271

85منن محمود احمد احمد طبل20272

96منى ايمن على ابراهيم رضوان20273

136.5ندى اسامه يوسف نصر جعفر20274

102.5ندى بسيونى السيد بسيونى مخلوف20275

135.5ندى صفوت فوزى صبرى زايد20276

125نور عوض ابراهيم السبكى20277

80نوره قاسم فتوح يوسف السيد20278

107.5نورهان عماد عبدالموجود محمد شبل20279

106.5هاجر جابر رشاد احمد شراره20280
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135.5هاجر محمود عبدالفتاح محمود يوسف20281

122.5هايدى على سعد عبدالهادى مرجان20282

105.5هند منصور عبدالباعث عبدالمجيد عطيه20283

133.5يمنى السعيد اسماعيل  اسماعيل موسى20284

137احمد ذكي كمال محمد شرف20285

98.5احمد شوكت على محمد على20286

113احمد محمد عبدالجواد عبدالجواد عطيه20287

130عبدالـله محمود رمضان رزق سرور20288

116فوزى عالء فوزى محمد عبدالـله20289

119محمد احمد محمد احمد حسين20290

87محمد على اصيل على حماد20291

97محمد عماد محمد جمعه نصير20292

128.5محمد محمود رمضان رزق سرور20293

130.5محمود عبدالعزيز عبدالعليم غازى عطيه20294

86.5مصطفى محمد مصطفى عبدالمنعم مصطفى20295

125اسماء منير محمد رزق سرور20296

130ايه ابراهيم حسن عبدالهادى الرشيدى20297

138.5ساره السعيد حسن عبدالهادى الرشيدى20298

117ساره محمد حسن عبدالحليم البنا20299

136.5سماح حسن سعد لبيب عويس20300

123.5شروق رمضان موسى السيد شبانة20301

120منه خميس موسى محمد ابراهيم20302

136.5منه محمد فاروق مرسى فايد20303

111ندى محمد شاكر محمد احمد20304

104نورهان احمد حمدى محمد الشايب20305

132.5نورهان محروس محمد مصطفى زايد20306

60ابراهيم محمد زيدان عبدالقوى زيدان20307

131.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم الصباغ20308

126.5احمد حاتم نبيل عبدالمنعم النشرتى20309

77.5احمد رضا محمد على نصر20310

116احمد رمضان على حسن النشرتى20311

132.5احمد سامح السيد محمد الزغبى20312

89.5احمد طارق ربيع بسيونى بليح20313

121احمد عالء رشاد على نصر20314

128احمد على صبحى على حواش20315

117.5احمد محمد ناجى عبدهللا  ناجى بليح20316

136.5احمد محمود عبدالقوى حسانين الزغبى20317

132احمد منتصر محمد احمد النجار20318
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138.5اسالم ماهر فتحى ابراهيم المحص20319

73.5امير رضا عبدالعليم حسين حسانين20320

74.5انور على محمد قنديل حسن ريحان20321

67.5حمدى كيالنى السعيد محمد حسين20322

136.5زياد محمد عبدالفتاح ابراهيم ابوحليمه20323

100.5زياد محمد فريج محمد زياده20324

70سامى عبدالمعبود عرابى عبدالمعبود20325

135.5طارق ايمن محمد على النشرتى20326

100.5عبدالرحمن محمد يوسف عبدهللا النعمانى20327

120.5عبدالرحمن هانى على يوسف20328

130.5عبدالرحمن هالل عبدهللا صقر عبدهللا20329

77عبيد ياسر عبيد حسن النشرتى20330

124.5عالء محمد حسنى على تركى20331

135.5عالء وجيه الغمرى فوزى النجار20332

103.5على عبده محمد ابراهيم صالح20333

124عمر رضا عبيد حسن النشرتى20334

131.5فؤاد كمال عبدالمنعم محمد زياده20335

94فارس ايمن يوسف محمد تركى20336

63.5فرحات يحى رجب محمد جمال الدين20337

93كريم ايمن منصور ابراهيم بسيونى20338

106.5محمد السيد محمد موسى جاد هللا20339

137.5محمد حسام صالح يوسف تركى20340

88.5محمد حسن محمد على حسن عبدالخالق20341

133محمد راضى عبدالمنصف عبدالقوى الزغبى20342

136.5محمد رضا عبدهللا السيد البقرى20343

136.5محمد سامح مصطفى ناجى بليح20344

125محمد صابر السعيد محمد عويس20345

129.5محمد صبحى محمد محمد مصباح20346

134محمد فاروق عبدالعليم احمد سليم20347

85محمد مجدى لطفى هنداوى ابودياب20348

135محمد محمود عبدالعزيز محمود زياده20349

85محمد مسعود على حواش النشرتى20350

99.5محمد موسى مختار موسى ابوالخير20351

125محمود سامح صالح يوسف تركى20352

116.5محمود ماجد عزت محمود حجاج20353

115.5محمود وائل محمود عبداللطيف سليم20354

94مصطفى رضا جابر طه ابوسعده20355

120.5مصطفى محمد مصطفى عثمان عبدهللا حضر20356
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132وائل محمد حامد محمد سالم20357

87.5يوسف خيرى عبدالمنعم محمود النشرتى20358

139اروى ماهر فتحى ابراهيم المحص20359

131اسراء السيد محمد يوسف النعمانى20360

117اسراء جمعه زيدان عبدالقوى الزغبى20361

133اسراء عبدالنبى السيد حسن شراره20362

137.5اسراء نشات محمد سعد قطب20363

140اسماء احمد رجب محمد ابوريحان20364

137اسماء رمضان اسماعيل محمد ابوهبره20365

105.5اسماء فريج عبدالعزيز اسماعيل ابوزيد20366

123اسماء مسعد فريج طه بكر شمس20367

102.5اسماء وجيه محمد محروس رزق20368

124االء صالح محمد محمود زياده20369

132.5االء محمد يوسف احمد الشهاوى20370

139االء ياسر فتحى ابراهيم غلمش20371

137.5امل رضا ابراهيم توفيق النجار20372

133اميرة فرحات حسن عبدهللا مصطفى يونس20373

135.5اميره ابواليزيد عبدالسالم بدوى عز20374

130اميره شريف حلمى مصرى سرحان20375

109.5اميره عبدالجواد عبدالغنى احمد عامر20376

91ايه السيد حسن على الطناحى20377

117.5ايه الشحات دسوقى محمود حديفه20378

134.5ايه مسعد جالل عبدالرؤف ريحان20379

96بسمه وليد شوقى على هانى20380

135تسنيم خالد عوض عبدالستار النجار20381

135جهاد عصام حسن على عبدالخالق20382

93.5خلود وليد طه الصافى نجدى20383

97.5دنيا محمود محمد خليل ابراهيم20384

134.5دينا فرج عبدالحليم السيد سليمان20385

136رحمه عابد عبدالمعبود عبدالغنى النجار20386

138روان ماهر حلمى سليمان عطيه قنديل20387

73.5زينب حسين بدر حسين حسانين20388

127شروق رفعت عبدالمنعم محمد زياده20389

137شهد السعيد رزق ابراهيم صالح20390

92شهد الشحات ابراهيم يونس20391

127.5شهد عبدالعظيم السيد على الصباغ20392

138شهد محمد على محمد زياده20393

138غرام السيد حسن دسوقى حجاج20394
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136.5ملك صبحى خلف عبدالعاطى حجاج20395

136ملك واليد عارف على النشرتى20396

117.5مى سعد محمود محمد يوسف20397

90ندا جمعه عنتر فرج مرسى20398

137ندى باسم فتحى ابراهيم محمد بليح20399

128ندى محمد راشد دسوقى حجاج20400

127.5نسمه محمد السيد السيد عبدالعال20401

95نور حلمى اسماعيل محمد ابوهبره20402

134نورهان سامى ابراهيم الشهاوى20403

139نورهان محمد محمود حسن محمد20404

128.5نورهان وليد حسين محمود حماد20405

105هاجر مجدى عطيه محمد ابوحليمه20406

130هاجر وليد عيسى محمد عيسى الزغبى20407

132هايدى خالد فتحى يونس سرحان20408

132.5هدى جمال احمد متولى بليح20409

102.5ابراهيم باسم ابراهيم مصطفى ابوالعينين20410

70.5احمد ابراهيم عبدالمولى قطب ابراهيم20411

106احمد اشرف محمد محمد العيوطى20412

82احمد السيد عيد زيدان حسب هللا20413

120.5احمد السيد محمد ابراهيم مهدى20414

126.5احمد انور ابراهيم ابراهيم حسن20415

127احمد شريف ابراهيم عبدالحميد ابراهيم20416

64احمد صالح على حسين الشوربجى20417

68.5احمد عزت احمد عزت حموده20418

60احمد محمد يوسف على المدبولى20419

131احمد وجدى صبحى بسطويسى جابر20420

121.5احمد ياسر صالح محمد ابوعبده20421

114اسامه عصام غازى محمد العيوطى20422

109اسالم محمد عبدالحى عبدالبارى رمضان20423

58اسماعيل نزيه احمد محمد ابودواد20424

132الحسين احمد السيد محمد مسلم20425

67بالل ربيع سعد احمد ابوحليمه20426

49حسام حسين حافظ سيد احمد جابر20427

72.5خالد ادهم يوسف يوسف20428

80.5خليل حازم خليل عبدالقادر خليل20429

78عبدالباقى مسعد عبدالباقى مصطفى درويش20430

69.5عبدالرحمن جمال حسن اسماعيل سالمه20431

132عبدالرحمن رائف جالل محمود العفيفى20432
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118.5عبدهللا احمد محمد محمد بدر20433

119.5عمرو اشرف مسعد عبدالهادى صقر20434

130.5عمرو صابر عالم مسلم20435

128عمرو محفوظ عبده عبدالعال ابوعبده20436

94.5فارس ايهاب محمد محمد جابر20437

135فارس شريف صالح سعد ابوحليمه20438

58.5فارس محمد السيد انور عطا هللا20439

92فارس مصطفى محمد عباس الشرقاوى20440

132مؤمن رفيق محمد محمد جابر20441

114.5محمد ابراهيم محمد محمد جابر20442

124محمد احمد اسماعيل محمد السعيد صقر20443

119محمد احمد حسين ابراهيم رمضان20444

108محمد السعيد محمد محمود جابر20445

88محمد الشحات عطيه احمد ابوعطيه20446

70.5محمد امين محمد احمد هويدى20447

124.5محمد عبدالهادى اسماعيل محمد صقر20448

96.5محمد عطيه محمد قمر ابوحليمه20449

62محمد محروس جالل احمد بدر20450

121.5محمد محفوظ عبده عبدالعال ابوعبده20451

79.5محمود محمد فهيم عبدالرسول صقر20452

130محمود مصطفى محمود سالم دهبيه20453

124مصطفى محمد فضل حموده20454

134نور الدين محمود احمد محمد صقر20455

62يوسف عابد فرج مرسى حجازى20456

133يوسف محمد عبدالمنعم مرسى حجازى20457

137يوسف محمود اسماعيل محمد صقر20458

139اسراء عزت نبيه ابراهيم رمضان20459

137اسماء محمد السعيد هنداوى جابر20460

112االء حسام الدين حلمى محمد حموده20461

134امل يسرى فوزى عباس جابر20462

98اميره سمير على على فايد20463

132انجى صالح محمد بهجات جابر20464

132.5ايمان احمد طلعت محمد الشرنوبى20465

131.5ايمان تاج الدين عبدالسالم محمد هويدى20466

137.5ايمان زاهر عبدالجواد محمد المدبولى20467

135ايمان عيد منير محمود الخطيب20468

118.5ايمان فكرى حمدون حامد جابر20469

125حبيبه محمد حلمى محمدحموده20470
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140حسناء محمد فؤاد احمد شلبى20471

138.5حنان الشحات جالل محمودالعفيفى20472

121.5حنان محمد تاج الدين محمد ابوحليمه20473

135حنين صابر عبدالستار محمد جابر20474

138.5حنين محمد محمد محمد مسلم20475

88.5دعاء مبروك احمد عطا هللا مدكور20476

18رانيا رضا فتحى عبدالفتاح فايد20477

124.5رحمه شعبان منصور ابراهيم منصور20478

113ريهام يسرى نصرالدين عبدهللا الشرنوبى20479

130.5سوميه منتصر مصطفى عبدالدايم صقر20480

139شفاء محب عبدالمنعم محب20481

136شفاء هانى محمد حافظ جابر20482

99شهد عبدالهادى نبيه فرحات عطيه20483

103شيماء السعيد احمد محمد احمد20484

109.5شيماء السعيدمحمد عيد الدرس20485

105شيماء ايمن ابراهيم السيد جاهين20486

129.5شيماء رائف السعيد عبدهللا الزغلى20487

136.5شيماء شعبان احمد عبدالسالم محمد20488

139.5علياء السيد تاج الدين عبدالسالم محمد20489

110.5فرحه احمد عبدالعزيز احمد هويدى20490

114متاع محمود احمد عبدهللا عويس20491

136.5مريم عبدالحليم محمد حجازى محمد20492

137.5مريم محمد عبدالجواد محمد حسب هللا20493

138.5منه على حسن عبدهللا مسلم20494

127.5مى ابراهيم ربيع مصرى الحفناوى20495

139.5مى السيد محمد ابراهيم ابوزيد20496

122مى شفيق السعيد سيد احمد عامر20497

140ناديه عبدالمنعم موسى على20498

110.5ندى رضا جمعه ابراهيم الشهاوى20499

136ندى محمد حسن عبدهللا مسلم20500

111.5نوال نبيه محمد احمد ابوعطيه20501

131نورهان سماره رمضان حافظ رمضان20502

87والء عزت محمد ابوالعطا المدبولى20503

133ياسمين وهدان على عبدالصمد العفيفى20504

86.5ابراهيم السعيد ابراهيم ابراهيم حيدر20505

96احمد ابراهيم صبرى ابراهيم السيد20506

103.5احمد اكرامى سالم حامد البوشى20507

22احمد جمال صادق مرسى السيد20508
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135احمد خميس على درغام الجمل20509

129.5احمد شهدى عبدالكريم السيد ابوالعنين20510

124حسن السيد حسن رمضان20511

69رمضان عبدالغنى رمضان غريب20512

74زياد احمد متولى عبدالعزيز ابوعنب20513

133سالم ابراهيم سالم سالم احمد20514

129عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد السيد الخولى20515

86.5عبدالرحمن ابراهيم قاسم فرحات قنديل20516

98.5عبدالرحمن عبدالهادى عبدالمجيد عبدالهادى الجمل20517

108.5عبدالعزيز فؤاد سالم حسن يونس20518

120عبدهللا صالح مظهر سعد خليل20519

74عبده عاطف طه محمود السيد20520

76عصام يوسف ابراهيم على يوسف20521

123على محمد عبدالفتاح محمد سيد احمد20522

62فارس عماد عبدالفتاح محمد عبدالجواد20523

91.5محمد ايهاب صالح طه يونس20524

132.5محمد سالم على سعد خليل20525

74محمد عالء على السيد جوهر20526

119.5محمد فوزى محمد سالم ابوسالم20527

92محمد محمود ابراهيم محمود ابراهيم20528

82محمد ممدوح صادق مرسى السيد20529

129محمود ابراهيم صادق مرسى السيد20530

122.5مروان احمد محمد فتح هللا سالم20531

74.5نصر محمد رمضان حسن رمضان20532

69وليد شريف رمضان محمد عبدالقادر20533

127اسراء سعد عطيه على يوسف20534

76اسراء عادل السيد كيالني القاضي20535

41اسراء كرم رمضان حسن رمضان عيسى20536

122.5اسماء رافت رمضان شعبان محمد20537

108حنين الشحات محمد كيالنى القاضى20538

123خلود الشاذلى مصطفى مخلوف دياب20539

49.5رانيا ممدوح ابراهيم السيد جوهر20540

94.5سناء عبدالعظيم عبدالرؤف السعيد سالم20541

79سهام شفيق محمد دسوقى ابراهيم20542

73.5صابرين محمد عبدالفتاح محمد عبدالجواد20543

87صفيه محمد مصطفى كمون20544

138عال اشرف احمد عبدالحليم السيد20545

135مى حلمى عبدالفتاح عبدالسالم ابوالعنين20546
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80ندى السعيد محمد درغام على الجمل20547

90نرمين محمد رمضان حسن رمضان20548

135.5نورهان سالمه عبدالمنعم محمود الجمل20549

96نيره مصطفى محمد مصطفى كمون20550

118هدى عبدالرحيم محمد فتح هللا سالم20551

112.5هند قاسم محمد فرحات قنديل20552

107.5والء ابراهيم محمد كيالنى القاضى20553

32.5ابراهيم احمد السعيد محمد العالم20554

137ابراهيم محمد عالء الدين ابراهيم سالم20555

137.5احمد الدسوقي عبدالمنعم ابراهيم العربجى20556

130.5احمد السيد عثمان عبدالعزيز دياب20557

111احمد اوسامه احمد محمد بليح20558

137.5احمد حسام مختار محمد بليح20559

135.5احمد حمدى عبدالوهاب حسن ابوالخير20560

136احمد عالء الدين محجوب حامد النجار20561

124.5احمد كمال السيد عبدهللا احمد20562

127.5احمد ماجد السيد عطية سالم20563

108.5احمد نبيل طلبه سالم عبدالعال20564

117.5احمد وائل رمضان ابراهيم النجار20565

109احمد وليد احمد سعيد عبدهللا20566

106.5اسالم مصطفى عبدالسالم محمد حشيش20567

89امير السعيد ابراهيم سعد الديباوى20568

81.5ايمن حمزة محمد سالمة الشرقاوي20569

95حازم فارس علي عبدالجواد ابوريه20570

122.5حسام حسن ابوالفتوح محمد سليم20571

124رزق احمد عبداللطيف رزق احمد20572

120رضا مصطفى محمد مصطفى الطباخ20573

132رياض مهدي احمد محمد النجار20574

112.5زياد ربيع يونس مصرى هالل20575

133سعد ماجد سعد عبدالجواد ابوالخير20576

109عبدالرحمن حاتم محمد عبدالفتاح الجمل20577

118عبدالرحمن سعد عبدالعزيز عبدالقادر عجمى20578

50عبدالرحمن سليمان مرسى محمد جاد20579

120عبدالرحمن عبدالحميد عوض محمد عبدالاله20580

136عبدالستار مدحت عبدالستار حسن ابوالخير20581

37عبدهللا وجيه السيد ابراهيم شلبى20582

135.5عالء محمد عبدالقوى ابراهيم بليح20583

91عمرو احمد السيدعبدهللا خالد20584
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111فارس حازم صالح احمد عسكر20585

103فارس سامح محمد عبدالمجيد محمد20586

51.5فاروق محمد فاروق على النجار20587

62فتحى متولى فتحى بسيونى بهنسى20588

112.5كريم عبدالاله محمد عبدالحميد ابوالنصر20589

88.5كمال اشرف عبدالغنى ا براهيم على20590

109.5مؤمن كمال محمد موسى ابوالخير20591

95.5محمد رافت مختار محمد بليح20592

117محمد رضا السيد محجوب النجار20593

98محمد رضا حسنى محمد سيد احمد20594

122.5محمد رضا يونس مصرى هالل20595

106محمد سعد الدين باز عمر رجب باز20596

114محمد عادل عبدالاله عبدالهادي حسن20597

124محمد عبدالعزيز محمد موسى ابوالخير20598

59.5محمد نصر يونس يونس حميدة20599

64محمد وليد رمضان احمد حجاج20600

117محمود عبدالعزيز محمد ابراهيم عبدالنبي20601

68.5مصطفى محمد حسنى سيد احمد النجار20602

128.5نادر حاتم حمدين بسيونى ابراهيم20603

131.5وليد هشام سعد محمد بليح20604

107.5اسماء اشرف شحاته احمد خاطر20605

139اسماء طه محمد طه ابراهيم20606

126اسماء فرحات متولى ابراهيم العربجى20607

139اسماء محمد عبدالباسط محمد حماده20608

137االء السيد صبرى عبدالحميد القزاز20609

139.5الزهراء شريف محمد سعيد عبدهللا20610

137.5امال محمود احمد السيد قاسم20611

134ايمان حمدين عبدالحميد محمد الخطيب20612

138.5ايمان محمد الهم محمود النجار20613

137ايه عالء الدين محمود محجوب النجار20614

112.5بسملة تامر حمدين بسيونى  بهنسى20615

67بياضة محمد خليل عرفه الدهراوى20616

130تسنيم موسى حامد محجوب النجار20617

112.5حسنات عبداللطيف عبدالقادر عبدالحميد ابوالنصر20618

118حنان على حسين محمد الدسوقى20619

139رحمه رضا على احمد ابوشعيشع20620

133.5ريهام ياسر احمد قنديل بليح20621

136.5سارة حازم طه ابراهيم العربجى20622
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135سعيدة رافت السيد عبدهللا احمد20623

134.5سماح رمضان حسن عبدالغفار عطا هللا20624

134سمر السيد احمد محمد النجار20625

129شروق حمادة عبدالرحمن محمد الرامي20626

113صباح عبدالعاطى شريف عبدالوهاب20627

91.5عال سامي السعيد عبدالمجيد حسن20628

130منا عبدالخالق محمد عبدالخالق خليفه20629

116منه محمد عبدالحفيظ محمد عالم20630

127هاجر شاهر محمد قنديل بليح20631

65.5هاجر صبحى حسين بسيونى يونس20632

137ياسمين اسماعيل ابراهيم عبدالمجيد فراج20633

83احمد بدوي محمدى عبدالمطلب20634

136.5احمد شرف نصر اسماعيل محمد20635

85.5احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد20636

121احمد محمود صالح عبدالحميد داود20637

130.5احمد ناجى محمد عبدالواحد امام20638

136احمد هانى محمد محمود الريفى20639

97.5المنسى محمد حسن السيد المنسى20640

69.5حسن حامد علي احمد مصباح20641

109.5حمدين على حمدين على رضوان20642

103شاكر السعودي متولي حسن السعودي20643

86طارق موسى محمد رزق بدوى20644

116عبدالرؤف السيد عبدالرؤف عبده سالم20645

130عبدالرحمن احمد عبدالحليم محمود20646

138عبدالرحمن وفدي فتحي غريب عبدة20647

95.5عبدهللا حماده محمدى عبدالمطلب شمس الدين20648

77على عبدالسالم مهدى محمد منصور20649

79.5عمرو حسام الدين احمد عطيه جاب هللا20650

79عياد عماد الدين محمود محمد عياد20651

85فتوح حامد فتوح على عكاز20652

124.5كريم محمد عبدالحميد ابراهيم سلطان20653

107.5محمد جمعه عبدالونيس قطب سلطان20654

121.5محمد حامد عبدالنبى حامد صالح20655

99.5محمد ربيع محمدى عبدالمطلب شمس الدين20656

131محمد رضا محمد عبدالحميد بدران20657

129.5محمد سالم علي سالم سعد20658

127محمد شريف نصر اسماعيل محمد20659

106محمد طاهر محمد عبدالعزيز سلطان20660
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125محمد عوض سالمة عبدالحافظ سيد احمد20661

97.5محمد هاشم محمد محمد الرفاعى20662

108محمد وائل سعد محمد حجاج20663

112محمد وائل محمد الشحات ابراهيم جوهر20664

124.5محمود رضا عبدالعزيز احمد ابوعنب20665

115.5مصطفي كامل صالح عبدالحميد داود20666

123ممدوح هشام ممدوح يوسف سعد20667

130.5ياسر عبدالفتاح عبدالمحسن السعودي20668

131احالم اكرامى محمود زايد كريم20669

127.5االء السيد كامل احمد عكاز20670

132االء امام حنفى احمد امام20671

75.5امانى مفرح يونس الدرينى20672

110امل الحسينى احمد عبدالواحد العدل20673

133ايه ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم جوهر20674

111.5ايه خالد عبدالعظيم عبدالرحمن رضوان20675

98.5ايه عبدالعزيز عبدالعزيز محمد جربيع20676

138حنين ابراهيم عبدالسالم محمد حميده20677

136.5خلود عبدالسالم حميده عبدالسالم20678

132.5خلود مراد ذكى عبدالحليم بدران20679

135.5دينا حماده محمد عبدالعزيز الشريف20680

77.5رانيا جمعه حسن حجازى20681

117رنا ايمن عبدالمولى عبده حكيرش20682

113.5رنا ثابت احمد عبدالمتجلى القط20683

117رنا حمدى علي فوده بدران20684

65زينب محمد ابراهيم لبيب ابراهيم20685

138زينب ياسر فوزي حمدون البستاوى20686

126سهيلة صبحى حسينى حسن حجازى20687

112.5شروق عاطف رمضان حسن السعودى20688

128شهد احمد محي الدين متولي السعودي20689

100شهد محمد السعيد على المزين20690

138.5شيماء محمد احمد محمد عبدالتواب20691

121فاطمة احمد محمد سالم20692

138لمياء عبدالوهاب احمد محمدالسيد20693

122مريه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالرازق20694

136منة محمد صبرى رياض موسي البدوى20695

136ناديه محمد عبده عبدالتواب ابوشمه20696

121نورهان علي محمد عبداللطيف سرور20697

72هناء محمد فوزى نبيه اسماعيل20698
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92.5هند السيد محمد عبدالكريم  عبدالنبي20699

71.5هند محمد ابراهيم لبيب ابراهيم20700

130وفاء محمد متولي عبده ابراهيم20701

136.5ياسمين صالح نصر اسماعيل محمد20702

106.5ابراهيم احمد مصطفى على محمد بازينة20703

97ابراهيم عزت مصطفى عدلى قرمان20704

124.5احمد حمدى عبدالعزيز عبدالعزيز الغنام20705

110احمد على على حسين عطوة السحماوى20706

72.5احمد على مصطفى عدلى قرمان20707

136.5احمد هانى عبدالغفار بسيونى حمد20708

131السعيد عزت السعيد مبروك عمار20709

97ايمن عون فؤاد عبدالغنى البستاوى20710

105.5بدر عبدالرحمن عبدالسيد عبدالرحمن بدر20711

119حلمى ممدوح حمزه مرسى عون20712

107ذكى السيد السيد رضوان20713

118رشاد نادر محمد ابراهيم القط20714

90.5رياض محمد رياض محفوظ ابوزيد20715

101سالم صالح عبدالغنى ابراهيم صالح20716

101.5سعد محمد ابراهيم محمد محمد السنه20717

68شريف سعد ابوالفتوح حسن على عامر20718

108شريف محمد فتحى محمد بدر20719

106.5صبرى طارق رافت مختار سليمان20720

130.5ضياء هانى السعيد عوض رزق20721

130عادل على محمد محمد على ابوزيد20722

106عبدالرحمن سليمان محمد احمد المقدم20723

119عبدالرحمن محمد محمود محمد صقر20724

136.5عبدالعليم بسام عبدالعليم عبدالرحيم رضوان السحما20725

127.5عبدالاله رمضان السيد ابراهيم خير20726

118.5عبدهللا احمد سعد على زيدان20727

117.5عبدهللا حسين عبدالعزيز عبدالقوي عويضة20728

114عطيه حسن عطيه السيد الشرقاوى20729

79.5عطيه سعد فؤاد عبدالحميد الطايفه20730

116.5عالء اسماعيل السيد محمد السيد عطيه20731

104على جمال على ابراهيم محمد السحماوى20732

132.5على رمضان على محمد غازى20733

137على محمود غنيم ابراهيم صالح20734

134.5عمرو عبدالحميد محمد الحسينى فوده20735

115.5فارس ابراهيم رشاد ابراهيم مبارك20736
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131.5كمال فوزى كمال فوزى عون20737

120.5كيرلس عماد السعيد زكى حبشى20738

131محمد ابراهيم محمد ابراهيم السحماوى20739

133محمد احمد محمد فهمى التهامى20740

129محمد السعيد محمد عبدالواحد باشا20741

123محمد ايهاب حلمى ابراهيم مبارك20742

97محمد حسن مصطفي عدلي قرمان20743

114.5محمد خميس على محمد غازى20744

127.5محمد راحم سعد على السيد20745

118محمد رجائى التهامى محمد السحماوى20746

124محمد رفعت التهامى عبداللطيف السحماوى20747

126.5محمد رفيق محمد توفيق السحماوى20748

119.5محمد سامى محمد عبدالرازق فرج20749

99محمد صبرى بسيونى عبدهللا بدر20750

125محمد ضياء الدين عبدالعليم اسماعيل السحماوى20751

98.5محمد عبداللطيف رضوان عبداللطيف على20752

119محمد عبدالواحد عبدالمعطى على السحماوى20753

128محمد عزت محمد حسنين عباس20754

121محمد عطوه محمد عبده عبدالخالق20755

111محمود ابراهيم على محمد صقر20756

114محمود ابراهيم محمود محمد صقر20757

126.5محمود على مصطفى محمد السقا20758

124هيثم بهاء عبدالعزيز اسماعيل عون20759

90.5وجيه كمال ابراهيم عبدالعزيز الغنام20760

87يوسف اشرف محمد عبدالسيد الشايب20761

112يوسف كمال عبدالعزيز عبدالمولى الفقي20762

126.5اسراء ابراهيم الشحات محمد محمد موسى20763

135.5اسراء محمد فايز محمد حسين20764

127اسراء موسى على على حسن السحماوى20765

137.5اسماء السيد فتحى عطوه ابوسعده20766

124.5اسماء مسعد خطاب عبداللطيف على السحماوى20767

127.5االء وائل عباس عباس باشا20768

125.5امل عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالفتاح مندور20769

133اميره رضا على حسين عطوه السحماوى20770

100.5اميمه عبدالقوى عبدالعزيز عبدالقوى عويضه20771

130.5اوسام محمود محمد ابراهيم رزق20772

136ايمان طارق على محمد عبدالجواد20773

111ايمان عاطف ابراهيم عبدالمطلب عطيه20774
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121.5ايه محمد محفوظ محمد ابوزيد20775

135.5حبيبه محمد اسماعيل السيد عطيه20776

99.5حنين عبدهللا السيد ابراهيم خير20777

135حنين محمد اسماعيل السيد عطيه20778

100دلع محمد عبدالحميد عبدالمجيد القصاص20779

133.5رحمه جمال كمال احمد فريج عون20780

124.5رحمه حسام عبدالقوى عطيه عمار20781

131.5رحمه محمد عبده خليل حنور20782

130رشا السعيد عبدالرحمن محمد الدكر20783

131رنا محمد زهران محمد البستاوى20784

137رهف محمد مبروك ابراهيم عمر20785

127.5روان هانى عبيده محمد مغازى ابوزيد20786

134.5ريهام عطيه اسماعيل السيد عطيه20787

134.5زينب يونس محروس محمد التهامى20788

133.5سارة حاتم رسمى ابراهيم القط20789

98.5سعاد محمد رشدى التهامى ابومنصوره20790

131.5سمر السعيد مصطفى ابراهيم الشاذلى20791

137سمر السيد فتح هللا الصاوى20792

123.5سميه عبدالصمد عبدالحليم اسماعيل عبدالجواد20793

118.5سها السعيد محمود محمد صقر20794

96.5سهى ابراهيم عبدالهادى عبدالعزيز دسوقى20795

114شفيقه اسماعيل احمد عبدالجواد السحماوى20796

129.5شهد احمد جمال مصطفي عدلي قرمان20797

132.5شيرين على ابراهيم ابراهيم خير20798

116شيماء فارس قطب عبدالحميد الطايفه20799

93.5عزه محمد رشدى التهامى ابومنصورة20800

114.5غاده محمد فتحى عطوه ابوسعده20801

116فتحيه رضا سيد احمد سيد احمد محمد20802

107.5كريمه محمد رجب عبدالفتاح الدموكى20803

107.5مشيره عبداللطيف السيد عبدالهادى جعفر20804

137.5منار الشحات محمد سعد عبدالفتاح20805

86منال اسامه ابراهيم على عطوه20806

135منه هللا فتحى احمد رجب بازينه20807

115منه هللا ياسر محمد ابراهيم القط20808

121.5منى راضي محمد بهنس رزق20809

112منى نزيه فؤاد اسماعيل السحماوى20810

138مى عبدهللا عبده خليل حنور20811

131.5ندى توفيق كمال قطب السحماوى20812
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134.5ندى هانى محمد عبدالستار محمد رفاعى20813

122.5ندى وائل السعيد عبدالواحد باشا20814

103.5نعمه ربيع محمد محمد رجب بازينه20815

117نفيسه عبدالقوى على عبدالرؤف عون20816

107نورهان على جمال ابراهيم السحماوى20817

139.5هاجر خالد محمد عطيه السحماوى20818

134.5يارا محمد عبدالقادر محمد عون20819

132.5ياسمين فؤاد جمال الدين اسماعيل السحماوى20820

98ابراهيم زين اعابدين عمر ابراهيم رويحى20821

133ابراهيم عبدالمعطي سعد السيد يقطين20822

130ابراهيم محسن سليمان عبدالنبي الطوخي20823

120ابراهيم مصطفي ابراهيم محمد عبدربه20824

121ابراهيم ممدوح جمعه علي احمد عبدهللا20825

114ابراهيم نبيل محمد محمد مندور20826

111احمد بحبح سعد محمد محمد النابت20827

111احمد حمدي عبدالصادق محمد حسانين20828

121.5احمد ماهر عبدالحميد عبدالرحمن20829

128.5احمد محمد السيد متولى عوض20830

110احمد محمد عبدالرازق عبدالنبى جبر20831

119احمد محمد عبدالستار ابوالنجا شعالن20832

118.5احمد محمد فتح اللة عبدالفتاح على20833

111.5السيد محمد السيد سيد احمد ناصر20834

116امين مفيد فتحى عيسى نويجى20835

116بالل بدران احمد حسين بدران20836

98.5حمدى احمد عبدالصادق محمد حسانين20837

133رضا طارق محمد خليفة رضوان20838

98.5سعد مصباح السيد عبدالفتاح نويجى20839

129شاهر محمد يوسف على عمر20840

112.5طارق عبدالعزيز كمال محمد ابوطالب20841

108.5عبدالرحمن احمد طه طه درباله20842

112.5عبدهللا عمار وهبه محمود الجوهرى20843

119عبدهللا محمد محمد حسن خليفة الفيومي20844

94علي رضا عبدالبديع علي الشبراوي20845

120علي محمد عطيه عطيه جابر20846

106عماد حمدي محمد محمد الكومي20847

130.5عمر تامر عبدالرسول علي حسين حسانين20848

126.5عمرو محمد مصباح محمد نويجي20849

137.5عمرو وائد محمد على محمد20850
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118فؤاد عبدالخالق فؤاد عبدالخالق النحال20851

87.5قتحي مبروك مبروك محمد غالي20852

102.5محمد ابراهيم عطية عبدالمقصود مرجان20853

107محمد احمد عبدالجليل محمد نويجى20854

117محمد على ابواليزيد عبدربه عبدالجليل20855

133.5محمد على حسين على دسوقى20856

135.5محمد علي محمد علي المتيم20857

100محمد كارم محمد عبدالحافظ خليفة20858

137.5محمد محمود فهيم عبدالحميد20859

125محمد نبيل فتحي عيسي نويجي20860

127.5هشام ياسر الشاملي ابراهيم تفال20861

124.5ياسر ابراهيم الشاملي ابراهيم تفال20862

85.5اسراء محمد محمد محمد الشبراوي20863

133.5اسماء محمد حامد عبدالمنعم سليمان20864

130.5االء محمد سعيد خليل هنداوى20865

129امل نبيل محمد علي الفخراني20866

129امنية ياسر عبدالمطلب محمد خليفة20867

114.5ايمان حمدي محمد ابراهيم العشماوي20868

125بسمله محمد لطفى مصليحى عبدالغنى20869

104.5جهاد جابر حسانين جابرحسانين20870

105حبيبه محمد عرفه بيومي النورج20871

125.5حبيبه نويجي محمد خليفه نويجي20872

139.5حنان شوقي محمد عبده الشربتلي20873

91.5حنان محمد حسن قطب المزين20874

112حنين محمد سليمان ابراهيم العشماوى20875

116.5دنيا هشام سليمان ابراهيم عكاشة20876

112دينا ياسر طه شتا احمد عاشور20877

105.5رانيا محمد محمد رزق20878

133.5روان محمد ابراهيم محمد عبدربه20879

108.5ساره احمد كمال احمد سالمه20880

120.5سعاد الشحات محمد محمد السقا20881

136.5سهير محروس شهدى خليفة سليمان20882

127.5شروق محمد عبدالقادر ابراهيم ابوحجازي20883

138شيماء صبحي محمد كامل نويجي20884

131شيماء محمد عبدالقادر ابراهيم ابوحجازي20885

134صافي احمد عبدالمجيد احمد ندا20886

126عبير عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم20887

134.5فرحة رضا محمد خليفة رضوان20888
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114.5مريم عبداللطيف محمد عيسى نويجى20889

136.5منار ماهر ابراهيم نويجي خليفة20890

129.5منة هللا شاكر رشاد عبدالغفار خليفة20891

107مى رمضان على على عطيه20892

106.5ندي جمال عبدالفتاح سالم حسن20893

122نسمة فريد سعد محمد النابت20894

124نورهان عبدالرحمن يونس محمد صبح20895

121نورهان محمد صبحى عبدالخالق فرحات20896

128هاجر محمد ابراهيم خليل حماده20897

123.5هبه مدحت محمد سليمان ربيع20898

125.5هدير محمد عبدالعاطي ابراهيم خليل20899

121وردة رضا على على المتيم20900

94.5وسام نادر رفعت عبدالعزيز نويجي20901

127.5يارا عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح ابراهيم20902

112.5ياسمين السيد ابراهيم سليمان الطوخي20903

100ياسمين زغلول محمد محمد عبدالرحمن عطيه20904

138ياسمين عبده محمد عبده محمد العزب20905

94.5احمد خيرى عبدالستار عبدالاله عبدالاله20906

122.5اسالم سامى فواد السباعى البستاوي20907

119.5السعيد اشرف السعيد احمد منصور20908

114.5السعيد عماد احمد فهمى فهمي الطويل20909

80السيد احمد عبدالعاطى دهيم20910

111.5الشحات محمد عبدالسميع عبدالغفارالسباعى20911

114.5تامر نهاد على على البنا20912

112جمعه محمد جمعه سلطان20913

103.5حمزه سالم احمد فهمى الطويل20914

118.5خطاب حامد خطاب السباعى البستاوى20915

81.5رزق محمد رزق محمود زايد20916

127.5زياد خالد السعيد السيددهيم20917

96.5زياد فتوح فتوح احمد الطويل20918

126.5شادي رضا صبري عبدالحليم متولي20919

107صبحى احمد سعد راضى الديباوي20920

113.5صالح الشحات عبدالسميع السباعى20921

107طارق السعيد مسعد عبدالرحمن حسن20922

107عبدهللا ابراهيم عبداللطيف محمد اباظه20923

119.5عبدهللا درويش عبدالستار محمد درويش20924

119عمرو حاتم محمد ابراهيم منصور20925

118عمرو ناجى محسن عامر القصاص20926
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126محمد الشحات سعد حسن صقر20927

129.5محمد باسم على على البنا20928

103.5محمد جمعه السيد عبدالدايم هيكل20929

134محمد رضا عبدالعزيز محمد متولى20930

114.5محمد عبدربه عبدالجواد رزق داود20931

126محمود محمد احمد السيد علي20932

117.5محمود محمد محمود عبدالحفيظ علي يوسف20933

125.5محمود ياسر عبدالعزيز محمد متولي20934

130مرضى خالد السعيد السيد دهيم20935

131مصطفى عبده عبدالحميد عبدالحكيم العبد20936

92هالل محمد محمد احمد الطويل20937

115.5يوسف منصور حجازى محمد ابراهيم20938

133احالم عبدالحميد مختار محمد شرابي20939

134.5اسراء اشرف علي عبدالرحمن السايس20940

139.5اسماء السيد جمعه السعيد الرفاعى20941

134اسماء رضا فرحات عبدالرحيم نجم20942

118اسماء شمس عبدالاله شمس بليح20943

129اسماء على على السيد عبدالرحيم20944

128اسماء محمد حامد محمد درباله20945

112.5االء عبدالمنعم عبدالونيس محمد محمد حجازي20946

121.5امل رضا محمد عبدالمقصود عرابي20947

108.5امل عبدالنبي محمد محمد العنان20948

135امنيه رمزي حمدي عبدالصمد20949

137.5اميره سعد الزينى سيف الدين سيد احمد20950

125اميره فتحى مصطفى على البياع20951

127.5انتصار عاطف فؤاد عبدالحليم منصور20952

136ايتن علي عبدالمنعم حسن الجربه20953

102.5ايمان عبدالحميد محمد محمدشرابى20954

110.5ايمان فكرى محمد عبدالمقصود20955

133.5ايمان محمد ابراهيم محمد منصور20956

124دنيا شمس الدين حسن ابوالمجد عقاب20957

125.5دينا رمزى عبدربه محمد بدر20958

136رانيا شتا علي عيد احمد الجنداوي20959

138.5رحاب عبدالفتاح السعيد عاشور20960

133.5رحمه محمد عبدالمنعم محمد حجازى20961

135رنا هاشم محمد عثمان محمد عبدالعزيز20962

126.5ريهام خطاب محمد خطاب عامر20963

128ساميه عبدالمنعم فهمى احمد الطويل20964
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115.5سعيدة جمعه طه عبدالحميد محمد20965

138.5سهيله عزت عبدالحليم سيف سيف الدين20966

135شروق احمد الزناتى سيف سيف الدين20967

122.5شهد حسن حمدي عبدالصمد عمرو20968

123.5عبير عبيد محمود سعدبليح20969

133عال فايز كامل الزيني20970

76.5علياء سالمه احمد فهمى الطويل20971

123.5مريم السعيد فهمى محمد الطويل20972

133منة هللا السيد شوقي بهجات احمد منصور20973

126.5منة هللا شلبى عبدالغفار رمضان شلبى20974

130منة هللا محمد فتحى مصطفى علي20975

115نانى عبدهللا احمد متولى محمد20976

128.5ندى بسيونى محمود عبدالفتاح عاشور20977

131ندى سعد محمد السيد زايد20978

114نرمين خالد احمد محمد متولي20979

133نرمين عطيه مخيمر مهران سليم20980

135نهى حسن محمود سلطان20981

120.5هدير سمير عبدالونيس محمد حجازى20982

128هناء مصباح محمد محمد ابوودن20983

133هند حامد محمد درويش20984

120.5وفاء محمد محي الدين صيام البغدادي20985

71.5ابراهيم رجب عبدالحميد السيد الضماطى20986

130.5ابراهيم عصام ابراهيم مصطفى الخرزاتى20987

37احمد ايهاب عبدالفتاح احمد المالح20988

52احمد جمعه السعيد عثمان سعدون20989

77.5احمد حمدى امين محمد كامل سليمان20990

135.5احمد سعد راجح سعد عبده غلمش20991

96احمد عبدالعزبز مجد ابراهيم ابوعطوان20992

92احمد فتحى عبدالستار كامل المالح20993

103احمد فرحات كمال احمد محمود احمد الخطيب20994

57.5احمد محمد عبدالفتاح محمد يحيى20995

113احمد محمود صالح محمود عطيه يحيى20996

79.5احمد هاشم عيسى هاشم السترى20997

94ادهم محمد احمد عبدالسالم المالح20998

47.5السيد عبدالحميد فتحى ابراهيم الخرزاتى20999

106حازم حموده احمد رضوان على حوه21000

105رجائى عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح المالح21001

100.5سعد جمعه سعد رزق على عبدالرازق21002
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76عبدالرحمن السعيد شعبان عثمان سعدون21003

64.5عبدالرحمن حسان عبدالفتاح عبدالفتاح مطر21004

57.5عبدالرحمن شاكر حسن على محمد كرم21005

108.5عبدالرحمن محمود السعيد حسن احمد21006

113على شعبان على محمد على صبح21007

77.5على مسعد محمد عبدالسالم عدس21008

114.5على وجيه على فريد فليس21009

80.5فتحى حسن فتحى عبدالرحيم نعيمه21010

125.5فريد سالمه السعيد بيومى غلمش21011

119.5محمد ابراهيم على ابراهيم حوه21012

64.5محمد السيد عبدربه محمد المالح21013

93.5محمد بسيونى على على يحيى21014

130.5محمد شريف على عبدالغنى زيدان21015

111.5محمد صبح طه محمد محمد ابوسالمه21016

114.5محمد عبدالمنعم عبدالعزيز ابراهيم الخرزاتى21017

82محمد عبده ابراهيم عيدالمالح21018

67.5محمد على محمد مصطفى رمله21019

97محمد عماد عزت محمد خليفه21020

85.5محمد مصطفى محمد مصطفى البدرى21021

88.5محمود محمد محمود محمد كرم21022

79.5مصطفى الشحات مصطفى محمد مكى21023

72.5مصطفى مسعد محمد احمد المالح21024

46ناجى هانى عبدالحميد بسيونى المالح21025

56.5يوسف عثمان امين محمد سعدون21026

76يوسف عيد محمد ابراهيم فليس21027

74يوسف مصطفى يوسف محمدالمالح21028

124.5اسماء محمد عبدالحميد محمد مكى21029

121.5اكرام حسن السعيد حسن الشيخه21030

113.5االء رافت محمد برهامى المالح21031

87امل السيد بهجت عبدالهادى حسنين21032

94.5ايمان محمد احمد عبدالسالم المالح21033

73.5ايمان محمد محمد حسن عمر21034

74ايمان محمود محمد سالم المالح21035

105خلود محمد محمد محمد ابوجازيه21036

42داليا عصام عبدربه محمد على المالح21037

93.5دينا ابراهيم السيد حموده حسن21038

104.5رانيا محمد ابراهيم الششتاوى حسن21039

102روان عبده احمد عبده قنفود21040
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113شاهيناز احمد السعيد محمد الصاوى قنديل21041

84.5شهيره نادر عبدالقادر ابراهيم فليس21042

15فاطمه عبدالكريم محمد اسماعيل ابوراس21043

105ليلى محمد عبدالخالق زايد عبدالفتاح21044

96ملك كامل امين كامل المالح21045

124منه هللا محمود محمود مصطفى محمد21046

124ندى بسيونى فتحى ابراهيم الخرزاتى21047

62.5ندى محمد سعد عرفه حيدر21048

78نرمين محمد على ابراهيم الفقى21049

90.5نهى وهدان ابراهيم عبدالسالم المالح21050

84.5ورد شوقى عبدهللا محمد فليس21051

78.5ابراهيم عبدالمنعم عبدالرحمن محمد حشاد21052

86.5احمد درويش السعيددرويش محمد عزيبة21053

28.5احمد صبري عبدالحميداحمد احمد حشاد21054

75.5احمد عبدالمنعم عبدالرحمن محمد حشاد21055

97احمد محمود احمدمحمد محسن21056

99.5احمد يسرى محمد محمد الحناوى21057

72اسالم محمد محمودمحمد عبدالعزيز21058

81.5اشرف محمد مصطفى محمد سلطان21059

135.5حسن محمد حسن عبدالرازق حسن المالح21060

90.5رمضان ابراهيم ابراهيم محمود محمد زاهر21061

115.5سامى سعد سامى سعد المزين21062

134عبدالمحسن احمد عبدالمحسن عرجاوى محسن21063

102.5عبده محمد عبدالعزيز عبدالعزيز المعزاوي21064

85لؤي عبدالباقي قطب محمد المعزاوي21065

35.5محمد السيد سيد احمد نصر الدين21066

82.5محمد رجب مصطفى شعبان محمد كريم21067

66محمد رضا على ابراهيم ابونصير21068

51محمد رمضان عطيه درويش عزيبة21069

75.5محمد فوزى فتوح محمد سيف الدين21070

101محمد محسن احمد عرجاوى محسن21071

64محمد هاني السيدمصطفى محسن21072

44محمود رمضان حسن عبدالرازق المالح21073

84ممدوح عثمان فهمى احمد مصطفى21074

111.5اسراء سامي عبدالهادى ابراهيم احمد حشاد21075

100.5اميره رضا محمدعلى شعبان21076

112.5اميره فتحى عبدالحميد يوسف الصقار21077

74.5انجي عبده بسيونى عبدالسالم شعبان21078
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77.5اية محمود قطب عبدالسالم شعبان21079

117.5ايمان ايمن حلمى محمد احمد حمد21080

135ايه محمد شحاته فايد21081

86بسنت مسعد رزق مرشدى عبدالعظيم سعيد21082

96جهاد محمد عبداللطيف على احمد منيسي21083

76حبيبة هشام عبدالحميد يوسف محمد21084

78داليا سالم محمد رزق الجمال21085

54دينا الشحات محمدصالح القديري21086

89.5دينا عبدهللا رفعت عبدالرؤف صالح21087

96.5رنا نصر سعيدمحمد سيداحمد نصر الدين21088

101ساره السيد محمديوسف عقيل علوش21089

120.5شهد محمود عبدالمنعم محمود ابراهيم21090

102.5عزة علي ابراهيم يونس ابراهيم21091

139عال محمد عبدالمنعم على ابراهيم الشرقاوي21092

89فتحيه السعيد رجب ابواليزيد شاهين21093

131مروه رمضان ابواليزيد على خليفة21094

136.5ملك ايهاب قطب على زاهر21095

113.5منال مجد حسن محمد حسن الجمال21096

103.5نادية فضل هللا محمدمحمد عبدالحليم فرج21097

84ناديه يسرى رجب ابواليزيد شاهين21098

62.5نعمه محمد عبدالجليل ابراهيم الشريف21099

109.5نعناعه حسن فضل هللا ابراهيم محمد عبدالحليم21100

92نورهان ابراهيم رفعت عبدالرؤف صالح21101

103.5هايدى مصطفى قطب عبدالسالم شعبان21102

128.5هند محمد محمد محمد سيف الدين21103

106ياسمين طارق عبدالقادر عبدالعظيم سعيد21104

96محمد السعيد السيد ابراهيم ابو عطيه21105

77اسماء اسماعيل محمد فريد الديهى21106

70ساندى حماده عبد النبى محمد حويله21107

70.5سعيده ابو اليزيد سعد عماره جاب هللا21108

65.5ايناس مسعد محمد ناجى ربيع عبد القادر21109

58رودينه السيد محمد حسن جاويش21110

73.5فوزيه مدحت ابراهيم هنداوى هنداوى خضر21111

60نهال ياسر محمد على الجندى21112

59نورا شريف عزت على عماره21113

87.5احمد عبد الستار احمد دراج21114

63حنين ابراهيم على محمد الشناوى21115

91دنيا ابراهيم عبد هللا ابراهيم ابو يوسف21116
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88رحمه محمد عثمان عبد هللا عثمان21117

75رحمه مصطفى بسيونى مصطفى الدسوقى21118

84.5رشا ايمن كامل بيومى حسن21119

66.5نعمه نصر السيد نصر النشار21120

86احمد محمد ابوالنجا احمد عياد21121

132.5نورهان عبدالكريم سيداحمد عبدالكريم سالم21122

105نوران نبيل محمد محمود المنشاوى21123

62.5ايمان حمد ابراهيم على دجروج21124

68.5هند رافت ابراهيم على دحروج21125

95.5محمد محمد السيد محمد الجويني21126

110.5اسماء محمد غريب عبدالسميع نصير21127

71تهانى ايمن عيد عماره اسماعيل21128

82.5حبيبه منتصر احمد الشورى القفاص21129

70حنان على جابر على الحبال21130

124دنيا فتحى السيد احمد خليفه21131

118رنا عصام ابراهيم عرفه محمد21132

84.5فتحيه جابر احمد مرسى عبد الكريم21133

112نورهان محمد احمد صالح الدين21134

61ندى ايمن السيد ابراهيم مرزوق21135

59حنان السعيد عبد الرحيم حسن محمود21136

81شهد رضا احمد رفعت مصطفى بركه21137

63.5عمار خالد ابراهيم الدسوقى عرجاوى عفيفى21138

76ابراهيم رشدى ابراهيم ابراهيم جيوشى21139

112االء ابراهيم منصور ابراهيم منصور21140

66ساره عبد الغنى اسماعيل عبد الغنى حجاب21141

55سومه نبيل سعد محمد سعد دغيم21142

41.5نعمه ابو العال محمد ابو العال21143

68.5ندى رضا محمد محمود سرحان21144

16.5نسمه السيد احمد محمد ابوالفراير21145

62.5مصطفى السعيد عبد الغني ابراهيم ابوالهوى21146

71محمد محمود محمد محمود مصطفى الخلعى21147

117.5شهد ابراهيم السيد جامع فرحات21148

95دينا عصام احمد مبروك زغلول21149

37.5حبيبة رضا اسماعيل مرسى مرعى21150

88.5ابراهيم جابر عبدالسالم السيد كساب21201

119ابراهيم خليفه طلحه ابراهيم دومه21202

138.5ابراهيم عادل ابراهيم بسيونى على نصير21203

128.5ابراهيم عادل ابراهيم محمد عيسى21204
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90.5احمد ابراهيم منسى ابراهيم حسان21205

133احمد ابوطالب ابوطالب عبدالوهاب ابوطالب21206

96.5احمد اسماعيل عبدالسالم اسماعيل الصعيدي21207

109.5احمد بسيونى معوض احمد على نصر21208

67.5احمد حاتم رشاد محمد العقده21209

111.5احمد حاتم عطيه محمد حمد21210

111احمد حافظ محمد حافظ عطيه21211

128.5احمد سامى مصطفى محمد السيد دومه21212

104.5احمد سعيد شحاته محمد النجار21213

105.5احمد شفيق سالم على رداد21214

91احمد صبحى عبدالهادى عطيه ابوخضره21215

107احمد طه محمد على ابوكرش21216

135احمد عبدالعاطى ابواليزيد محمد الحناوى21217

126احمد عوض على عوض عابدين21218

94.5احمد فوزى ابراهيم عبدهللا عيسى21219

85.5احمد محمد ابراهيم عبدالسالم السقا21220

131احمد محمد رجب احمد علوان21221

103احمد محمد عبدالجليل محمد النجار21222

99احمد محمد عطيه محمود ابوهنطش21223

125.5احمد محمد علي محمد الشرقاوى21224

128.5احمد محمد منسى على على21225

138احمد محمود صابر البسيونى حماده جاد هللا21226

135.5احمد نصر محروس احمد عتاقى21227

121احمد يحيى عبدالستار احمد القاضى21228

91اسامه ابراهيم سعيد محمد موسى21229

118اسحاق السيد السيد عبدالرؤف يونس21230

115.5اسالم ابراهيم سعيد محمد موسى21231

91.5اشرف احمد عوض محمد سعيد21232

124.5اكرم عادل سعيد يوسف العقده21233

129السعيد احمد سعيد مصطفى االختيار21234

123.5السيد على عوض محمد سعد21235

123السيد محمد صبحى السيد العجيزى21236

119.5السيد محمد فوزى محمد السيد عيسى21237

133السيد محمد قطب متولى حبيب21238

131.5السيد محمود السيد حسن سيد احمد21239

132القاسم عبدالغفار السيد محمد دومه21240

130.5اياد سيد احمد ابراهيم محمود الهابط21241

92.5ايمن خالد حسن مصطفى ابورمضان21242
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99.5ايمن ياسر حسن عبدالعزيز نسيم21243

119بسيوني طه بسيوني محمود عيسى اغا21244

75.5بهاء خميس عبداللطيف ابراهيم طايل21245

130حاتم الشناوى ابراهيم الشناوى دومه21246

122.5حازم ايمن محمد ابراهيم عمار21247

88حازم عبدالسالم محمد عبدالسالم شاميه21248

127حسن شعبان محمد حسن ابوهنطش21249

117.5حمدى احمد السعيد مصطفى االختيار21250

101.5حمدى السيد محمد عبدالرحمن المليطى21251

80.5خالد ابراهيم محروس ابراهيم يوسف الصروه21252

127خالد راشد محمد محمد سعد21253

102.5رمضان احمد السيد السيد بلتاجى21254

130.5زياد ابواليزيد جالل هنداوى سرحان21255

95زياد طارق بسيوني بسيوني خضر21256

126سليم ميخائيل سليم فؤاد اسكندر21257

71شادى السعيد ابواليزيد ابراهيم دردر21258

127.5شريف كمال عبدالمنعم علي الزيات21259

132شوقي مرسي على احمد شوبه21260

135.5طارق عبدالنبى محمد حسن ابوهنطش21261

138طه عبدالعزيز طه محمد عبدالكريم21262

105عادل ربيع محمد عبدالنعيم القط21263

121.5عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدهللا الديهى21264

129عبدالرحمن احمد على احمد ابوعيانه21265

128عبدالرحمن اشرف عبدالعاطى محمد عبدالكريم21266

118.5عبدالرحمن السباعي محروس الشوادفي دومه21267

113.5عبدالرحمن ايمن عوض عبدالظاهر الديهى21268

132.5عبدالرحمن عجمى عبدالعزيز محمود الصفتى21269

132.5عبدالرحمن على عبدالمنعم على الزيات21270

76عبدالرحمن محمد احمد عبداللطيف االختيار21271

96عبدالرحمن محمد سعيد بسيونى على21272

122عبدالرحمن ناصر مصطفى عوض القاضى21273

93عبدالرحمن نور عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بدر21274

110.5عبدالرحمن وليد سمير محمد عبدالخالق21275

134.5عبدهللا احمد عبدالستار فراج عيسى21276

92عبدهللا جمال عطيه كامل العادلي21277

124.5عبدهللا على على ابراهيم الجندى21278

123.5عبدهللا محمد احمد محمد العيسوى21279

110.5عبدهللا محمود احمد محمد الدوح21280
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63عالء منير عبدالسالم محمد شاميه21281

132علي احمد علي احمد الشلقانى21282

122علي حسن احمد ابواليزيد النجار21283

119على رمضان على محمود عمار21284

118على عبده على عنبر الحلو21285

106.5على هانى محمد محمد احمد القاضى21286

128.5عمر احمد السيد احمد محمد21287

135عمر حسن مصطفى حسن الزيات21288

111.5عمر عبدالعزيز عبدالسالم محمد سعد21289

130.5عمر محمد الشحات محسن الصفطى21290

83عمرو الشناوى حمدى ابراهيم عمر21291

104عمرو خالد بسيونى محمد عبده21292

110عمرو نصر السيد عبدالقوى حسن ابوهنطش21293

99عوض محمد عوض عطيه عبدربه21294

137كريم رضا جابر عبدالسالم حسن القاضي21295

70كريم عبدالجليل شحاته محمد النجار21296

134.5كريم محمد حامد عبدربه الجتمه21297

83.5محروس اشرف محروس محمد راجح21298

135محمد ابراهيم فؤاد ممدوح زكى حميدة21299

133.5محمد ابراهيم محمد احمد ضرضر21300

128.5محمد احمد السيد محمد النجار21301

84محمد احمد هالل احمد هالل21302

93محمد السيد اسماعيل احمد الطنجه21303

75.5محمد السيد السعيد سالم الصفطى21304

121.5محمد ايمن حسن مصطفى سعيد21305

137.5محمد بدر احمد عبدالسالم نوار21306

110.5محمد حسن السيد حسن العربى21307

137محمد حماده محمد حماده حامد21308

101.5محمد رجب عبدالسالم طه حسان21309

115.5محمد رضا صبحى محمد عمر21310

76.5محمد سعيد فخرى على السماحى21311

128.5محمد شريف السيد احمد شمس الدين21312

122.5محمد شريف عبدالعاطى حسن عامر21313

76محمد صابر طه حسن الصفتى21314

113.5محمد صالح حماده عبدالعزيز حامد21315

113محمد عاصم على السيد البنا21316

72.5محمد عبدالحميد محمد محمد االطرش21317

119.5محمد عزوز السيد عبدالعزيز21318
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119.5محمد على السيد على سيد احمد21319

131محمد كمال طه احمد نوار21320

136محمد محمد مصطفى عوض القاضى21321

118محمد محمود عبدالمطلب بسيونى عبده21322

136محمد محمود مصطفى كمال عامر21323

102محمد مدحت رجب عوض عابدين21324

120.5محمد منصور عبدالسالم محمد عبدالسالم21325

63.5محمد وائل حسن عبدالجليل االختيار21326

118محمد وحيد اسماعيل مصطفى الديهى21327

131.5محمد ياسر كمال السيد البحيرى21328

128.5محمد يحيى السعيد محمد تركى21329

127.5محمود السيد محسن السيد رجب21330

131محمود رجب عبدالسالم حسن ابراهيم الزيات21331

129.5محمود طلعت عبدالفتاح ابواليزيد نوار21332

92محمود عبدالرؤف عبدالفتاح احمد على21333

134محمود عبدالعزيز السيد حسن القاضى21334

101محمود محمد احمد محمود عبدالكريم21335

115محمود محمد على محمد العجمى21336

53محمود محمد فتحى محسب الطويل21337

129.5محمود محمد محمود حسن بدر21338

119.5محمود مصطفى عبدالعزيز عبدالعزيز ابراهيم عمار21339

103محمود هشام محمد عبدالمجيد ابوريه21340

113مصطفى احمد محمد عبداللطيف ابوكرش21341

133مصطفى رمضان مصطفى رمضان الهلباوى21342

126مصطفي سعيد محمد ابراهيم الصعيدي21343

132مصطفى عصام عبدالتواب مصطفى الطنطاوى21344

134.5مصطفى عمر مصطفى حسن الزيات21345

136معاذ محمد محمد محمد عبدالكريم21346

129معتز محمد مختار احمد سعد21347

111.5نور محمد محمد على محمد شومان21348

118.5هيثم هشام عبده رجب احمد النشار21349

136.5يوسف ايمن عبدالنبى احمد سالم عجيزه21350

132يوسف ايهاب عبدالتواب حجازى زاهر21351

125.5يوسف سامى عبدالمنعم عبدالفتاح القطان21352

131يوسف محمد السيد رداد رداد21353

138.5ابراهيم السيد ابراهيم عبدالسالم ابراهيم نوار21354

98.5ابراهيم رضا ابراهيم السيد سعد21355

119ابراهيم عبدالمحسن عطية ابراهيم بقلول21356
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113احمد ابراهيم محمد على الجندى21357

129احمد السعيد عوض محمد شاميه21358

136.5احمد السيد احمد عبدالكريم21359

135.5احمد السيد محمد ابواليزيد خفاجه21360

138احمد ايمن احمد احمد السيد حسين21361

137احمد بهاء احمد بهي الدين عثمان21362

139.5احمد حسام شلبي عبدالجواد اسماعيل21363

126احمد حسن مبروك احمد ابراهيم21364

139احمد حلمى محسن زكريا ابوهنطش21365

138.5احمد حلمى محمد محمد نعناعة21366

128.5احمد رمضان سالمه محمد خليفه21367

138احمد رياض مرسي عبدالغنى داود21368

105.5احمد شحاته احمد فراج عيسي21369

136احمد صالح عبدالخالق الوحش21370

136احمد عادل اسماعيل حسن الطنجه21371

135.5احمد عادل محمد علي السقا21372

133احمد عامر صالح جمعه عامر21373

118احمد عثمان احمد احمد عثمان21374

134.5احمد محمد ابراهيم على ابوكرش21375

139احمد محمد احمد عبدالسالم نوار21376

137.5احمد محمد احمد محمود جزر21377

132.5احمد محمد اسماعيل سالم الصفطى21378

132.5احمد محمد بسطامى محمد ابراهيم الطنجة21379

131.5احمد محمد زيدان السيد البربرى21380

134.5احمد مصطفى احمد لطفى مصطفى هيبه21381

138احمد منصور عبدالعزيز علي عالم شحاته21382

136احمد نصر شحاتة الشوادفى شحاتة21383

128.5احمد وائل عزت عبدالرؤف ابراهيم21384

136.5احمد وائل علي عبدالمجيد عيسى21385

129.5احمد يوسف على اسماعيل جاد21386

122اسامه طارق محمود عبدالسالم ابوحمر21387

136.5السيد ابراهيم السيد السقا21388

134اياد عابد عبدالعزيز محمد خضر21389

74ايمن محمد عطية ابراهيم بقلول21390

132.5بالل مصطفى محمد احمد شمس الدين21391

102.5بهاء مصطفى عبدالفتاح جاد فرج21392

137توني لبيب صبحي ميخائيل جريس21393

139.5حسن احمد محسب عطية بقلول21394
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135حسن محمد عبدالعزيز احمد الصفطي21395

117.5حمدى محمد زكريا مصطفى عامر21396

135.5حمدى هيثم حمدى محمد مبارك21397

118.5خالد عبدالصمد محمد عبدالعزيز الديهى21398

139.5خالد محمد مختار محمد جوهر21399

88.5خليل احمد خليل مصطفى عبدالكريم21400

117.5راضى ايمن راضى عبدالجواد محمد زهير21401

134رافت السيد احمد السيد عيسى21402

128زياد ابراهيم السيد ابراهيم عبدهللا21403

111.5زياد احمد السعيد كامل ابوالعال21404

99زياد اشرف محمود عبدالسالم النشار21405

127.5زياد عالء الدين عبداللطيف حسين ابوسن21406

134.5زياد محمد حسن عوض هللا كشك21407

133.5زياد محمود عزت عبدالمنعم مرزوق21408

127.5زياد محمود على عبدالعزيز العقده21409

124.5سيف الدين ايمن بدير مصطفى محمد21410

133شريف ايهاب شريف عبدالسالم سعد21411

133شريف هشام محمود الطنطاوى21412

131.5صبحى محمد صبحى فرج مصطفى عوض21413

82طه محمد مصطفى محمد السيد دومة21414

121عادل شريف طه عبدالرحمن كرش21415

137.5عادل محمدمحمد مبروك شاهين21416

138.5عبدالرحمن السيد عبدالستار محسن الطويل21417

113.5عبدالرحمن جمال قطب عبدالعزيز عريف21418

135.5عبدالرحمن رجب السيد اسماعيل المليطي21419

138.5عبدالرحمن رجب ربيع غازي متولى21420

129.5عبدالرحمن صالح احمد الصاوى الصعيدى21421

136.5عبدالرحمن عبدالسالم عبدالسالم احمد النجار21422

125عبدالرحمن محمد حامد محمد المحالوي21423

136.5عبدالرحمن محمد محمد محمد نعناعة21424

131عبدالرحمن محمد مصطفى على خليف21425

131.5عبدالرحمن محمود السعيد اسماعيل زياده21426

132عبدالرحمن مدحت عطيه اسماعيل الصعيدي21427

133.5عبدالعزيز عمر عبدالعزيز عبدالرحمن الطناني21428

139عبدهللا ايهاب منصور محمد السرنجاوى21429

136.5عبدهللا على سعيد حرفوش21430

135.5عبدهللا محمد عبدهللا اسماعيل العوني21431

135عبدالمحسن محمود محمد عبدالمحسن الشعراوى21432
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138.5عبدالمقصود محمد عبدالمقصود مصطفى الهابط21433

132عبدالملك سامي عبدالفتاح محمد حامد21434

138.5عبود هشام ابراهيم شتات21435

137علي رجب علي احمد عيسى21436

100.5على شريف ابراهيم عشوش21437

133عمار عادل عبدالرحمن عبدالفتاح كرش21438

74عمار محمد بسيونى ابراهيم رداد21439

129.5عمر عبدهللا السيد عبدهللا عتاقي21440

138عمر محمد الدكروري محمود علي21441

139عمرو رضا عبدالستار محمد سالمه21442

134عمرو عبداللطيف عبداللطيف علي ابوكرش21443

136.5فؤاد فؤاد فؤاد مهران21444

139كريم عادل محمود محمد بدر21445

134كريم محمود علي سيداحمد المقدم21446

133كمال محمد كمال الصاوي الصعيدي21447

131مارك اسامة صبحى ميخائيل جريس21448

120محمد احمد علي عبدالوهاب يونس21449

90.5محمد احمد محمد احمد محمد النجار21450

138محمد اسامه عوض هللا الشعراوي21451

127محمد اشرف محمد ابراهيم خاطر21452

133.5محمد اشرف محمد فتحي احمد شلبي21453

138محمد السيد احمد عبدالقادر هالل21454

138.5محمد السيد محمد خليل النحراوى21455

136.5محمد ايهاب السيد عبدالمنعم الشباسي21456

108.5محمد تامر عبدهللا عبدالمطلب ابوسيف21457

130محمد حاتم على محمد الجندى21458

135محمد حسن العيسوي عبدالعزيز نجم21459

137محمد رشاد عبدالمجيد بسيونى الشيوي21460

138.5محمد رمضان عبدهللا عبدالحميد رداد21461

136محمد سعيد حسن محمد عبدالعاطي21462

128محمد سمير محمد ابراهيم الغرابلى21463

134.5محمد شريف ابراهيم عوض هللا البيطاوي21464

135.5محمد شريف كمال ابراهيم القلماوي21465

138محمد صبرى احمد ابراهيم عبدالعال21466

126.5محمد طلحه علي علي الزيات21467

129.5محمد عزت عبده محمد الصفتي21468

110محمد على حسن عبدالسالم النجار21469

139محمد عماد كمال عبدالعزيز عبده21470
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131.5محمد فايز محمود عبدالرحمن فواز21471

91.5محمد كامل محمد السيد عوض21472

132محمد محسن فهيم الكرابيجى21473

137.5محمد محمد محي الدين حفينه21474

102.5محمد محمود بسيونى محمود عطيه البيلى21475

129.5محمد محمود عطا محمود الدسوقي21476

135.5محمد منصور حميده حميده سليمان21477

139.5محمد نصر ابراهيم عبدالمجيد فواز21478

131محمد نصر شفيق السيد العقدة21479

137محمود اسماعيل طه اسماعيل ابوزيد21480

131.5محمود السيد عبدالسالم الطنطاوى21481

125محمود جمال محمود عبدالفتاح الفقى21482

134.5محمود خالد محمد محمد ابوهنطش21483

134.5محمود خيرى السيد الحجرى21484

122.5محمود شعبان محمد سالم الصفطي21485

124محمود عبدالسالم حسن عبدالسالم البرماوى21486

132محمود كامل زكريا مصطفى21487

133.5محمود محروس عبدالعظيم محمود ابوعيانه21488

130.5محمود محمد عادل محمد حفينه21489

126.5محمود محمد محمود سليمان21490

133محمود هانى رجب الكومى عبدهللا21491

136.5مصطفى اشرف محمد ابراهيم العش21492

121.5مصطفى السيد يوسف محمود رمضان21493

136مصطفى ايهاب يوسف ابواليزيد عشوش21494

133مصطفى محمد ربيع عبدالسالم رجب21495

134مصطفى محمد محي الدين حفينه21496

129مصطفى محى الدين محمد مصطفى القاضى21497

132معاذ عمرو عبدالعزيز ابراهيم جاد21498

130.5معاذ عوض محمد عوض صبح21499

125مينا اميل مكرم لبيب بشاره21500

131.5نور الدين السيد محمد عبدالعزيز االختيار21501

130.5يحيى محمد السيد محمد البسيوني21502

130.5يوسف ابراهيم كمال ابراهيم صقر21503

99.5يوسف احمد ابراهيم الدسوقى محمد21504

133.5يوسف عيسوي يوسف عيسوى يوسف عتمان21505

136يوسف محمد متولي علي العافي21506

133يوسف مصطفى ابراهيم ندا رجب21507

124.5يوسف هشام احمد عبدالحليم شلبى21508
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111يوسف ياسر عبداللطيف السيد البرماوى21509

56ابرار سالم احمد محمد شوق21510

111.5احالم عاشور على محمود جاد الرب21511

128.5اروى طارق محمد السيد عبدربه21512

134اسراء السعيد خليل محمد االختيار21513

139.5اسراء ايمن حسن عبدالفتاح ابوكرش21514

132اسراء عبدالعزيز محمد احمد حميده21515

139.5اسراء عبدالمحسن سعد قطب يونس21516

130اسراء مبروك فوزى محسن كساب21517

139.5اسراء محمد السعيد على قنديل21518

135.5اسماء السيد فتحى على الجلمة21519

138.5اسماء جمعه علي احمد اسماعيل21520

128.5اسماء خليل ابوطالب عبدالوهاب براغيت21521

130.5اسماء محمد حسن عطاهللا حوايج21522

127اسماء محمد على محمد العرس21523

138.5اسماء نصر عبدالفتاح يوسف راجح21524

137اسماء يسرى احمد محمود الرماح21525

139اسيل هشام عبداللطيف محمود البنا21526

139اشرقت عبدالناصر عبدالقادر عبدالحميد عفت21527

137االء اسامه على عبدالعزيز العقدة21528

133االء رافت فريج محمد منصور21529

139.5االء سعد عبدالسالم مندور السيد21530

139االء سعيد السيد طه مرزوق21531

138االء صابر السيد محمد محمد الصفتي21532

130االء طه عبدالفتاح يوسف راجح21533

128.5االء عالء الدين محرم عوض القاضى21534

139.5االء عوض طه ابراهيم حميده21535

139االء فؤاد ابراهيم احمد حميده21536

133االء محمد بلبل امين السيد21537

129االء محمد عبدالعزيز ابراهيم القصاص21538

129االء منصور عطيه عبداللطيف حامد21539

134الزهراء عادل حماده حماده راجح21540

139.5الزهراء محسب السيد محسب الطويل21541

132.5الشيماء عبدالناصر احمد عبدالمجيد اسماعيل21542

133الشيماء ماهر محرم عوض القاضى21543

133امال محمود ابراهيم حمادة عيسى21544

124امانى الشحات كمال على على عبدالكريم21545

138امنيه ابراهيم عبدالباري الخبي21546
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122امنيه فرج فتح هللا عثمان عثمان21547

135.5امنيه محمد محمد عبدالجليل جاد هللا21548

135اميره عبدالسالم عبدالسالم اسماعيل فرج21549

137.5اميره محمد ابراهيم غازي العجمي21550

128انوار محمود احمد السيد الجوينى21551

116.5ايمان اشرف عبدالعزيز قطب الطنجة21552

107ايمان السيد عبدالحميد حماده القلماوي21553

137.5ايمان ايمن محمد فتحى احمد شلبى21554

138.5ايمان سامح مصطفى وصال على21555

137ايمان عبدالحميد ابراهيم محمد زهير21556

139.5ايمان عبدالستار عبدالسالم محمد شعوط21557

127ايمان عوض هللا علي سعد الطنجة21558

139.5ايمان محمد ابراهيم غازي العجمي21559

136.5ايمان محمد فهمى فهمى عيد الرماح21560

136ايمان محمود السيد حسن االختيار21561

137ايه احمد محمد على الصفطى21562

131.5ايه احمد منسي فريد صقر21563

132ايه انور صالح جمعه محمد عامر21564

113ايه عبدهللا محمد عبدالغفار الغندور21565

99.5ايه محمد ابراهيم محمود الهابط21566

135.5ايه محمود السيد احمد شلبى21567

127بسمله بسيونى احمد عوض الصفتى21568

135بسمله عزيز عبدالحليم شلبى21569

136.5بسمه محمود فهمى الشناوى النقراشى21570

136.5بسنت ابراهيم الزكيرابراهيم الصاوي21571

139.5بسنت محمد وجيه عبدالوهاب علوان21572

138تسنيم محمد طه محمد عامر21573

132.5تغريد محمد عبدالجيد محمد علي21574

134.5ثريا عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم السقا21575

118حبيبه ابراهيم عبدالرازق رمضان السخاوى21576

61.5حبيبه حلمي احمد ابراهيم دومه21577

117حبيبه عصام علي عبده محمد سعد21578

107.5حبيبه محمد السعيد عبدالعزيز االمير21579

135.5حبيبه محمد عبدالعاطي محمد الحناوي21580

136حبيبه محمود احمد محمد دومة21581

134.5حبيبه هانى عبدالمنعم يوسف راجح21582

119.5حسناء ابراهيم عبدالرازق رمضان السخاوى21583

138حنين حسن عبدالعزيز حسن االختيار21584
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124.5حنين خيرى عبداللطيف عبدالخالق البدوى21585

93حنين عادل السيد صالح الدين محمد عبدالوهاب21586

137.5حنين محمد رشاد محمد العقدة21587

131.5حنين محمد عبدالمنعم عبده النحراوى21588

139حنين محمود عبدالمجيد مصطفى العباسي21589

138.5حنين يوسف سليمان عبدالقوى سليمان21590

122خلود خيرى خليل على الصفطى21591

127خلود خيرى عبدالوهاب حسن الجمل21592

118دعاء شريف السعيد عبدالقادر سليمان21593

132.5دنيا طه محروس ابراهيم الصروة21594

117دنيا عبدالعزيز محمد نوح علوان21595

108دنيا عوض السيد السيد علي الزيات21596

139دينا سليمان عبدالرازق قطب منيسي21597

136.5دينا كمال عبدالمنعم علي الزيات21598

136.5رؤى رزق محمد عطية محمود هنطش21599

120.5رؤيه يسرى كامل ابراهيم حسن الحادى21600

100.5رانيا السيد ابراهيم الشناوى دومه21601

111رانيا عادل عبدالحميد السيد حامد21602

139.5رحمه ابراهيم رجب عوض على جاد هللا21603

104.5رحمه احمد عبدالسالم اسماعيل الصعيدي21604

136.5رحمه عبدالفتاح محمد محمود زهير21605

134رحمه عزالدين عبدالرحمن عبدالغفار عمار21606

138رضوى رجائى محمد مصباح شاهين21607

137رضوى محمد اسماعيل رضوان21608

138رضوى مصطفى زين العابدين عامر21609

134.5رفيده السيد ابراهيم محسب الطويل21610

105رفيده هاني مصطفى ندا بسيوني ناصر21611

105رنا اسالم مصطفى عبدالرحمن اسماعيل21612

119.5رنا بدراوى مصطفى محمد العيساوى21613

124.5رنا حاتم احمد محمد الحادى21614

133.5رنا حامد احمد عبدهللا عتاقى21615

138.5رنا محمد اسماعيل احمد المليطى21616

133.5رنا محمود ابراهيم محمود الهابط21617

136.5رهف محمد محمد االطروش21618

129رواء محمد مبروك محمد يوسف سيف الدين21619

120.5روان ابوالوفا جمال الدين ابوالوفا رميح21620

118روان احمد عبده رجب  احمد النشار21621

122.5روان السيد ابراهيم ابراهيم الميمونى21622
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121روان رزق محمد عطية محمود هنطش21623

119.5روان عبده احمد محمد دومه21624

116روان عبده السعيد عبده علوان21625

123.5روان عطا محمد كمال عبدالسالم عبدالكريم21626

138.5روان عالء ربيع جالل عبده العقده21627

117.5روسيله محمد محمود محمد الشلقاني21628

122.5روناء هانى رفعت ابراهيم جاب هللا21629

139.5ريم خالد محمد رفاعي طليس21630

132ريم عصام عبده محمد عبدالعزيز الطويل21631

139ريم محمود صابر محمد عمر شاهين21632

133.5ريماس ياسر مصطفى ابراهيم الشعراوى21633

129ريهام سعد محروس الشوادفي حبيب21634

138.5ريهام عالء السيد ابراهيم القاضى21635

139زهراء محمد احمد على عميش21636

114.5ساره احمد حسن عبدالوهاب محمد يونس21637

139ساره الشحات احمد دسوقي السيد كساب21638

128ساميه عبده طه احمد نوار21639

128ساميه ياسر حسن محمد عابدين21640

135سحر جالل على عبدالعزيز محمد العقدة21641

81سحر طارق مصطفي محمد متولى عبدالكريم21642

67.5سعاد محمد احمد محمود خليل النحراوي21643

138سلمى السيد احمد عبدالسالم رجب21644

139سلمى السيد عبدالسالم محمد موسى21645

138.5سلمى السيد محمد علي الشاعر21646

134سلمى ايمن السعيد على زايد21647

127.5سلمى رضا عطا حسان حسان21648

133.5سلمى شريف شحاته محمد النجار21649

136سلمى عبدالعزيز بسيونى احمد بنه21650

122سماح محمد اسماعيل زكى21651

124.5سمر خالد خليل محمد النقراشي21652

139.5سمر رمزي عبدالمنعم محمد ابوعطيه21653

135.5سمر شوقى بسيونى لبيب الشعراوي21654

134.5سميه محسن محمد سالم سليمان21655

139سندس محمد خليل محمد االختيار21656

127سهيله السيد محمد سعيد محمد منصور21657

124.5سهيله امين محمد ابراهيم الحناوي21658

133سهيله فوزى عوض السيد حربية21659

139.5سهيله محمد صبحى فرج مصطفى عوض21660
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115شروق محمد عبدالعزيز عبدالحميد طايل21661

137.5شهد بسيونى فتحى عبدالعزيز الديهى21662

138شهد حسين  كامل قطب الشعراوى21663

136.5شهد شريف السيد الطويل21664

132.5شهد عادل مطاوع ابراهيم الزيات21665

123شهد عرفات محمد مصطفى هيبه21666

107شهد عرفه كمال احمد السحيمى21667

108.5شهد محروس مصطفى يوسف النجار21668

139.5شهد محمد ابراهيم غازي العجمي21669

124شهد محمد عبدالجواد سيد احمد مرسى21670

138.5شهد محمد محمد الصاوى احمد21671

138.5شهد محمود محمد محمود زهير21672

129شهد مرسي عوض مرسي ابراهيم21673

137شهد مصطفى عبدالمنعم عبدالحميد الصباغ21674

134شهد هنداوى عبدالسالم السيد21675

135شهد يونس مصطفى خليل العقدة21676

125.5شيرين على على السيد موسى21677

125شيماء احمد عبدالمعطى صالح سالم21678

105.5شيماء سعيد احمد احمد السقا21679

130.5شيماء محمود محمد هنداوى بيومى عابدين21680

139.5صابرين جابر عبدالسالم كساب21681

139.5ضحى السيد عبدالهادي مصطفى زايد21682

131.5عبير جمال سعيد لبيب الشعراوى21683

139.5عال محمد عبداللطيف محمد القاضى21684

139.5علياء عطية محمد كامل احمد العادلي21685

138علياء محمد عبداللطيف محمد القاضى21686

139علياء محمود ابراهيم احمد نوار21687

139فاطمه عبدهللا يوسف ابراهيم شريف21688

83.5فاطمه محمد محمود محمد الدوح21689

139فاطمه هشام ابراهيم شتات21690

138فايزه حمدي عوض ابوالعنين االختيار21691

135.5فداء رضا احمد الشحات الخرقانى21692

139.5فدوى عبدالعزيز طه عوض عبدالكريم21693

137.5فرح محمود محمود احمد الصفتي21694

139لمياء رضا خليل سعد حسن علوان21695

139.5لينا الشاملى عبدالمجيد ابراهيم21696

139.5مروه رجب مصباح حسن النكالوى21697

130مروه عاطف ابواليزيد الشناوى الزيات21698



كفرالشيخ1/27/2020

Page 561

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

131مروه محمد سعد مصطفى سعيد21699

139.5مروه مصطفى سعيد مصطفى االحتيار21700

138مريم احمد احمد الشرقاوى21701

134مريم ايمن الطنطاوى محمود عبدهللا21702

138.5مريم طه محمد حماده راجح21703

128.5مريم محمد عبدالفتاح محمد21704

139مريم محمد موسى موسى عباده21705

139.5مشيره سالم محمد علي عبيد21706

139.5ملك اشرف عبدالمنعم حماده الديهى21707

138ملك سماحي ابراهيم محمد ابوهالل21708

138ملك عبدالحليم هالل عبدالمعبود حلفايه21709

138منار احمد محمود احمد الشافعي21710

139.5منه هللا احمد عبدالسالم محمد سعد21711

139.5منه هللا حسن عزالرجال عبدالسالم حسن النجار21712

137منه هللا حمدى حسن بسيونى عبدالكريم21713

134.5منه هللا صابر محمد توفيق ابوالعال21714

133.5منه هللا محمد بدير مصطفى محمد بيومي21715

139منه هللا محمد محمود حسن الصفتى21716

116منه جالل بسطاوي جالل علوان21717

138.5منه عالءالدين حسين عبدالقادر ابوسن21718

139.5منى عامر عبدالستار عبدالعال جاد الكريم21719

139منى محمد فاروق محمد يوسف21720

134.5مها خالد محمد مصطفى عيسى21721

138مها محمد صابر عز محمد البدوى21722

139.5مى السعيد سعد محمود درويش21723

133.5مى طارق بسيونى علواني محمود21724

137.5مى طارق محمود احمد عتاقى21725

139.5مى عادل السيد عبدالعزيز بكر21726

138مى فايز فؤاد حامد الزينى21727

138.5مى محمد محمد عبدالرحيم غريب21728

139مى محمد محمد محمود السبكى21729

136مى وائل عبدالرحمن السيد عبدالحميد21730

132.5مى يسرى حماده اسماعيل فرج21731

133ناديه عبدالرسول احمد عبدالغني النقراشي21732

130.5ناهد وليد صابر متولي الصاوي21733

139.5نجوان حميد محمد محمد سعد21734

139ندى اشرف عبدالخالق عبدالحميد زايد21735

139.5ندى الشناوى عبدالعاطى محمد الشرقاوى21736
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137ندى خيري طه ابراهيم حميده21737

136.5ندى شريف زكريا محمد ابوهراس21738

137ندى عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد الصباغ21739

139ندى عصام عطيه احمد بقلول21740

138ندى على عبداللطيف عبدالمجيد عيسى21741

139.5ندى محمد السعيد كامل ابوالعال21742

139ندى مفرح محسن مصطفى نوار21743

139نسمه عبدالرحمن السيد عبدالرحمن المصري21744

135.5نسيبه رضا عبدالمنعم محمود حسن داود21745

135نور ابراهيم محمد محمد علوان21746

139نور حسام الدين حسن السيد الديب21747

131نور شعبان محمد علي هاللى21748

139.5نور محمد كامل عبدالفتاح عفيفي21749

134نورا جهاد عبدالغقار العتوى21750

88.5نورا حمدى فؤاد فكرى محمود21751

125نورا محمد محمد عبدالحكيم على السيد21752

139نوران خالد رجب طلعت محمد عامر21753

139نوران عماد عبدالعظيم مصطفى القالوي21754

130نوران محمد السيد مرسى21755

138نورهان حسنى عبدالفتاح محمد رجب21756

139نورهان خالد سعد محمد هراس21757

139.5نورهان خالد يحيى عبدالعزيز بكرى21758

131نورهان صفوت عبدالنبي عبدهللا شتا21759

63نورهان عادل السيد صالح الدين محمد عبدالوهاب21760

94نورهان محمد حسين محمد فتح الباب21761

131.5نورهان محمد كمال البزاوى21762

133نورهان وليد احمد ابراهيم عميش21763

133هاجر السيد عبدالمعطي عبدالكريم21764

132هاجر محمد احمد عبدالجليل الحلبي21765

127.5هاجر مصطفى ابراهيم عبدالباقي منصور21766

97هانم حلمى احمد ابراهيم دومه21767

138هايدى رجب محمد رجب عامر21768

139هدير سعد احمد سعد رداد21769

113هدير على فتحى ابراهيم الميرى21770

139همس عادل منسى فريد صقر21771

126.5هناء سعد بسيونى منسى كساب21772

139.5هند على محمد الشحات على العجمى21773

136.5هنيه حاتم عوض عبدالعزيز بيومى الهلباوى21774



كفرالشيخ1/27/2020

Page 563

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

136هيا محرم محمد حسن ابوهنطش21775

134وسام ماهر السيد محمود النحراوي21776

138.5وفاء محمود احمد محمود جزر21777

133.5والء فتحى عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل21778

138.5يارا حاتم مالك محمد عبده21779

135.5يارا ياسر شوقى كمال خضر21780

136.5ياسمين احمد عبدالهادى عبدالمجيد عيسى21781

126ياسمين انور محمود عطية محمد بقلول21782

129.5ياسمين زكى السيد عبداللطيف عبدالكريم21783

139.5ياسمين طه زكريا عبده هنداوى راجح21784

137.5ياسمين عبدالحميد جابر السيد كساب21785

139.5ياسمين عبدالعزيز عبدالجيد محمد علي21786

137.5ياسمينه وليد نبيه فريد ابومندور21787

138.5يمنى حمدين مصطفى ابراهيم شلبي21788

57.5ابراهيم بسيونى ابراهيم بسيوني الديك21789

88ابراهيم محمد احمد علي البنا21790

72.5ابراهيم محمد علي محمد االحصادي21791

118.5احمد ابراهيم محمد عبدالسالم شرف21792

119احمد ادم خليل عبدالحليم ابوطور21793

121.5احمد جمال عبدهللا نوار21794

124احمد حامد حامد السيد نوار21795

126.5احمد صبحي فوزي مصطفى العماوي21796

126.5احمد عاصم عطية محمد صالح21797

66السيد صبحي سيد عبدالغقار منصور21798

65.5السيد مصطفى عبدهللا مصطفى نوار21799

128امين ياسر امين الشاملى شلبي21800

136.5ايمن مصطفى محمود عبدهللا الصياد21801

112بالل محمد ممدوح خليفة رحيم21802

133.5جمال عاطف ابراهيم ابراهيم المنوفي21803

128حازم مسعد صالح علي شلبي21804

109.5حامد عبدالجليل حامد عبدالجليل السقا21805

111.5حامد مبروك حامد خفاجة21806

119.5حسن ابراهيم حسن ابراهيم ابوعمر21807

79.5حسن حلمي محمد محمد الطنطاوي21808

79.5حسن محمد جمعة مصطفى احمد الضلعي21809

112.5خيري عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الزعيقي21810

118سعيد محمود محمد عبدالفتاح داود21811

121.5صابر محمد محمد عبدالعال ابراهيم شلبي21812
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97صالح عرفة صالح مصطفى الغنامى21813

67صالح محمد صالح الدين مصطفى الطنطاوي21814

120.5عبدالرحمن فتوح حسن الجندي21815

103عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح محمود شلبى21816

128.5عبدالواحد محمد عبدالواحد حسان محمد البنا21817

110علي حسام علي علي الزعيقي21818

116علي عبدالنبي علي محمد شلبي21819

134عمر جمال محمود علي احمد الضلعي21820

110.5عمر كرم عبدالرؤف عبدالرؤف شرر21821

128.5كريم فكيه كمال احمد شرشر21822

101.5كريم محمد عبدالخالق علي قطب زايد21823

131كريم محمد عبدالرؤف احمد شلبي21824

127.5محمد ابراهيم ابراهيم هاشم ابراهيم خليفة21825

131.5محمد ابراهيم صالح الدين ابراهيم المنوفي21826

125محمد احمد عاطف احمد ابوعظمة21827

128محمد احمد عبدهللا مصطفى نوار21828

58محمد اشرف جمعه محمد شومان21829

119.5محمد ايمن مبروك زكي سعد21830

57.5محمد حسن عوض هللا عثمان صقر21831

65.5محمد خالد بيومى محمد عطيه21832

94محمد رمضان علي احمد سعد21833

78محمد شريف زغلول ابراهيم السباعي21834

86.5محمد طه محمد طه اغا21835

85.5محمد عبدالسالم عبدالسالم حسن السقا21836

68محمد عبدالمنعم ابراهيم بسيوني الشعراوي21837

102محمد على محمد عبدالرحمن ابوعضمه21838

79.5محمد محمد عز الرجال عبدالسالم السباعي21839

124محمد مصطفى السعيد احمد االبياري21840

109.5محمود سعيد حسن عبدالرحمن الزعيقي21841

84محمود عبدالعزيز شهاوى عبدالستار شلبي21842

66.5محمود عماد محمد سليمان سليمان عبدالجوا21843

56محمود مجدي علي علي الزعيقي21844

97.5محمود محمد احمد محيي رحيم21845

102.5مصطفى حسام مصطفى فهمي طه الطنطاوي21846

128.5نور الدين محمد محمد محمد شلبي21847

102يوسف محمد محمد ابراهيم خفاجه21848

133اسماء احمد اسماعيل مصطفى السقا21849

138االء حست حسين عبدالعليم شرشر21850
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134امال ايمن ابراهيم علي نوار21851

91.5امل هنداوي عبدالرحمن محمد شلبي21852

123.5ايمان السيد عبدالعاطى السيد سعد21853

109ايمان محمود ابراهيم محمد نوار21854

117ايه محمد احمد محيي رحيم21855

135بسملة نصر علي عبدالمطلب21856

128.5بسمه مصطفى محمد قطب المرشدي21857

139بسنت السيد علي حسن مصطفى الطبجي21858

119.5حبيبة مفرح فايز عبدهللا نوار21859

78.5حبيبه عصام احمد عوض المسيري21860

136حنين محمد احمد محمد المرشدي21861

103.5رانيا مصطفى قطب عشماوي مصطفى21862

131رحمة محمد هنداوي هنداوي شلبي21863

123.5روان محمد حسن محمد الطنطاوى21864

137روضه علي ابراهيم علي ابومحمد21865

126ريهام محمد زكريا محمود عيسى21866

129زهراء عزالدين خليل علي الزعيقي21867

125زينب السيد بكر محمد مبروك سعد21868

69ساره كرم فايز عبدهللا نوار21869

132سحر محمد طه محمد احمد السقا21870

133.5سما محمد هنداوي عبدالجليل21871

132سهام خالد محمد عبدالسالم السقا21872

41شروق احمد محمد محمود حجازي21873

81شهد عماد محمود يوسف االسكندراني21874

113شيماء ابراهيم كامل ابراهيم قطب زايد21875

133شيماء محمد احمد مصطفى المنوفي21876

121صفية صابر صالح الدين طايل21877

121مريم السيد مصطفى بسيونى محمد21878

135.5مريم عبدالسالم علي حسن شرشر21879

102.5منة هللا صالح عمر عبدالتواب الغنام21880

137منة هللا محمد سعد محمد الشيشيني21881

130.5منه يحيى مصطفى عماره عماره21882

132.5مي علي علي حسن شرشر21883

137نادية حسن محمد حامد الشناوي21884

109نجالء احمد عطاهلل العتر21885

88.5نجيبة محمود محمد حسن شومان21886

126ندى ابراهيم حسن حسن الشرقاوي21887

121.5ندى عبدالعاطى حسن حسن سعد21888
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117ندى هاشم ابراهيم هاشم خليفه21889

102.5نوران رشاد عبدهللا مصطفى نوار21890

131.5هاجر رجب ابراهيم عوض هللا المنوفي21891

139.5هاله محمد عبدالسالم يوسف الغنامي21892

139.5هدير محمد عبدالسالم يوسف الغنامي21893

139.5همس محمد عبدالعاطي ابراهيم جاد21894

55.5هيام عبدالمحسن منصور حسن الجمل21895

135.5ياسمين حسام نبيه ابراهيم المنوفى21896

93ياسمين حسن مصطفي سعد21897

127.5ابراهيم اشرف ابراهيم هالل21898

136.5ابراهيم السيد محمد الصاوى21899

137.5ابراهيم جمعه رافى عتمان21900

120احمد ابراهيم يونس احمد مغينى21901

138احمد السيد بسيونى العادلي البحيري21902

134احمد رجب خورشيد عبدالفتاح الطباخ21903

129.5احمد رجب يوسف داود21904

102احمد سليمان عبدالعزيز احمد21905

125.5احمد شحاته عبدالحميد قطب الشامي21906

136احمد صبحى عبدالنبى هاشم21907

138احمد عبدالتواب نصر زغلول21908

95.5احمد عوض هللا راضى محمدالمنوفى21909

127.5احمد محمد احمد ابراهيم ابراهيم نعناعة21910

130احمد محمد احمد السيد خليف21911

125.5احمد محمد احمد المزين21912

120.5احمد محمد بهجت على زغلول21913

94احمد محمد دسوقي محمد ابراهيم21914

137احمد محمد رفيق ابوالعنين بركات21915

136.5احمد محمد على خليل عيد21916

119.5احمد محمد علي محمد ابوالجدايل21917

134احمد مصطفي عبدهللا محمود خليل21918

135احمد ياسر محمد محمد عبدالشافي21919

90ادهم سليمان عبدالعزيز احمد21920

88اسامة جابر ابراهيم احمد شحاتة21921

94.5اسامة محمد محمد مبروك21922

63.5اسامه احمد محمد عبيد21923

124اسالم محمود جمعه محمد عباس21924

69.5السعيد محمد احمد المزين21925

91السيد جمعه حسن خطاب21926
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99.5حاتم ماهر محمد محمد منتصر21927

79.5حسام ابراهيم على عبدالغفار شريف21928

107حسام حسن محمود حسن خليل21929

95.5حمدى هشام عبداللطيف معوض21930

115.5رامى عماد عبدالوهاب عثمان21931

130.5زياد عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد21932

54سعد محمد سعد عبدالاله21933

72.5سعيد احمد سعيد معوض21934

91.5سليمان السيد سليمان عبدالمعطي سليمان21935

118.5صابر سمير سعد الحسيني ربيع21936

104.5عبدالحميد على محمد ابراهيم القاضى21937

137عبدالرحمن خالد السعيد البحيرى21938

77.5عبدالرحمن صابر عبدالرحمن موسي ابوحطب21939

52.5عبدالرحمن صبري سعد عبدهللا علي21940

137.5عبدالرحمن فايز على قاسم21941

137.5عبدالرحمن محمد عطا الخولي21942

119عبدهللا احمد جمال ماجور21943

138عبدهللا احمد خليفه فضل الفاضلى21944

124عبدهللا احمد مصطفى عبدالغني قنديل21945

137.5عبدهللا جمعه عبدهللا رضوان21946

130عبدهللا رجب جمال المزين21947

134عبدهللا عقيل ابراهيم ابوالعال سعفان21948

124.5عبدالناصر محمد عبدالنبي عيسوي21949

53.5على حامد محمد احمد قوقع21950

138على محمد السباعى علي رضوان21951

91عمرو عصام عبدالفتاح داود21952

114فارس محمد المصرى جادو21953

95.5كريم السيد محمد القاضى21954

92.5كريم عبدالتواب احمد المزين21955

89كريم عبدالجواد عبدالجواد علي ابوزيد21956

76كريم محمد سليمان محمد ابوشمه21957

101كريم محمد محمد ابراهيم معوض21958

139.5كريم محمد ناجى داود21959

91.5محسن حسان محسن حسان معوض21960

136محمد ابراهيم عبدالفتاح نعناعة21961

115.5محمد ابراهيم فكية ابراهيم غيث21962

126محمد ابواليزيد محمد علي الجحش21963

94.5محمد احمد ادهم احمد حسن21964
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138محمد السيد محمد ابراهيم خليل21965

128محمد ايمن عبداللطيف نعناعة21966

130محمد بشير المنوفى ابواليزيد على21967

138محمد جمال فؤاد سعد البنا21968

93محمد جمعة محمد عبدالمعطي حامد21969

130.5محمد خالد لبيب يوسف جعفر21970

135.5محمد رضا خيري احمد عيسوي21971

117محمد رضا محمد احمد السقا21972

131محمد رمضان السيد ابراهيم كعبار21973

136.5محمد صابر بسيونى موسى ابوحطب21974

121محمد عبدالحق احمد بلتاجى21975

117محمد عبدالظاهر محمد رمضان ابوجيير21976

133محمد عبدالعزيز احمد المليطى21977

139محمد عبدهللا رجب محمد ابوالعنين21978

139محمد عبدالنبى محمد حسن محمد القويضى21979

103.5محمد عبده ابراهيم عبده عوض21980

102.5محمد عصام محمد ربيع21981

111.5محمد على احمد احمد المزين21982

124محمد عمرو محمد عبدالعزيز المزين21983

127محمد فتحى محمد عبدالفتاح المزين21984

126.5محمد فرحات حافظ قطب رضوان21985

103محمد مؤمن عبدهللا خطاب21986

135.5محمد محمد قطب حسن الصباغ21987

115.5محمد هنداوي محمد حسونه21988

130.5محمد ياسر ابراهيم احمد شحاته21989

132محمد يوسف شعبان شلبى21990

108.5محمود ابوالفتوح عبدهللا داود21991

113محمود السيد محمد كمال حموده21992

134محمود محمد عبدالفتاح نعناعة21993

132مراد مجدى عبده ابراهيم معوض21994

139مصطفى احمد خليفه فضل الفاضلى21995

122.5مصطفى رزق مصطفى معوض21996

129.5مصطفى عبدالرحمن محمد عوض معوض21997

101.5مصطفى عبدهللا محمد عبدهللا قناوى21998

123.5معاذ عبدالفتاح عبدهللا عامر بلتاجى21999

94معاز عونى السيد عباس كعبار22000

136هانى عبداللطيف على عبداللطيف رضوان22001

134وليد السيد محمد البيومى22002
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59يوسف اشرف فريج عبدالمنعم ابورزق22003

89يوسف سمير عبدالمجيد حجازي ابوحطب22004

132اسراء ماهر على عبدالمجيد عبداللطيف22005

135.5اسراء محمد قطب ابراهيم خليل عيد22006

126.5اسماء السيد بالل رضوان شلبى22007

133اسماء السيد عبدالستار محمد المزين22008

136.5اسماء شريف فؤاد محمد رضوان22009

130.5اسماء صبحى احمد احمد المزين22010

135اسماء عبدالغفار منصور شريف22011

134اسماء محمد عيد يوسف ربيع22012

137.5اسماء محمد محمد خليفة سرور22013

138اشرقت محمود سالم جادو22014

126االء جمعه محمد مصطفى صدبق22015

122.5االء شهدي اسماعيل الفاضلي22016

138الزهراء فايز السيد عمران22017

123الشفاء السيد محمد المزين22018

133الشيماء احمد قطب ربيع22019

135.5امنية حامد محمد كامل البنا22020

139.5ايمان رفعت هاشم محمد هاشم22021

129ايمان عبدالحق محمد حسن خليل22022

136ايمان كامل محمد كامل البنا22023

98.5ايمان مبروك احمد عيسي22024

139ايمان محمد السيد على خليفة سرور22025

128ايمان محمد على داود22026

109ايمان محمد محمد عبدهللا عثمان22027

80.5ايه حسن احمد عبدالتواب22028

125.5ايه رجب محمد محمد عمارة22029

122.5ايه عبدالمعبود محمد نجيب دعبس22030

133ايه لطفي عبدالنبي عبداللطيف شحاتة22031

105.5بدور محمد محمد ضيف عبده22032

138بسملة عماد الدين عبدالحميد قطب الشامي22033

138.5تسنيم السيد فتحى عبدالعزيز زغلول22034

122.5حبيبة محمد عبدالفتاح علي الجحش22035

138.5حنان يوسف عبدالنبى محمد السقا22036

123حنين ابراهيم محمود الصعيدى22037

131.5حنين عبدهللا علي شلبي22038

138.5حنين على زين العابدين عامر22039

137.5حنين فايز صالح الدين حسن سعد22040
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134داليا الحسيني الحسيني عبدالمجيد القاضي22041

135.5دنيا ايهاب محمد قداده22042

81دنيا مراد عونى فريد غيث22043

30دولت محمد بدر المزين22044

138.5رقية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن رضوان22045

138رنا محمد سعيد السيدالبيومى22046

124روان محمد محمد محمود محمد ماجور22047

55روضة ابراهيم احمد احمد القاضي22048

133روضه عبده سعيد عبده ربيع22049

133.5ريم عصام محمد ربيع22050

138.5ريهام ابراهيم مصطفى ابواليزيد عمران22051

93.5ريهام عبدالعزيز فرج علي فرج22052

137.5ريهام عبدالفتاح محمد خطاب22053

135سلمي احمد محمد نعناعة22054

138.5سلمى رمزى مصطفى المزين22055

139سلمى ياسر عبدالرشيد عبدالمجيد يوسف22056

126.5سمر مصطفي هنداوي حسونة22057

136سمية جمال عبدالرحمن خطاب22058

135.5سهيلة حمدي ابراهيم جادو22059

133سهيلة ميمي صابرعبدالمعطي علي22060

115شهد عبدالعزيز ابراهيم حسن حتحوت22061

95شهد على ابراهيم محمد الدشاش22062

130.5شهد محمود سعيد احمد معوض22063

136شيماء رضا السيد السيد محمد ابوالجدايل22064

109.5شيماء محمد محمد هنداوى حسونه22065

129عليــــاء علي المعناوي احمد علي22066

135.5غادة ابراهيم محمد هالل22067

136.5فاطمه الزهراء مبروك خلفه محمد الشرقاوى22068

134فاطمه شعيب عبدالغنى الشعيبى22069

121.5فاطمه مسعود محمد اصيل22070

135فداء فتح هللا فتح هللا عبده البحيرى22071

135.5كريمه عبدالمنعم حماده عبدالمنعم نعيم22072

91مرمر ابواليزيد محمد علي الجحش22073

134مرمر عبدالناصر محمد حسن زايد22074

132.5مريم احمد شعبان احمد الصياد22075

112.5ملك بسيونى على ربيع22076

134منه الشحات ونس مهران22077

133منه هللا حسن مصطفى قاسم22078
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136منه هللا هانى السيد محمد عبدالمقصود22079

137منه هللا هشام رمزى علي عامر22080

139.5منه على السباعى على رضوان22081

103منه مجدى محمد يوسف داود22082

132.5مى ايهاب فكيه عبدالمقصود22083

116مى عبدالغنى محمد حسن ابوريه22084

113.5مي عبداللطيف مصطفى ابوشويكة22085

115.5مى عبدالنبى عبدالعزيز احمد سليمان22086

121نادية رافت بسيوني محمد بسيوني22087

136ناديه سعيد ناجى داود22088

122.5نانسي مجدي احمد عبدالمقصود ابوشمه22089

137.5ندي العايدي خليل عباس كعبار22090

125نور خالد عبدالغنى ابراهيم22091

134نورا عبدهللا عبدالرحمن محمد نعناعه22092

117نورا عمر احمد مصطفي عامر22093

116نورا محمد راشد محمد شريف22094

120هاجر ابراهيم محمد قوقع22095

113هبه هللا السيد محمد معوض22096

105هناء ابراهيم محمد عبدالتواب المرشدى22097

133.5هند ابراهيم صالح عتمان22098

121.5والء نبيل محمد مرسى مغينى22099

118.5ياسمين ابراهيم السيد حسن22100

45.5ياسمين محمد اسماعيل القرنشاوي22101

75ياسمين مديح عيد محمد المزين22102

112.5احمد محمد عبدالقادر ابوغيث22103

84ايمن حماده كمال ابودخيل22104

125جمال محمد جمال فهمى ابوناعم22105

122.5خالد محمود عبدالنبي ابوعليوه22106

103شادى محمد عبدالرحمن محمد عامر22107

98.5عمر مبروك مسعد ابوسلومه22108

122فارس ياسر لطفى ابوناعم22109

134.5محمد زين العابدين جمعة السيد االعرج22110

83محمد محسن محمد محمود ابوعليوه22111

131محمود محمد السيد عبداللة ابوحمزه22112

88.5مروان محمد مشرف محمود النجار22113

137.5اية جهاد توفيق عبدالحميد دياب22114

113ايمان فهمى جمال فهمى السعيد ابوناعم22115

138.5رحمة محمود سعد ابراهيم ابوصقر22116
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64روميساء ابواليزيد عبدربه ابواليزيد22117

134شهد معوض شوقى ابوناعم22118

129شهد ممدوح سيد عبدالفتاح حميده22119

136شيماء عوض محمد ابراهيم ابودياب22120

113صابرين علي عتمان عيسى العربي22121

98صفاء عطية هنداوى محمد ابودياب22122

118فاتن محمد طه عبدالحميد ابوزينه22123

114فاطمة ابراهيم عتمان العربى22124

124ملك ممدوح سيد عبدالفتاح حميده22125

136منه هللا عبدالنبى محمد حميده ابوعامر22126

133.5هبه هللا رجب السيد احمد ابودياب22127

120.5هدير فيصل يونس عبدالقادر عثمان22128

135.5والء محمود السيد عبدهللا ابوجمزه22129

75.5ابراهيم بسيونى ابراهيم خلف هللا22130

93.5ابراهيم شعبان ابراهيم الشهاوى22131

117.5احمد اسامه عبدهللا محمد ابوزيد22132

98احمد حميدو ابراهيم قطب عطيه22133

128احمد رمضان احمد الغرابلى22134

122.5احمد سعيد قاسم غازى22135

125.5احمد شعبان عبدالتواب عبدالباقى22136

136احمد عبدالتواب محمد عشوش22137

123احمد قاسم ابراهيم عوض22138

42احمد محمد رزق الشناوى22139

108.5احمد محمد عبدالعزيز عطاهلل22140

65.5اسالم عبدالتواب محمد شوطه22141

79.5اسالم على محمد البنا22142

42اشرف عبدالمنعم ربيع المنوفى22143

112السيد محمود السيد عيسى22144

72انس عماد لطفى مرغنى النمكي22145

48.5بسيونى عزت حسن فرج22146

137.5بهاء محمود محمود المالح22147

126.5حسن محمد فتحى عبدالرحمن22148

135.5ذكريا عابد ابوزيد عمر22149

125رمضان محمد رمضان الغرابلى22150

117سعيد محمود محمد الشهاوي22151

105.5شادي محمد كرم محمد الحارتي22152

78عاصم ابراهيم عبدالغني ابوكرش22153

99.5عبدالحليم عبدهللا عبدالحليم الزعويلى22154
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68عبدالرحمن احمد عبدالتواب حجازى22155

58عبدالرحمن رجب محمد خليل22156

64عبدالرحمن عيد محمد على غازي22157

120عبدالرحمن محمد ابراهيم يونس الشهاوى22158

57عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح الغرابلى22159

127عصام سعد عبدالقادر خليل22160

42.5عطيه رمضان عطيه المنوفى22161

81عالء رمضان شبل الزبيدى22162

136عمر بسيوني عباس بسيوني شرشير22163

101.5فارس محمد عبدالعزيز محمد المالح22164

53.5كريم محمد بسيونى خليل22165

131.5محمد ايمن ابوعوف ابوعوف22166

101.5محمد ايمن عبدالتواب ابوكرش22167

94.5محمد بسيونى محمد بسيونى القالوى22168

93محمد حازم محمد عثمان عوض هللا22169

58.5محمد حسنى محمد الفالل22170

117.5محمد حمدى رمزى عشوش22171

129محمد خليل عزت خليل22172

98محمد رجب محمد نعيم22173

95.5محمد صابر نصر عبدالمنجى بهران22174

104محمد عبدهللا محمد سعد الشاملى22175

112.5محمد كمال ابراهيم الزعويلى22176

136محمود ابراهيم محمد عتمان22177

136محمود خيري محمد عتمان22178

82مختار شعبان عبدالرحمن مختار عمارة22179

121.5مصطفى رضا مصطفى الجوهرى22180

123معاذ يونس وجيه الزعويلى22181

132مهدى محمد نصر بهران22182

119يوسف حمدى محمد الزعويلى22183

123.5احسان السيد عبدالهادى سالم22184

137.5اروة عونى حمادة شلبى22185

125.5اسراء رمضان اسماعيل السيد موسى22186

79.5اسراء محمد حسن فرج22187

136اسماء ابراهيم خليل ابوعوف22188

139اسماء ابواليزيد عبدهللا محمد حسن22189

137.5اسماء جمعه محمد شهيد العجمى22190

118.5اسماء صبحى عبدهللا بهران22191

113اسماء فتوح بسيونى عبدالحفيظ22192
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135االء رمضان عبدالرحمن سعد22193

135.5االء محمد عبدالظاهر راجح22194

88الزهراء السيد اسماعيل الجمسى22195

138امانى شاكر رمزى عشوش22196

136.5امل فتحى محمد الحجار22197

133اميرة احمد حامد القصراوى22198

137ايمان كمال احمد عبدالواحد الحتاتى22199

120بسمه مصطفى عبدالحميد عتمان22200

112.5حبيبة محمد عبدالسالم الشناوى22201

132.5دنيا عبدالرحمن محمد راجح22202

134رواء رافت صالح ابوالخير22203

83روضة نجاح السيد قطب عطيه22204

129سارة يونس محمد الزعويلى22205

136.5سلمى محمد جمال الدين عتمان22206

114سماح حمدان السيد بسيونى القالوى22207

125سها هانى عبدالنبى الجمس22208

115شروق عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبي القالوى22209

124.5شهد رضا عبدالسالم عبدالقادر22210

103.5شهد سعد احمد الزبيدي22211

120شيماء سعيد مسعود الشهاوى22212

136شيماء محمد حمادة اسماعيل فودة22213

92فاطمة حسين ابواليزيد فخر الدين22214

138.5فاطمة مجدى محمد عوض22215

130.5فايزة السيد عبدالفتاح ابراهيم البدوى22216

134لقاء ابراهيم مصطفى اللوتى22217

70.5مريم اشرف عبدالتواب الزعويلى22218

136.5مريم سعيد سعيد محمد الحتاتى22219

128.5ملك محمد سعيد القصراوى22220

135.5منة هللا محمد احمد عتمان22221

137.5ميادة اشرف احمد ابوريا22222

138ندى خيرى عطا ابوكرش22223

136.5ندى محمد شبل الزبيدى22224

134.5نورا محمد عبدالحليم الزعويلى22225

89وفاء احمد محمد سرور22226

117ياسمين سيف الدين محمد الفالل22227

135.5ياسمين على بسيونى معوض22228

138.5يسرا شاكر حسن ابوجبل22229

127.5ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم حرفوش22230



كفرالشيخ1/27/2020

Page 575

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

130ابراهيم احمد محمد حشله22231

125.5احمد ابراهيم قطب ابوعلى22232

105احمد حماده محمد فزع22233

72.5احمد صالح صالح عبدالسالم الشاعر22234

72.5احمد عبدالفتاح حسين بخاتى22235

128احمد عبدالفتاح عيسى الخطيب22236

130.5احمد عبدالقادر يوسف عبدهللا22237

105.5احمد ماهر عبدالرحمن النجار22238

97احمد محمد عبدالقادر خضر22239

112احمد محمد عبدهللا المنسى22240

101احمد هانى عبدالرحمن حرفوش22241

126احمد يوسف عبدالرازق الجلمه22242

129.5احمد يوسف يوسف صبح22243

110ادرى جمعه عبدالعزيز جناح22244

118اسامه احمد ذكريا عبدالفتاح عبدالرحمن22245

123اسامه عبدالجواد عبدهللا جوده22246

99اسامه هاني عبدالتواب ربيع22247

103.5اسامه هشام عبدالهادى الجبالى22248

79اسالم محمد ابراهيم جناح22249

0اسماعيل على اسماعيل الجبالى22250

116.5امير عبدالعزيز عبدالرحمن الفقى22251

93انور عبدالحميد مصطفى حرفوش22252

132تامر هشام مصطفى جناح22253

131.5حذيفه عبدالمجيد الزينى نعناع22254

130حسام عبدالبر ابراهيم الخولي22255

93حسن عبدالفتاح حسن الجبالى22256

118حمدى عماد حمدى الشازلى22257

0سعيد محمد سعيد حمد بخاتى22258

116سيف حاتم فتحى يعقوب22259

96شعبان السيد ابوطالب شمه22260

115صالح الرفاعى عبدالواحد ابوزيد22261

98صالح هانى صالح جناح22262

130.5طارق عبدالحق عبدالعزيز قزن22263

93.5عبدالحليم عبدالقادر عبدالحليم قزن22264

126عبدالحميد محمد احمد الطوبجى22265

102.5عبدالحميد محمد محمد جناح22266

111عبدالرحمن السعيد عبدالفتاح الفقى22267

123عبدالرحمن حسام عبدالقادر الكردى22268
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125.5عبدالرحمن حسن عبدالقادر الخولى22269

89عبدالرحمن سعد ابراهيم ابراهيم22270

116.5عبدالرحمن عبدالجواد عبدالجواد حرفوش22271

104.5عبدالرحمن عبدالحميد محمود جناح22272

57عبدالرحمن عطيه عبدالرحمن شمه22273

122عبدالرحمن محمد ابراهيم الخولى22274

117.5عبدالقادر عبدالحق عبدالقادر عبدهللا22275

117.5عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر جناح22276

95.5عبدهللا بشير احمد مرجان22277

111عبدهللا رمضان محمد المحالوى22278

99عبدهللا طايل عبدالفتاح جناح22279

69عبدهللا عبدالغفار خليل ابوحامض22280

131.5عبدهللا علي محمد المنسي22281

87عبدهللا محمد سعيد بخاتى22282

60عبدهللا نبيل الصاوى الخطيب22283

101عبدالوهاب احمد عبدالفتاح عبدالوهاب جناح22284

124.5عبدالوهاب عبدالقادر عبدالوهاب عبدهللا22285

132عالء صالح فضل صالح22286

127.5على حلمى على النجار22287

103.5على شحته على نعناع22288

99على ياسر فتوح ابوخاليه22289

66عمر عبدالحميد عبدالرحمن ابوحامض22290

119عمر عبدالرحمن محمد الدسوقى22291

110عمر عماد عبدالعزيز محمد عبدهللا22292

91.5عمر مكرم محمد ضاهر22293

85.5عمرو مصطفى بسيونى الشازلى22294

59.5فارس احمد محمد حمد22295

93فارس محمود فتح المنسى22296

94.5فتحى عبدالمقصود فتحى يعقوب22297

131.5محمد ايهاب محمد عبدالاله المنسى22298

82.5محمد خالد عطيه ضاهر22299

80محمد سعد محمد درغام22300

73محمد سعيد سالم نعناع22301

83محمد صالح ابواليزيد العياط22302

97.5محمد عبدالحميد يوسف عبدهللا22303

52محمد عبدالعظيم احمد الشوره22304

119محمد عرفه عبوده صالح22305

124.5محمد على احمد ابراهيم خضر22306
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105.5محمد فؤاد فكيه نعناع22307

84.5محمد قطب محمد عبدالقادر بخاتي22308

62محمد ماهر سعيد الكردي22309

120محمد متولى فتح هللا الجلمه22310

110.5محمد نور محمد محمد عمر22311

135.5محمود الدين محمد عبدالغفار السباعى22312

117محمود حسن حسن القزاز22313

119محمود حمدى محمود الشرنوبى22314

83محمود عبدالمنعم محمود حيدر22315

126محمود محمد الشحات عبدهللا22316

125.5محمود محمد محمود حرفوش22317

135مصطفى احمد احمد النجار22318

134مصطفى عبدالقادر عبدالغفار الخولى22319

91مصطفى محمد حسن النجار22320

87.5مصطفى محمد عطيه الدكرورى22321

116.5نادر عالءالدين ابراهيم الفقى22322

88هادى محمد شعبان الشنشورى22323

107هشام ابراهيم حسن فزع22324

48هشام احمد احمد المهدى22325

32وليد محمد عاطف جناح22326

41وليد محمد عبدالرحمن محمد ابوحامض22327

41.5وليد محمد عبدالمجيد االحول22328

131.5يوسف عنتر يوسف جناح22329

138اسماء احمد عادل بسيوني الشاذلي22330

106.5اسماء خفاجه زكريا صالح22331

137.5اسماء خليل السيد السيد22332

138.5اسماء عادل شحاته الخولى22333

137.5اسماء عثمان طه عثمان فرحات22334

97.5اسماء عرفه ابراهيم بيصار22335

57.5اسماء عطيه عبدالرحمن شمه22336

139االء اسماعيل عبدالمهيمن عامر22337

99االء شعبان عبدالاله درغام22338

138.4االء عبدالونيس محمد جناح22339

139االء وحيد عبدالسالم الشوره22340

136الروميساء عالء يوسف جناح22341

111الزهراء ابراهيم محمد الخولى22342

106.5الشيماء سعيد سعيد حرفوش22343

138الشيماء عبدالرؤوف عبدالقادر عون22344
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126.5الشيماء عبدالمولى عبدالرحمن بخاتى22345

139.5الشيماء ناصر عمر فرحات22346

138.5امل عبدالرحمن عبدالغفار الخولى22347

90.5امنيه السيد عبدالحميد على22348

93.5اميره عبدالقادر احمد الحرون22349

138.5اميمه ميمى زكريا جناح22350

136ايمان الحسينى الدسوقى الدسوقى المنسى22351

101.5ايمان محمد اسماعيل الشوره22352

117ايمان محمد عبدالغفار ابراهيم متولى جناح22353

128.5ايمان نادر انور حرفوش22354

101.5ايناس رابح عبدالرحمن الدسوقى22355

116ايه حمد سعيد بخاتى22356

109.5ايه عبدالمنعم على جناح22357

120.5حبيبه خالد على النجار22358

111حبيبه مصطفى قطب بخاتى22359

118.5حنين احمد موسى شكر22360

94.5حنين اشرف محمد عبدالستار حسن22361

138حنين كمال احمد جناح22362

83داليا ابراهيم مصطفى حرفوش22363

111دنيا السعيد عبدالقادر شمه22364

95.5دنيا جمال محمد درغام22365

137.5ذكرى حربى فريد محمد مصطفى22366

123رحمه حسن على زايد22367

125رضا اشرف هنداوى حرفوش22368

138رنا فتحى توفيق جناح22369

135.5روان عبدالعاطى عبده الخولى22370

135.5روان وليد احمد الدسوقى22371

135روضه محمد احمد جناح22372

130روفيده سعد الصاوى جناح22373

129ريم محمد فرحات فرحات22374

127ساره عبدهللا محمد المنسي22375

105.5ساره وائل ابراهيم شمه22376

72.5سماح السيد اسماعيل احمد الجبالى22377

129.5سميه احمد عبدالمنعم الدسوقى22378

138سميه عبدالعزيز عبدالعزيز قزن22379

134.5سميه محمد عبدالفتاح حرفوش22380

133.5سهيله صالح يوسف هنداوي حرفوش22381

132.5سهيله مجدى محمد خضر22382
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133.5شروق حماده محمد الخطيب22383

134شرين محمود محمد خضر22384

125شهد اسماعيل معوض عبدالقادر اسماعيل22385

138شهد اشرف احمد الدسوقى22386

134شهد حماده عبدالواحد ابوزيد22387

124شهد رفعت عبدالخالق قزع22388

118شهد عبدالرازق يوسف الجلمه22389

117شيماء ابراهيم احمد الشنشورى22390

134شيماء احمد عبدالفتاح الجلمه22391

136.5شيماء رمضان عبدالغفار جناح22392

136.5شيماء عبدالقادر اسماعيل جناح22393

135شيماء محمد عبدالفتاح ابوعلى22394

111عبير السيد على الشوره22395

138عال عبدالرازق عبدهللا النجار22396

128علياء على يوسف القرنشاوى22397

137.5علياء محمد احمد الطوبجى22398

118.5عهد السيد كمال عبدالحفيظ السيد22399

132.5فتيحه رجب عبدالقادر عبدهللا22400

136.5فلاير محمد طلبه جناح22401

136.5فريده عبدالستار عيسى ابوسابق22402

135.5الرا محمود حامد محمود عبيد البازيدى22403

138.5لمياء محمد ابراهيم جناح22404

136مروه عبدالقادر حجاج الخولى22405

70منار عبدالموجود حسن المنسى22406

95منه هللا محمد عبدالمنعم النمر22407

137.5منه هللا مصطفي قاسم خضر22408

131.5مى السيد عبدهللا شاهين22409

123.5مى عبدالستار محمد هنو22410

135.5ميار عماد محمد النجار22411

111.5ناريمان شريف سعيد الفقى22412

131ناريمان مصطفى على بدر22413

121ندا حماده عبدالعزيز الشوره22414

132.5ندا عبدالغني احمد كاشف22415

112.5نداء يوسف عبدالكريم خضر22416

114.5ندى خليل خليل ابوسبع22417

138ندى شعبان يوسف يوسف جناح22418

135نهى محمد عازم يعقوب22419

123.5نوره نور محمد محمد عمر22420
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121.5نورهان عبدالحق عاطف الشرنوبى22421

102.5نورهان محمد ابراهيم محمد شمه22422

112.5هاجر السيد عبدالوهاب ابوحامض22423

119.5هاجر سعد عيسي الخطيب22424

111هاجر سعد نبيه الخولي22425

122.5هاجر عبدالرحمن محمد الدسوقى22426

129هانم جمعه شحاته نعناع22427

118هبه عبدالمنعم على جناح22428

139.5هبه محمد عبدالرحمن الجلمه22429

135.5هدير السيد محمد مرسى يعقوب22430

138هدير عبدالفتاح عبدالحميد عمار22431

122.5ابراهيم السيد عبدالفتاح السيد محمد22432

122.5ابراهيم زناتى عبدالفتاح نصير22433

116.5ابراهيم طه ابراهيم محمود القطان22434

122.5ابراهيم عبدالقادر عبدالقادر الحشاش22435

138.5ابراهيم على ابراهيم محمد سعد22436

115ابوزيد محمد ابراهيم القطان22437

138.5احمد ابراهيم فتوح ابوبكر22438

103.5احمد العرجاوى عبدالرحمن ابوبكر22439

132.5احمد امبن مصطفى الكاشف22440

126احمد ايمن صبرى عبدالمعطى شرف22441

130احمد حسن عبدالفتاح القصاص22442

138احمد رابح نصر عوض حجاج22443

136.5احمد زيدان عبدالفتاح البربرى22444

122احمد سالم عبدالستار ذكى22445

120احمد سعد كمال الدين نجم22446

107.5احمد سليمان عرفه محمد ابوبكر22447

118احمد سمير قمر ابويوسف22448

136احمد شريف سيد احمد حمادة22449

136احمد صبرى السيد ابوزهرة22450

122احمد صبرى عاطف عباده22451

115احمد عبدالحميد عبدالعزيز الكاشف22452

131احمد عبدالسالم محمد عبدالسالم سليم22453

117احمد عبدالعزيز احمد حامد22454

36.5احمد عبدالعزيز اسماعيل بلتاجى22455

126.5احمد عبداللطيف محمود عكاشه22456

130احمد عصام نصر الدين عبدالسالم سليم22457

98احمد على عبده محمود بقوش22458
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133احمد فتحى فتح هللا سليم22459

49احمد محفوظ فتح هللا ابوبكر22460

120.5احمد محمد ابراهيم حسن ابوسكين22461

133احمد محمد ابراهيم محمود النشرتاوى22462

128.5احمد محمد احمد عبدالفتاح عمرو22463

129.5احمد محمد عطية محمد الجمال22464

103.5احمد محمد مصطفى خطاب22465

137.5احمد محمود عبدهللا بقوش22466

121.5احمد مصطفى عبدالفتاح عطاهللا22467

131.5اسالم احمد محمود ابراهيم القطان22468

122.5اشرف ايمن عبدالفتاح حسن شاهين22469

131.5اشرف عمر رمزي طه ابوبكر22470

126السيد على محمود على عثمان22471

136المنذر محمد على محمد عصر22472

126.5امير محمد ابراهيم محمد حامد22473

133امين محمد عبدالسالم احمد سعد22474

131ايمن خالد رضوان درويش22475

133ايمن صبرى محمد عبدهللا الحصاوى22476

49بسيونى رجب بسيونى سالم22477

83بسيونى على عبدالحميد بدر بسيونى22478

132.5بشار مدحت عبدالمجيد حامد22479

106تامر ياسر محمد مغيزل22480

129.5جالل ابراهيم جالل عثمان22481

119.5جالل ياسر جالل على منصور22482

118.5جمال ابوالنصر عبدالباقى محمد22483

120جمال الدين خالد جمال الدين عبدالجواد22484

118جوده محمد عبدالجواد فرحات مغيزل22485

132حسن محمد متولى حسن ابوغالب22486

90حلمى ياسر احمد محمد خليفة22487

139خالد محمد مصطفى محمد عقل22488

136راضى البرنس راضى على بصل22489

115.5رفعت ياسر محمد عبدالاله الخطرى22490

99.5زيدان محمد زيدان عقل نجم22491

137.5زين العابدين عبدالرحمن محمد محمد غانم22492

85.5سعد اشرف مسعد ابوغالب22493

106.5شادى على محمود محمد ريشه22494

86.5صبرى ابراهيم مصطفى المغربى22495

110صبرى رضا فتحى عطاهللا22496
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125طلعت محمد عبدالعزيز محمد عقل22497

71.5عبدالحميد محمد عبدالحميد عطاهللا22498

77عبدالدايم على عبدالقادر عطاهللا22499

125عبدالرؤف عبدالعظيم فتح هللا عمرو22500

128عبدالرحمن اشرف حافظ محمد ابراهيم22501

117عبدالرحمن اشرف عبدالفتاح محمد سعد22502

129عبدالرحمن ايمن فتح هللا محمد جابر22503

120.5عبدالرحمن جمال سعيد احمد عرفات22504

116.5عبدالرحمن سعد صدقى النشرتاوى22505

88عبدالرحمن عماد عبدالمجيد محمد ناصر22506

57.5عبدالرحمن عيد عبدالسالم الطنبارى22507

133عبدالرحمن فرحات تهامى زناتى22508

128عبدالرحمن نصر علي ابراهيم فتح الباب22509

104.5عبدالعزيز سليم فتحي عبدالفتاح سليم22510

111.5عبدالفتاح احمد الششتاوى احمد عصر22511

83.5عبدالفتاح السيد عبدالفتاح السيد عبدالشافى22512

102.5عبدالفتاح ايمن عبدالفتاح سعد22513

138عبدالفتاح محمود السيد محمد بصل22514

134عبدهللا سعد عبده محمد الغرباوى22515

123.5عبدهللا محمد شوقى حسن جميل22516

126.5عبدهللا محمد عبدالفتاح احمد عمرو22517

130عبدهللا محمد عبدهللا عبدالفتاح السيد22518

121عبدهللا مصطفى محمد على القصاص22519

115عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عطاهللا22520

81.5عبدالهادى السيد عبدالهادى عمرو22521

96عصام محمود السيد خطاب22522

133.5على السيد على محمود شهاب الدين22523

129.5على عبدهللا السيد على ابوبكر22524

76.5على مبروك محمد حسن النجار22525

124.5عماد الدين مصطفى مصطفى حامد22526

77.5عماد وليد صبرى القلينى22527

125.5عمار احمد محمد مهيا22528

60عمار ممدوح بهى الدين محمد عمرو22529

135.5عمر محمد فاروق مهران خزيمى22530

114.5عمرو على عبدالعزيز الخطيب22531

121.5فؤاد محمد قاسم على نجم22532

137فتح هللا محمد قمر الدوله محمد ابوزهرة22533

94فوزى حسن مصطفى حجاج22534
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91كريم زكريا عبدالقادر على عطاهللا22535

129كمال اشرف فتوح ابوزهره22536

136.5محمد ابراهيم احمد ابراهيم رزق22537

137.5محمد ابراهيم محمد بسيونى22538

130محمد احمد محمد محمود غلمش22539

134محمد احمد محمد نصر الجمال22540

132محمد اشرف رمزى طه ابوبكر22541

137.5محمد السيد عبدالعزيز شهاب الدين22542

134محمد تامر محمد ابراهيم شعبان22543

76.5محمد جمال مصباح محمد حماده22544

124.5محمد حمدى عبدالعزيز فراج22545

135محمد خالد عبدالباعث حامد22546

107.5محمد رضا ابراهيم مرشدى22547

74محمد رضا عبدالسالم النجار22548

134محمد رضا عبدهللا محمد شرف22549

131.5محمد رضوان مصطفى الهوارى22550

129محمد رفعت ابراهيم الشامى22551

72.5محمد زيدان محمد ابوزهرة22552

84محمد سمير عبدالحميد عبدالفتاح سعد22553

33محمد صابر خليفه ناصف22554

93.5محمد طارق محمود على ابراهيم22555

136.5محمد عادل محمود العبدشتا22556

127محمد عبدالجواد فرحات عبدالجواد بقوش22557

69.5محمد عبدالحميد محمود ابراهيم الحنفى22558

139محمد عبدالفتاح عيسى محمد عصر22559

110محمد عبدالمحسن يوسف على شهاب الدين22560

116محمد عصام مغربي عزازي22561

119محمد على عبدالرازق البوهى22562

111.5محمد فتح هللا محمود بقوش22563

104.5محمد فتوح زيدان ابوزهره22564

119.5محمد ماجد عامر محمد منصور22565

119محمد محمود ابراهيم محمد ابوبكر22566

57.5محمد محمود احمد عثمان22567

79محمد مصطفى جمعه شرف الدين22568

107.5محمد مصطفى عبدالمجيد الكاشف22569

124.5محمد نبيل عبدالرشيد عبدالبارى عباده22570

118محمود اسامه محمود سعد22571

124محمود اشرف محمد مهيا22572
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136.5محمود رضا عبدالخالق محمد عباده22573

132.5محمود عبدهللا محمود على عكاشه22574

119محمود فرج على شتا22575

126.5محيى اسامة محمد السعيد ابوبكر22576

109.5مدحت ابراهيم يوسف ابوعيشة22577

126مصطفى اشرف مصطفى الزيات22578

110.5مصطفى السيد عبدالسميع ناصف22579

91مصطفى حسنى فتوح سعد22580

130مصطفى خالد مصطفى محمد سمك22581

128مصطفى عبدالفتاح مصطفى عقل22582

128مصطفى عبداللطيف محمود عكاشه22583

117مصطفى عصام مصطفى البسيقى22584

119مصطفى ماهر محمد حمود22585

126مصطفى محمد ابراهيم شرف22586

106.5مصطفى مدحت زيدان سعد22587

132نور الدين سعيد عبدالعزيز عبداللطيف عكاشه22588

133.5هادى فتوح محمد السيد خميس22589

128وديع ايمن عبدهللا مهيا22590

136.5وسام الدين محمد عبدالمجيد حمود22591

120وليد محمد محمد فرحات خليفه22592

132يوسف احمد عبدالفتاح عبدالباقى22593

139.5ابرار مدحت مصطفى محمد عصر22594

139.5اسراء بسطويسى عبدالاله عبدهللا عصر22595

132اسراء حسن شوقي جميل22596

131.5اسراء رضا ابراهيم على سالم22597

129.5اسالم ابراهيم محمد ابوزهرة22598

96.5اسماء احمد محمد الصعيدى22599

131.5اسماء صبرى ممدوح سعد22600

138.5اسماء عبده محمد نصركحك22601

138.5اسماء عزت بسيوني ابوعيش22602

136.5اسماء عشماوي السيد مغيزل22603

139.5اسماء محمد السيد محمد سعد22604

138اسماء محمد مصطفى عبدالقادر نوح22605

131اسماء ناجى الباشا حمود22606

138.5االء ابراهيم فتوح رزق22607

138.5االء صبرى محمد جابر ابراهيم22608

134.5الزهراء السيد محمد السيد سعد22609

122.5امانى عبدالرازق محمود حشله22610
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134.5اميره احمد عبدالجواد مصطفى ريشه22611

138.5اميره السيد محمود جابر22612

138ايمان ابواليزيد عبدالمنعم الدسوقى هانى22613

130.5ايمان اشرف محمد سالمة الحشاش22614

123ايمان جمال عبدالعاطى الدوبال22615

136ايمان عبدالرحمن عبدربه ابوفراج22616

130.5ايمان متولي محمد عوض22617

133ايمان يوسف عبدالعزيز محمد الكاشف22618

139.5ايه اشرف فتوح عبدالفتاح عصر22619

113ايه انور عثمان مصطفى داود22620

138ايه ماهر عبدالفتاح ابودسوقى22621

118.5ايه محمد محمود حسن سليم22622

130.5ايه محمود هنداوى محمد هنداوى22623

139ايه معاويه محمد شهاوى صبره22624

134.5بسمله محمد السعيد محمود زغلول22625

136.5بسنت ابراهيم عبدالفتاح سعد22626

135تيماء عبدالفتاح حسن زغلول22627

135ثريا عادل محمود محمد القطان22628

128.5جهاد زيان محمود زيان زيدان22629

123.5جيهان محمد فرحات الزيات22630

126.5حبيبه تامر محمود فرحات الخياط22631

139حبيبه حسن محمود حسن ابودسوقى22632

136حبيبه سمير مصطفى العبد22633

124.5حبيبه شريف زيان الخطيب22634

134.5حبيبه على سيد احمد سالم22635

138حبيبه غنيم على محمود حسانين22636

136.5حبيبه كمال الدين جمال ابوزهرة22637

115حنان طاهر محى الحنفى22638

116.5حنان عبدالحميد على محمد خليفة22639

124حنان عزت فتوح عبدالبر ابوزهره22640

137حنين احمد حلمى نصير22641

102حنين اشرف محمود شتا22642

137.5حنين السيد على محمود حسانين22643

136حنين عماد فتوح عبادة22644

137حنين محمود عبدالجواد عبدالرازق غلمش22645

136.5حنين مصطفى على محمود النشرتاوى22646

137.5خديجه محمد ابراهيم عبدالفتاح صباح22647

138.5خلود على عبدهللا نجم22648
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137خلود مصباح محمد محمد الغرباوى22649

97.5خلود مصطفى محمد محمد فراج22650

139خلود ممدوح سالمه سليم22651

135دعاء محمد محمد جابر الهوارى22652

137دينا عبدهللا عبدربه عبدالجواد ابوفراج22653

119رانيا احمد محمد احمد عصر22654

134رانيا عبدالسالم السيد منصور22655

134.5رانيا محمد عبدالرؤوف على الشامى22656

138رفيدا فتح هللا عبدالسالم فتح هللا سليم22657

137رنا ربيع خالد الحنفى22658

135.5رنا مدحت عبدالحميد ابوشعيشع منصور22659

138روان صبرى انور السنهورى22660

135.5روان محمد سعد عبدالفتاح الهوارى22661

134ريهام عبدالباعث محمد عيسوى حامد22662

117.5زينب سعد محمد على حسن22663

134ساره الباشا فؤاد محمد حجازى22664

137ساره الحسيني عبدالمجيد حفنى حامد22665

130ساره مصطفى عبدالحفيظ عمرو22666

130.5سالى عبدالحميد رمضان ابراهيم الحصاوى22667

137.5سعاد عبدالكريم ابراهيم يوسف22668

136.5سعاد محمد مسعود احمد شلبى22669

129.5سماسم عصام عبدالسالم سليمان22670

112.5سمر عبدالفتاح لطفى عبدالفتاح مسلم22671

138.5سميه عبدالحميد محمد عبدالسالم سليم22672

136سميه محمد محمد نبيه محمود عمرو22673

122سوسن شريف راجح عبدالاله22674

114.5شروق عاشور حمدى عيار22675

124شفاء عماد رجب محمد عقل22676

120شهد احمد محمد عبدالوهاب الكاشف22677

124شهد اشرف عبدالخالق احمد نجم22678

112.5شهد بدر سعد عبدالجواد السعدنى22679

137شهد حمدى عبدالمجيد ناصر22680

138شهد رضا محمد سالمه مرعى22681

120.5شهد شعبان نصر مصطفى الجمال22682

125.5شهد عبدالعزيز عبدالفتاح مهيا22683

130.5شهد على احمد حجاج22684

132شهد عمرو عبده احمد خليفه22685

135.5شهد محمد السيد السديمى22686
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128.5شهد محمود ابراهيم غلمش22687

118.5صباح سعد عوض مغيزل22688

119عزه ابراهيم عبدالستار الخشاب22689

137.5علياء عزت السعيد ابوزهرة22690

138علياء محمد يوسف ابراهيم عمرو22691

112.5غاليه محمد محمد براغيث22692

136.5غرام عبدهللا محمود عبدالخالق حمود22693

137.5فاطمه ثروت عبدالعزيز عكاشه22694

117.5فريده مصطفى حسن شعبان داود22695

133.5فوزيه محمد سعد منصور22696

96ليلى احمد محمد الكاشف22697

137.5ليلى محمد عون محمد ابوبكر22698

133ماجده عبدالعزيز السعيد محمود زغلول22699

137مروه عبدالفتاح محمد عيسى22700

137مريم محمد رفعت محمد الخولى22701

139ملك شهدى محمود عبدالخالق حمود22702

136.5ملكه محمد فتح هللا عبدالفتاح خطاب22703

137.5ملكه محمد فرحات سعد22704

136.5منار وليد السيد مصطفى مغيزل22705

110منال ماهر فتوح سعد22706

138منه هللا الحسينى حنفى محمود حجاج22707

138منه هللا حسبو محمد محمد نجم22708

128منه هللا شطه محمد علي مغيزل22709

135منه هللا محمد عبدالرؤف السيد نصير22710

126.5منه هللا مصطفى عبدالمجيد الكاشف22711

132مى ياسر عبدالجواد فتح هللا عصر22712

134مياده بسطويسى ابراهيم داود22713

132.5ميار ايمن سليم عبدالفتاح سليم22714

135.5ميرنا عبدالعزيز محمود ابراهيم ابوزهره22715

138نجاه محمود فتوح حجاج22716

104.5نجالء ايمن رضوان درويش22717

110.5ندا رفعت محمد القطان22718

136ندا عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح ابوعيش22719

134.5ندى بهى الدين ممدوح محمد عمرو22720

135ندى سامي سيف الدين مصطفى النجار22721

136.5ندى سمير مصطفى محمد الصفانى22722

138ندى محمد السعيد عصر22723

128ندى محمد عبدالفتاح عبده الصالحي22724



كفرالشيخ1/27/2020

Page 588

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

132نهى هشام محمد عبدهللا رضوان22725

133.5نوال عبدالكريم ابراهيم يوسف22726

139نورا محمد عبدالفتاح محمد القطان22727

138.5نوران احمد فتحى نجم22728

138نوران محمد عبدالفتاح القطان22729

106نورهان رزق عبدالفتاح السيد خميس22730

122.5هاجر يوسف محمد الغرباوى22731

137.5هاله عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح عقل22732

132هايدى محمد يوسف السعدنى22733

115هبه ماهر على ابودسوقى22734

134.5هبه محمود محمد المرشدى براغيث22735

124.5هدى عبده السعيد الشناوى22736

137.5هدى فوزى صبرى على مغيزل22737

131.5هدير ابراهيم ابراهيم حمود22738

138.5هديل اشرف عبدالسالم خطاب22739

138.5همس محمد فتوح عبدهللا الحصاوى22740

135.5هناء اشرف على ابراهيم غلمش22741

134.5هناء محمد ابراهيم الكاشف22742

132وفاء صفوت عبدهللا عبدالفتاح عبدالجواد22743

138.5ياسمين عبدالعزيز محمود عكاشه22744

136.5ياسمين محمد كمال محمد خليل22745

111ابانوب انيس زكى انيس اسعد22746

133.5ابراهيم ايمن ابراهيم عبدالجوادسعد22747

124.5ابراهيم نادر جرجس غطاس22748

130.5احمد ابراهيم السعيد محمد فراج22749

131.5احمد ابراهيم سعد النجار22750

120احمد ابواليزيد محمد ابواليزيد عصر22751

107احمد اسامه محمود عبدالفتاح صبره22752

135احمد ايمن محمد يوسف كحك22753

117احمد حلمى محمد الغنام22754

121احمد حمدى عبدالعظيم احمد22755

114.5احمد حمدى على عثمان22756

96.5احمد خالد عبدالفتاح محمدحسبو22757

135احمد عادل عبدالفتاح عبدالحميد سعد22758

51احمد عبدالحميد محمد عباده22759

133احمد عبدالنبى محمود عيسوى منصور22760

94.5احمد عبدة احمد نعمت هللا22761

109.5احمد عصام عبدالعزيز على ريشه22762
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83.5احمد فتوح عبدالعزيز محمدالكاشف22763

132.5احمد ماهر ابراهيم محمدعبدالعال22764

130.5احمد محمد السعيد سيداحمد22765

103.5احمد محمد عبدالصمد المغربى22766

132.5احمد نبيل عبدالعليم الزيات22767

133.5احمد وليد ابراهيم على عبدالجواد22768

132.5احمد ياسر محمد عبدالجواد22769

127اسامة عبده محمود عبدالجواد زيد22770

120اشرف السيد محمد السيدابوبكر22771

112.5اشرف محمد حفناوى محمد نصر22772

131السعيد خالد صبرى السنوسى22773

133.5اياد على محمد عبدالقادر نوح22774

111ايمن ابراهيم عبدالعليم احمدالشامى22775

124بالل مصطفى صبرى الحصاوى22776

121.5جابر درويش طة درويش ابوبكر22777

124.5جمعه منتصر جمعه الصعيدى22778

110جورج سعد عوض سعد حبيب22779

131حسام محمد محمد ناصر ابوغريب22780

104حسن محمد حسن المعداوى22781

112حسنى حسن درويش ابوبكر22782

116.5حمدى عماد محمد عبدالوهاب الزيات22783

132خالد كمال عبدالصمد على البغدادى22784

109.5خالد محمد محمود محمدالحيطاوى22785

119.5خالد محمد مسعود الزيات22786

129خالد موسى حامد موسى القزاز22787

124رشدى وافى مصطفى فهمى رزق22788

132.5رياض مصطفى رياض مصطفى داود22789

127زياد احمد ابوزيد السباعى مغيزل22790

120.5زياد مجدى محمد محمدالنشرتاوى22791

49زيدان مصطفى زيدان سعد22792

88سمير ابراهيم السيد محمدابوبكر22793

98شادى سمير يوسف البشيهى22794

84شادى على محمد على ابوبكر22795

120.5عبدالرحمن ايمن محمد مهيا22796

110.5عبدالرحمن حسين احمد عبدالواحدالطنبارى22797

104.5عبدالرحمن محمد عيد عبدالمطلب الجحشه22798

118عبدالرحمن محمد محمد على عثمان22799

124.5عبدالفتاح محمد عبدالصمد محمدالشامى22800
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119عبداللطيف محمود عبداللطيف عثمان22801

100عبدهللا شحاته محمد كحك22802

127.5عبدالمجيد محمد محمد الكاشف22803

124.5عصام محمد عبدالصمد محمد الشامى22804

120عالء رضا عبدالمقصود محمدشرف22805

128على وليد على محمدابوالسيد22806

108.5عمر سعد ابراهيم المغربى22807

131.5عمر عماد محمود محمودابوبكر22808

119فتح هللا رجائى محمد ابومريكب22809

119فتوح عبدالحميد محمد الشامى22810

131.5فتوح ياسر محمد محمد ابوبكر22811

131.5كريم محمد السيد محمد عثمان حامد22812

127.5محمد ابراهيم فتح هللا خطاب22813

135محمد اشرف محمد السيد ابوبكر22814

102محمد السعيد صبرى مصباح ابوسالم22815

96محمد جبر كبر محمدعبداللطيف22816

90.5محمد درويش طه درويش ابوبكر22817

138محمد سراج عبدالقادر عبدالفتاح سليمان22818

137محمد على عبدالجواد احمد عصر22819

133محمد على عبدالجواد البسيقى22820

109.5محمد كمال عبدالحميد ابوسالم22821

75.5محمد محيى حمدون النجار22822

93.5محمد ياسر محمد محمدسمك22823

132محمود زرزوره محمد محمود زرزوره22824

127محمود كمال عبدالستار النشرتاوى22825

111محمود محمد عبدالكريم محمدعثمان22826

138.5محمود محمد عبدالمنصف القطان22827

77.5محمود محمد عوض محمودسالم22828

95محمود محمد محى الدين النجار22829

106محى اشرف محمد ابوزهره22830

132مصطفى السيد احمد البسيقى22831

69ممدوح محمود مصطفى الجمال22832

88.5منصور محمد منصور عنين22833

135.5نصرالدين محمد نصر على ابوبكر22834

69نورالدين مصطفى عبدالفتاح الحصاوى22835

135وليد خالد محمد عبدالفتاح صبره22836

56وليد محمد فريج قطب منيسى22837

102ياسر رضا محمد على عاشور22838
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130.5ياسر محمد عبدالرحمن زرزوره22839

132يوسف محمد محمد السيد فتح هللا22840

138اسالم محمد احمد محمددرويش22841

138اسالم محمد محمد ابراهيم ابوسكين22842

139اسماء حسن فؤاد ابوسالم22843

58اسماء خالد على محمدغانم22844

95اسماء رضا محمد زيد22845

86اسماء محمود محمد رضوان الشامى22846

89.5االء ابوالكرام ابراهيم فرحات خليفه22847

137.5االء السعيد محمد البسيقى22848

82االء توفيق السيد على النشرتاوى22849

127االء محمد احمد يونس الشامى22850

133.5االء محمود عبدالجواد الدرس22851

138.5االء مختار فتوح عبدالجواد22852

132ام الرزق كمال منصور عنين22853

115.5امل حمدى كمال المهدى22854

100.5اميره احمد مصطفى سعد22855

107.5اميره السيد محمد عطا هللا22856

137اميره خطاب مصباح خطاب22857

107.5اميره محمد عبدالفتاح شرف22858

136اميره مصطفى فرحات حشله22859

131ايمان ابراهيم محمد ابوعيشه22860

32ايمان احمد رمضان محمدقاقه22861

137.5ايمان اشرف عبدالحميد عبدالفتاح عبدالجواد22862

117ايمان حمدى محمد الطمبارى22863

137ايه تامر عادل عبداللطيف الحنفى22864

115ايه خليل عبدالخالق عبدالعزيزابوشعيشع22865

136ايه عماد مصطفى ابوعيش22866

126ايه كمال محمد على النشرتاوى22867

139.5ايه ماهر محمود محمدالهوارى22868

110بسمه ابراهيم عبدالجواد المسيرى22869

131.5بسمه شعبان فؤاد السيد حامد22870

135بسمه عبدالخالق محمد حشله22871

93بسمه محمد كامل ناصف22872

102.5بسمه مصطفى محمد عبدالعزيز ابوالخير22873

128بسنت رمضان عبدالسالم عوض نجم22874

135حبيبه رضا احمد الشيال22875

122.5حبيبه عبدالفتاح محمد عبدالباعث مهيا22876
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116حبيبه عبده احمد السيدالشامى22877

130.5حسناء ابراهيم عبدالعليم احمدالشامى22878

139حسناء وليد محمد محمدالشامى22879

86حنان النزيه متولى جمعه العجمى22880

93حنين درويش طه درويش ابوبكر22881

125حنين مصطفى عبدالمنصف محمدالقطان22882

136.5حنين نصر رضوان الغريب22883

112خضره العشماوى محمد العشماوى22884

131خلود خالد سعد ابراهيم عبدالجواد22885

97خلود خالد مصطفى غلمش22886

130دنيا رضا محمد الصعيدى22887

139دينا عز عبدالحميد محمدربيع22888

118دينا مدحت احمد مغازى ابوبكر22889

136.5رانيا السيد شاكر شرف22890

107.5رغده خالد مصطفى النشرتاوى22891

125.5رنيم احمد عبدالرحيم على عبدالرازق نجم22892

135.5روان عبدالوهاب حسن شرف22893

137روح محمد مصباح السيد خطاب22894

73.5روميساء عصام عبدالجواد بقوش22895

80ساميه عبدالسالم شمس شتا22896

74سجى زين العابدين طه عبدالفتاح22897

76سعيده ابراهيم عبدهللا البسيقى22898

139.5سلوى السيد مصطفى محمدحامد22899

137.5سمر ابراهيم السيد العرجاوى22900

123شهد ابراهيم حلمى عبدالسميع سمك22901

119.5شهد ابراهيم محمد محمودابوبكر22902

127شهد اشرف علوانى محمدمفتاح22903

136شهد السيد مصطفى عقل22904

100.5شهد خيرى احمد السيد الشامى22905

125شهد رمضان محمد ابومريكب22906

134.5شهد عبدالخالق ابراهيم حسونة22907

130شهد عماد عبدالحميد الحنفى22908

131شهد فرج محمد محمدسمك22909

136شهد كمال محمد قاسم قنديل22910

134.5صباح مدحت احمد مغازى ابوبكر22911

135.5ضحى احمد ابراهيم الصالحى22912

123علياء حماده ابراهيم السيدحسونه22913

137.5فاتن عالء محمود شهاب الدين22914
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124فاطمه ابراهيم عبدالعظيم عريقى22915

136فاطمه محمد محمد عبدربه عبدالغفار رخيه22916

136فرح كمال محمد قاسم قنديل22917

135فرحه محمد محمود عطيه الحداد22918

123.5لمياء خالد محمد الشامى22919

136.5مديحه السيد موسى ابودسوقى22920

111مديحه فتح هللا محمد عبدالجواد نجم22921

135.5ملك ابراهيم محمد ابراهيم عطاهللا22922

133.5منار عبدالحميد سعد ابوقوره22923

136منه هللا مصباح عرفه عباس ابوبكر22924

135.5منه ياسر محمد شهاوى سعد22925

134ميرنا مجدى مسعد اسعد فرج22926

138.5ميرهان محمد مصطفى محمد22927

131ناديه اشرف عبدالحميد الصعيدى22928

95.5نانسى عنتر الشحات خليفه22929

116.5ندا عماد فرحات ابوهديه22930

137.5ندى ايمن على محمد موسى22931

101.5ندى عبدالمجيد محمد الزيات22932

139ندى على عاطف محمودعثمان22933

138ندى محمد على حسن المالح22934

139ندى محمد منصور ربيع22935

96ندى نصر عبدالمنصف محمد سمك22936

113.5نسمه السعيد عبدالستار شهاوى حجاج22937

111.5نسمه على ابراهيم محمدمنصور22938

132.5نورهان احمد محمود مصباح ابوبكر22939

130.5نورهان حسن محمد ابوسكين22940

105نورهان محمد احمد ابراهيم الطمبارى22941

139.5هاجر منصور محمد منصورحمود22942

119.5هبه ابراهيم السيد محمدابوبكر22943

73هناء درويش طه درويش ابوبكر22944

100هناء ماهر فرحات محمدعبدالجواد22945

138.5هنيه ممدوح طلعت مصباح ابوسالم22946

136هويدا محمد مسعود عبدالجوادالكاشف22947

139.5وفاء عماد ابوالمجد محمد سليم22948

139.5والء ياسر محمد عبدالجوادالسعدنى22949

88ابراهيم رشاد ابراهيم ابودياب22950

104ابراهيم عبدالسالم ابراهيم الصعيدى22951

109.5احمد رجب محمد عرفه22952
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118احمد يونس حسين العربى22953

135ادهم محمد رجب محمد هديه22954

121اسالم صالح محمد البغدادى22955

116.5السيد محمد السيد عبدالمقصود زقزوق22956

114.5ايهاب مصطفى عبدالفتاح عبدالجواد رمضان22957

103حامد حماده حامد ابوالعال22958

121رجب راضى رجب زايد22959

128رشاد محمد رشاد عيسى22960

136.5زياد محمد محمد الصعيدي22961

133.5سعيد سمير عبدالهادى عطوه22962

65سعيد محمد حلمي عاشور22963

106طارق خميس محمد عبدالمطلب سعد محمد عبدالمطلب22964

120.5عادل وائل رمضان محمد نصر22965

126عبدالرحمن ابراهيم عبدالفتاح الشرقاوى22966

136.5عبدالعزيز عادل على ابومايلة22967

122عبدالكريم مصطفى عبدالحميد محمد حسين22968

132عبداللطيف حمدى عبداللطيف ابومايله22969

113عبدهللا محمد محمود رحيم الجارحى22970

123.5على هانى على نصير22971

135عماد محمد عبدالفتاح العربى22972

95عمار اسامه السيد ابراهيم هديه22973

104.5عمر الدسوقي شعبان العماوي22974

75فارس محمد السيد ابراهيم مرسى22975

91كمال محمد كمال الغباوى22976

95.5مؤمن كمال محمد عرفه22977

38.5محمد احمد عبدالعزيز احمد الهوارى22978

118محمد اسماعيل عبدالحميد الجاريه22979

26.5محمد السعيد ابراهيم دياب22980

19.5محمد السعيد علي حسين22981

66محمد رمضان على احمد ابوفاطمه22982

127محمد سامى الحسينى نصير22983

125.5محمد سعيد عبدالقادر صديق22984

123.5محمد عبدالسالم عبدالمجيد عبدالمجيد العربى22985

132.5محمد عبدالمجيد ابراهيم حسين22986

128.5محمد مجدى محمد المسلمانى22987

131محمد محمود احمد احمد الديب22988

67محمد وائل محمد مرشدى البشارى22989

133محمود ابراهيم على الديب22990
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128.5محمود محمد عبدالمجيد العربى22991

87.5مصطفي احمد ابراهيم سليم22992

73.5مصطفى البدرى دياب ابودياب22993

47مصطفى محمد سعد محمد الحشاش22994

73.5هشام السيد محمد صالح محمد عطيه22995

99يوسف محمد يوسف عبده22996

55.5اسماء سالم فؤاد النادرى22997

137اسماء شريف محمد الحيطى22998

138اسماء عالء عبدالعزيز صديق22999

134.5اسماء غباشى محمد غباشى محمود23000

138.5امل احمد عبدالهادى عميش23001

138امنيه خالد جالل البغدادى23002

137اميره الدسوقى عبدالعاطى حسين23003

136.5ايه السيد محمد محمد الحناوى23004

131.5ايه سيف الدين عبداللطيف احمد23005

123ايه صبحى عبدالطيف ابومايله23006

125ايه عبدالفتاح حامد عبدالفتاح ابوالعال23007

128ايه ناصر ابواليزيد حسب هللا23008

136حبيبه هانى نجيب ابومايله23009

137حنين حمدى مصطفى الجاريه23010

99خلود خالد محمد كتات23011

113دنيا محمد حسين التراسى23012

123.5رحمه ايمن محمد قطب ابراهيم23013

130.5روضه صبحى عبدالعزيز شرف23014

131ساره احمد محمد احمد الجفيل23015

28.5ساره بسيونى سعد الحشاش23016

105.5سميه محمود عبدالرحمن عاشور23017

116.5شرين عبدالمجيد محمد الشاملى23018

113.5شهد عبده مصطفى مهيا23019

112شهد محمد اسماعيل البسيونى23020

139شهد محمود محمد سرحان23021

102.5شيماء سعيد رمضان الحشاش23022

129.5شيماء محمد على عيسى23023

84شيماء محى احمد حمد23024

129.5فاطمه محمد محمد زايد23025

133فيروز رامى محمد بدر الشرنوبى23026

129.5مرفت هانى محمد الشاملى23027

130.5مريم محمد خليل محمد23028
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118.5مريم محمد عبدالفتاح منصور ابوالعال23029

120منه هللا فرج محمد سرور23030

122.5منه صالح محمد صالح الدين23031

111.5مى طه سعيد صديق23032

131.5ندى عبدالرحمن عبدالحميد غباشى23033

126.5نهله رافت محمود عبدالعاطى الهوارى23034

126نورهان اشرف ابراهيم ابوالنجاء23035

126نورهان ايمن حسين عبدربه بدر23036

122نيره ياسر ناجى فرج السودانى23037

138.5هبه ابراهيم عبدالفتاح سالمه23038

137يمنى سعيد ابراهيم محمد احمد العسيلى23039

71احمد ابراهيم محمد ابراهيم بدر23040

131.5احمد سالمة محمد الشحات سالمة اسماعيل23041

105احمد سالمه نوح قنديل23042

125احمد ممدوح محمد الغول23043

130.5احمد وليد احمد القط23044

93اشرف مسامح بسيونى ابراهيم البنا23045

117شريف محمد محمد الغول23046

107صابر ابراهيم عبدالتواب سليم23047

43.5عادل بسيونى السيد عبدالغفار زايد23048

53عاطف احمد عاطف محمد23049

74.5عبدالعزيز رضا ابراهيم عبدالعزيز23050

125.5عبدالعظيم محمد مصطفي الهاشمي23051

107.5عبدالفتاح عمر عبدالفتاح عبدالفتاح القط23052

83عبدهللا شوقي عبدالصمد سالم23053

39.5عماد محمد حمدي محمد عبدالنبي23054

82.5عمر شعبان محمد هويدى23055

72.5عمرو عبدالجواد سعد عبدالجيد الزبيري23056

76.5مازن السيد عبداللطيف عبده23057

83محمد السيد شعبان سليم23058

89محمد سليمان عبدالواحد الحارتى23059

91محمد عبدالواحد احمد الحارتى23060

95محمد عبدالونيس كمال سعد عبدالونيس23061

121.5محمد عبده محمد سالمة23062

64.5محمد قنديل عمر محمد قنديل23063

59.5محمد مسعود محمود القط23064

58.5محمد هشام محمد عبدالرحمن عبده23065

59محمود السعيد عبدالحميد غنيم23066
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79.5مصطفي عبدالرءوف محمد عبدالفتاح الحارتي23067

117.5اسماء جالل شوقى سالم23068

133اسماء عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الصحصاح23069

76امانى السيد عبدالخالق الحارتى23070

113امنيه ناصف رشدى مصطفى نصرالحارتى23071

113.5اميره عبداللطيف زكريا عبدالعظيم الهاشمى23072

79اميره محمد مصطفى الحارتى23073

112.5ايمان مصباح حسن مصباح23074

54دعاء شريف محى الدين محمد الحبشى23075

121.5دنيا نصر عبدالحي نصرالقط23076

105دينا صبحي محمد عطيه23077

74.5رانيا صبحي محمد عطية23078

108سلمى ايمن عبدالعزيز محمود الغول23079

93شهد محمود محمود القط23080

128.5ضحى عبدالواحد عبدالواحد عبدالواحد مشعل23081

129عائشة ابوبكر عبدالفتاح عبدالفتاح القط23082

89منه هللا بديوى ابراهيم بدر23083

124.5منه هللا محمد محى سالم الغول23084

36ندى بسيونى مصطفى غباشى23085

116نفين عبدالظاهر محمد القط23086

110نورهان محمد امام الحارتى23087

95هاجر عبدالفتاح حماده عبدالفتاح القط23088

108.5هاله اشرف محمد الزبيرى23089

18.5هبة عبداللطيف عمر محمد محمد ابوالخير23090

128.5هناء عبدالونيس كمال سعد عبدالونيس23091

90وفاء محمد عبدالباعث قنديل23092

87.5ابراهيم هنداوي محي الدين ابراهيم23093

34احمد سامي محمد ابوشتيه23094

26.5حازم عبدهللا علي شعبان23095

57.5حمدى محى حمدى مرسى عبدهللا23096

46حمزة عالء حسن السيد عالم23097

103خالد السعيد مسعد السعداوي23098

113خالد محمد رفعت غباشي23099

76.5عبدالرحمن الصاوي شحاته عالم23100

76.5عبدالرحمن علي عبدالعاطي الجفيل23101

76.5عبدالرحمن مسعد سعد عبدالمقصود سعد23102

46.5عبدالعزيز بركات عبدالسميع عبدالرازق عبدالمجيد23103

36.5عبدهللا محمد صبحي علي23104
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40.5عبدالمعطى شحاتة عبدالمعطى ابراهيم الدكرورى23105

66.5عمار عبدالرءوف عبدالعظيم عمرو23106

20فارس صابر محمد حلوه23107

69.5فتحى سعد اسماعيل السيد عالم23108

100كريم ايهاب فوزي مطر23109

72.5محمد السيد عبدالمنصف مطر23110

70محمد ايهاب عبدالسالم محمد الخولى23111

27.5محمد كمال موسى موسى23112

0معاذ اسامة عبدالفتاح مصطفى عميرة23113

50.5موسى محمد مغازى موسى محمد مطر23114

55.5وليد محمد الحبشي الصياد23115

84.5اسماء عبدالسميع بكر عطيه23116

125اسماء محمد عبدالعظيم عبدالمجيد حلوه23117

70.5اسماء محمد يوسف رضولن الصياد23118

87.5اماني ذكي عبدالقادر الحرون23119

116ايمان ماهر مصطفى كمال حمام23120

111.5ايه محمد عبدالقادر الحشاش23121

101حبيبة صالح مسعد السعداوي23122

69.5دعاء يوسف اسماعيل العماوي23123

80روضه محي عبدالباقي جاد هللا23124

90.5سالي ايمن شعبان عبدالفتاح سعد23125

82.5شهد كمال موسى موسى23126

54.5صفيه فؤاد عبدالرؤف سعد23127

104.5فريده السيد اسماعيل عالم23128

93مريم عبداللطيف يوسف اسماعيل العماوى23129

84ميرنا احمد محمد عبدهللا شعبان23130

91.5هاجر سمير بكر عطيه23131

92.5هند رفيق عبدالفتاح عبده العماوى23132

132.5هيام محمد فريد فريد الكردى23133

122ابراهيم احمد محي الدين الزيني23134

107ابراهيم مجاهد عبدالمقصود رمضان الزيني23135

93.5احمد ابراهيم شوقى خليفة23136

92.5احمد اشرف ابراهيم موميه23137

104.5احمد رضا محمود السماحي23138

67.5احمد رمضان عبدالستار رمضان زيدان23139

138احمد طارق بدر السيد علي23140

116.5احمد هيثم عوض الزيني23141

104.5جمال جمعة محمد زكريا23142
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119حذيفة على حسنى عبدالعزيز شلبى23143

126زياد شكري جمعه الزيني23144

103سعيد على فتحى عبدالحليم23145

82.5سيف عماد احمد عبده23146

99طارق شعبان ابراهيم عبدهللا23147

98.5طارق طارق عبدالحميد عبداللطيف شاهين23148

119عبدالكريم ابراهيم محمد ابراهيم الشهاوي23149

105عبدهللا محمد السعيد محمد مرجان23150

135عبدهللا محمد عيد ابراهيم بريقع23151

131.5على مبارك السيد عبدالجواد الفقى23152

118فؤاد محمد فؤاد محمد سرور23153

134.5فارس مهدى جمعة محمد سرور23154

117فتحي اسامه فتحي مخلوف موميه23155

124كريم احمد محي الدين الزيني23156

122.5محمد السيد امين الزينى23157

102محمد بسيونى المرسى خلف هللا23158

96محمد سامى شوقى فتحى ابراهيم23159

99.5محمد عيد رشاد عبدالغني الرماح23160

92محمد منصور جوده بسيوني خلف هللا23161

135.5محمد منير عبدالونيس عبدالعزيز موميه23162

127محمد ياسر متولى محمود موسى23163

139محمود رمضان علي ابوعوض23164

117.5مصطفى جمعة عبدالتواب احمد23165

124.5نادر سمير صبري شاهين23166

130نادر مهدى عبدالمحسن شاهين23167

125.5ياسر عبدالباعث السعيد الزيني23168

99.5يوسف السيد سعد عبدالجواد الدرينى23169

96.5يوسف جمعة عبدالحميد عبدالقادر الغول23170

107اسراء طارق مرسي محمد23171

120.5اسراء فتحى محمد خليل الخياط23172

133.5اسماء خالد ابراهيم حسنين عليبه23173

102.5اسماء طارق عبدالعظيم الفقى23174

127.5اسماء عبدالرازق فرحات محمد موميه23175

133.5االء السعيد ابراهيم اغا23176

134.5االء عبدالقادر عبداللطيف زيدان23177

131اية ابراهيم محمود خلف هللا23178

132.5اية احمد شعبان احمد عبدالحميد23179

120.5اية على محمد عاشور23180
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130اية ياسر عبدالستار محمد اغا23181

126ايمان انور حسن احمد سليمان23182

137بسمه محمد سرحان اسماعيل23183

135.5حسناء السيد السعيد عبدالعزيز موميه23184

129رانيا وائل عبدالجواد شلبى الزينى23185

99رقيه رباح فتح هللا عبدالمولى غباشي23186

131رنا حسام محمد الزيني23187

135.5روان محمد سعد سالم23188

121.5سمر احمد محمود محمد مرجان23189

110شمس رجب بسيونى خلفه23190

103.5شهد احمد وفا فرحات خلف هللا23191

132شهد جمال عبدهللا عبدالفتاح23192

87شهد رجب بسيوني خلفه23193

131.5شهد عبدالعاطى عبدالمنعم موميه23194

111.35شهد عالء الدين احمد عبداللطيف23195

123.5شيماء السيد احمد على خلف هللا23196

138فاطمه اسماعيل يوسف اسماعيل شرف23197

127منة هللا محمد سرور محمد23198

138.5منى عبدالعزيز نصر محمد السبكى23199

134مي حمدي عزت الجيزاوي23200

130.5ندا رمضان جمعه ابوعوض23201

125ندى بسيونى موسى محمد سرحان23202

127.5نورهان ايمن نور اسماعيل يحيى23203

125.5نورهان عيد عبدالغنى السبكى23204

131.5هاجر محمد اسماعيل مرجان23205

137هدير السيد عبدالنبي عامري23206

134.5وفاء عاشور احمد عاشور23207

135.5ياسمين السيد ابراهيم حسن الزينى23208

137.5ياسمين عبدالقادر حسن سليمان23209

35ابراهيم عبده محمد مصطفى باز23210

106.5احمد حمد السعيد محمد سلطان23211

130احمد ذكى حمادة ذكى محمود الضلعي23212

97.5احمد ظريف محمد ابراهيم اسماعيل23213

61احمد عبدالمطلب عبدالمطلب الفيومى23214

106احمد عنتر عطا رمضان مشعل23215

85احمد مجدى احمد السيد الضلعى23216

69.5احمد محمد عبدالمجيد محمود ناصف23217

117احمد مرضي بسيوني عبدالفتاح الشرقاوي23218
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127احمد نبيه صدقى اسماعيل سليم23219

47اسالم رجب عبدالمنعم احمد القلش23220

81اسالم محمد كامل البيلى بدر23221

108.5اشرف اسامه عبدالحميد عمران الفيومى23222

138انس خالد محمد عطا عازي23223

98جمال حاتم جمال ذكى سلطان23224

130.5حمزة محمد مصطفى صالح عبدالسالم23225

127خالد عصام احمد الخولى23226

133.5زياد نصر سمير محمد احمد الضلعى23227

132سعد عبدهللا مسعد سالم23228

99.5شادى ايمن السيد فتوح فودة23229

130شريف احمد شريف احمد الحناوي23230

107.5صالح عادل صالح الدين عبدالجواد غنيم23231

115.5عبدالرحمن ربيع محمد عبده الضلعي23232

113.5عبدالرحمن فرج محمد عبدالغفار23233

101.5عبدالرحمن هنداوي السيد احمد الضلعي23234

133.5عبدالرحمن وليد صالح الدين عبدالجواد غنيم23235

134عبدهللا رمضان رمضان محمد23236

121.5عبدالنبى عبدالقادر عبدالنبى عبدالغنى ابوعمر23237

110عالء صبرى فؤاد يوسف السيد23238

102.5على حاتم الشحات ابراهيم غازى23239

93عمار محمد عبده محمد عمر23240

107عمر عصام الدين عبدالعزيز احمد المغربى23241

138عمرو احمد محمود احمد مكرم23242

134.5عمرو اشرف مصطفى احمد الضلعى23243

95عمرو عصام الدين عبدالعزيز احمد المغربى23244

99فارس مصطفى عبدالفتاح عبدالعزيز23245

93كريم محمد فرحات يوسف العجان23246

117.5مازن فخر الدين ابراهيم عبدالفتاح الخولى23247

115محمد ابراهيم سليمان الجيزاوى23248

102محمد السيد محمود حسن ابوالنجاه23249

123محمد انور السعيد توفيق جمل23250

135محمد ايمن صبحي احمد على23251

136محمد ايمن مصطفى احمد الضلعى23252

132محمد جمال عواد سليمه23253

94.5محمد حمدى محمود ابراهيم الصعيدى23254

85.5محمد رمضان عدالن محى الدين سليمه23255

130.5محمد سامي قطب حسن الفيومي23256
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89محمد سمارة عبدالونيس هيبة23257

84محمد عبدهللا عيد محمد اسماعيل23258

76.5محمد عبدالمنعم محمد احمد النجار23259

98.5محمد عطا السعيد اسماعيل الخولى23260

128محمد عطا عمر رزق الخولى23261

75.5محمد كمال عطا محمد ابوالورد23262

129محمد مدحت منصور الجيزاوى23263

0من فضلك ضع استمارة غياب23264

122.5محمد ممدوح عبدالقوى ممدوح السيد ابوالجالجل23265

121.5محمد منير ممدوح محمد ابوسن23266

124محمد هاني ربيع احمد السيد حماده23267

132محمود احمد عبدالعال ابراهيم عبدالعزيز نوفل23268

129محمود محمد ابراهيم عطوة ابراهيم23269

87محمود مهدى عبدالحميد محمد حسب هللا23270

110.5مصطفى حسام الدين محمود ممدوح ابوالجالجل23271

117.5معاذ عبدة شوقى شاهين23272

107نادر محمد فرحات يوسف العجان23273

131.5يوسف رضا عبدالمنعم احمد عبدالباعث23274

74يوسف والى محمد يوسف مشعل23275

128اسراء فتوح السيد فتوح فودة23276

128.5اسماء ابراهيم احمد عبدالفتاح عبدالرحمن23277

137اسماء السيد السيد عبدالسالم23278

129.5اسماء شاكر سيد احمد هندية23279

134.5اسماء شمس الدين عزازي محمد عمر ابوسن23280

115.5اسماء عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز مشعل23281

133االء احمد محمود ابراهيم جمل23282

118االء الشحات السعيد عبدالحميد حسب هللا23283

136الزهراء محمد السيد احمد الضلعي23284

129الشيماء على محمد على ابوالهموم23285

133.5الشيماء محمد السيد احمد الضلعي23286

134.5امنية عبيد عمر حسن النجار23287

136.5امنية يوسف احمد عبدالفتاح عبدالرحمن23288

53اية ايمن سعيد سعد الفيومى23289

137اية فتحى ابراهيم عبده عبدالرحيم23290

130اية مصطفى على عبدالرحمن على23291

139ايمان جمال زكريا اسماعيل ابوسن23292

129ايمان ربيع ابراهيم احمد محمد النجار23293

134ايمان رمضان سيد احمد هندية23294
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136.5بسمله حاتم عيد السيد الديب23295

82تسنيم السيد الشحات السيد عطيه عبدالسالم23296

139حبيبة هاني عبدالستار سالمه23297

121حنان ايمن احمد عبدالغفار عمر23298

130دعاء رضا السيد عبدالرسول23299

125دنيا نصر محمود عبدالواحد الشرقاوى23300

130.5سمر حاتم شعبان عمران على23301

134.5سمر محمد مصطفى صالح عبدالسالم23302

134.5سهيلة مفرح دسوقى دعبس23303

131شروق عطية محمد عبده خميس23304

111.5شروق محمد سمير محمد الضلعى23305

88شرين رمضان منعم السيد عاصى23306

112شهد رفعت عباس ابراهيم الضلعى23307

126شهد صابر احمد يوسف االشوح23308

118.5عبير شعبان محمد حسن النجار23309

138.5عال يوسف على يوسف سيد احمد23310

139علياء فرحات سعد حسن درويش23311

116فاطمه الزهراء محمد محمد على الفيومي23312

136.5فاطمه عبداللطيف رفعت الشاملي23313

137فاطمه مصطفى محمود احمد مكرم23314

135.5فرحه محمد احمد عبدالغفار عمر23315

95ماجده الخطيب محمد عبدالعاطي23316

119مى ربيع عطا محمود الفيومي23317

118مى محمد الشحات محمد طه23318

94.5ندا صبرى فؤاد يوسف السيد23319

126ندا عرفان السيد ابراهيم عزب شوشه23320

132.5ندى صابر ابراهيم رشاش23321

133.5ندى على ذكى محمود الضلعى23322

119ندى على فراج الشحات فراج23323

119.5ندى عماد الدين ابراهيم عبدالرحمن23324

133.5نريمان محمد غبد القوى السيد ابوالجالجل23325

98.5نعمه محمود عبدالسالم ابراهيم قريش23326

133.5نورا هشام السيد حسن الفيومى23327

135نورهان ايمن ربيع احمد السيد حمادة الضلعى23328

136نورهان عوض صابر عوض محمد23329

133.5نيرمين عبدالغنى بدر محمد عبدالغنى23330

127.5هاجر محمد محمد محمد سلطان23331

136هبه عصام الدين السيد حسن الفيومي23332
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127وسام عصام على احمد عبدالسالم23333

60.5ابراهيم محمد ابراهيم محمد مصطفي23334

95.5احمد ابراهيم بدير حافظ ابوزيد23335

36.5احمد اسماعيل محمد بسيوني مشعل23336

135.5احمد السيد محمد فهمي موسي23337

135احمد حسام الدين محمد محمد اسماعيل23338

121احمد حسام محمد ابراهيم امين23339

135.5احمد خالد محمد غازى الرماح23340

139احمد خطاب احمد خطاب شعوط23341

132احمد سعد عبدالرازق عبدالرازق سيداحمد23342

91احمد شعبان احمد ابراهيم بسيونى23343

137احمد شعبان سالم على ابوكبشه23344

136احمد عادل مسعود حسن موسى23345

124احمد عبدهللا عبدهللا عبدالباعث شاهين23346

135احمد عبدالنبى احمد عبدالستار موسى23347

132.5احمد عزت عبدهللا عوض احمد23348

135احمد عصام شعبان بسيونى زيدان يحيى23349

137.5احمد عالء احمد ابراهيم موسي23350

137احمد عماد فوزى الشحات موسى23351

127.5احمد محمد احمد فؤاد قنديل23352

135.5احمد محمد بهى الدين محمود عبدالمنعم محمد23353

81احمد محمد سعد محمد السحماوى23354

120احمد محمد فكري احمد شعوط23355

36احمد محمود احمد محمود ابوعكر23356

122احمد مصباح ابراهيم مصباح23357

139.5اسامة محمد على عبدالمطلب يحيى23358

138.5اسامه عابدين عبدالمولي احمد شعوط23359

124.5اسالم سالم فتحى حسن بدوى23360

138.5البراء فايز فوزى عبدالعزيز الرماح23361

129السعيد محمد السعيد علي ابوسمرة23362

73.5السيد عماد محمد السيد الرماح23363

128.5انس رمضان عيد محمد الرماح23364

129بسيم عبدهللا محمد عبدهللا يحيى23365

129.5حازم خالد محمد الشرنوبى جاهين23366

136.5حسام الدين مصطفى محمد وهبه مبارك23367

89.5حمزة عزت ابوالعال مسعود مشعل23368

49.5رامى محمد سعد بسيونى اسماعيل23369

127زياد احمد ابراهيم احمد حجر23370
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83سعد عبدالمقصود سعد محمد السحماوي23371

124.5سمير عادل شعبان عبدهللا ابوسمرة23372

139.5شعبان عادل شعبان يوسف االقرع23373

122.5شعبان محمد عرفه عبدالجواد23374

78صبحى محروس صبحى خليل23375

132صالح الدين محمود عبدالصمد احمد شعوط23376

134.5صالح عماد عبدالبصير فهمي هاني23377

120صالح هانى محمد حسين الصعيدى23378

132.5ضياء الدين سعد رزق سعد موسي23379

117.5عاصم رجب فوزي ابراهيم النورج23380

130.5عاصم سامى شعبان عبدهللا ابوسمرة23381

138.5عبدالرحمن احمد مصباح يحيي23382

128عبدالرحمن سالم ابراهيم عبدهللا يحيى23383

126.5عبدالرحمن سعد على عوض عقل23384

135.5عبدالرحمن عادل محمد محمد يحيى23385

134.5عبدالرحمن فايز محمد محمد عوض الزيات23386

112.5عبدالرحمن ناصر اسماعيل ابراهيم الطنيخي23387

95.5عبدالعزيز حسنى حسن عبده عطاهللا23388

136عبدهللا احمد محمد يحيى على23389

134عبدهللا جهاد ناصر محمد وهبه مبارك23390

139عبدهللا محمد عبدهللا سيد احمد سيد احمد23391

135.5عبدهللا محمد عبدالنبي ابراهيم23392

85عبده مدحت عبدالنبي عطية عوض23393

116.5عز الدين رمضان عز الدين عزت محجوب23394

122.5على اسالم شعبان منتصر عبدالجواد23395

132.5على رافت محمد ابراهيم حنفى23396

48.5على محمد محمد ابراهيم على23397

139.5عمر مصباح محمد ابراهيم عميش23398

65عمرو خالد حلمي عبدالنبي منتصر23399

135عمرو طه عبدالستار محمود الشيخ23400

138.5فارس محمد عبدالمجيد محمود عكر23401

126ماهر محمد احمد احمد الخواص23402

137.5محمد ابراهيم شعبان يوسف االقرع23403

128محمد ابراهيم عصران عبدالرحمن خلف هللا23404

137محمد احمد ابراهيم بيومى محمد23405

126محمد احمد احمد محمد الشباسى23406

108محمد احمد طلبه عبدالمولى يونس23407

55.5محمد احمد محمد محمد يحيى23408
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101محمد السعيد احمد عبدالحليم االقرع23409

138محمد السعيد محمد بيومى شهاوى23410

121.5محمد خليل السيد محمد حسين موسي23411

139.5محمد رجب محمد عبدالنبي بدوي23412

128محمد رزق محمود مصطفى السماحى23413

114.5محمد رضا محمد علي ابوشعيشع23414

103محمد رمضان فرج عيسوى عبده23415

102.5محمد سمير السيد ابراهيم23416

126محمد صابر عبدالمطلب عبدالسالم محمود23417

115.5محمد مراد عبدالعليم ابراهيم عيسى23418

99محمد هانى بسيونى غريب محمد فراج23419

124محمود احمد على احمد حجر23420

138محمود السيد محمد السيد شريف موسى23421

137.5محمود باسم محمد محمد موسي23422

135.5محمود بدر محمود بدر سلطح23423

138.5محمود زايد ابراهيم احمد امين23424

134محمود صالح محمد على ايوب23425

132.5محمود عبدالنبي محمود رجب النورج23426

111.5محمود محمد ابراهيم عوض الشرقاوي23427

124محمود محمد ابراهيم محمود ابوسمرة23428

113.5محمود محمد سعد عبدالمطلب محمود23429

93محمود محمد محمد محمد ابراهيم23430

115.5مصطفى ابراهيم مسلم عطاهللا مدكور23431

139مصطفى السعيد عبدالرازق محمد الشاذلى23432

29مصطفى عبدالعزيز السيد بسيونى شعوط23433

138.5مصطفى محمد حلمى عبدالحليم االقرع23434

130.5مينا ايوب عوض هللا حبيب سعد23435

76نادر ذاكى عبدالنبى محمدفتح هللا23436

110.5نبيل شوقي نبيل السعيد الجندي23437

93.5نور رضا بدر محمد حموده23438

125هادى فرحات زكى حسين23439

83هيثم خالد فرحات محمد بسيوني23440

139وائل محمد بسيوني يوسف كريكر23441

109وليد بدر عبدالنبى عبدهللا23442

88.5يسرى محمد فتحى جميعى23443

103يوسف ابراهيم السيد احمد الجندى23444

139يوسف احمد يوسف عبدالمقصود غالب23445

136.5يوسف على يوسف الصاوى دياب23446
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129يوسف محمد يوسف عبدالونيس عبدالعزيز23447

139يوسف محمود محمد غازى الرماح23448

121يوسف ناجي حسين عبدالرازق ابوالسيد23449

130.5ابتسام عماد عبدالبصير فهمي هاني23450

139اسراء جمال عبدالصمد حامد موسى23451

139اسماء حاتم السعيد محمد كريكر23452

136.5اسماء رضا محمد طلحه احمد موسى23453

139اسماء رمضان السعيد عبدالتواب موسى23454

139اسماء عطية جالل علي يونس23455

137اسماء فوزي عبدالجواد محمد شاهين23456

139اسماء مجدي عبدالعزيز محمد شعبان23457

117.5االء احمد محمد محمد يحيى23458

139االء الحسيني محمود سليمان العطار23459

138.5االء هشام احمد محمد اغا23460

139.5الزهراء ايمن على قطب موسى23461

139امانى احمد محمد احمد موسى23462

139.5امل محمود محمد بسيوني منمصور23463

139امنيه سعد بدر رجب سلطح23464

139.5اميره محمود عبدالسالم محمد شعوط23465

22امينه احمد مختار عبدالفتاح شرف23466

132ايمان الحسيني عباس متولي دياب23467

102ايمان السيد سعد عبدهللا القمحاوى23468

138ايمان سمير رزق ابراهيم يحيى23469

134ايمان شعبان محمد بسيوني منصور23470

138.5ايمان محي عبدهللا عبدالباعث شاهين23471

134ايمان يوسف فريد عباس هاني23472

139ايه محمد احمد عبدالرحمن موسى23473

136.5حنان الحسينى محمد سالم االقرع23474

137حنان محمد نجاح احمد عبدالرازق23475

138.5حنين حسام محى الدين احمد ابوسمرة23476

135.5حنين رافت رجب موسى ساطح23477

136حنين محمد حلمي عوض موسي23478

134.5خلود عبدالنبي محمد عبدالنبي البدوي23479

139راندا الحسينى محمد ابراهيم يحيى23480

139رحاب محمد جابر بسيونى عبدالرازق23481

139رضوي اشرف احمد صالح الدين الشاذلي23482

139ريم اسامه محمد محمد عميش23483

138.5ريهام سمير عبدالغنى محمد سالم23484
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139سارة عرفه رمضان عرفه الخولي23485

137ساره ايمن بدر عبدالمطلب يحيى23486

137سالي محمد عبدالغني ابراهيم شاهين23487

139سالى محمود رمضان محمد الدسوقى23488

124.5سعاد عبدالنبي زين العابدين السيد خطاب23489

139سماء ايمن احمد خطاب شعوط23490

136.5سميرة عبدالعال السيد ذكي ابوشنب23491

137.5سها عبدالفتاح محمد بيومى محمود23492

124سهيله ايهاب محمود محمود خلف هللا23493

139شروق احمد محمود عبدالرحمن موسى23494

138.5شروق حسن عبداللطيف حسن موسي23495

139شروق رافت فرحات فتح هللا الرماح23496

138.5شروق محمد الحسينى جالل السيد ابوحسين23497

89شروق محمد سعد عبدالعليم ابوالعطا23498

137شروق محمد عبدالرازق عبدالرازق سيداحمد23499

138شهد اسامه على عبدالمطلب يحيى23500

115شهد الحسينى رمضان الحسينى جابر23501

138.5شهد السيد ابراهيم بسيونى ابوابراهيم23502

136شهد سالمة يوسف على يوسف23503

138.5شيماء اشرف علي عوض العطار23504

137شيماء حسن ممدوح حسن هاشم23505

139شيماء رمضان محمد ابراهيم هاني23506

136علياء ايمن محمود الصاوي موسي23507

138.5علياء مصطفي فتحي محمد ابوسمرة23508

135.5فاطمة الزهراء متولي عبدالوهاب ابراهيم متولي23509

137لبنى سعد صالح اسماعيل سلطح23510

131مارينا حبيب وهبه حبيب سعد23511

135منة هللا بدر محمود بدر سلطح23512

133.5منه هللا عبده اسماعيل محمد احمد23513

137.5منه هللا محمد محمد حسن عبدالرحيم23514

136.5منه هللا محمود صالح كمال غازى23515

136منه عماد حنفي عبدالستار فارس23516

139مى حسين محروس عبدالونيس بسيونى23517

126ميادة سعد عنتر محمد سيد احمد23518

134ندا رجب حسن حسن الجمال23519

127.5ندى ابراهيم فريد محمد ابوابراهيم23520

133ندي ايمن عطيه علي السحماوي23521

139ندى محمد اسماعيل خميس عبدالهادى23522
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128نور الهدي الشحات رمضان محمود العجوزه23523

139نور محمد تاج الدين عنتر الشرنوبي23524

136.5نورهان حماده محمد السيد الرماح23525

132نورهان عبدالمجيد يوسف على ابوزيد23526

136نورهان محسن صالح الدين الشرنوبى23527

101نورهان هشام عبدالعزيز ابراهيم يونس23528

105.5نيرة عبدالعزيز سعد محمد السحماوى23529

124.5هاجر احمد صالح عوض شعوط23530

134هبه السيد صالح زيدان يحيي23531

136.5هبه بسيوني محمد بسيوني اسماعيل محمد23532

127.5هبه عيد جمعه يوسف نعيم23533

134.5هبه وليد احمد زينهم احمد23534

136.5هدى فتحى عبدالعاطى على فرج23535

138.5هناء السعيد محمد متولي ابوسمره23536

138.5ياره محمد جمعه بيومى محمد23537

139ياسمين عادل علي عبدالصمد شعوط23538

137.5ياسمين على سيداحمد عبدالرازق سيداحمد23539

43ابراهيم السيد ابراهيم السيد حجاج23540

122ابراهيم رمضان مرسى حسن العباسي23541

90احمد السيد ابراهيم محمد حسين23542

78.5احمد السيد مصطفى السيد محمود23543

131احمد انور احمد ابراهيم الخرقاني23544

131.5احمد حمدى عبدالمنعم عبداللطيف عطيه23545

130.5احمد عبدالعزيز محفوظ ابراهيم مروان23546

119.5احمد عالء على عبدالحميد عيد23547

127احمد نصر الشناوى ابراهيم الخرقانى23548

88.5احمد نصر عطيه سيد احمد ابوغالي23549

92اسالم محمد رمضان السيد الحمامي23550

58.5اسالم وليد شعبان السيد ابوحسين23551

117.5ايمن ياسر حسن نصار حجاج23552

89رامي عبدالقادر عبدالحميد حسن جمعه23553

43.5رياض رشاد فتحى قطب ابراهيم23554

78زياد محمود صبري محمود رجب بالل23555

39عادل ناجي ناصف عبدالجواد الرماح23556

76عبدالرحمن السيد احمد السيد الخولى23557

120عبدالرحمن على كمال الصاوى باز23558

77عزت محمود سيد احمد محمود يونس23559

107.5على جمعه اسماعيل على العباسى23560
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115كريم رضا على غازي الحليسى23561

95محمد السيد مصطفي السيد محمود23562

135.5محمد ثروت عطيه عبدالستار خضر23563

136.5محمد جمال السيد محمد سكران23564

73محمد جمال بسيوني عبدالعزيز عزام23565

90.5محمد جمال عادل محمد محمد عبدالغفار23566

116محمد حمدى بسيونى غازي بسيوني الجبالى23567

71.5محمد عبدالعال سعد عبدالعال غازي23568

108.5محمد فريد ابراهيم عبدالعزيز نوفل23569

99محمد فوزي امام السيد احمد الحمامي23570

73محمد محمود عبدالرحمن الدسوقى حجاج23571

116محمد مدحت عبدالحميد حسن الصاوي23572

125.5محمد ناجى ابراهيم شهاوي الحداد23573

111.5محمد هشام الشناوي محمد عيد23574

128.5محمد ياسر احمد عوض ابوسالم23575

123محمود ابراهيم ابراهيم محمود قطب حجاج23576

19محمود احمد السيد رفاعي غنيم23577

109محمود هشام الشناوي محمد عيد23578

77.5مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عماره23579

124مصطفي احمد محمد محمود غازي23580

36.5مصطفى السيد محمد السيد شعبان23581

66.5مصطفى محمد محمود عطا هللا البسطويسى23582

113معتز منصور هيبه شاهين ابوحويج23583

127.5نادر وديع يواقيم فريد بشاره23584

128.5ياسر عبدالصمد اسماعيل عبدالجليل الفولي23585

125يوسف عبدالحميد برهوم مصطفي باز23586

138اروي حسام الدين محمد السيد شاهين23587

71اصاله ابوزيد عبدالمنعم ابوزيد حجاج23588

135.5االء عزت سعيد قطب سعد23589

131اماني ابراهيم محمد محسب عماره23590

108.5ايمان ربيع مرسي احمد االسطى23591

137ايه السعيد محمد فتح هللا غازي23592

124.5ايه عالء صبحى نصار حجاج23593

117.5ايه ماهر مصطفي ابراهيم شلبي23594

137بسمله حامد محمد محمود اسماعيل23595

110.5حبيبه محمد سعيد سعد قطب الفيومى23596

107حسناء حسن اسماعيل حسن غازى23597

136.5حنين عنتر علي محمود الجلمه23598
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129.5خلود احمد طلب اسماعيل اللقانى23599

125.5خلود عبدالنبي عيسي السيد23600

125دنيا وجيه محمد عبدالجواد الرماح23601

117دينا ابراهيم سعد ابراهيم فتح هللا23602

137رغده ربيع ابراهيم قطب سعد23603

134.5روان حماده عبدالحميد محمد راجح23604

134روان عيسي احمد محمد جمعه23605

137رويدا عالء السيد محمود عبدالغنى23606

135ريهام فوزى محمد علي الفقي23607

138.5ساره احمد عبدالغفار محمد الغندور23608

133ساره السيد اسماعيل قطب الفوال23609

127.5سالي سامح سمير يواقيم بشاره23610

123سمر فايز سعيد قطب سعد23611

63.5سهير انور عامر ابراهيم خضر23612

129.5شمس مجدى السعيد سليمان سليمان السيد23613

138شهد ابراهيم محمد ابراهيم الخرقانى23614

96.5شهد عبدالحميد محمد علي ابوالخير23615

93شيماء علي محمد علي الفقي23616

123.5ضحي ناجي عبدالعزيز القلماوى23617

139.5كرم شكري حامد صالح غازي23618

109ليلى محمد محسن عبدالحميد باز23619

52.5ملك ايمن مكرم فرج الحليسى23620

128.5منة السيد محسن عبدالحميد باز23621

139.5منه جميل محمد عبدالقادر سالم23622

91.5نرمين عبدهللا السيد محمد هنطش23623

139هبه حاتم كمال محمد ابوسالم23624

59هدير وفا عبدالعاطى احمد بسطويسي23625

62.5احمد خيري حامد موسى خضر23626

53احمد عماد سعد عبدربه ابوطالب23627

74.5احمد كمال فتحى السيد عيد23628

112.5بسيوني رمضان السيد احمد دبور23629

122.5محمد احمد ممدوح محمد ابوالغيط23630

86.5محمد السيد فتحى السيد حسن23631

80.5محمد ايمن حامد عبدالحميد عيد23632

79محمد مصطفى فوزى عبدالغنى بركات23633

63.5محمد موسى نجاح عشماوى عطيه23634

136محمود احمد محمود بحيري23635

136.5محمود فؤاد عبدالمولى محمد سيداحمد23636
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79ياسين يحيى عبدالعزيز رمضان23637

131.5اسراء على ذكى على ابوطالب23638

138.5اسماء محمد حسنى محمد ابراهيم بحيرى23639

130اسماء محمد صبري محمد ابوطالب23640

138االء محمد حمود شريف23641

139.5امنيه السيد ذكى على ابوطالب23642

113رنا منير على عبدالحليم الجمل23643

103.5سومية عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم جوهر23644

128.5مريم محمود حمود محمود شريف23645

136مى خالد احمد محمد الرموسى23646

84.5والء اشرف عبدالحميد محمد الرموسى23647

117.5احمد سمير عبدالستار محمد جنيدي23648

115احمد فايز محمد السباعي شحاتة23649

134.5اسالم حامد مصطفى حامد عبده23650

118اسماعيل السعيد اسماعيل عبدالعزيز رمضان23651

56.5اشرف السيد محمود السيد محمد حجازي23652

98.5حاتم السيد محمود السيد محمد حجازي23653

135.5حسين محمد احمد حسين مدكور23654

138خالد الشحات يوسف يوسف محمود23655

136خالد شعبان عبدالدايم عبدهللا جاد23656

113.5راشد مدحت راشد فؤاد عيسي23657

138سليمان سامي سليمان احمد ابوسليمان23658

106.5صيام عبدالنبي عبدهللا رمضان السقا23659

132طه عبدالباسط طه الحسيني عبده23660

137.5عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن عبدالقادر جاد23661

120عبدالرحمن عبدالحي شعبان محمد الشاذلى23662

139عبدالرحمن عبدهللا فهمى عبدهللا محمد23663

134عبدالرحمن منظم حسن عبدالباقي ابوعطيه23664

109عبدالرحمن نبيل شوكت عبدالرحمن مصطفى عبده23665

106عبدالعزيز عالء محمد عبدالعزيز رمضان23666

136عالء عبدالسميع عبدالدايم عبدهللا جاد23667

137علي حبشي محمد علي ابوحسين23668

138.5عمار عبدالرؤف محمد عبدالرؤف جنيدي23669

138.5عمر شعبان علي عبدالهادي الحصري23670

117.5كريم محمد السيد محمد البربرى23671

87مازن اشرف عبدالعاطى عبدالمنعم السباعى23672

138.5محمد السعيد محمد علي جنيدي23673

124.5محمد الشحات محمد عبده الشاذلي23674
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132محمد رفعت عبيد عبدالرحمن عبده23675

122.5محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز رمضان23676

110محمد عبده احمد محمد عبده23677

95.5محمد فايز عبدالقادر يوسف عبده23678

133محمد مسعد عبدالوهاب عبدالمولي البربري23679

134.5محمد وليد توفيق عبدالحميد جنيدي23680

138.5محمد وليد محمد احمد رضوان23681

114.5محمود خالد عبدالباعث محمد البسيوني23682

129محمود طلعت فريد عباس السيد23683

120محمود عبدالمنعم محمود عبدالوهاب ابوعطية23684

139مصطفى كمال عبدالعزيز اسماعيل عطيه23685

130.5يوسف محمد عبدالمجيد عبدالباعث محمد23686

139.5اسراء السيد محمد حامد عبده23687

139اسراء علي الدين محمد علي حسين23688

128اسراء ياسر عبدالمنعم عبدالوهاب ابوعطية23689

120.5اسماء ابراهيم عوض محمد حجازى23690

133.5اسماء حمدى عطيه عبدالجليل احمد23691

139.5اسماء عبداللطيف السيد اسماعيل عطية23692

139اسماء مفرح عبدالعاطي محمد عيسي23693

132.5االء عماد رمزى عبدالمنعم عطيه23694

137.5االء مجدي مصطفي راغب عطية23695

125اماني عماد رمضان عبدالعاطي عرفة23696

137ايمان ابواليزيد عبدالمنعم ابواليزيد محمود23697

127ايمان السعيد عنتر محمد مصطفي عبده23698

132.5ايمان شعبان بسونى سليمان عطية23699

115ايمان صابر عبدالعزيز عبدالقادر عيسى23700

123.5ايه محمد عبدالباقي عبدالصمد عالم23701

125.5دعاء مجاهد السيد احمد شحاتة23702

136رجاء محمد بدر محمد حجازى23703

107.5ريم مصطفى طه ابراهيم عبدهللا23704

125سارة طه محمد طه ابراهيم عبدهللا23705

126.5سعاد نصر عبدالسميع عبدهللا جاد23706

134شروق عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن كحلة23707

127.5شهد احمد نصر عبدالمطلب الصروي23708

134شهد مفرح عبدالحليم عبدالتواب عطية23709

136.5شيماء الشحات التهامى ابراهيم عطية23710

125علياء احمد عبدالحميد محمد مصطفي23711

126.5علياء حسن السيد محمد محمد البربرى23712
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138.5غادة ريحان عوض حميده عزيز23713

137غاده فرج عطيه علي علي غالب23714

139.5فاطمه الزهراء محمد سيد احمد عبدالقادر عطيه23715

128.5لمياء مصطفى السيد محمد ابوسليمان23716

139.5مريم ضاحى سعد عبده يوسف23717

135ملك ابراهيم محمد محمد االباصيرى23718

128.5منار عبدهللا طه الحسيني عبده23719

139.5منال عالء ابراهيم زيدان مدكور23720

133.5منة هللا ابراهيم خليل ابراهيم عبدربة23721

133منة هللا محمد مصباح محمد البربرى23722

139مي احمد عوض حميده عزيز23723

131.5ناريمان سامى جادهللا بدر23724

139ناريمان عطية عبدالمجيد عبدالجواد الجرن23725

128.5ندى كمال عطيه علي غالب23726

129نورهان محمد ابراهيم عبدالقادر منصور23727

102نيرة محروس عبدالباقى عبدالخالق23728

128.5هاجر كمال عبدالوهاب عبدالمولى البربرى23729

128والء اشرف اسماعيل عبدالمولى البربرى23730

125.5ابراهيم حسن محمد سليمان23731

100ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العبد23732

80ابراهيم محمود احمد شيبون عوض23733

127.5احمد حمدى محمد مرسى23734

138.5احمد رجب عبدالونيس جمعه23735

139احمد رضا ابراهيم حسن ابوعبدهللا23736

130احمد صابر احمد محمد التراس23737

138.5احمد محمد عبدالجواد فتوح عبدالجواد23738

123.5احمد ناجى فؤاد سيداحمد دوير23739

95.5اسالم محمد ظريف عبدهللا محمد23740

137.5اسالم محمد عبدالعزيز عبدالمجيد23741

134.5السعيد محمد السعيد ابومجد23742

127.5السعيد محمد السعيد محمد عبدهللا23743

131.5ايمن مرتضى صبرى رضوان عتمان23744

96خالد عنتر محمد عميرة23745

137سعيد ايمن السعيد محمود على23746

132صبرى عبدالعزيز محمد ابوخليفه23747

138عادل عبدهللا عبدالواحد عبدهللا23748

139عبدالرحمن احمد محمد ابوعبدهللا23749

128.5عبدالرحمن عزت ابراهيم الشرقاوى23750
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127.5عبدالرحمن محمد احمد السيد عيسى23751

132عبدالرحمن محمد بدران عبدالجواد عتمان23752

82عبدالرحيم نبيل عبدالرسول غازى23753

121عبده عنتر محمد عبدالفتاح غنيم23754

137علي السيد علي عدالن قيقي23755

139عمار كمال بسيونى بسيونى شهاوى23756

113.5غازى حمدى غازى محمد غازى23757

134.5فارس عادل عاطف دوير23758

134.5كامل كريم كامل عبدهللا23759

138كامل نشات كامل عبدهللا البرى23760

132.5مجدى صابر عبدهللا عبدالقادر دبور23761

136محمد ابراهيم السعيد ابراهيم االلفى23762

131.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم عبدالسالم23763

115محمد احمد ابراهيم عبدالعزيز العبد23764

132.5محمد احمد شعبان احمد فرج23765

134.5محمد بركات محمود شعبان23766

137.5محمد بسيونى احمد حسن قمبر23767

139.5محمد رمزى السيد حسن السيد23768

112.5محمد سامى فرحات عباده جمعه23769

136محمد سمير محمد السيد السباعى23770

128محمد طلبه عبدالعاطى عبدالصمد السروجى23771

136.5محمد ظريف ابراهيم مرسى عتمان23772

102محمد عبدالسالم محمد عبدالسالم رزق23773

137.5محمد عيسى عبدالنبى الدبور23774

138.5محمد مجاهد حسن محمد زغلول23775

138.5محمد محمود احمد جاويش23776

135محمد محمود فتحى عبدالمجيد دوير23777

126محمد ناصر احمد السيد عبدالمقصود عيسى23778

88.5محمد وليد رفاعى حجازى ابراهيم23779

134.5محمد وليد مصطفى ابوالخير23780

133.5محمود ابراهيم محمد نعيم23781

133محمود احمد عبدالمنعم االلفى23782

135محمود سعد عطيه على دوير23783

138.5محمود شحاته شحاته ابراهيم عيسى23784

102محمود عبدالعزيز محمد ابوخليفه23785

139.5محمود محمد بدير محمد يوسف23786

136محمود محمد فكرى الشرقاوى23787

137.5محمود محمد محمد عبدالمجيد23788
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135.5محمود مسعد السيد ابراهيم ابومجد23789

129محمود هشام عطيه ابراهيم دوير23790

138مصطفى حسن طلعت امان23791

136.5مصطفى محمد عطيه حافظ جنيدى23792

123.5ممدوح عادل ممدوح على مطر23793

129وليد سالمه احمد ابراهيم شريف23794

132.5يسرى فتحى يسرى عبده قطايه23795

137.5يوسف عالء عبدالهادى عبدالهادى دوير23796

131اسراء بديع رزق ابوحجاج23797

138.5اسماء بديع عبدهللا مرسى عتمان23798

136اسماء صابر احمد محمد التراس23799

137اسماء وائل عبدالنبى ابوالفتوح بيومى عالم23800

130.5امل خيرى رمضان غزى23801

138.5امنية خضر يوسف على خضر23802

138.5ايمان محمد عبدالفتاح عيسى23803

138.5ايه السيد عبدالقادر محمد يوسف دوير23804

138.5ايه خالد عبدربه العبد23805

132ايه زكى محمد زكى حجازى23806

137.5ايه عبدالسالم محمد عبدالسالم رزق23807

119.5ايه عوض فاروق عبدالرحمن23808

137.5بدرية احمد احمد حجازى عثمان23809

138بهيه رجب عبدهللا محمد فرج23810

138.5دينا محمد فايز محمد عيسى23811

138.5روضة عبده خليفه ابوخليفه23812

138.5زينب محمد السعودى محمد الطويل23813

137.5سارة احمد ابراهيم عبدالعزيز العبد23814

138ساره جهاد محمد بدرالدين23815

101ساره حاتم محمد بسيونى23816

139.5شروق عادل محمود قنديل دوير23817

136شمس صابر محمد عثمان عيسى23818

136.5شهد ابراهيم محمد محمود محمد صباح23819

134.5صابرين خالد عبدالعظيم قطايه23820

134عايدة فريد حسين محمد البرعى23821

133عبير عوض شعبان يوسف عيسى23822

135فاطمة الشحات احمد عبدالفتاح غزى23823

130فاطمة شوقى سيد احمد محمد23824

129مريم عبدهللا ابراهيم حجازى اللحام23825

136.5مريم محمد السعيد محمد عبدهللا23826
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138منة عبدالنبى سعد مبارك23827

137.5منةهللا السعيد رجب محمد حمد23828

136منه محمد عبدالرسول عبدالرحيم23829

136ميرنا ساجد جمال عثمان عيسى23830

138ندى بسيونى محمد عبده بسيونى23831

130.5ندى محمود محمد عبدهللا على23832

131.5نرمين محمد عبدالعاطى عبده عزام23833

108.5نهله عزت السيد مصطفى23834

128نورا سعد عبدالجواد سعد رمضان23835

137.5نورهان ابراهيم عبدالكريم ابراهيم عيسوى23836

139.5نورهان بدوى عبدالستار ابراهيم دوير23837

134.5نورهان سعد عبدالقادر دوير23838

137نورهان محمد جمال شعيره23839

138.5هاجر حاتم حمدان عوض السيد23840

138.5هاجر عصام محمد فرج الحصاوى23841

139.5هايدى هشام السعيد دوير23842

137.5هدير خالد عبدالجواد الطحان23843

138هناء شعبان محمد شعبان23844

130.5هند سامى محمد عبده عيسى23845

135.5ياسمين محمد صالح رفعت رضوان23846

133ابراهيم مجاهد على سعد23847

135احمد سامى يوسف محمد سعد23848

136.5احمد محمد خيرى ابراهيم سعد23849

125.5احمد هشام على محمود الصبرى23850

133حسام بدوى محمد السعيد سليمان23851

130.5صالح عبدهللا محمد سعد23852

130طارق عزمى محمد السعيد عشماوى23853

113عبدالرحمن على عادل على شعوط23854

131.5عبدهللا سالمة رمضان ابوالبقا23855

138.5فارس محمد صادق راشد شعوط23856

99محمد على شعبان محمود محمد23857

137محمد مراد محمود سليمان ابراهيم23858

136محمد وحيد عبدالعاطى عبده سعيد23859

137امنية كمال عبدالعاطى عبدة سعيد23860

133ايمان صبرى عبداللطيف ابوغنيمه23861

137.5حنين رجب محمد محمد عبدهللا23862

130.5حنين رضانه السعيد حافظ حسين23863

137.5دنيا احمد عبدالعزيز ابوالبقا23864



كفرالشيخ1/27/2020

Page 618

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

137سحر محمد السعيد سليمان عشماوى23865

129عال محمد السيد محمد مرسى23866

137مريم عمران فوزى عطية سعد23867

122.5منةهللا نزية قمر عبدالحميد جمعة23868

138.5مى على السعيد سعد23869

133.5مى مصطفى محمد سعد23870

136.5ندى وليد قاسم الطوخى23871

136.5نعيمة ايمن الصبرى محمود23872

136.5نور هان عبدالسميع انور سعد23873

138نورا محمد السعيد رمضان23874

137وفاء ابراهيم ابراهيم محمد منصور23875

137ياسمين محمد عطيه حجازى عثمان23876

107.5ابراهيم محمد ابراهيم حسن ابوعمر23877

80.5احمد السيد احمد السيد ابوحميد23878

124احمد بسيونى الششتاوى بسيونى23879

126احمد خالد ابوالعنين عبدالحميد23880

101احمد خالد ابواليزيد محمد كروان23881

121احمد سعد محمد عبدالمجيد الحنبلى23882

137احمد صالح احمد حسن المالكى23883

86احمد عطية عبدالمعطى الصاوى صبح23884

117.5احمد محمد على جاد ابوشنب23885

112.5احمد محمد مخلوف محمد عبدالمولى23886

74ايمن محمد فتحى محمد حسين23887

102.5ايهاب محمد عبدالرؤف محمد عطيه الحداد23888

131.5بسيونى شريف بسيونى خليف23889

98سعد مصطفى السعيد احمد الكالف23890

89سليمان ابراهيم سليمان ابراهيم بدر23891

93.5عادل عصام احمد محمد ابوحميد23892

103.5عبدالرحمن الشحات سعيد حسن كدش23893

96عبدالفتاح محمد ناجى محمود سرحان23894

101عبدهللا ابواليذيد عبدهللا حسن ابوحميد23895

91.5عبدهللا رزق مبارك حسين الشيخ23896

136.5عبدهللا محمد اسماعيل ابراهيم ابوشاهين23897

99.5عبدالمولى احمد مخلوف احمد البندارى23898

86.5عمار محمد احمد السيد ابوحميد23899

87.5عمرو السادات احمد حسين دياب23900

138محسن محمد عبدالحميد حامد بدرالدين23901

114.5محمد ابراهيم الصغير ابراهيم المكاوى23902
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94محمد السعيد السيدمحمد عبدالعزيز الجوهرى23903

51.5محمد السيد راغب ابراهيم فواز23904

67.5محمد الشحات عبدالرحمن محمد الحميدى23905

79.5محمد حسن محمد عبداللطيف23906

79محمد حسن محمود محمود بدر23907

74محمد رجب محمد رزق23908

119.5محمد سامى محمد عبدالرحمن فواز23909

133.5محمد شفيق صالح محمد سليمان23910

119.5محمد عبدالحميد ابراهيم محمد كروان23911

70محمد عبدالخالق محمد عبدالخالق فواز23912

138محمد عبدالفتاح ابواليزيد كروان23913

103.5محمد عيسى بهجات عيسى طه23914

99محمد محمود احمد محمود بدر23915

129محمد وحيد محمد بسيونى ريان23916

112محمود احمد فتحي محمود مسعود23917

94محمود عبدالفتاح عبدهللا عبدالغفار خليفة23918

131معتز توفيق راضى مبروك شاهين23919

98.5وليد محمد على راشد الحسانين23920

119ياسر الدسوقى عبدالعزيز يوسف مخلوف23921

118يوسف حسينمخلوف محمد عبدالمولى23922

121.5اسراء عوض بسيونى مرعى23923

137.5اسماء بهجت بهجات عيسى طه23924

127.5اسماء محمد ابراهيم محمد شومان23925

134اسماء نجاح محمد عبدالفتاح بدر23926

136.5اسيا محمد جالل احمد ابوعامر23927

122الفت خالد صبرى محمود على23928

134امنية اشرف محمد سعد ابوعامر23929

131.5امنيه عبدالفتاح مطاوع مطاوع بدر23930

133امنيه عالء محمد عمر شهاب23931

131.5اميره محروس محمد حسن مبروك23932

133.5ايات محمود عبدالسالم احمد النجار23933

138.5اية احمد عبدالمجيد حامد بدر الدين23934

135.5ايمان ابراهيم محمد السيد السودانى23935

137ايمان احمد محمد شعبان ابوسالم23936

135.5ايه محمد احمد حسن المالكى23937

111ايه مصطفى عيسى مصطفى يقطين23938

122حبيبه السعيد محمد القرضاوى23939

138.5حنين اشرف فتحى محمود درويش23940
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128دعاء عاطف ابوشعيشع الصاوى صبح23941

122دينا حمادة انور محمود درويش23942

138.5دينا عبدهللا عامر محمد عامر23943

89.5دينا محمد صالح محمد الشافعى23944

135رانيا محمد قطب عبدالعزيز الجمال23945

139.5رقيه احمد محمد عبدالرؤف حفينه23946

131.5رنا فوزى احمد محمد الشرقاوى23947

133.5ريم رشاد بسيونى حامد السمادونى23948

137.5ريهام عبدالعزيز محمد عبدالرحيم غريب23949

135.5ريهام محمد سالم عبدالمجيد الحنبلى23950

138ريوان عبدالمجيد السعيد محمد الحنبلى23951

139.5زينب عبدالفتاح ابواليزيد كروان23952

125.5سميحه حماده عبدالمنعم عبدالمحسن الجزار23953

132سميه عماد احمد محمد حجاج23954

115شروق احمد معوض احمد المكاوى23955

138شهد خميس محمد حامد ابوشنب23956

137.5شهد فتحى محمد على الصعيدى23957

123.5شهد محمد محمد حسن احمدين23958

131.5شيماء السعيد محمد سعد عرفه23959

96.5صابرين صافي ممدوح الشيوي23960

130.5علياء محمد على محمدالحميدى23961

125كوثر كمال عبدالمقصود ابرهيم العالم23962

133مروة مدحت محمد محمد خفاجى23963

132.5مريم حامد عبدالحميد حامد بدرالدين23964

118.5ملك زغلول السيد عبده23965

130منة هللا ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم حفينة23966

133.5ندا ابراهيم السيد محمد الجرف23967

137.5ندى ربيع محمد حامد ابوالعنين23968

126.5نسمه خالد السيد محمد عبدالعاطى23969

128.5نهال ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم حفينة23970

137.5نورا احمد محى الدين حفينة23971

136نورهان محمد نصر عبدالمعطى الغرباوى23972

136هاجر مختار عبده عبدالقادر ابوحسين23973

128هايدى السعيد حامد بسيونى السمدونى23974

129.5هايدى محمد عبده محمد ابوعسل23975

126.5هدير محمد بسيونى ابراهيم الشيوى23976

117.5ياسمين عماد احمد محمد حجاج23977

134ياسمين فوزى محمد محمد بدر23978
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130ياسمين وائل جبر ابواليزيد بدر23979

109.5ابراهيم رجب فريد اسماعيل القرضاوى23980

101ابراهيم طاهر ابراهيم موسى23981

111ابراهيم عاصم ابراهيم احمد تراب23982

106ابراهيم نصر عبدالسميع محمد سالمه23983

99احمد ابراهيم سعيد محمد بسيوني دبوس23984

105.5احمد احمد محمد موسى العبد23985

127احمد اسماعيل محمد اسماعيل دبوس23986

115.5احمد اسماعيل محمد عبدالرحمن رزق23987

121احمد بسيوني بسيوني سعيد راشد23988

108.5احمد رجب الشناوي اسماعيل عبدالخالق23989

120احمد رمضان اسماعيل احمد القبالوي23990

127.5احمد رمضان عبدالعزيز محمد عيد23991

125احمد سامح عبدهللا بدر محمد23992

54.5احمد سعد مصطفى سعد خضير23993

125.5احمد سعيد احمد عبدالجواد ابوشريف23994

95.5احمد سعيد محمود محمد الفضالي23995

100.5احمد عادل عزت محمد الفحل23996

115.5احمد محمد محمد سالمه23997

82احمد محمود قطب الشاملي خطاب23998

111احمد ناصر رمضان صادق القرضاوى23999

111احمد ياسر احمد زيدان24000

90اسالم رضا عبدهللا عبدالفتاح عبدالحليم24001

55اسالم وليد عبدالملك حجازى عبدالخالق24002

124.5اشرف عاصم عبدهللا عبدالنبى وهدان24003

120انس احمد احمد علي النقيب24004

134بسيونى محمد بسيونى النمكى24005

135حازم محمد سعيد محمد راشد24006

133حسام صابر ابراهيم شلبي منتصر24007

113.5حسن محروس حسين تراب24008

103.5حسني خالد رمضان السيد سالمه24009

119.5خالد شعبان يوسف شعبان القبالوي24010

124.5خالد عبدالناصر اسماعيل محمد نجلة24011

128.5رجب السيد سعيد محمد شريف24012

83زياد عصام عزت محمد محمود رزق24013

104زياد محمد مختار احمد عبدالعزيز24014

103زياد ياسر سعيد العماوي24015

124سعيد فرج سعيد فرج سعيد24016
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131سعيد وليد سعيد محمد راشد24017

130سيف الدين ابراهيم رزق سيد احمد الميهى24018

132.5سيف ناصر سعيد محمد البزاوي24019

129.5شادي احمد محمد احمد القبالوي24020

128.5عادل عصام عبدهللا ابراهيم دبوس24021

133.5عادل ياسر عادل الشاملي البزاوي24022

119عبدالحميد رجب عبدالحميد عبدهللا الضبعاوى24023

103.5عبدالرحمن ايمن عبدالكريم عبدالهادى مخلوف24024

120عبدالرحمن جمعه قطب الشاملي خطاب24025

129عبدالرحمن حماده عثمان احمد شاهين24026

126عبدالرحمن كارم قطب بشير فرج هللا24027

106.5عبدالرحمن كرم ابوالعنين عبدالخالق24028

132.5عبدالرحمن ممدوح متولي ابراهيم منتصر24029

128عبدالرحمن ناصر ابراهيم عبدالجواد عبده24030

117عبدالرحمن نشات اسماعيل رزق شاهين24031

60.5عبدالرحمن ياسر ابراهيم السيد عيسي24032

97عبدالسالم محمد عبدالسالم محمد هاشم24033

93عبدالفتاح السيد مرسال ابراهيم مرسال24034

114.5عبدالقادر مجدي محمود بدر محمد رزق24035

125عبدهللا احمد سعيد عبدالحميد تراب24036

72عبدهللا حسني عبدالقادر محمد احمد24037

124عبدهللا سعيد عبدهللا سعيد الدسوقى24038

133.5عبدهللا صبحى قطب بشير فرج هللا24039

53.5عبدهللا على حسن على القبالوى24040

112عبدهللا مختار عبدهللا رزق24041

132.5عبدهللا معتمد عزت محمد الفحل24042

105.5عبدالمنعم عبدالرازق عبدالمنعم عبدالوهاب رزق24043

111.5عرفه عماد عبدالمحسن بسيوني الرشيدي24044

105.5علي السيد علي سيد احمد حميدة24045

124علي محمد عبدالعزيز ابراهيم رزق24046

128عمر ابراهيم السيد الحاج24047

120.5فارس ايمن عبدالحميد حسن الشامى24048

108.5كريم كرم محمد احمد عيد24049

127كريم محمد بسيوني عبدالعزيز دبوس24050

58.5ماهر اشرف البرعى حسن محمد قنديل24051

45مبروك متولي مبروك بدر شنب24052

122محمد ابراهيم فوزي شاهين24053

116.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم السقا24054
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108.5محمد احمد محمد احمد الخضراوى24055

104.5محمد السيد محمد السيد تراب24056

122.5محمد السيد محمود عبدالجواد محمد24057

103محمد الشحات مرسى سعد المكاوى24058

109محمد ايمن سعيد ابوالفتوح حماده24059

84محمد ايمن سعيد بسطويسى القرضاوى24060

51محمد خالد سمير يوسف صباح24061

54محمد خالد فراج عبدالنبى24062

32.5محمد سامى الشحات يسن مخلوف24063

32.5محمد سعد مصطفى سعد خضير24064

118محمد سمير عطية بسيونى سالمة24065

112محمد سمير فتح هللا الخولى24066

128.5محمد صالح عبدالعزيز سيد احمد البنا24067

97.5محمد صالح محمد اسماعيل شنب24068

12.5محمد صبحى احمد احمد كشك24069

106محمد صالح جابر امين24070

104محمد عادل ابراهيم محمد النجار24071

96.5محمد عرفة محمد السيد وهدان24072

129.5محمد عزت السعيد عبدالفتاح السيد24073

120.5محمد على بسيونى على الخولى24074

103.5محمد فاروق محمد مصطفى الدريني24075

93محمد فراج ابراهيم شلبى منتصر24076

81.5محمد ماجد بوخاطرة حسن العماوي24077

75.5محمد ماهر محمد عبدالحميد رزق24078

105محمد مبروك محمد عبدالحليم مبروك24079

96محمد مدحت سعيد عطا هللا حماده24080

112.5محمد نعيم احمد محمد حماد24081

66محمد هاني فريد فتحي الفحل24082

112محمد وائل محمد عبدالجواد ابوشريف24083

111محمود سامي محمد عبدالغني العدوي24084

134محمود عبدالكريم خليل دعبس24085

87.5محمود علي محمد علي البزاوي24086

113محمود محمد السيد محمد حماد24087

104محى الدين نصر محى الدين عبدالعزيز القبالوى24088

64.5مصطفي محمد يوسف مصطفى البنا24089

115.5مصطفى محمود عبدالحميد عبدالعزيز دبوس24090

89معاذ امير سعيد عبدالمجيد العدولى24091

76.5معاذ بدر عبدالحميد بدر24092
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88منصور حسين محمد عبدالمجيد تراب24093

100.5هشام عاطف ابوالعنين ابراهيم عبدالخالق24094

102ياسر بسيونى سعيد شلبى عبدالرحمن24095

80يوسف مادح بسيونى على راشد24096

125.5اروى رضا ابراهيم احمد السبكي24097

115اسراء ابراهيم اسماعيل القرضاوى24098

135اسراء السيد اسماعيل السيد القبالوي24099

117اسراء حلمي السيد امان فرج هللا24100

134.5اسراء فريد عبدالحميد عبدالعزيز دبوس24101

103.5اسراء منير سعيد ابوالمجد العماوي24102

112.5اسماء احمد احمد زيدان24103

131اسماء محمد بسيونى حجازى24104

132.5اسماء محمد سعيد احمد الحنوني24105

96اسماء محمود اسماعيل محمد محمد مرسى24106

121.5االء مجدي عبدالكريم عبدالهادي مخلوف24107

139.5الشيماء محمد سعيد عبدالرؤف البزاوي24108

112امل اشرف اسماعيل حمادة24109

139.5امل عبدالحميد محمود عبدالعزيز حميدة24110

136امل منصور عبدالمؤمن احمد القبالوى24111

108.5امنية سعيد ابراهيم عبده عبدالخالق24112

109.5امنية ظريف محمداسماعيل شريف24113

67.5اميرة متولي ابراهيم بسيوني الضبعاوي24114

108.5امينه ابراهيم السيد سعيد راشد24115

91اية خالد صبحي حسن الشامي24116

95.5اية رمضان شعبان يوسف القبالوي24117

133.5ايمان السيد محمد السيد وهدان24118

103ايمان سعيد شعبان عبدالعزيز خطاب24119

73ايمان صابر عبدالحفيظ محمد تراب24120

106ايمان صالح عبدالرسول احمد القبالوي24121

136.5ايمان منصور السيد امان فرج هللا24122

135.5بسمه محمود عبداللطيف محمد الليثى24123

134جودي هشام عبده عبدالغني راشد24124

129.5حبيبة ايمن عبده محمود السقا24125

133حبيبة حسن فتحى حسن عيسى24126

113حنان اسامه ابراهيم ابوشادى24127

129حنين احمد عبدالحميد نجلة24128

121حنين يوسف علي سيد احمد حميدة24129

113.5دنيا حجازي عبده حجازي عبدالخالق24130
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66.5دنيا كامل محمد سيد احمد دبوس24131

132.5دنيا محمود محمد ابراهيم24132

109رانا رضا بسيونى حجازى24133

137رانيا شعبان اسماعيل الشرقاوي24134

115.5رحاب نعيم احمد محمد حماد24135

129رحاب ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق24136

126.5رحمة محمود عبدالسميع سالمة24137

125.5روان بشير فرج هللا بشير فرج هللا24138

138روان وليد محمد ابراهيم الرشيدي24139

137.5روضه محمد ابراهيم هالل رزق24140

113.5روضه محمد حسين عبدالحميد القبالوي24141

123.5ريهام سعيد اسماعيل ابوالخير المدني24142

124زهراء عادل عبدالملك ابوالعزم عتمان24143

105.5سارة اسامة عبدالنبي ابراهيم العبد24144

102.5سارة اسماعيل قطب بشير فرج هللا24145

71سارة اشرف سعيد ابوالمجد العماوي24146

101.5سارة سامح صبري عبدالغفار سالم24147

137.5سارة فواز عبدالجودة العدوي24148

114سلوى سامح السيد محمد بطة24149

125شروق على عبدالملك حجازى عبدالخالق24150

97شهد احمد ابراهيم احمد مرعي24151

129.5شهد اسماعيل ابراهيم البزاوي24152

92شهد ايمن حسن محمد عبدالعاطى24153

132.5شهد رضا عبدالسميع محمد القبالوي24154

133شهد عبدالسالم محمد عبدالسالم شامه24155

133.5شهد عصام ابوالعنين ابراهيم عبدالخالق24156

93.5شهد مفرح على احمد وهدان24157

134شهد وائل منصف الشناوي سعيد24158

128شهد ياسر صبحي زكريا عابدين24159

74شيماء حسن احمد احمد حشيش24160

94.5شيماء عبدالكريم محمد علي عتمان24161

117.5شيماء عبدالنبى السيد محمد سالمه24162

105شيماء عصام محمد ابراهيم المسلمانى24163

128.5عائشة كارم قطب بشير فرج هللا24164

130.5عائشة مصطفى احمد زكريا تراب24165

126.5عبير عدلي ابراهيم بسيوني العكش24166

137.5فاطمة الشحات محمد محمد الفحل24167

107.5فاطمة رزق محمد احمد القبالوي24168
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84.5فاطمة عبدالعزيز فؤاد بسيوني عتمان24169

115فاطمه هالل ابراهيم هالل رزق24170

113فرحه عبدالحفيظ بسيونى جاد هللا24171

132.5مروه ياسر محمد موسى المزين24172

100.5مريم اسامه منصور عبدالحميد تراب24173

104.5مريم الششتاوى محمد راشد24174

132مريم عبدالقادر محمد عبدالقادر عمرو24175

117مريم فرحات قطب اسماعيل الفحل24176

116مريم محمد عبدهللا على محمد24177

133.5مريم محمد على محمود رزق24178

136منار ابراهيم عبدالعاطى السيد رزق24179

135.5منة هللا اميه محمد احمد رزق24180

130منة هللا محمد مندور عبدالعزيز الفضالى24181

134منه هللا قطب احمد ابواليزيد تراب24182

132منه هللا ماهر عبدهللا ابراهيم دبوس24183

29ناهد احمد عبدالسالم الميهي24184

108ندى اشرف عبدربه ابراهيم حميده24185

100ندى السيد رزق محمد فوله24186

99.5ندى ايمن مصطفى الشوادفي السيد24187

109.5نرمين جمعه عبدالصمد عبدالسميع المجاور24188

91هاجر طلب محمود احمد سالمه24189

118هدى كمال كرم سعد عتمان24190

136وسام درغام عبدالبديع محمود الجوهري24191

127ياسمينه اشرف نصر ابراهيم عبدالخالق24192

139يمنى عبدالنبي راشد الدسوقي24193

102.5ابراهيم ايمن ابراهيم ابراهيم بربر24194

84ابراهيم خليل اسماعيل محمود ناصف24195

107احمد عمر علي طلب الوكيل24196

130اسامه طارق محمد الشافعى الوكيل24197

59حسين سامى شحاته القللى24198

62خالد طارق سعيد عطاهللا حماده24199

74سعيد محي سعيد طه عامر24200

112سيف محمد عبدالعزيز عبدالحميد ابواسماعيل24201

87عبدالرحمن احمد علي على كيوان24202

70عبدالرحمن محمد شحاته حسن القللى24203

126عمرو اشرف صابر محمد الشهاوى24204

113.5عمرو خالد منصف اسماعيل حماد24205

124محمد ايهاب عبداللطيف عبدالوهاب مبارك24206
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127.5محمد زكريا عبدالقادر حسن كامل24207

124محمد شرف الدسوقى شرف ترجم24208

73.5محمد هانى بسيونى غازى عبدربه غازى24209

125محمد ياسر محمد على القليني24210

85.5محمود سعيد سعد شعبان الحجرى24211

81.5محمود شحاته عبدربه حسن القللى24212

126ايمان ابراهيم شحاته محمد جميل24213

121ايمان فايز ناصف محمد اسماعيل24214

91ايه حسن محمد حسن القللي24215

117.5حبيبه مصطفى احمد غازى عبدربه24216

86.5خلود طارق سعيد عطاهللا حماده24217

86.5رحمه محمد محمد عشرى القصاص24218

91رنيا حسن عبدالجليل حسن كامل24219

111.5ريهام رضوان محمد حسن القللي24220

131.5سهيله محمد عبدالحليم حنفى سليم24221

119.5شهد ايهاب مصطفى حسن الحلوانى24222

103علياء عادل عبدالوهاب هالل البسيوني24223

96.5منه حسني ابراهيم عامر حبيب24224

110.5مي ماهر عطا هللا علي حمادة24225

132مي ياسر محمد على القليني24226

123.5نرمين وليد شوقى بسيونى الصياد24227

107هاجر عزت عبدالشافى محمد جميل24228

133.5وفاء محمود مغاورى غالى خليفة24229

91ابراهيم حسن فوزى ابراهيم محمد عبيد24230

110ابراهيم ربيع السعيد ربيع عبيد24231

56ابراهيم عبدهللا مصطفى قطب عبدهللا24232

96ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم عبدالمعطي ناجي24233

114.5ابراهيم غازي ابراهيم متولي الكناني24234

126.5ابراهيم محمد عبدهللا على عبدالخالق24235

126ابراهيم مصطفى احمد عبدهللا بنات24236

99احمد ابراهيم عبدالحفيظ ابراهيم سعد24237

77احمد ابراهيم عبدالمولى ابراهيم القصاص24238

123.5احمد اشرف على على البلتاجى24239

104.5احمد السعيد سعد عبدالمنعم قنديل24240

135احمد السعيد مغاورى محمود مصطفى البنا24241

124.5احمد السيد حسن ابراهيم القلينى24242

90احمد السيد وجيه غريب حميده24243

130.5احمد المهدى احمد عبدالرحيم رضوان24244
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106احمد جمال ابراهيم عبدالرؤف محمود الجندى24245

91احمد جمال عبدالصمد ابراهيم زايد24246

109.5احمد جميل زغلول عبدالحميد ابوشدين24247

125.5احمد حاتم فتحى مرزوق المكاوى24248

97.5احمد حامد عبدالموجود محمد حامد24249

109احمد داود عبدالوهاب داود الهالوى24250

65.5احمد ربيع عيد عبدالوهاب صالح24251

84.5احمد رجب صالح شلبى علوان24252

80.5احمد رضا رجب عبدالغفار الغندور24253

106.5احمد رضا محمد الشناوى ابوالمجد24254

111.5احمد رمضان محمد احمد حامد24255

117.5احمد سعيد عبدالغفار عبدالستار خليل24256

125احمد صبحى عبدالعاطى البسيونى24257

91.5احمد صبحى عبدالمعطى يوسف المكاوى24258

98.5احمد عادل السيد يونس العطار24259

129احمد عبدالعظيم سالم غازى كريته24260

130.5احمد عبدالاله سالم سعد الدين زايد24261

120.5احمد عبدهللا عبدهللا سيداحمد حشيش24262

96.5احمد كمال فوزي هالل24263

120احمد محمد رمضان سيد احمد حشيش24264

105.5احمد محمد عبدالنبي مرزوق الكناني24265

73احمد محمد قطب على فراج24266

60.5احمد محمود على عبدالمقصود الجندى24267

113.5احمد محمود مصطفى محمد سعد24268

138احمد مدين عبداللطيف عبدالعاطي مدين24269

124.5احمد مفرح دمرداش احمد المكاوي24270

134احمد نشات فوزي عبدهللا محمد الجندي24271

83.5احمد ياسر عبدالنبى يحيى عبيد24272

131.5احمد ياسر هندام محمود زاهر24273

111.5ادم احمد محمد احمد ناصف24274

118اسامه سعيد مسعود يوسف ابوربيع24275

121اسامه عماد محمد عبدالشافي علوان24276

119اسالم احمد عبدالعزيز احمد البنا24277

103اسالم الشناوى شعبان احمد القصاص24278

52اسالم رضا لطفى محمود بنات24279

54.5السيد جمال السيد السيد القصاص24280

111السيد محمد السيد عبدالعاطي بنات24281

114.5السيد محمود السيد على عثمان24282
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117السيد يوسف السيد محمد خمار24283

114.5امير فتح هللا سعد ابراهيم عبيد24284

79بسام ياسر عبدالعاطى عبده محمد المزين24285

108بيشوى وهيب سرور صليب جرجس24286

97.5جمال حسن جمال حسن24287

113حسام سمير فتحى ابراهيم عوض24288

88حسام صالح مصطفى السيد هاني24289

112.5حسام عالء مغاورى حسن الجمال24290

118.5حسن رجب محمد حسن ناجى24291

96حسن سالمه عرفه سالمه بنات24292

65حماده السيد الشناوى الشناوى عطا24293

108حماده محمد طه فرحات خليل24294

114.5خالد عبدالناصر فتحي الشناوي الجندي24295

112خالد محمد جمعه السيد خليل24296

104.5خالد محمد ربيع حسن عبدالقادر24297

101.5رجب عثمان رجب بسيونى هاشم24298

84.5رضا السيد ابراهيم احمد الجزار24299

99.5رضا محمود السيد على عثمان24300

98.5زياد ابراهيم بسيونى حسن رضوان24301

138زياد زكريا منصور عبدالمطلب المكاوى24302

138زياد مصطفى عبدالرحمن مصطفى المكاوي24303

112.5سراج على احمد اسماعيل ناجى24304

96.5سعيد محمد السعيد السيد احمد24305

100.5سيف احمد محمد السيد زهران24306

75.5صالح محمد صالح بسيونى سعد24307

123ضياء طارق ربيع عطيه رضوان24308

98.5طارق السيد فؤاد مصطفى هاني24309

94.5طارق هشام السعيد عرفه خليفه24310

98.5طاهر سيداحمد عبدهللا حشيش24311

67عادل سامي عبدالكريم ربيع هاشم24312

91.5عبدالحليم محمد عبدالحليم محمد القصاص24313

55عبدالحميد رمضان عبدالحميد ابراهيم العربى24314

104عبدالرحمن جالل عباس سليمان الغندور24315

113عبدالرحمن رجب يونس محمد ناجي24316

98.5عبدالرحمن سمير محمد بسيونى عبيد24317

131.5عبدالرحمن عاطف رمضان طه المكاوى24318

130.5عبدالرحمن عصام رجب محمد البنا24319

18عبدالرحمن على سالمه ابوالروس24320
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120.5عبدالرحمن علي عبدالحليم ابراهيم حشيش24321

122.5عبدالرحمن محمد رجب احمد المسلماني24322

75عبدالرحمن محمد لطفي محمود بنات24323

102عبدالرحمن وليد السعيد ابراهيم عنبر24324

132.5عبدالعاطى محمد عبدالعاطى احمد عبدالنبى24325

124عبدالعزيز رشاد عبدالعزيز موسى المهدي24326

126.5عبدهللا السيد شحاته بدير غازى24327

93.5عبدهللا السيد شعبان عثمان حشيش24328

133.5عبدهللا ايمن حلمى عبدالخالق24329

126عبدهللا سامح عبدالرسول عبدالعاطى مدين24330

131.5عبدهللا صبرى عبدالرؤف الجندى24331

119.5عبدهللا عبداللطيف عبدالفتاح فتوح القصاص24332

132عبدهللا عصام جابر ابوالمجد ابراهيم24333

33.5عبدهللا يوسف عبدهللا ابراهيم زايد24334

106عبدالمنعم صبحى ممدوح احمد سليم24335

134عبدالوهاب جمال عبدالوهاب عبدالفتاح البلتاجي24336

111عالء محمد بسيونى حسن رضوان24337

131على ايمن على على البلتاجى24338

129على خالد على محمد البدرى24339

92.5على عبدالرؤف عبدالفتاح فتوح القصاص24340

105.5على عبدالستار عبدالمولى عبدالستار المزين24341

134.5على محمد على خليفه على24342

19على ياقوت عيد ابراهيم القصاص24343

38.5عمار ابراهيم ابوشعيشع عبدالعاطى ابوشعيشع24344

106.5عمر الشناوي كامل فتوح القصاص24345

122.5عمر بسيونى على عبدالرازق كيوان24346

136.5عمر خالد عبدالحليم محمود عمار24347

116عمر سعد علي محمد ابوشدين24348

75.5عمر محمد محمد المعداوى عبيد24349

55.5عمرو محمد يوسف بدير عبدهللا24350

103.5فتحي ابراهيم فتحي السيد بنات24351

115فوزي عاطف فوزي عبدهللا زايد24352

121كريم السعيد شعبان عبدالوهاب صالح24353

81كريم جمال احمد بسيونى عبيد24354

65كريم جمعه صبحى احمد24355

70.5كريم رسمى فوزى درويش زايد24356

82كريم عبدهللا عبدالعظيم بسيونى طايل24357

49.5ماهر احمد عبدالرحمن على الشوبرى24358
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101.5محمد ابراهيم عبدالكريم بسيونى عبدالجواد24359

107.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم ناجى24360

95محمد احمد رمضان محمد ابوعجيله24361

123.5محمد اسامه الشاملى احمد ابراهيم القبانى24362

72.5محمد السعيد عبدالسالم ابراهيم قنديل24363

130محمد السعيد عبداللطيف احمد الليثي24364

103محمد السعيد محمد محمد علوان24365

103محمد السيد احمد مصطفى حشيش24366

103.5محمد السيد رمضان عبدالمعطي فلفل24367

91محمد السيد محمد ابراهيم سعد زايد24368

128محمد بهاءالدين نورالدين عبدهللا الشرنوبي24369

100محمد جمال بسيونى عبداللطيف عبيد24370

121محمد جمال فتح هللا مصطفى القصاص24371

135محمد رشاد قطب عبدالعاطي البسيوني24372

98محمد رمضان عبدالعزيز بسيوني القصاص24373

102.5محمد رمضان ممدوح احمد سليم24374

96.5محمد سليمان عبدالغني بسيوني عبيد24375

111.5محمد سمير السعيد ابراهيم فريد عنبر24376

41.5محمد شعبان كرم الشناوى عبيد24377

27محمد صابر محمد محمد ناصف24378

75.5محمد طارق سعد محمد البدري24379

115.5محمد طه فرج طه الغندور24380

128محمد عبدالحكيم محمد عبدالباقى المزين24381

119.5محمد عبدالغنى عبدالنبى عطيه الغندور24382

64.5محمد عبدالقادر عطيه عبدالقادر ناجى24383

124.5محمد عبدهللا ربيع عبدالاله خليل24384

120.5محمد عبدالمنعم عبداللطيف قنديل ناصف24385

120محمد عبدالنبي عبدالعاطي سعاده بنات24386

122.5محمد عبدالنبى عبدالفتاح محمد الكفورى24387

60.5محمد عصام مرزوق راغب خليفه24388

123محمد عماد سالم غازي كريته24389

118.5محمد عيد عبدالفتاح الشاملي عبيد24390

104.5محمد فتح هللا سعد ابراهيم عبيد24391

134محمد قطب محمد قطب غالى24392

111محمد قنديل قنديل سعد ناصف24393

109محمد كمال فوزي هالل24394

108.5محمد ماهر عبدالرازق محمدابوالحسن24395

112محمد مبروك ابوالمكارم فتوح القصاص24396
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126محمد مصطفى السيد محمود سعيد24397

124.5محمد مصطفى عبدالرازق فرحات البنا24398

126محمد مصطفى نجاح عبدالواحد المكاوى24399

71.5محمد منصور الدميرى محمد الفخرانى24400

115.5محمد هشام زكريا يونس علوان24401

116.5محمد وليد رمضان عبدالحميد المسلمانى24402

116محمود ابراهيم محمد السباعى يونس24403

82محمود اسماعيل يوسف اسماعيل رمضان24404

74.5محمود السعيد محمد ابرهيم زايد24405

128.5محمود جمال محمد عبدالنبى البسيونى24406

128محمود حسن محمد سعد عطوان24407

124محمود خالد المغاوري حسين محمد عبيد24408

108.5محمود خالد حمدي عبداللطيف المكاوي24409

100.5محمود ربيع السيد السيد الصعيدى24410

119.5محمود سعد عبدالوهاب سعد خلف24411

115.5محمود شعبان رجب رمضان البسيوني24412

107محمود عبدالحميد رمضان سيد احمد حشيش24413

115.5محمود عبدالفتاح عبدالبديع عبدالفتاح عبدهللا24414

97محمود عبدهللا صبحي عبدهللا غيط24415

116محمود محروس عبدالحليم ابراهيم حشيش24416

97محمود محسب سيد احمد بلح24417

105.5محمود محمد جمال مرزوق ابوقوره24418

113محمود محمد عبدهللا على عبدالخالق24419

99محمود يوسف عبدهللا عطيه زايد24420

98مصطفى الشحات مصطفى مصطفى شاكر24421

110مصطفى خالد مصطفى ابراهيم طلحه24422

100مصطفى رجب بسيونى مصطفى ابوحسين24423

119.5مصطفى رجب عبدالرحمن بدوى ابوقوره24424

114.5مصطفى سليمان عبداللطيف عبدالخالق البلتاجي24425

110مصطفى عالءالدين عنتر مصطفى البنا24426

127.5مصطفى متولى عبدالرحمن الدسوقى ابوقورة24427

115.5مصطفى محروس احمد عبدالوهاب24428

90مصطفى محمد عبدالسالم محمد عبدالخالق24429

69.5مصطفى محمد عصران ابوالمجد عصران24430

136.5مصطفى محمود شعبان السيد البلتاجي24431

109.5ممدوح محمد عبدالفتاح الشاملى عبيد24432

96موسى عبدالحميد سعد ابراهيم عبيد24433

130.5ميخائيل جمال ميخائيل راشد ميخائيل24434
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105.5هارون عبدالحميد سعد ابراهيم عبيد24435

92.5هشام شعبان هاشم شعبان محمد عالم24436

60وحيد على صالح محمد عبدالكريم24437

134وليد رضا سالم احمد حامد24438

134.5يوسف ابراهيم على السيد ناصف24439

123يوسف عبدالعظيم السيد ابوالمجد الشوبري24440

129يوسف عبدالمجيد عبدالعاطي عبده المزين24441

113يوسف محمد سعد محمد بسيونى24442

127اروى محمد زين العابدين عبدالقادر ناجى24443

132اسراء علي ابراهيم علي فوده24444

132.5اسراء محمد عبدالفتاح مختار القصاص24445

137.5اسماء ابراهيم ابراهيم عبده محمد24446

136.5اسماء بسيوني شحاته الشاملي ابراهيم24447

136.5اسماء بسيوني عبدالحليم عبدالمنعم الغندور24448

139.5اسماء صبحى عبدالوهاب عبدالرازق كيوان24449

127.5اسماء صفوت عثمان حسن ناجي24450

131اسماء عصام عبدالهادي عبدهللا القليني24451

136.5اسماء عصام عوض ابراهيم بنات24452

134اسماء محمد محمد حسن سليمان24453

129اسماء يوسف محمد زايد24454

126.5االء احمد بسيوني هالل24455

132االء اسامه مصطفى السيد ابوالحسن24456

89االء عبدالشفيع عبدهللا خليل24457

113االء فوزي فرحات مصطفى خليفه24458

137الشيماء صبحي علي ابراهيم زايد24459

137.5امانى السيد نجاح السيد المكاوى24460

131اماني جمال عبدالرازق يوسف عبدالجواد24461

124.5امنيه عبدالوهاب احمد عبدالوهاب خلف24462

136اميره ابراهيم احمد سليمان الغندور24463

136.5اميره ابراهيم صالح شلبي علوان24464

134.5اميره السعيد بسيوني مرسي قنديل24465

64اميره جمعه احمد ابراهيم زايد24466

136.5اميره محمد علي قطب ابوشنب24467

137امينه ابراهيم محمد ابراهيم المكاوي24468

137.5ايريني جمال نصيف نجيب بطرس24469

114.5ايمان ابواليزيد سلطان ابواليزيد شعبان24470

125ايمان احمد على رسالن خليفه24471

132.5ايمان اسماعيل رمضان حالوة24472
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136.5ايمان عبدالمنصف عبدالسالم محمد عبدالخالق24473

135.5ايمان محمد رجب امين علي24474

137ايمان محمود قطب مصطفى عبدهللا24475

125.5ايه ابراهيم محمد على بطيخ24476

137ايه اشرف صبري محمود العزباوي24477

138ايه ايمن احمد عباس خلف24478

138ايه بسيوني عبدالعزيز بسيوني غازي24479

135.5ايه شعبان فرحات رضوان القطان24480

138ايه عبدالرءوف عبدالمنعم محمد سعد24481

137.5ايه فايز محمد عطيه عثمان المكاوي24482

136ايه فوزى محمد محمد البنا24483

113ايه محمد رمضان خليل24484

136.5ايه محمد عاطف على عبدالعاطى24485

139ايه محمد على رسالن خليفه24486

98.5بسمله ابراهيم فوزي حسن مندور24487

102.5بسمله مصطفى عبدالستار علي ناجي24488

139.5بسنت ابراهيم اليماني ابراهيم اليماني24489

117بلقيس شفيق احمد مصطفى حشيش24490

139.5تسنيم عبدالرؤف شعبان عبدالحميد مندور24491

139جيهان عبدالباري علي عبدالباري شلبى علوان24492

130حبيبه احمد عبدالاله زكريا احمد الغندور24493

124حبيبه رمضان محمد الشناوي موسى24494

139.5حبيبه عبدالفتاح عبدهللا عبدالوهاب خليفه24495

137.5حبيبه عبدهللا السعيد محمد المسيري24496

138.5حنين اشرف سمرى احمد البنا24497

116حنين حسنى يوسف بدير عبدهللا24498

138حنين رضا عبدالحميد العشري حجازي24499

139.5حنين صالح السيد مصطفى دغيم24500

139.5حنين عصام محمد السيد هانى24501

94حنين وائل السعيد محمد خليفه24502

126.5حنين ياسر فتحى حلمى شهاب24503

138.5خلود احمد عبدالحميد عبدهللا حشيش24504

132.5خلود عصام رمضان حسن ناجى24505

117دعاء سليمان بسيوني الشاذلي ناجي24506

135دنيا السيد عبدالعاطي محمد سحلول24507

82دنيا خالد صبحى جاد العزيزى24508

113دنيا خالد عبدالحافظ عبدالوهاب حافظ24509

138دينا عبدهللا صبحى عبدهللا ابوالخير24510
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138رانيا رمضان عبدالحليم عبده حشيش24511

128رانيا عبدالصمد عبدالسميع البسيونى24512

135رانيا عصام محمد عبدالموجود الكفورى24513

136رحمه ابراهيم مصطفى محمد عمار24514

139.5رحمه بسيوني احمد بسيوني عبيد24515

138رحمه عبدالحميد عبدالرحمن عبدالهادي غالي24516

132رهف فتحى عبدالفتاح نوح24517

134روان ابراهيم عبدهللا اسماعيل عبيد24518

127روان رضا محمد ابراهيم زايد24519

110.5روان صالح عبدالرءوف احمد الكافورى24520

125.5روان عبدالجواد محمد اسماعيل24521

128.5روان عبدهللا محمد ابراهيم محمد24522

138ريم محمد جمال ممدوح ناصف24523

137.5ريهام صبرى رضا عبداللطيف المكاوى24524

110ريهام عصام مبروك عبدالغفار ابوالعال24525

117زينب زكريا يحيى الشاذلي عبيد24526

123زينب عبدهللا عبدالحميد عبدهللا حشيش24527

134.5ساره السعيد ابراهيم الدسوقي ابوقوره24528

133ساره جمال فتح هللا مصطفى القصاص24529

129.5ساره صبحي احمد عبدالمنعم عبيد24530

138.5ساره صبري فؤاد يونس محمد24531

135ساره محمد عبدالحليم محمد القصاص24532

113سحر منصور محمد ابراهيم ناصف24533

106.5سمر وليد صالح بسيوني سعد24534

137.5سهام يسرى السباعى احمد القصاص24535

133سهيله مصطفى رمضان مصطفى ناجى24536

137شذى وائل عبدالنبي عبدالمطلب المكاوي24537

138شروق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز خضر24538

135شرين عبدالمنعم ابوالسعود عبدالقوي ابوالحسن24539

138شمس رضا عبدالحميد محمد عبيد24540

137.5شمس شوقي عبدالونيس مصطفى زينه24541

131شهد ابراهيم عبدالحميد محمد عبيد24542

138.5شهد ابواليزيد احمد مصطفى خليفه24543

133.5شهد احمد دمرداش احمد المكاوى24544

135.5شهد السيد عبدالواحد ابراهيم البلتاجي24545

132شهد رشاد عبدالنبى عطيه الغندور24546

128.5شهد رمضان عبدالسميع احمد حجازي24547

98.5شهد عبدالملك الشاذلى الشناوى عبيد24548
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86شهد عصام مبروك عبدالغفار ابوالعال24549

111.5شهد عماد سالم غازى كريته24550

75.5شهد فايز عيد عبدالوهاب صالح24551

135شهد محمد احمد بسيوني عبيد24552

133.5شهد محمد عبدالحميد احمد ناصف24553

133.5شهد محمد عبدالرؤف محمد المكاوى24554

136.5شيماء مصطفى رمضان طه المكاوى24555

121.5صفا السيد عاطف على عبدالعاطى24556

125عائشه محمد السيد محمد خمار24557

104.5عبير صابر شلبي شلبي عابدين24558

122.5علياء سامي عبدالحميد عبدالوهاب الجندي24559

131.5علياء عبدالاله عبدالكريم ابواليزيد غالى24560

131فاتن عبدالناصر رجب ابراهيم القزاز24561

136.5فاطمه الزهراء عمر محمد الشاذلي ناجي24562

131فاطمه عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم الغندور24563

138فاطمه محروس ابراهيم السيد محروس24564

136فاطمه نزيه عبدالعزيز احمد الليثى24565

132فايزه هاني حسن فرحات خليفه24566

134.5ليلى محمد حسن بسيوني سعد24567

139مارينا حبيب نصيف نجيب بطرس24568

134.5مرام عصام رجب عبدالحميد الفقي24569

134مروه السيد عبدالعليم مصطفى حماد24570

138مريم عبدالعزيز مصطفى فرحات خليفه24571

135مريم محمد بسيوني عبدالعزيز الفقى24572

118.5مريم يوسف سعد ابراهيم يوسف24573

139ملك جميل نبيه محمد البنا24574

93ملك عبدالناصر مبروك عبدالعزيز بنات24575

138ملك عماد رجب عبدالوهاب القصاص24576

137.5منار شعبان احمد محمد عبيد24577

127.5منار عبدالراضي عبدالحليم محمد القصاص24578

134.5منة هللا السيد ابراهيم علي فوده24579

115.5منة هللا السيد طه يوسف كيوان24580

45.5منة هللا حمدى محمد الدميرى ماضى24581

110.5منة هللا محمد الشناوي عبدالهادي غالي24582

139منه هللا محسن حلمى عبدالوهاب عبدالخالق24583

135.5منه نشات محمد مصطفى علوان24584

139.5منى السعيد عبدالنبى عبدالسالم زايد24585

124منى منصور عبدالفتاح الشاملي عبيد24586
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136.5مها امين عبدالحليم حمدى الغندور24587

123.5مها محمد ابوالفتوح السيد المكاوي24588

137مى حسن احمد حسن ابوعجيلة24589

132مى عيد محمد يوسف المكاوى24590

139.5مي محمود زكي علي علوان24591

139ميسون صالح عبدالمؤمن محمد محمود سليم24592

138نادية وليد عبدالمقصود محمود عمار24593

138ندى السعيد السيد مصطفى االغا24594

138ندى الشناوي عبدالعاطي ابراهيم عبيد24595

126.5ندى ايمن عبدالعاطى عبدالسالم لغا24596

130ندى بسيوني كامل بسيوني عامر24597

125ندى جمال اسماعيل عبدالعزيز خليفة24598

124.5ندى رضا محمد عبدهللا بنات24599

123.5ندى رمضان عبدالباسط زهران24600

130ندى عبدالجليل فتحي الشاملي ابوالحسن24601

100ندى عبدالحميد احمد عبدالوهاب لغا24602

135.5ندى عبدالغفار رفعت عبدالغفار القصاص24603

133ندى عبدالمقصود عثمان عثمان المكاوي24604

134.5ندى ماهر عبدهللا السيد المكاوى24605

122.5ندى محمد ابراهيم عبدالرحمن هاشم24606

131ندى محمد السعيد عبدالدايم الكنانى24607

127ندى محمد بسيونى بسيونى خفاجى24608

128.5ندى محمد رجب محمد البنا24609

128.5ندى محمد عبدالفتاح طلحه محمد24610

128.5ندى محمد ممدوح محمد سليم24611

136.5نورا خالد عبدالحليم محمود الليثى24612

135.5نورا محمد ابوالمكارم ابوالفتوح القصاص24613

133نورهان ابراهيم زكريا عبدالفضيل ابوشنب24614

123.5نورهان جمال علي ابراهيم الشريف24615

134.5نورهان جميل محمد مصطفى بنات24616

128نورهان رضا رجب عبدالغفار الغندور24617

135.5نورهان ياسر علي عبدالمقصود الجندي24618

116.5نيره مالك صبحى الشناوى الشناوى24619

135هاجر سامي عبدالمنعم يوسف علي24620

135هاجر عادل محمد مصطفى غازى علوان24621

136هاجر عبدالعزيز بسيونى عبدالعزيز الفقى24622

134هاجر عبدالنبى كامل فتوح القصاص24623

136.5هاجر منير احمد عبداللطيف عبيد24624
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128هاجر نزيه علي محمد البدري24625

138هبه عبدالحليم عبدالرحمن حسن خليفة24626

133.5هدى احمد عبدالصمد ابراهيم زايد24627

126.5هدى فايز محمد رجب علي غالي24628

134هنا محمد نبيه محمد البنا24629

138.5هناء بدران علي محمد ابوشدين24630

132هند عبدالحليم محمد الدميري ماضي24631

132هند عبدالوهاب بسيوني عبدالوهاب زهران24632

138.5هند محمد ربيع االغا24633

132.5ورده عمر احمد ابراهيم حجازي24634

137وفاء رمضان محمد عبدالفتاح البلتاجي24635

132ياسمين الشناوى كامل فتوح القصاص24636

132ياسمين انور رمضان محمد الكفوري24637

127ياسمين عبدالهادى رمضان عبدالهادى خليفه24638

129.5ياسمين محروس ابراهيم الدميري الفخراني24639

32.5ياسمين محمد السيد ابراهيم عبيد24640

131ياسمين مصطفى عبدالنبي عبدالقادر ناجي24641

127ياسمين هانى رمضان عبدالحميد المسلمانى24642

128ياسمين ياسر ابراهيم احمد خليل24643

134ياسمين ياسر عبدالعظيم عبدالوهاب مبروك المظالى24644

91.5ابراهيم عالء عبدالعظيم عبدالمولى24645

121.5ابراهيم فرحات ابراهيم على الطناحى24646

134ابراهيم محمد عبدالمقتدر محمدالنجار24647

134.5احمد طارق فتحى عبدالحميد شهاب24648

130.5احمد عبدالحميد عطية محمد حسنين24649

65.5احمد عبده عقبه عبده24650

136احمد عماد بسيونى احمدغازى صالح24651

65.5احمد محمد السيد قطب24652

119.5احمد محمد عبدهللا جاد24653

123.5احمد وليد طلعت محمد مشهور24654

128.5اسالم محمد اسماعيل فتح هللا سعد الدين24655

135.5اسماعيل محمد اسماعيل محمدسليمان24656

107.5اكرم محمد عبدالعظيم عبدالمولى24657

27.5السيد بسيونى السيد عبدالعزيز24658

128ايهاب خالد محمد قطب شهاب24659

131.5جمال عادل عبدالسالم محمد سعد الدين24660

123سامى حماده سامى عبدالنبى24661

130.5سيف الدين ابراهيم حسنى ابراهيم ابوشعيشع24662
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123.5عبدالجواد عالء الدين عبدالجواد محمد عبدالجواد24663

132عبدالرحمن اشرف عبدالونيس جاب هللا24664

122.5عبدالرحمن السعيد صديق رزق القربه24665

127.5عبدالرحمن السيد محمد جوهر24666

135عبدالرحمن عبدالجواد فتحى عبدالجوادعصر24667

136عبدالرحمن محمد عباس ابراهيم24668

133عبدالرحمن ياسر زكريا ابراهيم محمد24669

135.5عبدهللا جمال على عبدالحميد24670

138.5عبدهللا حسين عبدالبديع محمودالفقى24671

138.5عزت اشرف عزت عمرى عبدالمعطى24672

136على وائل فؤاد عبدالواحد شلبى24673

131عمر صابر ادهم عطاهللا السعدنى24674

130عمر هشام عبدالمنصف عوض24675

138.5عمرو احمد عبدالجواد احمد السعدنى24676

131.5فارس السيد محمود عبدالدايم24677

87.5محمد اشرف السيد السيد24678

132.5محمد تامر محمد التهامى24679

86محمد خالد محمد السعيد24680

135محمد رجب خضر راشد جاب هللا24681

124محمد سامح محمد على24682

124.5محمد عبدالناصر عبدهللا عبدالحميد24683

134.5محمد عصام حمدى يوسف24684

125.5محمد فتحى السيد الفولى24685

129محمد مجدى سعد الدين عبدالعزيز24686

130.5محمد هشام عبدالمطلب رمضان24687

121محمد ياسر محمد طه جاب هللا24688

94.5محمد يسرى يسرى احمد جنيدى24689

133محمود السيد عبدالجواد ابراهيم حسن24690

101محمود الشافعى محروس راجح24691

126.5محمود جابر عبدالمنعم سعد محمد24692

114.5هشام محمد خضر راشد جاب هللا24693

127.5يوسف صديق صبحى عطا هللا السعدنى24694

113يوسف على عبدالسالم حجاج24695

132يوسف مفرح فصيح عبدالوهاب عطا هللا24696

122.5ابراهيم ماهر عطا محمدالدسوقى24697

135احمد ايهاب عبدالرازق عبدهللا ابوالنجاه24698

110احمد عادل فتح هللا اسماعيل السعدنى24699

90.5احمد فوزى فتحى عبدالنبى احمد دياب24700
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132احمد محمد احمد محمودشمس الدين24701

129.5احمد محمد عبدالصمد عبدالجوادبالى24702

114.5اشرف عادل السيد محمددياب24703

134بالل حسين ابوشعيشع عطيه بسيونى24704

127.5بهاء طارق عبدالعاطى عبدالباقى خضر24705

114.5جمال صالح ابراهيم اسماعيل سعدالدين24706

113حمدى اسامه حمدى محمدالشاملى24707

135زياد عمرو خليفة عبدالجواد قادوم24708

113.5زياد ناصر حمود محمود شريف24709

120سامح محمد لطفى هنداوى يونس24710

124عبدالرحمن رضا ابراهيم كمال ابراهيم24711

98عبدالرحمن محمد عبدالحميد بسيونى ابوالحسين24712

127عبدالرحمن محمود بدير محمدعلى24713

127عبدالعزيز محمود عبدالعزيز عبدالمطلب شهاب24714

118.5عبدالغنى مصطفى جمعة صبحى الزيات24715

126.5عبداللطيف جمال عبداللطيف عبدالعزيزحسن24716

122.5عبدهللا اشرف محمود عبدالعزيزمصطفى24717

134.5عبدهللا بشير ابراهيم خالد يوسف24718

129عبدهللا عمرى عطيه هللا عمرى عبدالمعطى24719

138.5عبدهللا فيصل السيد عبدالرحمن راجح24720

119.5على راشد ذكى راشدعلى24721

132على سامح عبدالجليل ابراهيم يوسف24722

126.5على ياسر عبدالعليم عبدالجواد قمصان24723

120كريم محمود محمود عبدالنبى عباس24724

67.5محمد رافت محمد مرسى سعدالدين24725

66.5محمد رضا محمود قطب عبدالهادى24726

118محمد عبدالباقى عبدالعظيم عبدالعاطى عصر24727

132محمد عبدالجواد مبروك عبدالجواد حسن24728

135محمد متولى السيد عبدالحميدابوشنب24729

114.5محمد محروس عوض السيد خطاب24730

114.5محمد محمود محروس فتح هللا عمار24731

109محمد محمود محمد محمود ابوشنب24732

127محمد نبيل محروس عبدالعزيزحسن24733

114.5محمد ياسر محروس فتح هللا عمار24734

95.5محمود احمد فرج بسيونى رمضان24735

129محمود السادات مظلوم محمود حسن24736

116.5محمود سامى عبدالعزيز شوقى24737

135.5محمود محمد غازى احمد غازى24738



كفرالشيخ1/27/2020

Page 641

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

129مدحت اشرف نبيل على السعدنى24739

129.5مروان السيد حمدى عبدالعاطى خضر24740

92مصطفى السيد حسن حسن عمار24741

110مصطفى ايمن محمد محمد شهاب24742

127.5مصطفى عبدالهادى صادق عبدالهادى عصر24743

91يوسف اشرف فرحات عبدالواحد شلبى24744

134.5يوسف سامح ابراهيم محمدفوده24745

132.5يوسف عبدالهادى محرز عبدالهادى ابراهيم24746

129.5يوسف على عطيه على حسن24747

138اسراء ابراهيم محمد سعد رزق24748

121.5اسراء بهاء صبحى احمد حشيش24749

132اسراء طلعت صادق عبدالهادى عصر24750

86.5اسماء احمد عبدالجواد غانم نصير24751

132اسماء اسماعيل محمد عبدالمولى عبدالعزيزالسعدنى24752

137اسماء صالح الدين عبدالوهاب محمدبركات24753

137.5االء جالل محمد عبدالباقى خضر24754

85.5االء خالد بيومى ابراهيم قادوم24755

138.5االء رشدى عبدالمطلب رمضان24756

124االء طارق عبدالعاطى عبدالباقى خضر24757

137االء طارق عبدالعليم عبدالجوادعبده24758

67.5االء علي بسيوني عطيه قادوم24759

137الزهراء مفيد حمدى راشد راجح24760

135امانى عالء فرج بسيونى رمضان24761

89.5امل عادل شوقى على قنديل24762

138امل عطيه صبحى عطيه الفقى24763

138.5امل وليد عبدالسالم على مصطفي24764

133امنيه خالد لطفى عبدالواحد سعيد24765

98.5امنيه رشدى انيس ممدوح سعدالدين24766

138.5اميرة السعيد محمد عبدالحميد عبدربه24767

134اميرة حسين ابراهيم سيداحمد السعدنى24768

134ايمان حمدين عثمان محمد شهاب24769

134.5ايمان عبدالوهاب عبدالعزيز ابوالحسين عبدالوهاب24770

108ايمان على شلبى محمد شلبى24771

138.5ايمان محمد سيداحمد اسماعيل السعدني24772

116.5ايمان محمد مختار محمدالنجار24773

86ايه محمد صبحى رضوان بلتاجى24774

134جنة احمد حافظ على قنون24775

139حبيبة فيصل السعيد ابراهيم ابويوسف24776
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139حبيبه عالء الدين محروس خليفه على24777

135.5حنين عاطف ابراهيم عبدالرحمن عمار24778

133.5خديجة خالد عبدالصمد عبدالجواد بالى24779

132.5خديجه على عبدالرحيم على خطاب24780

134.5خلود ابراهيم محمد سليمان القصاص24781

135خلود رمزى عابدين عبدالعال عطا اللة24782

132.5خلود ناصر هنداوى سعديونس24783

97رحمة عبدالحميد صبحى حجاج عبدالحميد24784

67رحمه سعيد قطب احمد   قطب24785

136رحمه صالح الدين عوض محمد شهاب24786

124.5رحيل مجدى محمد عبدالباقى خضر24787

135رضوى سامى سمير محمد مشهور24788

134رقية جمال عبدالمعبود عبدالجواد العطار24789

131رندا توفيق محمد توفيق رمضان24790

116.5ريحانه السيد فريد ابراهيم بلتاجى24791

130.5زينب صبرى انور قطب سعد الدين24792

127.5ساره السيد عبدالحميد قنديل سيد احمد24793

126سمر صبحى حسانين قطب ابوالسيد24794

90سمر عصام توفيق محمد توفيق24795

123.5سمر محمد لطفى حسين العطار24796

99سميه شعبان احمد ذكى النجار24797

58شاهيناز رمضان محمود السيدحسن24798

125شروق عبدالمقصود رجب السيد جوهر24799

123.5شروق محمد ابراهيم حسن عمار24800

127شرين السعيد ممدوح السعدنى عبدالعزيز24801

128.5شهد السيد عبدالجليل ابراهيم يوسف24802

122شهد ايمن عبدالسيد محمد زيد24803

137شهد شريف محمد الشناوى حنبل24804

114.5شهد عادل على محمد عطيه24805

132.5شهد عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن ابوالنجاه24806

138شهد عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم رمضان24807

118.5شهد عيد مختار عبدالجوادقادوم24808

134شهد محمد كمال السيد فوده24809

125شيماء اشرف عبدالعظيم عبدالعاطى عصر24810

135شيماء عطاهللا بهيج ممدوح السعدني24811

138عفاف روؤف محمد عبدالعزيز القط24812

138.5علياء ياسر سعد بسيونى يوسف رمضان24813

131غادة محمد رمضان عزالدين شحاته24814
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125فاطمة نظمى حسنين محمد متولي24815

119.5فاطمه احمد عبدالعزيز قطب عبدالمنعم24816

128فاطمه محمد عبدالهادى ابراهيم مصباح24817

133.5فريدة صالح السيد محمد دياب24818

134.5مريم ابراهيم عبدالجواد عمررزق24819

136.5مريم اشرف فرحات عبدالواحد شلبى24820

137مريم ايمن عبدالمحسن عبدالباقى خضر24821

132.5مريم خضر محمد عبدالباقى خضر24822

139مريم راضى فوزى عبدالعزيز القربة24823

138.5مريم صادق صادق عبدالهادى عصر24824

138مريم محمد عبدالحى السيد حسنين24825

138.5ملك احمد بدير محمد على24826

132.5منار فرج سليمان على القصاص24827

135.5منة هللا عبدالعزيز عبدالغنى توفيق رزق24828

136منة هللا عبدالواحد محفوظ عبدالمنعم شنب24829

133منة هللا على محمد سليمان القصاص24830

135.5منة هللا محمد السعداوى صالح العربى24831

134.5منة هللا مصطفى محمد عبدالعزيزالقط24832

135.5منه هللا احمد الدميرى عبدالسالم تركى24833

134منه هللا مدحت سمير طه جاب هللا24834

139نادين ياسر حمدى راشد راجح24835

116ناديه ابراهيم عبدالواحد عبدالواحد عصر24836

134ندى سعد ابوالقمصان محمد ابوالقمصان24837

132.5ندى عالءالدين عبدالجواد عبدالمولى عوض24838

126.5ندى محمد انور قطب سعد الدين24839

123.5نور الهدى اسامة عبدهللا عبدالرحمن ابوالنجاة24840

137نورهان عبدالسالم عبدالجيد عبدالسالم ندا24841

139هاجر عماد بسيونى احمد غازى صالح24842

137هاله سمير عبدالمعبود ابراهيم عبدالرازق24843

98هبة محمد رمضان عبدالفتاح عبدالعاطى24844

132.5هدير احمد عبدالفتاح عبدالجوادعلى24845

65.5هدير مطاوع عبدالمنعم سعد ابوحالوة24846

61وفاء احمد رجب احمد بخيت24847

117والء محمد سعد احمدعامر24848

132.5ياسمين احمد عبدالموجود سعد يونس24849

83ابراهيم السعيد ابراهيم سعيد على24850

86ابراهيم رمضان ابراهيم احمد سعيد24851

106ابراهيم كرم ابراهيم يوسف الشامي24852
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80ابراهيم محمد سالمه سعد الدين24853

138احمد السباعى محمد عبدالصمد غلمش24854

93.5احمد حسنى محمد السيد حسن24855

71احمد صبحى على طلبه النجار24856

138.5احمد صالح محمد سالم عرابى24857

121احمد طاهر احمد عبدالمطلب دغيم24858

96احمد عز الدسوقى عبدهللا محمد24859

71احمد فوزى فتحى مصطفى على عطا24860

98.5احمد محمد السعيد احمد عكاشة24861

81.5اسامه عبدهللا حسين يوسف الليثى24862

121.5جمال محمد فتحى ابراهيم محمود24863

101حسام ابراهيم جمعه ابراهيم جمعه24864

30حسام حسن عبدهللا حسن الشال24865

133.5حسام محمد السعيد عبدالستار االلفى24866

116.5حسن كريم ابراهيم بسيونى جاب هللا24867

85.5خالد السيد حمدين السعيد جادو24868

57سعد اكرامى عبده محمد يوسف24869

98شعبان محمد شعبان ابراهيم سالم24870

102.5عبدالحليم محمد عبدالحليم عبدالمقصودعبدالدايم24871

135عبدالرحمن احمد بسيونى عبدالرحمن هيبة24872

69.5عبدهللا محمد مصطفى حسين دويدار24873

76.5عبدهللا محمود سعد احمدخضر24874

128.5عالء الدين ابراهيم خيرى حسن ابوطاحون24875

95عمار شريف عبدالستار حسن عمار24876

96عمر محمد عبدالقادر عبدالموجودرمضان24877

137.5مؤمن محرم عيسوى حسين عبدالدايم24878

108.5محمد اشرف احمد عثمان عثمان24879

108.5محمد ايهاب محمد ابراهيم احمد24880

60محمد ثروت السعيدغازى محمدالقصبى24881

71.5محمد سالم وهبه سالم عرابى24882

132محمد سامى نجاح اسماعيل عبدهللا24883

87.5محمد شريف ابراهيم فهمى على24884

108محمد صبحى السيد عبدالعزيز ضوه24885

94محمد طايل محمد العشري24886

137.5محمد عبدالعزيز اسماعيل محمد القصبى24887

95.5محمد عبدالقادر فوزى فتح هللا الرياشى24888

136.5محمد عبدالمقصود صالح عبدالمقصودعبدالدايم24889

117.5محمد عزت انور ابراهيم بسطويسى24890
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56.5محمد قاسم احمد عبدالسالم عبده24891

49.5محمد متولى حسن ابراهيم جاب هللا24892

80محمد محمود احمد الصاوى غانم24893

105محمد مفرح عبدالصادق عوض عزام24894

126محمد نصر اسماعيل هنداوى عيسى24895

136.5محمود احمد ابراهيم احمد محمدسعيد24896

107مهند عبدالباسط سعد الصاوى محمد24897

85.5هادى ربيع مصطفى محمد سعاده24898

98.5يوسف احمد رمضان جاب هللا عبدهللا24899

92.5يوسف اسماعيل سعد الصاوى غانم24900

130.5اسماء خضر عبدالحميد حسن القصبى24901

118اسماء يوسف خيرى محمود سالمه24902

134اشجان عوض بسيونى عبدالرحمن هيبة24903

132الزهراء عرفه ممدوح ابراهيم عبدالعزيز24904

134.5الزهراء على محمد يوسف بريقع24905

134امانى مفرح عرفه عبدالغنى كنزي24906

118امنية صالح محمد السيدحسن24907

127اميرة محمد يوسف محمد فراج24908

126.5اميره السيد عبدالغنى حسانين عطا هللا24909

127.5ايات ابراهيم عبدالمعتمد جمعه خميس24910

131.5ايمان حموده عبدالفتاح حموده عطاهللا24911

133.5ايه عالء محمد محمدابراهيم24912

120.5ايه محمد محمد مصطفى غلمش24913

130.5حبيبة محمد خيرى حسن ابوطاحون24914

129حنان محمد سعيد عبدالعزيز مصباح24915

80حنين اشرف السيد ابراهيم حسن24916

136خلود السيد اسماعيل محمدالقصبى24917

136خلود السيد عبدالغنى حسانين عطا هللا24918

129دنيا حماده محمد ابراهيم حماده24919

106رنا السيد محمد رضوان عبدهللا24920

134.5روان عمرو الحسينى حسن محمد سالمه24921

127.5روضة عبدالحميد سعد مصطفى دعبس24922

136.5سارة فيصل سعاده احمد عبدالمجيد24923

136ساره سعد عبدالقادر محمد سعد شلبى24924

136شروق احمد عبدالموجود محمد فراج24925

131شروق عزت مصطفى محمدحسين24926

125.5شرين محمد فتحى محمود محمدالليثى24927

123.5شهد محمد السيد احمدخضر24928
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133.5شيماء سعد عبدالمقصود سعدعبدالعال24929

125لمياء زيد رمضان زيد عكاشة24930

135.5مريم عبدهللا السيد محمدهيبة24931

134.5منه هللا محمد محمد السعيد على جادو24932

130.5منه محمد السعيد عبدالعزيزسعيد24933

133.5مي ابراهيم ابراهيم عبدالفتاح عطا هللا24934

130.5مى عبدالنبى سعد السعيدعبدالعال24935

131مى محمود سعد احمد رمضان24936

133.5مى مسعد ابراهيم متولى دعبس24937

136ندا محمد دسوقى عبدهللا محمد24938

124.5نداء ابراهيم على ابراهيم الفقى24939

130.5نرمين سالم على نصر على كنذى24940

121.5نورهان محمد عبدالعزيز ابراهيم سرحان24941

134.5نورهان محمد موسى ابراهيم الفقى24942

135.5نورهان ممدوح انور عبدالعزيز عطا24943

129هاجر سامى مصباح عبدالعزيز مصباح24944

136هند هشام ابراهيم عبدالفتاح عطاهللا24945

134.5هيام هشام ابراهيم عبدالفتاح عطاهللا24946

131.5وسام السعيد سعد السعيدعبدالعال24947

133احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم الخبي24948

132.5احمد حسن اسماعيل عبدالمنعم السيد24949

130.5احمد خيرى رمضان درويش قنديل24950

130.5احمد محمد عبدالعزيز عبدالونيس الخبي24951

126زياد هانى صبحى فهمى محمد مرجان24952

60صالح عبدهللا بدير محمد24953

134عبدالرحمن احمد عثمان محمد الرماح24954

122عبدالرحمن محمود ابوالفتوح محمد يونس24955

129.5عمر رضا احمد السيد عمار24956

91.5محمد شريف عبدالخالق اسماعيل عمار24957

124.5محمد محمد حسين عبداللطيف ناجى24958

113محمود احمد عطية محمد ابوهليل24959

108.5وليد وائل محمد حسين الخبي24960

136بسمة السعيد سعد عبدالجليل عيسى24961

136حنان محمد عطيه زكى الخبي24962

134داليا عبدالفتاح عوض عبدالفتاح نجم24963

130.5رنيا محمد فؤاد على موسى24964

136.5صفاء رافت ابراهيم ابراهيم ابولبده24965

126ملك شريف على محمد الخبي24966
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137نسرين ياسر عبدالعزيز مغيزل24967

138.5نها عادل حسين محمد قنديل24968

132.5اسحق حليم محفوظ مالك24969

117.5انس عبدالفتاح محمد حسن24970

139جوزيف سمير عياد عبدالملك24971

131حسن احمد حسن خليفه24972

95.5على والى محمد نوار24973

94عمرو محمد نصر الدين مصطفى عقل24974

106.5فؤاد لويس ميالد صبحى24975

125كيرلس اشرف عوض هللا سليمان24976

108.5كيرلس عبدالمسيح عبده نعمةهللا توماس24977

91.5محمد سليمان يوسف سليمان24978

104.5محمود السعيد محمد عبده24979

139اسراء محمد احمد هنديه24980

135.5االء يوسف حسين خليفه24981

132امل محمد شوقى عطيه24982

137.5ايمان محمد شعبان شريف24983

125.5ليلى نظمى عبدالجواد عبدالفتاح24984

124.5مريم فادى لويس توفيق24985

126.5منى بهنام مسعود زكى24986

135.5مى على السعيد على الجندى24987

137نورا عطيه راضى محمد  عبده24988

137هايدى هانى مالك لبيب  اسعد24989

137.5ابراهيم مجدي ابراهيم علواني24990

135.5احمد بسيوني عبدالحميد ابومريكب24991

23.5احمد صديق السيد عبدالمقصود السوداني24992

125اسامه رجب لطيف حميده24993

110.5ايمن علي بسيوني علي البسيوني24994

96.5سامح حامد محمد حامد عبدالصمد24995

136.5شهاب مختار محمد مختار عجالن24996

33.5شهدي رضا محمد عطاهللا عجالن24997

103.5عبدالرحمن احمد عبدالباعث شرف النجار24998

133.5علي عبدهللا عبدالفتاح اسماعيل حسن24999

126.5عمرو اسامه محمد عجالن25000

101.5فارس محمد بسيوني محمد عبدالصمد25001

133كريم ناجي عطيه حسين ابواسماعيل25002

136.5مؤمن ابراهيم جابر ابراهيم شراره25003

135.5محمد السيد محمد علي عبدهللا25004
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68محمد عزت عبدالجواد ابوزهره25005

118محمد عالء فكيه حسن ابراهيم25006

124.5محمد مسعد فرحات رزق عجالن25007

134.5محمد وحيد محمد محمد جويده25008

131.5محمود محمد محمد حموده عبدالقادر25009

112.5مصطفي عبدالمنعم راضي فتحي عجالن25010

121يوسف عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق25011

125اسراء عبدالغني خيري عبدالغني عجالن25012

134بسمله اشرف عطيه علي ابوحموده عجالن25013

138حنين خالد ابراهيم علواني عجالن25014

131رحمه ياسر بسيوني محمود خلف هللا25015

134.5روان علي علي عبدالعزيز عجالن25016

119.5ريحان محمد احمد علي شحاته25017

106زينب عبدالقادر عطيه عبدالمطلب عجالن25018

133.5ساره رشدي محمد محمد صالح25019

131غاده محمد صبري جمعه الحتاتي25020

129.5ملك حاتم علي عبدالعزيز عجالن25021

133مني خيري عبدالمجيد عبدالحفيظ ضيف هللا25022

128.5مني عبداللطيف بسيوني عبدالرحيم25023

134.5همس ثروت احمد عبداللطيف25024

132.5والء خالد محمود احمد الشرنوبي25025

130.5احمد ياسر مصباح خطاب25026

111.5عبدالرحمن وجيه مصطفى ابوالعينين25027

130عبدالعزيز جمال عبدالعزيزعبدالحميد داود25028

107.5عبدهللا وجيه مصطفى ابوالعينين25029

27عالء عبدهللا محمد يوسف مشعل25030

65.5كريم طارق عبدالجواد عمارة عبادة25031

110محمد حسان حسان عبدالحميد25032

118.5محمد رمضان عباده محمد25033

123محمود عبدالباسط سعد بشته25034

136احالم بلتاجى محمود  بلتاجى الدسوقى25035

129.5اسراء ابراهيم قطب عبدالحميد25036

125اشرقت خيرى عبدالعزيز شريف25037

116.5االء السيد محمد مصطفى25038

130.5امنية سعد عبدالفتاح شريف25039

136ايمان ابراهيم عبدالعزيز عزت شريف25040

136ايمان عبدهللا سعد عبدالعزيز بشته25041

118.5ايمان نظمى على عبدالحافظ خطاب25042
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135.5ايه حسن عبدالقادر سالم25043

134رحمة محمد اسماعيل داود25044

129.5روان عبدالفتاح السيد على الصاوي25045

133.5روضه ابراهيم عبدالحميد ابراهيم حسن25046

138شهد عبدالحميد لطفى اغا25047

108عال عبدهللا سالمة محمد25048

138فاطمة عبدهللا عدالن ابراهيم سليمة25049

134.5ياسمين عبدالعزيز السيد بشته25050

36.5ابراهيم السيد رشاد عبدالمنعم ابوقوره25051

129.5ابراهيم السيد عوض محمد شمس الدين25052

74.5ابراهيم عمر ابراهيم الدسوقي بسيوني25053

109ابراهيم محمود احمد مصطفى االختيار25054

118.5ابراهيم ياسر الشوادفى ابراهيم الحداد25055

128احمد السعيد انور يوسف شلبي25056

72.5احمد حسام محمد يوسف صباح25057

137احمد رضا احمد خليل ابوهنطش25058

133احمد سعد عبدالرؤف محمد شلبى25059

75.5احمد شعبان ابراهيم السيد االختيار25060

129احمد عادل عوض هللا محمد علوان25061

106.5احمد عبدالرسول عبدالمنعم يوسف مراد25062

120.5احمد عزت محمد معوض البدوى25063

110احمد كامل محمد كامل الديهي25064

119.5احمد محمد احمد عبدالنبي غانم25065

127.5احمد محمد صالح احمد25066

127.5احمد محمد عبدالعزيز محمود داود25067

116احمد محمد علي علي نوار25068

132.5احمد ممدوح محى الشاملي حامد25069

127.5احمد ناجى على سعد الطنجة25070

112.5اسالم محمد الشحات محمد عبده25071

87.5السيد رضا السيد محسب حامد25072

104السيد عبدالمقصود احمد محمد احمد طايع25073

134.5بدر الدين حمادة ابراهيم علي عيسي25074

78.5بسيوني ياسر بسيوني محمد الزيات25075

114.5بالل محمد على محمد نعناعة25076

111جمال رضا جمال فؤاد فكري25077

102حاتم كمال صالح كمال حسان حامد25078

128.5حازم طه حماده عبدالعزيز حامد25079

79.5رامي ياسر السيد السيد عوض25080
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113.5زكريا يحيى زكريا محمد ابوهراس25081

121.5زياد طارق طه بسيوني الطنجة25082

104زياد محروس عبدالسالم محمد سعد25083

92.5سمير بسيوني محمد بسيوني البدوي25084

118شادى السعيد فؤاد محمد الطويل25085

115شادى ايمن زكريا خليفة عمار25086

111صبري عطية صبري خميس رجب25087

63صهيب محمد السيد عبدالحميد نعناعة25088

108عاطف سمير محمد بسيوني البدوى25089

64.5عبدالرحمن السيد ابراهيم محمود بربوش25090

133عبدالرحمن شريف عبدالنبى محمود الصفتى25091

101عبدالرحمن عادل عبدالنبى عطيه حسن العادلى25092

90عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالحليم رجب25093

132عبدالرحمن محمد كمال السيد االختيار25094

137عبدالرحمن منصور بسيوني مبروك داود25095

138.5عبدالرحمن نجاح عبدالعزيز متولي الجوهري علوان25096

138.5عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حسن غبيش25097

131.5عبدالكريم كمال محمد السيد االختيار25098

137عبدهللا حسن محمد حسن غبيش25099

105عبدهللا محمد عوض محمود حمد25100

132.5عبدهللا محمداحمد عوض العقدة25101

68.5عبدهللا معوض رمضان محمد25102

66.5عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالحميد الصباغ25103

139عزت محمود بسيوني مبروك داود25104

84عالء السيد محمد السيد السحلي25105

135.5علي عبدالمحسن علي علي شلبي25106

90.5عماد جمال عوض محمد سعيد25107

132عمر عطا محمد عبدالمنعم ابوقورة25108

130عمر عماد فكرى ابراهيم الهجين25109

132.5عمرو احمد عبدالعزيز عبدالفتاح جابر25110

81عمرو السيد عوض محمد حمد25111

137.5عمرو محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوكرش25112

133.5عمرو محمد سمير مصطفى الديهي25113

123.5عمرو محمد على المعداوي شتا25114

96.5عمرو محمود حماده علي رداد25115

127.5كريم السيد ابراهيم محمود موسى25116

118.5كريم السيد بسيوني الشناوي البدوي25117

100.5كريم علي عبدالواحد عبدالواحد المسيري25118
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93كريم محمد عبدالعزيز متولي علوان25119

118ماهر محمد ممدوح محمد الطويل25120

124محمد ابراهيم السيد مرسى هاشم25121

139.5محمد ابراهيم محمد السيد شحاته25122

115محمد احمد عبدهللا المنسي موسي25123

131محمد اشرف عبدالحميد عبدالرحمن الرمسيسى25124

75.5محمد الحسين عبدالحليم بسيوني الديهى25125

139محمد السيد عطية السيد هراس25126

132محمد السيد كمال ابراهيم احمد البربري25127

132محمد السيد محمد السيد علي الزيات25128

131.5محمد ايهاب محمود بدر محمود دومه25129

101.5محمد خالد مرعى يونس غانم25130

94محمد زكريا مبروك زكريا مبروك ابوهنطش25131

126محمد سمير محروس عبدالحميد البرماوي25132

100محمد شريف محمد السيد شحاتة25133

131.5محمد عادل عوض حسن ابراهيم الزيات25134

139محمد عبدالرؤف محسب عبدالعزيز خميس25135

120محمد عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز ابوهنطش25136

133.5محمد عبدالمنصف عبدالمنعم يوسف مراد25137

107محمد عزيز عبدالحليم محسن البرماوى25138

75محمد كمال فتحي ابراهيم المسيري25139

132محمد مصطفي الشناوي السيد نوار25140

125.5محمد منصور عبدالعزيز محمود داود25141

129.5محمود السيد مصطفي احمد عبدالكريم25142

119محمود الصاوي سعد الصاوي محمد ترجم25143

139محمود حمدى شفيق محمد حامد25144

48محمود شعبان شعبان مصطفى عوض25145

135محمود عاصم عبدالغني عبدالمقصود الصياد25146

138.5محمود عبدالجليل محمود محمد خميس25147

138محمود علي حسن حسن غبيش25148

131محمود هانى محمود الدسوقى يوسف االختيار25149

112مدحت محمد بسيوني حسن مصطفي الجمل25150

127مصطفي عبدالجواد الشاملي عبداللطيف االختيار25151

95.5مصطفي محمود عبدالواحد عبدالواحد المسيري25152

100.5معاذ محمد احمد بسيوني االختيار25153

122.5ممدوح جمال الشناوي بلتاجى الجمل25154

53ياسر رضا الشحات ابواليزيد الزيات25155

116.5ياسر محمد محمد محمد زيادة25156
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114.5يوسف محمد يوسف فتح هللا يوسف شلبي25157

132.5يوسف مدحت سعد عبداللطيف جمعه25158

128يوسف منصور كامل محمد االختيار25159

138اسراء جاد اسماعيل على حجاج25160

136.5اسراء رضا عبدالغفار حمادة البرماوى25161

137.5اسراء عبدالحكيم محمد محمد الديهى25162

94.5اسماء السعيد مصطفى بسيوني حامد25163

133اسماء السيد السيد خليل الجوهري علوان25164

139اسماء الشوادفى بلتاجى الشوادفي احمد بنه25165

137اسماء خيرى الشحات عوض الجندى25166

133اسماء عاطف علي خميس25167

138اسماء عصام محمود الدسوقي االختيار25168

139اسماء فتوح عبدالعزيز حسن غبيش25169

122.5اسيل محمد خلف جابر25170

139االء عبود احمد يوسف دومه25171

138الشيماء احمد عبدالباسط محمد عبدالكريم25172

139اميرة جمال محمد السيد هراس25173

136.5اميرة محمود احمد محمود احمد الهجين25174

137اميره محمد صالح الدين عبدالسالم رميح25175

139ايمان السيد احمد عطيه كساب25176

138.5ايه عادل ممدوح محمد الطويل25177

139ايه فوزى احمد محمد شمس الدين25178

137.5ايه ياسر اسماعيل محمد اسماعيل25179

137.5ايه يسرى كمال علي الجندى25180

136.5بسمة حسن عبدالعزيز محمد حامد25181

136بسنت رمضان رشاد الصاوي علي دومه25182

121حبيبة عادل محمد عوض عواض25183

121.5حبيبة مجدي محمود محمد طايل25184

100حنان حاتم شفيق حسن متولي دومة25185

117.5حنين السعيد كمال محمد عبدالمعطي عرابي25186

97.5حنين عبدالحميد عوض حمد25187

0حنين محمود الخضرى عطيه ابوكرش25188

135.5خلود عماد اسماعيل ابراهيم شلبى25189

94خلود ياسر سعيد متولي علي الصاوي25190

126.5دنيا محمد سعيد ابراهيم سالم رداد25191

121.5دينا حمدي محمد حمادة علوانى25192

132ذكرى محمد ابراهيم السيد االختيار25193

130رحاب ربيع احمد الصاوي حامد25194
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130.5رحمة السيد عبدالعزيز حسن غبيش25195

129رحمة رجب بسيوني حسن الجمل25196

131رحمة عطية محمد عطية عاشور25197

138رفيدة محمد محمد عبدالحليم حسن حامد25198

132روان هاني احمد محسن محمد عيسي25199

126رويدة ابراهيم احمد مصطفي االختيار25200

115.5ريهام سمير عبدالحي ابراهيم رداد25201

136ريهام صالح السعيد حسن القاضي25202

128سارة محمود ابوطالب عبدالوهاب براغيث25203

136.5ساره على سعيد احمد علي النجار25204

135سهيلة السيد عبدالمنعم السيد محمد ابوكرش25205

119.5سهيلة محمد احمد حسن غبيش25206

121.5شروق ربيع احمد احمد محمد الحناوي25207

137شهد احمد محمد ابوالفتوح عمار25208

132شهد السعيد كمال محمد عبدالمعطي عرابي25209

126شيماء الشحات عبدالسالم بسيوني كساب25210

101شيماء محمد محمد بسيوني عيسي25211

137شيماء ياسر محمد السيد عبدة25212

131.5صابرين علي علي عبدالمعطي25213

121.5صفاء حماده محمد عبدالسالم محمد الميرى25214

129صفاء عبدالعاطى على عبدالعاطي عبدالرازق25215

136ضحي محمد عطية احمد عطيه عمار25216

136عفاف على خلف على جابر25217

124.5علياء سعد محمد علي خليف25218

133فاتن مصطفى السعيد احمد البحيرى25219

98.5فاطمة ماهر السيد عبدالفتاح النقراشى25220

107فاطمة محمد عبدالحميد محمد يوسف25221

112.5فاطمه حاتم راغب علي عامر ضلو25222

134.5فلاير محمد السيد محمد سعيد25223

130.5لمياء ابراهيم احمد الصاوى احمد حامد25224

135مروه حماده محمد عبدالسالم محمد الميرى25225

127.5مريم محمود الشناوى بلتاجي مصطفى الجمل25226

130منار السيد حمادة عبدالعزيز حامد25227

137.5منار عز محمد عز البدوى25228

138.5منه هللا صالح ابراهيم عبدالمولى البدوي25229

135.5منه هللا عبدالناصر محمود ابراهيم الديهى25230

137.5مى السيد ابوبكر السيد حسن علوان25231

137.5مي محمد سعد بدر عبدالعاطي مرزوق25232
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99مى منصور طه محمد عبدالعظيم عيسى25233

104.5مياده حاتم انور مصطفى الصباغ25234

135مياده كمال محمد السيد السحلى25235

134ميار رمضان عبدالعال ابراهيم25236

121.5ميرا حلمى خليل ابراهيم بربوش25237

137.5نانسي يوسف ابراهيم يوسف االطرش25238

118نجاة محمود صالح احمد حامد25239

104ندى خليل محمد عبدالسالم الدشاش25240

136ندى ربيع عبدالشافى باشا هاشم25241

136نور على خليل عباس الجمل25242

139نورا عبدالسالم عبدالسالم محمود الشامى25243

84.5نورا عزت نور الدين عبدالعال عبدهللا25244

126نورا عطا حسان حسان25245

139نوران محمود صبحى احمد شوبه25246

136نورهان فتح هللا فتح هللا السيد بسيوني25247

107نورهان محمد رجب مندور سناجق25248

107نورهان هانى ابراهيم كمال ابراهيم البربرى25249

115هاجر عبدالمنصف عبدالحميد حماده البرماوى25250

72.5هايدى احمد اسماعيل الشناوى دومه25251

54.5هبه السعيد محمد على خليف25252

103.5هبه محمد مالك السيد حمد25253

124.5هدى حسن شفيق حسن متولي دومة25254

96.5وفاء محمد عبدالجليل خميس25255

134وفاء منصور محمد عبدالعزيز حامد25256

138.5ياسمين اشرف محمد محمد شلبى25257

133ياسمين ياسر سعيد احمد البحيرى25258

138يمنى عبداللطيف محمد الصاوي نوار25259

122.5ابراهيم بسيونى ابراهيم محمد الدكرورى25260

37ابراهيم محمد عبدالسالم الطبجى25261

119احمد ابراهيم محمد على عبدالجواد25262

79احمد توفيق طه رضوان بقوش25263

98.5احمد حمزه محمد السيد صبره25264

58.5احمد عبدالفتاح ابراهيم محمد مرزوق25265

84.5احمد عيد محمد محمد عثمان25266

78احمد محمد طنطاوى رمضان مصطفى25267

135احمد نصر محمد احمد العشماوى25268

96.5احمد ياسر عبدالفتاح محمد ابراهيم25269

109ادهم على السيد على العيسوى25270
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96اسالم اسماعيل سليمان اسماعيل سليمان25271

85.5السيد مصطفى السيد مصطفى الديب25272

89.5ايمن محمد ابواليزيد ابراهيم بدوى25273

107.5ايهاب ضياء السيد عبدالمنعم الشباسى25274

93.5بالل خالد عبدالرحيم محمد القالوى25275

104حازم ايمن يوسف احمد على25276

110حسام محمد محمد عوض25277

119سيف الدين اشرف السيد اسماعيل الجمال25278

94.5عبدالحميد محمد عبدالحميد رجب العربى25279

126.5عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا ابراهيم السيد احمد العش25280

128.5عبدالرحمن السعيد عبدالجيد على خفاجى25281

126.5عبدالرحمن شريف ممدوح محمد عبدالسالم25282

105.5عبدهللا احمد عبدالعال محمود دهيس25283

100عبدهللا احمد عبدالفتاح محمد ابراهيم25284

64عبدهللا نضال محمد محمود قاسم25285

94.5عبدالمنعم ايهاب محمد مصطفى الصبرى25286

133.5عصام احمد محمد حمزه على25287

137عالء محمد عبدالحفيظ ابراهيم العشماوى25288

124.5على السيد جمعه محمد شحاته25289

125علي عبدالمنعم علي عبدالمنعم الشباسي25290

119.5عمار ياسر فتحى يوسف عثمان نجم25291

91.5فارس وائل مصباح ابراهيم مصباح25292

137.5محمد احمد ابراهيم السيد العشماوى25293

130.5محمد احمد ابراهيم مصطفى رمضان25294

50محمد احمد عبدالسالم عبدالواحد عمر25295

130.5محمد اشرف محمد محمود محمد25296

102محمد توفبق طه رضوان بقوش25297

136.5محمد سامح ابراهيم محمود غنيم25298

120محمد شريف محمد احمد عبدالرازق العشماوى25299

116.5محمد عبدالعاطى عبدالعاطى رزق بخاتى25300

134محمد عماد جابر بسيونى احمدعبدالسالم25301

85.5محمد فاروق محمد ابراهيم الخضرى25302

132.5محمد ماجد محمد جابر مرسى25303

134.5محمد محمود السيد احمد عثمان25304

69محمد محيى الدين حلمى عوض هللا سالم25305

116محمد نصر جمال الدين فتحى مرزوق25306

99.5محمود ابراهيم محمد احمد متولى25307

95محمود ابراهيم يوسف ندا عبدهللا25308
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67.5محمود قدرى محمد ابراهيم غازى25309

126مصطفى ابراهيم مصطفى كمال رجب الحجرى25310

135مصطفى محمد محمود على الصاوى25311

122معاذ فؤاد محمد ابواليزيد الفقى25312

117.5يوسف شريف فتحى محمد خليل25313

138.5اسراء محمد يوسف السيد سيد احمد كروان25314

81اسماء محمود عبدالسالم بسيونى النشار25315

137.5االء احمد السيد احمد العشماوى25316

110االء جابر زكريا بسطويسى ابوعمر25317

137.5االء عصام شعبان عبدالستار سناجق25318

138.5ايمان محمد محمد عبدالفتاح كروان25319

133.5تسنيم سعيد سعد سليمة25320

138.5حنين ضاحى محمد محمد عوض الشباسى25321

137حنين محمد طه محمد مصطفى عطوه25322

130خلود فكيه احمد ابوزيد ابوسكين25323

129.5دينا عبدالحميد محمد محمد25324

131رانيا ماجد السيد محمد جاد غنيم25325

131رحمه طه يوسف السيد الشرنوبى25326

138.5رضوى اسامة محمود حسن الجندى25327

138.5رقيه تامر يسرى الصافى عبدالحليم25328

136.5رقيه طه حماده عبدالرازق العشماوى25329

137رويدا رافت فؤاد حسن عريش25330

135رويدا هانى ابراهيم جاد غنيم25331

129ريم عادل ابراهيم عبداللطيف رميح25332

131.5سميه زهران محمد اسماعيل عناني25333

126.5شروق وجيه سعد اسماعيل سالمه25334

129.5شهد السيد محمود على بريك25335

135.5شهد على سعد على ابراهيم منصور25336

136شهد عماد زاهر محروس جبر زاهر25337

136شهد محمد رشوان عبدالواحد صقر25338

111.5شيماء السعيد عبدالسالم محمد العشماوى25339

134.5عبير عبدالعزيز عبدالعزيز جاد غنيم25340

134.5عبير وسام عبدالحميد عبدالحميد الوكيل25341

139عفاف محمد الدسوقى ابراهيم السيد25342

116علياء فاروق محمد ابراهيم الخضرى25343

137.5فاطمة محمد سالم محمد سالم البحيرى25344

138.5فاطمه وليد السيد عبداللطيف الحمامصى25345

133.5مريم محمد عبدالفتاح محمود مصباح25346
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131منار عثمان محمد احمد ابوعجيله25347

136.5منار ياسر فاروق مسعود محمد25348

135منة هللا محمود محمد عبدالباعث الزعويلى25349

134منة عبدالرحيم محمد محمد على حسب هللا25350

127منه هللا صبحى عبدالعزيز احمد الهوارى25351

137منى ماجد السيد محمد جاد غنيم25352

69.5نجوى صالح منصور السيد محمد25353

124نور محمد عبدالخالق عبدالحميد زايد25354

137نورا عدلى مغاورى عدلى عمر25355

137.5نوران احمد محمد عبدالعزيز حسن25356

116نورهان عصام رجب محمد ابوحسين الشعيبى25357

86نورهان محمد اسماعيل اسماعيل الجمال25358

138هبه طه محمد جاد غنيم25359

129هبه عبدالمنعم محمد الصابرى25360

125.5هند صابر عبدالعزيز السيد حسين25361

128.5والء طه السيد ابراهيم ابراهيم الصعيدى25362

62.5ياسمين عبيد راضى محمد محمد المنوفى25363

96احمد رزق عبدالعزيز رزق عامر25364

102احمد وجيه بسيونى حسن بدر25365

129زياد السيد عبدالفتاح عبدالجواد بدر25366

132طارق هانى عزالرجال عبدالحى فرج25367

129عاصم رفعت السيد احمد شعالن25368

88فكرى عصام عبدالفتاح عبدالونيس الزعويلى25369

105.5محسن ايمن احمدباشا الحمامى25370

113محفوظ عامر عبدالخالق احمد شعالن25371

111.5محمد صبحى عبدالمنعم محمود مغربى25372

76محمد صالح نصر محمود علوانى25373

114.5محمود رجب بسيونى محمود ابوغزالة25374

126.5معاذ بدر احمد بدر فرج25375

117معاذ حمدى فؤاد محمد خفاجى25376

103.5معاذ فكرى عبدالفتاح عبدالونيس25377

132اسماء وليد احمد السيد شعالن25378

131االء اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابوغزاله25379

129.5اية خالد السيدسالمة الدسوقى25380

127.5حنان عشماوى بيومى عشماوى بيومى25381

118خلود جمال احمد محى عزام25382

136.5داليا مصطفى على محمد الحمامى25383

136.5رحمه يحيى فؤاد ابراهيم الزعويلى25384
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125.5رنا محمد عرفة محمد الريس25385

48شرين مفرح السعيد السيد علوان25386

95.5منة هللا عبدالحق عبدالسميع محمد شومان25387

89.5ندى على مصطفى محمد علوان25388

88ندى مسعد سعد احمدالخواص25389

115نرمين السيد عبدالمنعم مصطفى علوان25390

115.5هاجر ايمن طلحةعبدالحميد الحمامى25391

137هاجر راضى الشحات عبدالفتاح اغا25392

131.5ياسمين محمد رشاد رزق شلبى25393

65احمد ابراهيم خضيرى محمد ابراهيم25394

109.5احمد السيد صديق متولى ابوعيانه25395

133احمد جميل محمد عبدالسالم خليفه25396

72.5اسامه هشام نجيب محمود السيد25397

108اسماعيل مسعد اسماعيل محمد زلط25398

99.5السعيد عيد احمد دسوقى عيد25399

90تامر عبدالعاطى محمد محمود المليجى25400

104.5زياد ياسر عبدالوهاب على الزعويلى25401

108.5سمير محمد حمدى طلبه حسن الكتامى25402

102عبدالرحمن خميس محمد احمد الصعيدى25403

97عبدالرحمن رياض بسيونى مريس سويد25404

100.5عبدالرحمن على عبدالوهاب على الزعويلى25405

98عبدالرحمن محمد رمضان السيد زهران25406

104على عمران خليفه الزعويلى25407

116فتح هللا الشناوى عبدالمقصود موسى محمود25408

106.5قاسم محمد جادهللا قاسم مبارك25409

111.5محمد السيد خيرهللا محروس القصبى25410

91محمد امين محمد محمود سيد احمد25411

132محمد جاد عبدالمقصود على جاد25412

125محمد عبدالكريم احمد محمود الشوال25413

118محمد فتح هللا ممدوح فتح هللا امام25414

124محمد هانى محمد محمود الشوال25415

132.5محمد يحى بدر علوانى محمود25416

135.5اسماء اشرف محروس على القصبى25417

131اسماء قاسم جاد هللا قاسم مبارك25418

133اسماء محمد خليل راغب ابوعيد25419

130.5االء السيد عبدالودود موسى محمود25420

119الهام حازم عبدالحليم قاسم مبارك25421

125ايمان احمد اسماعيل احمد حربى25422
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128.5ايمان عبداللطيف السيد على الجبالى25423

134.5ايه عبدالسالم عيد عبدالمولى عبدالسالم25424

126جيهان السعيد عبدالنبى السيد زهران25425

85.5حنان عبدالخالق متولى شاهين25426

116دعاء جالل محروس امام محمد عيسى25427

120.5رحمه محمد على فريج على القصبى25428

124.5سهير محمد حمدى طلبة حسن الكتامى25429

123.5شيماء رمضان يوسف عبدالقادر فريج25430

130غاده على رزق على مرسى25431

127.5مروه السعداوى مهدى شامخ مبارك25432

135مريم محمد الشحات عطيه ابوالدهب25433

115منه هللا انور على على جاد25434

131.5مى رفيق السيد عوض رجب25435

88.5نانسى نبيل ابراهيم سعد ابراهيم25436

89ندى نبيل ابراهيم سعد ابراهيم25437

37هاجر رجب ماهر ايوب عبدالسالم25438

122.5هاجر محمد عبدالمنعم محمد اللمعى25439

134.5والء السعيد محمود احمد حربى25440

125.5والء شاكر عطيه محمد خوجه25441

50احمد جمعة محمد الشناوى الحمامي25442

128احمد سعد احمد ابراهيم كامل25443

125احمد مصطفى سعيد فرحات25444

95بالل على رمضان فتح هللا محمد حسين25445

123.5حسام وليد ابراهيم حسن كامل25446

43.5حسن حسين عبدالعزيز حسين الحمامى25447

91ذياد سعيد عبدالفتاح سليمان الشرقاوى25448

125ذياد هانى على محمد احمد25449

99رحيم سعد ابوالفتوح اسماعيل عمار25450

80طارق محمد قطب رجب محمد25451

100.5عبدهللا رضا السيد عبدالعزيز الدقله25452

88على اشرف ابوزيد محمد شعبان25453

81.5محمد اشرف محمد الشناوى الحمامى25454

94محمد عبدالسالم عبدالغنى عبدالسالم الطنطاوى25455

111.5محمد عبدالهادى السيد عبدالفتاح اللمعى25456

105.5محمود عوض مصباح عوض رجب25457

96.5مصطفى محمد مصطفى على عبدالرحيم25458

97.5يوسف سعد عبدهللا سعد اللمعى25459

90.5يوسف فتح هللا عبدالرحمن حسين ابوعوف25460
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83اسراء رضا محمود خليفه محمود25461

99.5اسماء محمود ابواليزيد الشناوى الحمامى25462

134.5حبيبه جمال محمد حسن كامل25463

125.5حبيبه حماده عمر سعد اللمعى25464

78.5حبيبه سامح جمعه محمودالشناوى الحمامى25465

131.5حبيبه كمال مصطفى احمد25466

135دينا فهيم عبدالمجيد مصطفى عدس25467

117.5رحمه عرفات صبحى محمد احمد الحمامى25468

123رحمه محمد احمد عبدالعزيز الوحش25469

130روفيده فضل على حسن رجب25470

120ساره مسعود محمد حسين الدقله25471

75.5سالي نصر رمضان السيد الحمامي25472

130.5شيماء عصام احمد احمد رجب25473

132.5فاطمه محمد عبدالهادى محمد العربى25474

129منة هللا عوض عبدالغفار محمد سرور25475

135.5منه جمال احمد عبدالعزيز الوحش25476

65نورا ايمن محمد احمد االحول25477

125.5ابراهيم محى ابراهيم زكريا رزق25478

111احمد سمير سعد عوض ابوجمال25479

94.5احمد محمود السيد محمد هجرس25480

136احمد نزيه طه فرحات خليل25481

112اسامه عبدهللا ابراهيم موسى على25482

111.5اكرم عبدالغني عبدالستار عوض ابوجمال25483

103.5السيد ايمن السيد محمد النجار25484

110بدر هانى بدر سعد خميس25485

99خالد محمد عبدالنبي محمد طلب25486

126زياد شعبان الشاملي السيد عبدالخالق25487

130.5طه نبيل على محجوب موسى25488

104عبدالرحمن عمر عبدالقادر صقر25489

123على ابراهيم على ابراهيم حسن25490

132فتحى رمضان فتحى عبدالتواب عبدالونيس25491

128ماجد مفرح محمد عطيه جنيدي25492

131.5محمد احمد فوزي عبدالمطلب الخولي25493

136محمد احمد مغاوري احمد هجرس25494

113.5محمد السيد محمد ابراهيم حسن25495

77محمد بسطامي محمد محمد داود25496

128محمد حسن اسماعيل ابراهيم حبيب25497

120محمد حسن عبدالغني عبدالجليل عامر25498
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128.5محمد رضا عامر عبدالجليل عامر25499

129.5محمد رمضان محمد محمد الفحل25500

124.5محمد شعبان فوزي عبدالمطلب الخولي25501

114.5محمد عبدالحليم محمد شلبي25502

117.5محمد عبدالكريم محمد مصطفى داود25503

132.5محمد فؤاد الشاملي السيد عبدالخالق25504

131محمد محمد السعيد محمد عبيد25505

122.5محمد نصر محمد عبدالحميد البزاوي25506

69.5محمود محمد عيد السيد جمعه25507

121.5هشام محمد عبداللطيف محمد الحيطي25508

110وليد شريف محمد عيد السيد25509

115يحى سامى سعيد بريك محجوب25510

132اسماء رافت ربيع سعد خميس ابوعلي25511

132.5اميرة ابراهيم صالح العبد25512

128اميرة عزت رجب عبدالمنعم عبدهللا25513

126اميره صبحى محروس عبدالسالم شامه25514

131.5ايه سامى عبدالعزيز سيد احمد الشركسى25515

131ايه صابر شعبان رمضان ابوجمال25516

129بسنت ابراهيم احمد ابراهيم بدر25517

129.5دينا صالح سعيد بريك محجوب25518

114رحاب عز الدين حسن عبدهللا جودة25519

136.5رحمه عمر ابراهيم عبداللطيف الغرابلي25520

130رحمه هشام بسيوني بسيونى عبدالقوي25521

137.5سهام فيصل صبحى سعد محمد25522

138.5شروق صبحى محمد محمد الحيطى25523

138.5شهد علي سعيد سيف النصر25524

136علياء محمد على ابراهيم الشامخ25525

138فاطمه مسعود محمد احمد محمد داود25526

136.5منار محمود محمد السيد فرج25527

137منه هللا عبدالموجود محمد غازي محمد25528

136.5منه هللا محروس محمود محمد الشوال25529

113.5ندى احمد محمد محمد الشامخ25530

72.5ندى عزت محمد على القصاص25531

122نورسين اسامه فرحات السيد فرحات25532

121.5نورهان محمد قطب رمضان ابوزيد25533

96ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى25534

129احمد السيد عبدالفتاح السيد الذق25535

127.5احمد جمعه عبدهللا عيد25536
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118احمد حماده يوسف محمد االطرش25537

39.5احمد فرج عبدالسالم حميده25538

134شادي فايد الدسوقي بدر25539

119.5صالح شريف ابوالسعود عبدالمجيد ابراهيم25540

95.5عبدالرحمن السيد خضر ابواليزيد ابوالسعود25541

98عمرو محمد مصطفى عبداللطيف ابوالسعود25542

136كريم سمير علي محجوب25543

125محمد ابراهيم عبده عبدهللا عميره25544

134.5محمد السيد احمد ياسين25545

121محمد حاتم محمد الساعي25546

126.5محمد حمدين السيد عبدالمقصود25547

56محمد سعيد خضر ابواليزيد ابوالسعود25548

136.5محمد سمير بسيوني ابراهيم عبدالعال25549

81.5محمد مصطفى عبدالسالم حميده25550

138.5محمد وحيد محمد عيد25551

123.5محمود احمد فريد ابراهيم نصار25552

110.5محمود عبدالسالم محمد النجار25553

99.5محمود عبدالقادر محمد خطاب25554

137محمود محمد محمود محمد منصور25555

118يوسف محمد عزت محمد حسن25556

134.5اسماء عصام خضر ابواليزيد ابوالسعود25557

126اسماء محمد عبدهللا بسيوني عبدالعال25558

132اسماء محمد محمود جادهللا25559

134.5ايمان جمال السيد عبدهللا25560

139ايه احمد سعيد احمد فريج25561

137ايه رجب عبدالعزيز عبدالستار ابراهيم25562

139.5ايه محمد حلمى ابراهيم سليم25563

107سالي عبده رزق ابراهيم فتح هللا25564

91سماح حماده محمود علي مشرف25565

79.5سوسن طلعت عبدالحميد جادهللا25566

79.5شاهنده وحيد قطب الباسوسي25567

136شيماء بيومي محمد عطا25568

139.5مريم عبدالمقصود السعيد عبدالمقصود25569

138منار الشاذلي فتحي عبدالفتاح العجمي25570

135منة هللا وليد مصطفى عبدالسالم25571

138منه حسن فتحى حسن25572

139مي احمد عبدالسالم مرسي سالم25573

139.5ندى جمعه عبدالنبي عراقي25574
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85نور عبدالنبي كمال عبدالنبي ابوكرش25575

137.5نورهان جالل ربيع جالل جابر25576

139هاجر محسن جمال الدين مصطفى النجار25577

139هدير علي جمال الدين مصطفى النجار25578

116.5ياسمين ظريف حسن الزبيدي25579

117.5احمد ابراهيم محمود ابراهيم الصيفي25580

137.5احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الدسوقي25581

131احمد عبدالقادر السيد السيد المنسي25582

86.5احمد محفوظ محمد حسن ابوريه25583

73.5حسن رمضان عبدالفتاح محمد جحا25584

130خالد ناشد احمد احمد سالم25585

125سعيد السيد الشحات محمد عبده الشهاوي25586

127.5عبدالرحمن سعد عبدالغفار محمد وفا منيسى25587

135.5عبدالرحمن عبدالغني عبدالعزيز حسن شاهين25588

127على محمد على محمود منيسي25589

138.5عمار ابراهيم محمد ابراهيم منيسي25590

135عمرو عبدالحق عبدهللا عبدالحميد الصيفى25591

126مازن محمد السيد محمود الحشاش25592

138.5محمد احمد عبدالحميد احمد الشوربجي25593

125.5محمد بهجت محمد محمود الشوربجي ابوسكين25594

115.5محمد حاتم محمد علي الصيفى25595

133محمد سراج فريج عثمان عبدالقوي25596

123.5محمد صالح الشاملى مصطفى ابوسكين25597

121محمد صالح سعيد ابراهيم شاهين25598

139محمد عبدالعزيز عبدالعزيز حسن شاهين25599

134.5محمد عبدالغفار محمد عباس منيسي25600

118محمد فؤاد عبدالفتاح محمد الحشاش25601

0محمد فرحات سعد ابراهيم الفرنواني25602

106.5محمد فوزى سعد محمد الفرنوانى25603

111محمد نبيه عبدالحاكم ابراهيم عبدالكريم25604

99محمد نجم محمد مغازي منيسي25605

107.5محمد وليد عبدالفتاح محمد شاهين25606

33.5محمد يسرى عبدالمجيد احمد حمدان25607

73.5محمود ابراهيم عزت محمود الحشاش25608

137محمود محمد فرحات بسيوني عيد25609

109معاذ علي عبدهللا عبدالمجيد فايد25610

138اسراء محمد احمد حامد حسن25611

130.5اسماء احمد رزق محمود حامد25612
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136.5اسماء حسن شحاته محمد قطب منيسي25613

134.5اسماء فايز محمد عبدالعزيز سالمة25614

127اسماء فهمى السيد محمد الجوهري25615

125.5ايمان محمد السعيد فتحي نجم منيسي25616

133.5ايمان محمد علي عبدالمقصود الشهاوي25617

135.5حنين رضا ذكي ابراهيم حبيب25618

134.5روضة بسيونى محمود بسيوني عيد25619

128روضة حمادة جمعة محمد محمد الصباغ25620

138.5رويدا اقسم محمد يوسف شاهين25621

139شروق عبدالفتاح فؤاد محمد الحشاش25622

139شهد صادق محمد شعبان عامر25623

123شيماء خالد عبدالمولى ابوزيد ابوسكين25624

139.5شيماء غزال رضوان علي الصيفي25625

131عال عيد بركات عبدالفتاح جحا25626

111علياء جمال بشندى امام احمد25627

138علياء عادل محمد احمد ابوسكين25628

127فاطمة احمد هالل محمد25629

123فاطمه سعد احمد عبدالوهاب منيسي25630

122فاطمه محمد عبدالرحمن حسنين دسوقي25631

139.5مريم سامي محمود محمد سالم25632

96مريم عبدالعزيز محمد عباس منيسى25633

136مريم عبدالمجيد بسيوني احمد سالم25634

124.5مريم محمد العايدي محمد منيسي25635

139.5مريم محمد مصطفى احمد عطيه25636

132.5منى سيداحمد اسماعيل قطب منيسي25637

134.5منى محمد معوض عبدالغني منيسى25638

139.5ندي عبدالغفار سعد منيسي25639

137ندى محمود بدر محمد الحناوى25640

138.5نور هان سامح فؤاد محمد الحشاش25641

67ابانوب صدقى شهدى ابراهيم25701

134.5ابانوب عدلي فوزي انور25702

76ابانوب عزت شهدى ابراهيم جوده25703

115.5ابراهيم حمدى ابراهيم محمدزيدان25704

126.5ابراهيم رفعت عبدالفتاح ابراهيم الناعم25705

94.5ابراهيم عالء الحسينى ابراهيم حسن الرشيدي25706

133.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم مندور25707

79احمد ابراهيم رشاد طلبه محمد25708

117.5احمد ابراهيم عبدالرحمن احمد ابراهيم25709
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36.5احمد ابراهيم عبداللطيف والي25710

125.5احمد ابراهيم محمد احمد ابراهيم25711

87.5احمد احمد محمد احمد25712

126احمد اسامه حامد محمد مرعي25713

132احمد السيد ابراهيم السيدالحداد25714

116احمد السيد احمد محمد عمارة25715

137احمد السيد جمعه السيد النعمانى25716

130.5احمد السيد على السيد عاشور25717

78احمد السيد محمود عبدالجواد على25718

136احمد الشحات محمد محمود فرغلى25719

114احمد الصاوى محمود الصاوى25720

133احمد ايمن عبدربه عبدالباعث الغنام25721

13.5احمد تامر عبدالفتاح فتحى25722

127احمد جمال عبدالخالق محمود25723

122احمد حسن ابواليزيد على عيسي25724

87احمد حسين عبدالرازق حسين25725

131احمد رضا انيس احمد غازى25726

134.5احمد رمزى محمد ابراهيم غانم25727

119.5احمد رمضان ابوالمكارم اسماعيل السيد25728

134.5احمد شاكر محمدعبدالمحسن دغيدى25729

131.5احمد شريف حامد الروينى25730

131.5احمد شعبان احمد محمد فضل25731

132احمد شعبان محمد شعبان25732

123احمد شعبان محمد مصطفى الشاذلى25733

131.5احمد صبرى امام مرسى25734

131احمد صالح سعيد ابوالمكارم احمد25735

139احمد عادل احمد الجنزورى25736

138.5احمد عبدالسالم لطفي عبدالسالم25737

135.5احمد عبدالسالم محمد غازى ابودبوس25738

135احمد عبدالعال سعد احمد جاويش25739

133احمد عبدالنبي السيد عبدالنبي دغيدغ25740

57احمد عالء حمدون يوسف ابراهيم25741

103احمد على احمد حميده25742

132.5احمد علي رفعت علي متولي25743

94.5احمد على سالم سالم25744

100.5احمد عماد شعبان عطيه احمد25745

117.5احمد فتح هللا رجب على اسماعيل25746

123.5احمد فتحى فاروق عبدالحميد سحلول25747
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108.5احمد محمد ابراهيم عبدالعزيز25748

114.5احمد محمد ابراهيم محمد علي25749

129.5احمد محمد احمد شحاته على25750

135احمد محمد احمد عبدالمطلب صالح25751

129احمد محمد امين محمد عطيه25752

128احمد محمد طلب عبدالوهاب سالم25753

130.5احمد محمد عبدالغفار سليمان حسن خليفه25754

88.5احمد محمد مرسي السيد مظال25755

138احمد محمود امام احمد فوده25756

118احمد مسعد فوزى منشاوى25757

132احمد ناصر محمد فريج ابوالخير25758

128احمد نبيل اسماعيل عبدالعزيزابراهيم25759

138.5احمد هشام ابراهيم السيد اسماعيل25760

138.5ادهم عوض سعد عوض الرحماني25761

137اسامه احمد سالمه ابراهيم عبدالحميد25762

134.5اسامه رضا عبدالسالم الجمل25763

137اسامه منير احمد عبدالسالم25764

104اسالم ابراهيم السعيد محمد اسماعيل25765

134.5اسالم احمد سالمه ابراهيم عبدالحميد25766

136.5اسالم غازى على غازى البالصي25767

126اسماعيل محمد حسين على يوسف25768

134.5البراء محمد عبدالرازق حسن عبدالرازق حجازى25769

108.5الحسينى مصباح احمد محمد عبدالنبى25770

130السيد ابراهيم جابر عبدالعال السيد25771

136.5السيد سامى متولى عيسى25772

125القاسم محمد صالح راجح طلب25773

124امير غازى زكى محمد صالح25774

133امير همام جالل عبدالمقصود محمد25775

130.5اياد صالح عوض الفضالى25776

134.5ايمن عبدالمجيد بسيونى حسن عبدالجواد25777

125.5ايمن كمال عوض كمال عيسى25778

107.5ايهاب وجيه صبرى عزيز سلمان25779

138باسل محمد طلبه دسوقى نعمه هللا25780

134.5بولس ريمون القمص يوحنا بولس25781

135.5حازم ايهاب عبدالموجود عبدالعال شرف25782

24.5حسام بدراوى محمد بدراوى25783

64.5حسام حسن على ابوسريع25784

115.5حسام حماده السيد محمد حالوه25785
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13حسن ابراهيم حسن السيد الزفتاوى25786

129حسني خالد حسني عاطف الشهاوي25787

48.5حماده صبرى جمال عبدالرحمن25788

98.5حمدى كرم عبده الغندور25789

82.5حمدى محسن محمد عيسى فرج25790

87.5حمدين عادل عماره عماره السيد25791

136.5خالد ابراهيم ابراهيم محمد سليمان25792

134خالد بسطويسى عبدهللا بسطويسى25793

132.5خالد حمدى فتحى الوكيل25794

137خالد عبدالكريم محمد عبدالملك25795

127ديفيد عماد محروس حنا25796

47.5رشاد ابراهيم رشاد ابراهيم محمد25797

128.5رشدى محمد محمد متولى مبروك25798

101.5رضا محمد ابوالحسن عبدالعزيز حسن25799

134رمضان محمد رمضان محمد فاضل25800

68رومانى ابراهيم صدقى ابراهيم25801

86.5رومانى عطيه حشمت ابراهيم جودة25802

138.5زياد احمد طنطاوى طنطاوى جمعه25803

117زياد ايمن كامل شهاب25804

129زياد حلمى رجب طه حسن25805

125.5زياد طارق ابراهيم عبدالقادر25806

53زياد عبدالفتاح احمد محمد25807

139زياد عبدالهادى عبدالستار محمد بساط25808

75.5زياد محمدى محمد عبدالستارعفبفي25809

93.5سالم جمال السيد عبدالرازق حموده25810

79.5سالم حسني سالم يوسف الرماح25811

128.5سالم ياسر عطيه مصطفى جابر25812

77.5سعد عوض محمد عوض25813

137.5سعد محمد سعد حامد ضباب25814

107سعد محمد سعد عوض عوض25815

105.5سعد محمد على على القن25816

87سمير ابراهيم رمضان احمد25817

123سمير محمد ابوخطوه الحداد25818

119شريف محمد حمدان غلمش25819

130.5شريف محمد محمود حسين محمود25820

82شعبان سعد شعبان محمد ابوالحسن25821

84صبحى محمد احمد عبدالرحمن25822

139.5صبرى ابراهيم محمد ابراهيم25823
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128.5صبرى محمد صبرى ابراهيم25824

107صالح الدين ناصر صالح السيد القارب25825

90.5صالح على صالح على عبدهللا25826

135.5طارق حسن صديق رزق المرشدى شلبى25827

97طاهر مصباح احمد مدكور علي25828

125عادل حمدين عماره البستاوى25829

71عادل سمير السيد مصطفى مصطفى25830

139.5عادل كمال عبدالرازق عبدالرحمن25831

122عادل محمد عبدالعال محمد جاويش25832

138عادل محمد مرشدى محمدابوسليمان25833

93عامر شريف محمد على الحداد25834

122.5عبدالحميد عبدالسالم هنداوى عبدالسالم حسنين25835

137.5عبدالحميد يسرى عبدالحميد محمد يوسف25836

82.5عبدالرحمن ابراهيم احمد محمد ابوعيطة25837

78.5عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل السيد حميدة25838

113.5عبدالرحمن ابراهيم فوزى عبداللطيف25839

136.5عبدالرحمن احمد ابوالسعود احمد متولي25840

99.5عبدالرحمن احمد خلف هللا عبدالصمد25841

132.5عبدالرحمن احمد سليمان محمد زيدان25842

139.5عبدالرحمن اشرف سعد العطغاوى25843

137.5عبدالرحمن السيد عبدالشافى محمد سليط25844

137عبدالرحمن بدوى محمد محمد السيد25845

134.5عبدالرحمن ثروت مصطفي عبدالسالم محمود25846

138عبدالرحمن جمعه سعد عبدالواحد بدر25847

129.5عبدالرحمن حلمى محمد محمد البالصى25848

139عبدالرحمن شريف فتحي حامد محمد النحراوي25849

137عبدالرحمن صابر يوسف احمد شمس الدين25850

121.5عبدالرحمن صديق السيد حسان25851

132.5عبدالرحمن طارق على عبدالغني البالصي25852

137عبدالرحمن عبدهللا على السيد محمد عاشور25853

136.5عبدالرحمن عماد مسعود العزيزى احمد25854

135.5عبدالرحمن عوض عوض محمد عبدالواحد25855

133عبدالرحمن محمد سعد عبدهللا محمد25856

130عبدالرحمن محمد علي غازي شنب25857

126عبدالرحمن محمد محمود احمد25858

87عبدالرحمن ناصر امين على البدوى25859

53.5عبدالسالم محمود عبدالسالم السيد الحشاش25860

96.5عبدهللا ابوطالب عبدالغقار طه25861
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126عبدهللا احمد السيد احمد حسين25862

88عبدهللا حمدى حسن سعد25863

113.5عبدهللا حمدى عبدة محمد الغندور25864

132عبدهللا رياض احمد محمد25865

110.5عبدهللا سالم رشاد احمد بدر نصر25866

98.5عبدهللا ضياء محمد جمال عبدهللا السيد علي25867

82.5عبدهللا عادل عنتر ابواليزيد كمون25868

132.5عبدهللا محمد جمعه السيد النعمانى25869

133.5عبدهللا محمد محمد عبدالحميد خالف25870

113عز الدين عبدالرحمن فوزى محمد25871

41عصام ابراهيم ابراهيم مندور25872

47عصام سعد عبدالمنعم عبدالعال25873

109.5عصام عبدالرازق على محمد متولى25874

81عصام عبدهللا محمد عبدهللا نصار25875

79.5عصام عصام فوزى ابوشعيشع حمد25876

137عالء اسماعيل السعيد محمد اسماعيل25877

135عالء الدين وليد رزق حسن محمد عبدهللا25878

122.5عالء حمدى عبدالنبى مصطفى عصر25879

130على رجب على حسن ودن25880

92.5علي محمد علي محمد اسماعيل25881

118.5على نبيل على يوسف الجداوى25882

124.5عمار احمد سامى محمد عوض25883

121.5عمار اشرف حامد محمد مرعي25884

99.5عمار شرف عبدالحليم خليل ابويوسف25885

107عمار محمد فؤاد بهنسى25886

128.5عمار مصباح محمد سالم25887

121عمر ابراهيم محمد حسنى عبدالرحمن عيسى25888

135.5عمر السيد عبدالشافى محمد سليط25889

126عمر السيد منصور حسين عبيدى25890

136.5عمر عبدالعزيز سيد احمد جمعه حجازى25891

114عمر فتحى السعيد الجوهرى25892

128.5عمر محسن محمود حسين محمود25893

96.5عمر ناصر مختار حسن امبارك25894

125.5عمران احمد محمد احمد سالم عمران25895

135.5عمرو حاتم فتح هللا محمد فتح هللا25896

134عمرو خالد بسيونى جابر ابوغريبه25897

136.5عمرو عبدالحارس محمد فتح هللا السيد25898

136.5عمرو عبدالناصر ابراهيم محمد دسوقى25899
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132.5فارس احمد السيد على عفيفي25900

120.5فارس طلعت عبدالنبي عبدالعاطى سراج25901

127.5فارس عبدالرازق السيد عبدالرازق ابراهيم25902

95.5فارس عبدالسالم ابراهيم جباره25903

101فارس عماد مصطفى السيد كواسه25904

137.5فارس محمد احمد محمود حجازي25905

93فارس مراد محمد خميس بكر25906

98.5فارس نبيل حلمى محمود الصردى25907

124فتحى رضا فتحى محمد خليفه25908

129.5فريد محمود على مرسى محمد عطا هللا25909

137فيلوباتير وديع نجيب عطاهللا25910

108.5كامل محمد كامل توفيق سيداحمد25911

137.5كريم احمد عبدالمجيد يحى25912

111.5كريم مجدى موسى حسن الفضالى25913

83.5كريم محمد عمرى عباس احمد25914

133.5كريم وليد فاروق محمد عثمان25915

44كمال رضا كمال على السماحى25916

123.5كمال طلعت كمال سيدهم25917

119محسن احمد السعيد حسن ابوالحسن25918

115.5محسن احمد صالح احمد عمر25919

134.5محمد ابراهيم حسن ابراهيم عبدالوهاب25920

132محمد ابوالسعود رشدى ابوالسعود25921

139محمد احمد رشاد محمد حالوة25922

133محمد احمد محمد خميس موسى الحكيم25923

127محمد احمد مختار محمد ابراهيم الشيخ25924

134.5محمد اسماعيل محمد فتيانى الزهيري25925

135.5محمد السعيد عباسى محمد عمر عبده25926

35محمد السيد السيد عبدالشفيع ابراهيم25927

87.5محمد السيد عبدالعظيم محمد السعدني25928

139.5محمد انور صالح حسن احمد25929

121محمد ايمن رشاد احمد بدر25930

120محمد بسيونى السيد ابراهيم الجعفرى25931

134.5محمد بسيوني رمضان بسيوني الشيخ25932

132.5محمد حاتم عبدالباعث سعد حمد25933

132محمد حسان ابوالنصر عثمان عبيد25934

130.5محمد حمدى حامد احمد سليمان25935

138محمد خالد ابراهيم محمد25936

132.5محمد خالد طه محمد النمرسى25937
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133.5محمد رضا محمد عبدالقادر النجار25938

118محمد رمضان محسن علي حسن25939

131.5محمد زهران عبدالخالق عبدالحليم حجازى25940

117.5محمد زين ناصف مصبح محجوب25941

135محمد سالم عبداللطيف محمد على عمران25942

108.5محمد سالم محمد محمد عباس الحمالوى25943

93محمد سالم محمود ابراهيم شعيب25944

101محمد سامح ابراهيم عيسى25945

138محمد سعد احمد كامل محمد25946

131.5محمد سمير سالم محمد مومية25947

134.5محمد شعبان عبدالحميد عبدالمقصود25948

93محمد طارق فتحى محمد رمضان25949

97محمد طلعت سامى عبده محمد حالوة25950

99محمد طلعت سعد احمد فهمي25951

107محمد عابدين عبدالفتاح محمد الشرقاوى25952

108.5محمد عادل سعد عبدالسيد الشافعى25953

95.5محمد عبدالجواد محمد احمد القصاص25954

36.5محمد عبدالفتاح عبدالرحمن مصطفى عصر25955

79محمد عبدالمعطى صالح عبدالمعطى الشافعي25956

126محمد عبدالمنعم عبدالباعث احمد النويشى25957

85محمد عبوده عبدالقوى محمد الحرور25958

125.5محمد عزت محمد عبدالواحد عشماوي25959

89.5محمد عصام ابراهيم القصاص25960

133.5محمد عصام اسماعيل محمد احمد بسيوني25961

121.5محمد عصام محمد احمد القلعى25962

77محمد عالء فرج محمد ابراهيم25963

60.5محمد عالء محمد بدر25964

135.5محمد على احمد غالى25965

87محمد عماد ابراهيم ابراهيم غازى25966

130.5محمد عماد الدين محمد حسن دشيشه25967

115.5محمد عماد عبدالواحد حسن عبدالمجيد25968

103محمد عيد محمد مرسى25969

134.5محمد فايز  فؤاد حسن عبدهللا25970

136محمد فرج عبدالهادى محمد عيد25971

136محمد لطفى مصطفى احمد يوسف25972

134محمد ماهر عبدالهادى بسيوني قنديل25973

136.5محمد محمد ابوالعنين على جادالحق25974

99محمد محمد اسماعيل عيسوى25975
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134محمد محمد عطيه على عطا25976

129.5محمد محمود جابر محمد الذهبى25977

119محمد محمود فهيم عبدالنبى غراب25978

136محمد محمود محمد محمود عمران25979

122.5محمد مدحت امين عبدالسالم الصعيدى25980

84.5محمد مصطفى جاب هللا ابومندور محمد25981

134.5محمد نجيب محفوظ بكر شحاته25982

101محمد هانى قطب محمد محمد25983

89.5محمد هشام سعد سليمان25984

120محمد وفا السيد اسماعيل القارب25985

131.5محمد ياسر محمد رمزي توفيق25986

128محمد يسرى السيد مصطفى مصطفى25987

138.5محمد يسرى منصور محمود محمد زايد25988

97.5محمد يوسف محمد بيومى غنيم25989

27محمد يوسف محمد عبدالمقصود عجالن25990

101.5محمود احمد محمد رضا حسين25991

135.5محمود ايمن صالح الدين يوسف العزب25992

112.5محمود رضا عبدالحميد محمد عبدالحميد25993

130.5محمود شعبان محمد غازى25994

114محمود عبدالسالم محمود عبدالعزيزمرسى25995

127.5محمود عبدالعزيز على فتح هللا ابوراس25996

109محمود عبدهللا محمد عبدهللا نصار25997

83.5محمود عبيد دسوقى محمد علي25998

112.5محمود على محمود شريف بسيوني25999

126.5محمود كريم محمود سالم عمران26000

103.5محمود متحت محمود محمد عالم26001

106محمود محمد ابراهيم محمد رزق26002

114.5محمود محمد فؤاد عبدالمجيد حسين26003

134محمود محمود حسين محمود بكر26004

111.5مختار محمد مختار محمد علي الشيخ26005

126.8مسعد سعد مسعد ابراهيم شمس26006

117.5مصطفى بسيونى محمد ابراهيم منصور26007

123.5مصطفى جمال غريب ابراهيم26008

129.5مصطفى حافظ باشا عبداللطيف القزاز26009

81مصطفى حسن محمد شندى مطر26010

137.5مصطفى خليل عبدالعزيز ابراهيم القصاص26011

135.5مصطفى رضا محمد عبدالباقى ابراهيم26012

131.5مصطفى شريف عبدالرحمن مصطفى26013
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56.5مصطفى عادل مصطفى ابراهيم عبدالعال26014

125.5مصطفي فرج محمد السيد زايد26015

104مصطفى محمد مصطفى عتيبه26016

138مصطفى محمود عطيه عبدالرحيم26017

125مصطفى مصطفى سعد ابراهيم حسين26018

86مصطفى يسرى محمد حميده بكر26019

136معاذ احمد حماده محمد26020

135معتز محمد علي احمد الجمل26021

133.5ميخائيل سامى غبلاير غطاس26022

128.5مينا ابراهيم ذكرى غطاس26023

96مينا ابراهيم ميخائيل هواش ساويرس26024

34.5مينا ايمن صبحى خليل غالى26025

0نادر قرنى كمال مجاهد26026

131.5نصر عاطف على على البقري26027

101.5نور الدين وليد سميح العوضى26028

117.5نور محمد بسيونى على26029

135هانى سمير حمدون عبيد26030

68.5هشام عبدالحميد على عبدالحميد26031

126.5هيثم وجيه حمد رفاعى حمد26032

124.5وليد محمد عبدالهادى عبدالهادى عبدالجليل26033

136.5ياسر ايمن اسماعيل الديب26034

139يوسف اسامة محمد عبدالحميد شلبى26035

128يوسف بهجت فكرى سليمان26036

70يوسف حاتم يوسف عبدالعظيم محمد سيداحمد26037

128.5يوسف خالد عبدالحميد الجبالى26038

132يوسف محمد زكريا ابراهيم متولي26039

134يوسف محمد سعد حامد ضباب26040

119يوسف هانى طلعت السنوسى محمد26041

103.5احالم ابراهيم محمد ابراهيم متولى26042

139.5اروى ابراهيم عبدالفتاح حسنين26043

139اروى احمد عبدالفتاح مبروك26044

129.5اروى اشرف فرحات عبدالمعطى حسن26045

123اروى امام شوقى اسماعيل القاضى26046

126اروى حسنى محمود محمد على عمران26047

139.5اروى ناصر محمد عيد سرور26048

139اسراء احمد عبدالرحمن مصطفى عصر26049

137.5اسراء رضا عبدالعليم محمد كحيلو26050

83.5اسراء كمال احمد عبدالمحسن26051
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111.5اسراء محمد ابراهيم اسماعيل مبروك26052

137.5اسراء مصطفى احمد مصطفى احمد26053

111.5اسراء منصور محمد ابراهيم منصور26054

137.5اسراء وليد احمد محمد فضل26055

132.5اسماء البيلى حسن محمدالزفتاوى26056

126اسماء السيد عبدالعظيم محمد السعدنى26057

130اسماء السيد فريد عبدالهادى26058

101.5اسماء رضا عبده محمد ابومايله26059

138.5اسماء صبحى عبدالستار على عبدالرحيم26060

135اسماء عاشور محمد عاشور محمد26061

136.5اسماء على ابراهيم الغندور26062

107اسماء محمد السيد حسين عبدالكريم26063

104.5اسماء محمد خليل احمد الجوهرى26064

107اسماء محمد صالح احمد الصاوى26065

96.5اسماء محمد محمود محمد بهنسى26066

120افرونيا شكرى نجيب عطاهلل شنوده26067

128.5االء احمد ابراهيم السيد الحداد26068

131االء احمد محمد احمد ابراهيم26069

131االء السيد احمد محمد صالح26070

116االء السيد قطب زكى السيد26071

109االء عادل سعد عبدالسيد الشافعى26072

136االء عبدالمنعم يوسف زياده26073

129.5االء على سعد احمد جاويش26074

135االء فتحى فوزى محمد عبدالرحمن26075

135.5االء محمد الشوادفى ابوسعده26076

133.5االء محمد على محمد عبده26077

130.5االء مكرم ابراهيم ابراهيم يوسف26078

103االء وائل ابراهيم محمد النجدى26079

134.5الشيماء احمد محمد محمود الحلو26080

90امال محمد عبدالعظيم سيد احمد العربى26081

136امل اشرف عبدالحميد على الجبالى26082

132.5امل حسنى محمد عفيفى السيد26083

102امل عزت محمد عبدالبارى المزين26084

81.5امل محمد محمد شندى محمد26085

137امل محمود حمدين محمد جنيدى26086

136.5امل محمود محمود عبدالمقصود عليوه26087

89امنيه جمال احمد امين26088

126.5امنيه عباس العزازى سليمان26089
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137امنيه عزمى العيسوى سليمان26090

126.5اميره ابراهيم ابراهيم سعد القن26091

137.5اميره السعيد محمد سليمان محمد26092

132.5اميره السيد سعد محمد الجمال26093

136.5اميره جمعة احمد محمد الشيخ26094

74.5اميره خالد محمد على عوض26095

114.5اميره كامل زكى محمد صالح26096

136.5اميره مبروك حامد سعد عقله26097

137.5انجى ابراهيم عبده محمد الشربينى26098

50.5انجى احمد محمد منصور26099

137.5ايات على على سالم الجمل26100

135.5ايمان ابراهيم كمال عبده محمد26101

107ايمان ايمن صالح سليمان مطر26102

132.5ايمان بحيرى اسماعيل ابراهيم26103

126.5ايمان حسن لطفى عبدالرازق ابراهيم26104

115.5ايمان خالد دويدار شندى رضوان26105

138ايمان زكريا عزت عبدالحميد26106

121ايمان سامح محمد سعيد الديب26107

119ايمان عبدهللا محمد محمد بكر26108

132ايمان عبدالمولى عبادة حمادة عوض26109

136.5ايمان عصام شحاته محمد شكر26110

107.5ايمان مجدى السيد محمدالجمال26111

117ايمان محمد شعبان ابراهيم بركات26112

132ايمان محمد عبدالغنى محمد ابوسعده26113

126ايمان هشام فرحات شعبان محمد26114

137.5ايمان يسرى عبدالعاطى احمد ابوالعينين26115

104.5ايه احمد رشاد محمد عبدالرحمن26116

124.5ايه عابدين احمد عبدالوهاب عوف26117

92ايه عاطف عبدالعزيز محمد26118

132.5ايه عصام حسن سعيد26119

123بسمله هانى عرفة ابراهيم26120

118.5بسنت حسونه ابراهيم القصاص26121

129بسنت فكيه جمعه يوسف الرماح26122

109بسنت مصطفى محمود عبدهللا محمد26123

107تقى فوزى محمد عطيه ابراهيم حسن26124

105ثريا عبده رجب محمد علي26125

137حبيبه ابراهيم رجب ابراهيم احمد26126

78.5حبيبه احمد عبدالنبى عيسى متولى26127
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122.5حبيبه السيد ناجح معوض السيد26128

127حبيبه رزق سالم محمد عمران26129

119حبيبه سامح عبدالفتاح محمد محروس26130

108.5حبيبه على حسن عبدالوهاب26131

133.5حبيبه محمد عباس صبره رحيم26132

108.5حبيبه محمد فوزى حماده26133

120حبيبه محمود يوسف محمود عقل26134

131حبيبه مرشدى ذكى السيد محمود26135

133.5حبيبه مكرم محمد محمد26136

139حسناء سعيد محمد محمد توفيق خضر26137

104.5حسناء وحيد حسن غازى مصطفى عالم26138

70حكمت ياسر عبدالشكور كيالنى26139

139حنان ابراهيم محمد ابراهيم26140

95.5حنان اسامه احمد محمد مبروك26141

109.5حنان السيد سالم محمد سعد26142

139حنين احمد فهمى عبدالواحد عيد26143

121.5حنين حلمى عبدالمنعم البدرى حسن26144

112حنين حماده ابراهيم محمود عبدالرحمن26145

134حنين رجب توفيق متولى احمد26146

87حنين رمضان عبدالحميد عبدالعزيز26147

95.5حنين صبرى محمد عبدالحليم احمد26148

56.5حنين ضياء محمدى الكردى26149

65حنين على محمد السعيد عبدالصمد النجار26150

84حنين عمرو ابراهيم وجيه منصور26151

132.5حنين محمد فوزى السيد صقر26152

125حنين محمد محمود عبدهللا26153

137دعاء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد26154

134دعاء عزت عبدالحليم القطان26155

121.5دعاء يونس محمد عمر متولى26156

109دميانه ياسر صبحى خليل غالى26157

134.5دنيا جميل محمد حسن عمران26158

123.5دنيا عادل فرج سالم غريب26159

106دينا عبدالرازق الشربينى على26160

131.5دينا محمد صالح محمد حسن26161

94.5ذكره فرج محمد فرج26162

99.5ذكرى تامر السيد عبدالعال26163

102راضيه جمال اسماعيل احمد26164

131رانيا احمد محمد بلتاجى سالم26165
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114.5رانيا حسن محمود احمد عتيبه26166

135رانيا كمال سالم عبدالرحيم26167

125.5رحمه السيد يوسف السيد26168

82رحمه حسن غازى مصطفى عالم26169

128.5رحمه رؤوف عبدالرازق محمد26170

125رحمه راشد محمد محمد السيد26171

122.5رحمه شوقى محمد الهريدى محمد26172

135.5رنا رجب سعد عبدالحميد القصاص26173

117.5رنا عصام احمد محمد حسن26174

134رنيم محمد عبدالحليم المالح26175

95.5روان احمد ممدوح احمد سليم26176

133روان ايهاب حميده حماده الحنفى26177

136.5روان خالد محمد محمد عمر26178

112.5روان رشاد جمال محمد الشيخ26179

105.5روان رمضان محى الدين السيد مرسى26180

77روان سمير اسماعيل عبدالمحسن26181

135.5روان عبدهللا خضر الصعيدى26182

99روان محمد عبدالمنعم عبدهللا غباشى26183

126.5روان محمود على مصطفى ابوفرين26184

135روان هشام ابراهيم محمد زيدان26185

128.5روضه السيد فتحى ابراهيم26186

133ريم بالل عبدالسالم غنيم26187

68.5ريهام خالد ابراهيم سالمه رجب26188

100.5زينب صبرى حسن السيد الزفتاوى26189

116ساره ابراهيم جاب هللا ابومندور حجر26190

85ساره ابراهيم جمعه ابواليزيد26191

79ساره حسين محمد فضل هللا26192

135.5ساره سعد حسن يسين عبدالجليل26193

115.5ساره عبدالمنعم احمد عبدالوهاب عوف26194

119.5ساره عبدالمنعم عبدالعظيم محمد26195

136ساره عزت عبدالمولى سعدالفقى26196

135ساره على سعد عنبر مندور26197

131ساره على عبدهللا على26198

129.5ساره مصطفى ابراهيم عيسى26199

136ساره ياسر راغب على يوسف زعيمه26200

60سالى ناصر منصور عبدالعال منيسى26201

135.5سحر عماد الدين حسنى محمد سالمه26202

133.5سعاد السعيد كمال السعيد محمد26203
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135سلمى سامح محمد عبدالاله بهنسى26204

135سلمى سامى ابراهيم ابراهيم الشافعى26205

121.5سلمي عادل حسن سعد عبدالكريم26206

127سلمى محمد احمد ابومسلم26207

135.5سلمى محمد عبدالحى المكاوى26208

132.5سلوان مدحت حسين احمد الشافعى26209

125سلوى حسين حجازى حسين عبيده26210

78.5سلوى فوزى شهدى ابراهيم26211

134سماء احمد عبدالمقصود محمد الروينى26212

137سمر احمد فاروق عبدالفتاح السيد26213

118سمر محمد فتحى حسن رمضان26214

135.5سناء محمد السيد ابراهيم محمد26215

118.5سهر خالد صالح احمد ابوعمر26216

133.5سهيله السيد محمد الشحات26217

139سهيله ايهاب عفيفى عبدالستار عراقى26218

136.5سهيله عبدالعزيز فهمى محمد عيسوى26219

87.5سهيله محمد عبده ابراهيم المدنى26220

135.5سهيله محمد مصطفى محمود حسين26221

99سوسنا طلعت فتحى نصر ابراهيم26222

121شاهندا قمرالدوله عبدالسالم محمد نجم26223

135.5شروق اشرف سعد ابراهيم القصاص26224

138.5شرين اشرف ابراهيم ابراهيم عويضه26225

138شرين حسام محمود سيداحمد خميس26226

104شهد احمد سعيد كامل26227

59.5شهد اشرف عبدالمنعم ابراهيم عوض26228

138.5شهد اشرف محمد هنداوى26229

125شهد حمدى عبدالمنعم على سالم26230

75.5شهد خالد احمد صبري محمد26231

96.5شهد رشاد عوض احمد القلماوى26232

139شهد سعد بدير احمد26233

96شهد سعد زغلول ابراهيم26234

139شهد صبحى زكريا محمود المكاوى26235

109.5شهد عبدالصمد سعد على يوسف زعيمه26236

140شهد فايز عطيه محمد عبدالعزيز26237

132شهد محمود فتحى سعد فرج26238

138.5شهد نشات على القرضاوى26239

136.5شهد هانى السيد احمد بريك26240

131.5شهد هشام عبدالمنجى محمد حسانين26241
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86شيماء خالد جمعه ابواليزيد داود26242

68شيماء خيرى سالم حسن رضوان26243

89شيماء على سعد محمد عبدالحميد26244

137.5شيماء محمد عبدالمطلب عبدالصمد البهنساوى26245

125شيماء محمد عنتر محمد سليمان26246

132.5شيماء محمد محمود مصطفي26247

111.5شيماء مشرف سعد على يوسف26248

135شيماء نصر محمد عوض هللا26249

134.5شيماء يسرى عبدالنبى اسماعيل البستاوى26250

118صفيه احمد عوض احمد حسن26251

126عبير سامح عبدالفتاح السعيد عبيد26252

119عبير محمود حامد حسن على26253

81عزه صبرى دسوقى محمد26254

115عزيزه حمدين عبدالجواد احمد القفاص26255

128.5عال نوفل دسوقى محمد دسوقى26256

135عهد فارس مرسى عبده شنقار26257

131غاده سامى جابر محمد الزهبى26258

135فاطمه الزهراء احمد اسماعيل اسماعيل المعيطى26259

106.5فاطمه الزهراء محمد ذكى رمضان بسيونى26260

121فاطمه رافت عبدالمعز ابراهيم سيد26261

77.5فاطمه رمضان السعيد حسين عاكف26262

135فاطمه عبدهللا على السيد محمد عاشور26263

64فاطمه مجدى محمد محمد حسنين26264

133.5فاطمه محمد امين احمد ياسين26265

129.5فلاير محمد فؤاد محمد26266

85.5فضيله مسعد مصطفى عبدالنبي26267

121.5كارولين سعد يوسف حنا26268

130لديا لبيب كمال ابراهيم يوسف26269

133.5لقاء محمد عبدالقادر فوده جاب هللا26270

119.5ليلى سعد شفيق عبده امين26271

113.5ماجده عز عبدالمنعم عبداللطيف الشريف26272

110.5ماجده مدحت مندوهى امان السيد فرج26273

121.5مايسه احمد حمدى عبدالمعطى حسن26274

131.5مرام محمود عبدالمنعم عبدالحليم26275

98.5مروه محمد عيد السيد قبيص26276

130.5مريم احمد ابوالسعود ابراهيم الزفتاو26277

137.5مريم خليل عبدالعزيز ابراهيم القصاص26278

131مريم سمير وديد جرجس عبدالمالك26279
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134مريم شريف شعبان احمد حسن26280

133مريم عماد سالم سالم شمس الدين26281

134.5مريم محمد عبدالعزيز على عبدالعزيز26282

125.5مريم محمود ابراهيم محمود خطاب26283

136مريم يوسف منير يوسف26284

124ملك احمد طنطاوى احمد محمد طاهر26285

125ملك اشرف الدسوقى موسى26286

135.5ملك السيد السعيد عبدالحميد جعفر26287

133.5ملك رجب حسن حسن جبر26288

135ملك سعد عبداللطيف محمد عوضين26289

100ملك طاهر نسيم محمدين على26290

127.5ملك عبدالرازق محمود محمود عمران26291

135ملك عالء نسيم بيومى سالم26292

136.5ملك عماد عبداللطيف محمد عمران26293

128ملك محمود احمد امين محمود26294

133.5ملك مصطفى على غريب26295

132ملك وليد قدرى عوض القلماوى26296

95منار حمدين اسماعيل عبدالرحمن26297

136منار ماهر سليمان مرشدى سليمان26298

136منار محمد محمد حسين محمود26299

138.5منال عادل يوسف محمد عصر26300

81منه ابراهيم ابراهيم حسن االلفى26301

134.5منه ابراهيم حمدين محمد ابراهيم26302

132.5منه هللا حامد الزناتى سيف سيف الدين26303

136.5منه هللا حسن راشد حسن االلفى26304

140منه هللا رضا محمد الغنام26305

117منه هللا عادل محمد محمد عطوه26306

129منه هللا عبدالغفار عبدالرؤف بسطويسى احمد26307

106.5منه هللا عالء صالح احمد الصاوى26308

139.5منه هللا عماد رشاد سعيد الديب26309

137منه هللا محمد الشرقاوى شحاتة بكر26310

111.5منه هللا محمد سالمه فهمى سعد26311

137.5منه هللا محمد صابر سليمان الجمل26312

135منه هللا محمد محمد حسين محمود26313

139منه هللا محمد يحيى يحيى احمد26314

129منه هللا يوسف محمود محمد عصر26315

107.5منه حسام حسن خليل اغا26316

136منه صبحى محمد عبدالرازق مغازى26317
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125.5منه محمد سمير على عطا26318

110منه محمود جبر محمد حسن26319

127مهرائيل سيدهم كمال ابراهيم26320

113مى احمد رضوان محمود26321

139.5مى بالل محمد محمد شهاب الدين26322

107مى صالح ابراهيم عبدالقادر26323

112مى مبروك على احمد عفيفى26324

136مى محمد سعد احمد عبدربه26325

132.5ميرنا اشرف بسيونى على احمد26326

137.5ميرنا مجدي معوض ابراهيم عطيه26327

137.5نادين عادل احمد على26328

114.5نبيله هانى جمعه عبدالوهاب خطاب26329

128نجوى سامح اسماعيل عبده احمد26330

136ندا حسن محمد عمرالصياد26331

73ندا فتحى كريم عباس عمران26332

139نداء انور منظم على عبدالعزيز دسوقى26333

40.5ندى بدوى ابراهيم السيد26334

139ندى خالد زكى مهران26335

125.5ندى خالد عبدالفتاح عبدالجواد القصاص26336

103.5ندى عفيفى محمد عبدالستار26337

117.5ندى ياسر مسعد محمد عفيفى26338

139نسمه هشام نسيم عبدالعظيم محمد26339

135نعمات سالم عبدالموجود بسيونىخلف26340

120.5نعمه اسماعيل يوسف السعيد26341

137نغم احمد على غريب26342

132نهى صالح على محمد حسن26343

134نور عصام محمد احمد شمس الدين26344

130.5نور محمد حامدينو محمود عيسى26345

123.5نورا عز عبدالمنعم عبداللطيف26346

120.5نوره سعد جمعة يوسف الرماح26347

140نورهان سالم عطية مصطفى جابر26348

137نورهان صبحى حسن جمعه النقيب26349

139نورهان ضياء الدين زكريا موسى ابوعجيله26350

72نورهان عماد محمد عبدالستارعفبفى26351

123نورهان فتحى ابراهيم احمد الشين26352

105.5نورهان محمد على عبدالحميد الدسوقى26353

133هاجر محمد صبرى محمد قداده26354

114هاجر مسعد محمد محمد الروينى26355
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136.5هاجر مسعد مسعد ابراهيم شمس26356

139هايدى رشاد رامى احمد26357

118.5هبه احمد ابوالعينين احمد26358

73هبه عزت اسماعيل ابراهيم عوض26359

105هدير ابراهيم عمر ابراهيم سيد26360

131.5هند رضا عبدالسالم السيد الحشاش26361

130هند محمود شاكر احمد هاشم26362

130.5والء السعيد امين محمد البالصى26363

130.5والء ممتاز عبدالحميد محمد يوسف26364

138يارا ابراهيم السيد احمد احمد كسر26365

135.5يارا احمد فكرى ابوالفتوح26366

139يارا خالد فوزى محمدابراهيم26367

57.5يارا محمد احمد مصطفى26368

130ياسمين عادل ابوضيف سيدجمعه26369

111ياسمين على ابراهيم زيدان26370

137ياسمين عماد محمد الحسينى محمد جامع26371

132ياسمين فايز السيد سيداحمد سالمه26372

121ياسمين وليد محمد نظيم محمد بلتاجى26373

136.5يمنى جمال مرسى شنقار26374

53.5ابراهيم حسن ابراهيم شامخ26375

78احمد تامر عزت عبدالسالم26376

83احمد حماده قطب السيد عمران26377

70.5احمد عبدالرحمن الدمرداش عبدالقوى بدر26378

29.5عبدالرحمن ابراهيم محمد محمود عيسى26379

47.5على محمد السيد على فرج26380

52عمر محمد السيد محمد26381

28عمرو موسى عطيه محمد ابراهيم26382

45فارس رضا مسعود عبدالحميد الشرنوبي26383

53.5فارس عامر سعد محمد محمد الحداد26384

51كريم محمد عوض احمد26385

87محمد السيد التهامى بسيونى السيد26386

94محمد الشحات محمد ابراهيم عالم26387

68محمد رضا السعيد سعد اسماعيل26388

77.5محمد رمضان عبدالسالم محمد مصطفي26389

71محمود رافت محمد خطاب عمار26390

100مصطفى اسماعيل حسين حسين26391

111.5اسماء احمد محمد النمرسى26392

78.5اسماء شعبان محمد احمد سليمان26393
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120اسماء محمد اليماني محمد النعماني26394

106.5اسماء يوسف حمدى محمد عبدهللا26395

124اية هللا خير هللا عبدربه خليفه26396

99.5ايمان السيد احمد محمد26397

42.5ايه بسيونى مصطفى السيد26398

136حبيبه محمد رضوان رجب عامر26399

58رحمه فرج عبدالمنعم ابراهيم عوض26400

90زينات عيد محمد اسماعيل حمامه26401

60زينب مبرك ممدوح يونس حسين26402

56.5ساره فتوح عبدالحميد فتوح26403

85ساره محمد سعد عبده النعمانى26404

71.5ساره مصطفى محمد مصطفىالسنوسى26405

86ساره هانى عبدالرازق السيد النعمانى26406

113.5سالى عطيه عبدالخالق عطيه26407

85.5سحر حسينى فنحى عبدالفتاح الحصرى26408

46شيماء بدير السعيد بدير ابراهيم26409

118.5علياء محمد عبدالمقصود محمد الروينى26410

78.5فاطمة الزهراء ناصر عبدالغنى ندا حمدان26411

102مريم عبدالصمد عبدالصمد احمدسالم26412

93.5ملك عطية محمد موسى ابوشعيشع26413

34منار سعد عبدالسالم محمد26414

93.5منى حسن كامل حسن26415

116.5مى ابراهيم ابوالفتوح على26416

138ندى بسيونى طه محمد اسماعيل26417

53.5نورا عزت عبدالعزيز فتح هللا26418

66.5هاجر حمدين عبدالحميد محمد القصاص26419

93هاجر مصطفى محمد مصطفى السنوسى26420

42.5هايدى محمد سعد عبدالسميع26421

88هدى حربى محمد على السيد26422

109هناء علي شعبان علي شاهين26423

128احمد عالء السيد اسماعيل السيد صالح26424

132احمد وليد محمد محمد على26425

102.5ايهاب رشاد احمد على صقر26426

113.5حسن ابراهيم فريج ابواليزيد محمد26427

132عادل سعد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزعيم26428

124.5محمد عبده محمد عبدالنبى محمد26429

101مصطفى عادل محمد سيد احمد عيسى26430

121.5مصطفى محمود محمود توفيق محمد26431
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133ايه نبيل عبدالحميد شمس الدين26432

132سلمى خميس محمد خميس26433

136عال على احمد جلو26434

127منة هللا السيد حسين بيومى26435

133منه هللا محمد مسعد محمد الفقى26436

128.5منه يسرى السيد مصطفى مصطفى26437

134نوران سعد حامد عبدالعزيز قاسم26438

127نورهان عبده محمد عبدالنبى محمد26439

138.5نورهان عثمان عبدالعزيز عثمان السيد البالصى26440

135يارا صالح عبدالسالم اسماعيل26441

113.5ابراهيم السيد كمال ابراهيم26442

95.5ابراهيم طارق ابراهيم عبده عطيه26443

128احمد جمال عبدالمنعم حامد سليمان26444

53احمد محمد محمد احمد طلحة26445

111احمد وائل على محمد عاشور26446

34ايمن رضا حلمى عبدالسميع26447

36تامر اسامه جمعه عبدالموجود26448

90.5خالد صابر على بدوى شتا26449

90.5زياد محمد محمد السيد العيسوى26450

58.5عبدالباسط عبدالحميد عبدالعاطى صالح26451

58عبدالحميد محمود محمد حامد26452

60عبدالرحمن عبدالنبي عبدالسالم عبدالنبي26453

67.5عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عطية عبدالعال26454

65عبدهللا مديح ابوالفتوح احمد26455

88.5عالء الدين سامح محمد ابراهيم السواق26456

113على خيرى محمد عبدالهادى26457

60.5على محمد عبدالعاطى احمد العيسوى26458

81على محمد محمود محمد ابوالسيد26459

59محمد السيد السيد عطية26460

132.5محمد جمال السيد السيد محمد26461

68.5محمد رمضان السيد محمد عثمان26462

71.5محمد سعد سعد عامر26463

90.5محمد عبدالمنصف شريف ابوالمكارم26464

77.5محمد فوزى على العيسوى26465

95محمد محمد ابراهيم مغازى محمد26466

64محمد محمود عبدالخالق طلبه يوسف26467

54.5محمد ناصر بهجات نصر محمد26468

126محمود احمد كمال محمد26469
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42محمود محمد ابوالفتوح ابراهيم26470

74محمود محمد على محمد حسانين26471

94محمود محمد محمد عطية ابراهيم26472

26محمود مصطفى حجازى السيد ابوشريف26473

99اسماء بشير محمد حماد محمد حمد26474

81.5اسماء حاتم سعد ابراهيم احمد26475

68اسماء فكرى محمد عبدالمنجى26476

113اشرقت ايوب عبده على ايوب26477

52.5االء عبدالمنعم محمد عبدالمعطى26478

113.5االء مصطفى عبدة ابراهيم عبدالهادى26479

30اميره حموده ابراهيم احمد26480

78ايمان ياسر شعبان عبدالعزيز مرسى26481

129.5ايه محمد السيد ابراهيم الماوى26482

129.5ايه ناصر السيد عبدالحميد محمد السواق26483

115بسمة حمادة ابراهيم مغازى محمد26484

122حبيبه على على بدوى شتا26485

103حسناء السيد فهيم سالم26486

75خلود محمد زيدان محمد26487

54دنيا السيد محمد السيد محمد26488

106رحاب طلحة احمد سعداوى على26489

47سلمي علي كمال سعداوي26490

89.5شهد محمد السعيد كمال26491

139شهد محمود فتحى محمد زهره26492

131.5شهد منير احمد عطيه سيد احمد26493

126شيماء احمد محمد محمد26494

84.5شيماء هانى فؤاد محمد حمد26495

109صباح عبدهللا محمد عبدهللا صالح26496

56.5صبحية طلبة عبده طلبه زهره26497

105علياء عبدالعال عيسوى عبدالعال26498

133.5فاطمه ايمن محمد محمد على26499

98كاميليا السيد هاشم عبدالهادى العيسوى26500

96.5ليلى السيد السعيد عبدالستار26501

45منه راضى محمد زيدان بصل26502

68.5مياده عبدالناصر محمد سالم26503

95.5نورهان محمد رفعت عبدالفتاح هاشم26504

87.5هبه بشير محمود سالم مرسى26505

82هدير رضا محمد مصطفى ابراهيم الهاشمى26506

84.5هيام بشير محمود سالم مرسى26507
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51ياسمين عبدالحليم محمد على عوض26508

107ابراهيم عبدالحميد شتا عبدالحميد محمد26509

73احمد الشحات محمد احمد سليمان26510

83.5احمد محمد على عبدالعزيز عبدالملك26511

95امير السعيد عبدالقادر عطيه عبدالعال26512

93حسام محمد نبيل القرنشاوى26513

110عبدهللا السيد محمد شتا البستاوى26514

97علي حماده محمود عبدالكريم عبدالملك26515

73.5عمار شعبان حامد احمد عبيد26516

117.5فارس اشرف نجاح بهجات26517

122.5محمد السيد السيد محمد البالصى26518

133.5محمد زكريا السيد عبدالكريم26519

102مصطفى على عبدالكريم عبدالملك26520

90.5نشات اسماعيل السيد محمد احمد شلبى26521

77هشام احمد محمد ابراهيم يوسف26522

101هشام السيد يوسف عبدالكريم محمد26523

90.5هشام محمود محمد محمد حسن26524

91يوسف احمد حسانين رزق محمد26525

138.5اسماء رضا هالل يوسف الجزار26526

135االء حماده جمال محمد غازى البستاوى26527

100.5االء سعد محمد هالل سالم26528

132االء محمد السيد عبدالكريم عبدالملك26529

132.5ايناس محمد محمد احمد شلبى26530

140بسمله عبده بدوى عبده البستاوى26531

124.5ثريا عبدالوهاب على السيد ابراهيم26532

132حنين محمد رشاد محمد26533

131رحمه يوسف عبدالمجيد عبدالكريم عبدالملك26534

118.5زهراء رافت محمد على حسن البستاوى26535

81.5ساره سامح معوض عبدالوهاب26536

123سلوى ايمن عزت على مصطفى العبد26537

122سماح انور السيد محمود26538

93.5سمر محمد طلعت علي الجداوي26539

116.5سهيله سامح معوض عبدالوهاب26540

125.5شريهان نشات ممدوح رشاد محمد البقري26541

121شهد اشرف عزت على مصطفي26542

108.5فاطمة حمادة السعيد محمد اسماعيل26543

138مريم عالء محمد عبده البستاوى26544

133.5مريم مدحت يوسف عبدهللا احمد يحيي26545
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137.5منة هللا عطيه كمال عبده البستاوى26546

92نرمين حسن محمد فريج26547

104.5نورهان مختار محمد سليمان26548

80.5نورين ثابت سالمه محمد على26549

112.5هاجر السيد محمد شتا البستاوى26550

113احمد حماده عطيةعبدالفتاح عبدالجواد الجمل26551

128.5احمد فوزى عبدالفتاح عبدالعزيز بيلى26552

134.5اشرف طارق شعبان طه بكر26553

89السيد سامى محمود محمد مكاوى26554

136طارق محمود كامل محمد ابوحسن26555

88.5عبدهللا حسين موسى عبدهللا ابوحسين26556

115.5عبدالمجيد يحيى عبدالمجيدجوده محمد26557

124علي جالل محمد علي سالم26558

135ماهر عيد ماهر محمد رجب26559

138.5محمد حموده محمد ابوعيطة26560

137محمد خضر عبدالفتاح شحاتة26561

78.5محمد صابر عبدالستار سيداحمد محمد26562

116محمد عادل محمد سيداحمد26563

85محمد يوسف عبدالكريم يوسف القصاص26564

135.5محمود عطا عبدالمطلب عبدالحميد العتيق26565

128محمود علي حسن علي الصياد26566

126محمود موسي عبدالسالم على ابوعيطة26567

134مختار محمد عبدالعزيز موسى ابوعيطة26568

113.5هاني السيد محمد علي سالم26569

139اسراء علي محمد عبدالمجيد على عتمان26570

126.5اسراء ياسر رفعت علي متولي26571

138.5االء محمد رجب محمد عبدالواحد26572

131امانى محمد عمر عبدالرحمن ابوحليمة26573

100.5اميره شعبان محمود عبدالتواب26574

126انجي علي بسيوني علي حسين26575

131.5ايمان السيد عبدالسالم ابوعيطة26576

134ايمان محمد عبدالباقى شرف26577

135تغريد فيصل مصباح ابوالنور ابراهيم26578

136.5حبيبة علي محسن الجداوي26579

133.5حبيبة محمد حسن ابراهيم حسن26580

138رنا عبدالقوي محمد زكي26581

132ساره  فيصل  مصباح  ابوالنور 26582

130ساميه كمال فؤاد عبدالتواب جحا26583
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138سعاد حامدين محمد محمد زيدان26584

135.5سعاد محمد السيد بهجات حسين26585

133سعاد محمود عبدالفتاح مصطفي الشاذلى26586

121.5شاهينار الغمرى عبدالفتاح احمد شحاتة26587

132.5شيماء مجدي احمد احمد ناصف26588

137علياء احمد احمد احمد عبدالحليم26589

137.5مريم رشاد محمد حامد عبيد26590

88منة شعبان سالم محمود درويش26591

138منه احمد محمدعبدالخالق سالم26592

139.5منه محمد علي فتح هللا ابوراس26593

125نيره رمضان حسن محمد ابوحسن26594

136هاجر  محمد حسن مرشدي 26595

136هالة ياسر سيد احمد ناصر26596

138هبه سعفان كمال ابوالغيط سعيد26597

124هناء عزت علي عبدالقادر ابوعيطة26598

134.5ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم القن26599

131احمد ابوالوفا يوسف محمد سعد26600

124.5احمد اشرف احمد ابراهيم احمد26601

107.5احمد عالء احمد عبدالعاطى خطاب26602

128.5احمد غازى عوض عبدالجواد محمد26603

95.5احمد محمد صابر بركات محمد26604

93.5اسالم حسن على حسن محمد عبدهللا القن26605

76اسالم ناصر مصباح السيد محمد26606

102اشرف هانى حمدين احمد محمد السحماوى26607

86بدر محمد عبدالمنعم درويش قدره26608

68.5بركات فتحى محمد عبدهللا الزهيرى26609

74.5بالل عادل محى الدين ابراهيم سليمان26610

67حسين محمد ابراهيم محمد سليمان26611

49خليل ايمن محمود خليل ابوليلة26612

116.5ربيع اسامه ربيع بسطويسى محمد26613

129.5زغلول حمادة زغلول حمادة عوض26614

88زياد جمعه عبدالعزيز السيد محمد26615

120.5زياد سعد ربيع بسطويسى محمد26616

124زيدان ابوالمكارم زيدان محمود على26617

131سعد حسن حسن على ابراهيم26618

137سعد مجدى سعد سعد حمد26619

104سعد محمد سعد بريك اسماعيل26620

113سعد هشام عبدهللا على على26621



كفرالشيخ1/27/2020

Page 689

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

125طارق نزيه الشاملى احمد مصطفى26622

125عادل صادق عوض محمد الزهيرى26623

98.5عادل هانى ابراهيم ابراهيم السيد26624

113عبدالرحمن خليل عبدالرحمن خليل االبشيهى26625

122عبدالرحمن خيرى محمود عبدالحافظ26626

117.5عبدالرحمن على زكريا محمد بسيونى صالح26627

119عبدالرحمن على محمد احمد شلبى26628

106.5عبدالرحمن مبروك فوزى عطا صالح26629

112عبدالفتاح محمد على خليل عبدالعزيز26630

111عبدهللا عادل حلمى محمد حجازى26631

131على احمد محمد احمد السيد القن26632

101على اشرف عبدالمنعم على السحماوى26633

104على فهمى فتحى ابراهيم على26634

120.5كريم السعيد محمد محمد قدادة26635

101كريم عالء صبحى احمد القاضى26636

87محمد ابراهيم رفعت السيد26637

129.5محمد ابراهيم محمد ابوشعيشع26638

111.5محمد احمد عوض ابراهيم26639

133محمد السعيد محمد على محمد26640

115.5محمد السيد احمد احمد الجنزورى26641

135محمد الهم سعد سعد حمد26642

111محمد جمال عبدالحى معوض26643

103محمد سالم محمد سالم يوسف26644

82محمد سعد على عبدهللا الزهيرى26645

89محمد سعد محمد محمد عوض26646

110.5محمد سمير ابراهيم ابراهيم ابراهيم26647

105محمد عباس محمد عباس سعد حمد26648

76محمد كرم عبدهللا عبدالغفار الصباغ26649

53.5محمد مصطفى محمد مصطفى الزهيرى26650

125محمد ناجى محمد عباس محمد على26651

128.5محمد هانى قتح هللا سعد سعد حمد26652

130.5محمد هانى محمد عباس سعد حمد26653

135محمد يوسف حسن على ابراهيم26654

132محمود رضا رضوان احمد احمد26655

134محمود محمد محمود محمد سعد26656

129.5مسعد عالء مسعد عبدالقادر محمد26657

127.5مصطفى طلعت عبدالغنى محمد صالح26658

75مصطفى عز اسماعيل ذكى متولى26659
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115.5مصطفى يسرى ابراهيم حامد سليمان الجمل26660

119ياسر الحسينى محمد احمد بهنسى26661

125.5ياسر نظمى فهمى محمد الطنطاوى26662

103.5يسرى محمد يوسف محمد القن26663

124.5اسراء محمد حمزة محمد يوسف26664

135اسماء احمد السيد ابراهيم عبدالحافظ26665

135.5اسماء الجميل احمد احمد جربيع26666

129.5اسماء رضا رفعت السيد خليل ابوليله26667

132.5اسماء زكى على محمد حجازى26668

123.5اسماء محمد حمزة محمد يوسف26669

112.5اسماء ناصر محمد يوسف الهوارى26670

135االء محمد السيد ابراهيم السيد26671

131.5امانى عصام لطفى عبدالحافظ عبدربه26672

100امل احمد احمد محمد سليمان26673

120.5امل سراج الدين محمد السعيد عوض26674

137امنية ابراهيم حامد كامل احمد خالف26675

134.5امنيه محمود ظريف ابراهيم ابراهيم26676

130.5ايمان هشام محمد عبدالوهاب محمد26677

130.5ايه حماده سعد ابراهيم محمد خطاب26678

126.5ايه محمد احمد عبدالعاطى خطاب26679

86ايه هانى زغبى يوسف محمد26680

122براءه عبدهللا عبدهللا على ابراهيم26681

130بسنت سعد عطيه سعد عوض26682

138.5حبيبه سعد محسن احمد درويش26683

127حنان اشرف محمد بسيونى ابوليله26684

111حنان عبدهللا وهبه السيد محمد26685

138داليا عبدالناصر يوسف محمد ابراهيم26686

121.5دعاء وليد محى الدين ابراهيم سليمان26687

131دنيا عبدربه على عبدربه الشافعى26688

125رانيا محمد عبدالمحسن عبدالقادر محمد26689

128رحمه رمضان على عبدربه الشافعى26690

107.5رحمه عز العرب عبدالعزيز محمد القمحاوى26691

105روان كمال ممدوح محمد ابراهيم26692

121.5روحية رمضان محمد مصطفى المحسب26693

119.5سرية شحاته احمد احمد صابر26694

109.5سلمى حسنى فتحى محمد صالح26695

117.5سمر شفيق جالل عبدالباسط محمد26696

108.5سميرة السعيد محمد تركى صالح26697
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131.5سها ابوزيد محمود محمد قاسم26698

121سهام سامى حامد على خطاب26699

114.5شفا رمضان الكيالنى على بسيونى26700

137.5شهد فتحى فتحى عبدالرازق يونس26701

115شهد ياسر عبدالعزيز محمد القمحاوى26702

133.5شيماء احمد حمزه محمد يوسف عبدهللا القن26703

130شيماء السيد عبدالعزيز سعد الزهيرى26704

123عتاب خالد محمد محمد على االحول26705

120عزة اشرف سلومه سالم يوسف26706

110.5عزه محمد بسيونى محمد عبدالعال26707

67.5عال ابراهيم على محمد سليمان26708

130.5فاتن على فتحى ابراهيم الخولى26709

61.5فاطمه الشحات محمد على محمد26710

131.5فاطمه خالد احمد محمد يوسف26711

131ملك عبدالناصر يوسف عبدالحافظ القن26712

111.5منار عبدالحميد على محمد عبدالحميد26713

133منة هللا احمد محمد احمد النجار26714

133منه هللا وليد محمد محمد عبدالواحد26715

137.5مياده احمد صالح احمد احمد صابر26716

135ندى محمد محمد عبدالغفار سرحان26717

134.5نهله شعبان الزغبى يوسف محمد26718

138.5نور لطيف السيد احمد السيد26719

131.5نورهان حماده رياض عبدالنبى عبدالهادى26720

133.5نورهان عبدالعاطى محمد كامل الفوال26721

124.5نورهان هانى محمد كمال محمد السيد26722

133هبه هللا لطفى عبدالباقى محمد ابراهيم26723

127هدير عبدالفتاح فتحى ابوشعيشع محمد26724

133هناء طه محمد السيد السيد غازى26725

136يارا بسيونى حمدى محمد سلومه26726

120.5يارا عبدالرازق عبدالعزيز جعفر26727

129.5ياسمين راضى محمد محمد حسن القبالوى26728

71.5احمد محمد شوقي محمد26729

134احمد محمود السعيد محمد ابراهيم26730

99.5السيد موهدى السيد اسماعيل القزاز26731

66.5 امير السيد احمد غازى البرى26732

120حماده محمد محمد ابراهيم سلطان26733

121.5خالد سعد جمال سعد عبدالفتاح باز26734

89خالد مسعد احمد سليمان26735



كفرالشيخ1/27/2020

Page 692

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

81رمزي الحسن محمد عطيه دوير26736

91.5شريف حماده جالل عبده محمد26737

97عبدالرحمن هشام شعبان محمد السيد الشافعي26738

108.5عبدالستار ابراهيم عبدالستار حسن عباس26739

125عبدهللا رضا خيرى السيد غباشى26740

131عالء الشحات جالل عويضه26741

120.5عالء خالد مختار محمد خليل26742

127.5محمد احمد جمعه رمضان ابوعسل26743

92محمد رزق سعد رزق سعد سليمان26744

124محمد فرج محمد ابراهيم سلطان26745

132محمد يحي عثمان محمد شهاب26746

99.5محمود محمد علي حسن القبالوي26747

100.5محمود منصور على السيد خليل26748

135.5معاذ مصطفي احمد رشوان26749

60.5يوسف اسامه يوسف عبدالستار باز26750

131اسماء اسامه رشاد محمد عمر26751

94.5امنيه عبدالمقصود ممدوح عبدالمقصود26752

136رهف سالم عبدهللا بسطويسى محمد26753

129سمر احمد مسعد محمد ابراهيم26754

117.5سميحه السعيد عبدالعزيز السيد محمد26755

119.5شروق طاطا عبدربه بيومى على26756

136.5شمس خليل خليل محمود ابوشامة26757

126.5شهد السيد السيد عبدالجليل حسن26758

135شهد ثروت علي يوسف26759

128شيماء خالد السيد علي كوزو26760

91مروى ايمن محمد مصطفى الخطيب26761

137مريم زكريا السيد اسماعيل الرويني26762

130منار رضا محمد رويحى26763

126.5منه هللا رجب السعيد عبدالحميد26764

137نرمين عبدالفتاح علي خليل عبدالعزيز26765

136نورهان عبدالمطلب محمود عبدالمطلب26766

133نورهان محمد عبدالفتاح محمد باز26767

137.5هاجر عصام علي حسن القبالوي26768

84هوايده عبدالفتاح عبدالفتاح محمد باز26769

109.5ياسمين عيد جمعه رمضان26770

95ابراهيم سعودى محمد ابوالفتوح شحاته26771

108.5ابراهيم فتحى محمد اسماعيل ابراهيم26772

83ابراهيم محمد على محمد دسوقى26773
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81.5احمد ابراهيم ابراهيم احمد26774

107.5احمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم26775

96احمد جميل محمد الزاهى متولى26776

114احمد محمد محمد محمد ناصر26777

135احمد محمود محمد ابراهيم محمد متولى26778

136.5اسامه مصطفى عبدالمولى ابوالفتوح26779

55.5حسام عبدالكريم على عبدالكريم محمد26780

47.5حسن سعد توفيق شتا عبدهللا26781

91.5حماده فتوح محمد محمود سعد هللا26782

125حماده يونس محمد احمد شوغى26783

94خالد حميد السيد حسن حميد26784

116خالد عماد محمد اسماعيل عبدهللا26785

54خالد محمد على ابراهيم محمد26786

97.5سعد ابراهيم عبدالعزيز محمد دسوقى26787

104.5عادل محمد عبدالحليم محمد26788

123.5عبدالرحمن موسى عبدالاله محمد النيل26789

132.5عبدهللا ثروت محمد محمد عبدهللا26790

74.5عبده ياسر سعد عبده26791

89.5عطا اسماعيل عطا خليل مصطفى26792

50على الشحات محمد سعدهللا26793

100.5فارس عماد محمد اسماعيل عبدهللا26794

126مؤمن محمد محمد  عبدالحفيظ فتح هللا26795

112محمد ابراهيم عبدهللا محمد النيل26796

119محمد احمد محمد حسن صالح26797

122.5محمد احمد محمد عبدالقادر26798

129.5محمد خالد محمد عبدالجواد محمد26799

111محمد ربيع عبدالحى دسوقى محمد26800

82محمد سعد منشاوى محمد على متولى26801

118محمد سمير السيد عبدالستار26802

109محمد عباده السيد عبدالجليل شرابى26803

108محمد عبدالباسط عزمى السعيد شوقى26804

119محمد عبدالواحد عبدالجواد عبدالواحد26805

48محمد على محمد محمد متولى26806

122محمد محمد عبدالعزيز احمد محمد شوغى26807

123محمد معاذ محمد محمد عبدهللا26808

113محمود احمد عبدالعزيز احمد شوغى26809

130محمود جمال حسن عبدالتواب جادهللا26810

125محمود عبدالعاطى محمود حامد محمد شوغى26811
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121.5مصطفى السعيد عبدهللا محمد عقل26812

131اروه محمود عرفه عبدالفتاح  محمد الشريف26813

127.5اسراء محمد على محمدعلى صالح26814

128.5اسراء هانى محمود ابراهيم26815

131.5اسراء يوسف عبدالعظيم محمد يوسف26816

134.5اسماء ابراهيم احمد ربيع محمد احمد شوغى26817

125امانى محمد مبروك محمد محمد26818

140امل احمد محمد عبدالخالق محمد26819

129اميره بدر محمد محمد عوض26820

113اميره ربيع عبدالحى دسوقى محمد26821

119.5اميره نصر ابراهيم محمد شحاته26822

134.5اميره وجيه على محمد دسوقى26823

114ايمان الشواتفى على احمد السيار26824

121ايمان حمدى على محمد دسوقى26825

136ايمان فتحى ابراهيم محمد مصرى26826

137ايمان محمد زايد على عبدهللا متولى26827

73ايمان محمد محمد عبدالتواب عبدالفتاح26828

105ايناس محمد عبدالرحمن محمد يوسف26829

97.5ايه عبدالحميد محمد محمد يوسف26830

125.5ايه عماد ابراهيم قاسم سعد26831

126ايه محمد شحاته محمد عبدالعزيز26832

104بوسى عبدالناصر جميل محمد محمد26833

137حسناء مدحت محمد عبدالقادر شوقى26834

138.5حنان محمد جابر محمد محمد26835

136.5دعاء ماهر احمد احمد شوغى26836

127رحمه ابراهيم محمد ابوالفتوح شحاته26837

129.5رحمه رضا حامد حامد شوغى26838

116رحمه سعد محمد عوض غازى بساط26839

128.5ريم وليد حمدان توفيق زاهر26840

133.5سميره عبدالنور محمد احمد شوغى26841

100سهيله صالح السيد محمد خضر26842

134شهد عباده السيد عبدالجليل شرابى26843

135شهد محمد على حامد شوغى26844

128شيماء عبداللطيف ابوالنجاه محمد26845

132.5شيماء محمود صالح عبدالجواد محمد26846

64عزه متولى رمضان متولى عمر26847

119فاطمه محمد عبدالعزيز احمد  محمد  شوغى26848

130.5فرح محمد عبدالجواد محمدعبدالجواد26849
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123مى السعيد رجب احمد مصطفى26850

111ندى راغب محمد محمد متولى26851

93.5ندى عماد اسماعيل ابراهيم اسماعيل26852

119نورهان ايمن مبروك محمد مصرى26853

124هبه رياض على يوسف متولى26854

102.5ابراهيم سمير محمد زكى عبدالواحد26855

86ابراهيم يسرى السيد طلحه حسن26856

69احمد فتحى سعد محمد رزق جاويش26857

70.5احمد محمد السعيد قطب مصطفى26858

107جالل عبده عبدالفتاح احمدالرشيدي26859

32حسن يوسف عبدالواحد محمد النحوى26860

18.5رضا عبده شعبان عبدالرشيد26861

116.5عمار حسين ابراهيم حسيني جاويش26862

106محمد زكريا سعد محمد رزق جاويش26863

102.5محمد سمير محمد زكى عبدالواحد26864

69.5محمد صبري حنفي عشماوي26865

126محمد عصام محمد محمد ابوحسين26866

73.5محمد فوزى حسن محمد مصطفى26867

49.5محمد محمد السعيد قطب مصطفى26868

60محمد مصطفي صابر السيد منتصر26869

96.5محمود مسعد مسعد عبدالمنعم جاد26870

97.5مصطفى محمد علي محمد زهران26871

79وليد محمد عبدالمحسن محمد محمد26872

99.5ياسر ابراهيم حسيني رزق جاويش26873

113.5اميره حجازى محمد حجازى على26874

53.5دعاء اسامة جمعة احمد فتح هللا26875

115شروق حسام محمد ابراهيم مصرى26876

72.5شروق هاني عبدالفتاح السعيد الشهاوي26877

126شهد سيف فؤاد عبدالعال جاويش26878

111فاطمه محمد محمد محمد مرزه26879

102.5لبنى عبدالعال رزق عبدالعال جاويش26880

42مريم شتا حسني محمد عبدهللا26881

98نجالء فتحي السيد منتصر منتصر26882

96.5والء سعد عبدالوارث محمد الحاللى26883

68ابراهيم محمد ابراهيم محمود عقلة26884

116.5ابراهيم محمد عبدالمولي ابراهيم26885

109احمد الشحات على محمد عشماوي26886

131احمد بسيوني السيد بسيوني محمد عشماوي26887
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29.5احمد سعد ممدوح محمد عشماوى26888

71.5اسالم محمد السيد محمد ابراهيم زغلول26889

47.5السيد فتحي فتحي محمد السيد26890

104ايهاب بسيوني مهدي ابراهيم محمود26891

108ايهاب ناجح محمد عبدالحميد عشماوي26892

69.5بسيوني ابراهيم عباس ابراهيم26893

97بهاء بسيوني زكريا عبدالقادر26894

107حازم امير مرشدي محمد عشماوي26895

58رفعت مسعد عبدالحليم محمد عشماوى26896

74.5سليمان عبدالحليم عبدالغني عبدالحليم محمد عشماوي26897

107شحاته رزق على رزق احمد26898

92.5عبدالصادق مسعد عبدالصادق على عشماوي26899

116على السادات على رزق احمد26900

120عمرو عابد محمد عبدالمطلب قدادة26901

108فارس محمد مغازي حامد مصري26902

78محمد ابراهيم احمد محمود السويلم26903

104.5محمد السعيد عبدالمنصف علواني قدادة26904

107محمد السيد محمد محمد مندور26905

112.5محمد القذافي محمد توفيق عشماوي26906

106.5محمد جمال عبدالحميد محمد عشماوي26907

92.5محمد سالمه محمد عبدالحميد عشماوي26908

46.5محمد عالء محمد على مندور عقلة26909

72محمد محمد السيد مرسي محمد ابوشعيشع26910

25محمد ناصر عبداللطيف محمد عبدالحميد26911

97.5محمد هيثم السيد خليل26912

131.5محمود محمد على على نصار26913

120.5محمود هاني حمدين محمود السيد عقلة26914

137.5مصطفي محمود حمدين محمود السيد26915

134.5اسراء فتحى فريج عبدالرازق العو26916

113.5اسماء ابراهيم احمد محمود السويلم26917

108اسماء احمد عاطف احمد محمد مندور26918

126.5اسماء حسن عبدالمنعم بسيوني عشماوي26919

131االء محمود على عبدالرازق عقلة26920

128امال ابراهيم فتحي حامد ابراهيم26921

134امل باسم عباس بسيونى26922

96.5ايمان السيد شحاته ابراهيم السيد26923

110ايمان عصام السيد ابراهيم السيد26924

117.5خلود ناصر معوض السيد القطري26925
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133.5راضية صالح عبدالنبي محمد عشماوي26926

57.5رشا فريج فريج عبدالرازق26927

77ساره رياض يوسف محمد مندور26928

135.5ساره عصام ابوالنصر علواني26929

126.5سلسبيل فؤاد محمد محمد ابوشيشع26930

84صباح ابراهيم محمد عبدالسالم قدادة26931

125.5غاده رمضان ابوالنصر علواني قداده26932

125.5لطيفة الشحات على رزق احمد26933

125.5مروة ابوالمكارم فريج عبدالرازق العو26934

134مريم احمد محمد مسعود مندور عقلة26935

136.5منار محمد حمدين على على26936

54منه هللا حماده كمال محمد محمود26937

61منه هللا ياسر محمد خضر بسيوني26938

107.5مني جمال محمد عبدالحميد عشماوي26939

138منى عبدالناصر عبدالستار محمد محمد26940

112.5نادية حمدي محمد ابراهيم محمد26941

76.5ناعسه فريج فريج عبدالرازق26942

108.5ندي حماده على محمد على حجر26943

101نسمه عالء ابوزيد حسن قطب قداده26944

134.5هاجر عاطف محمد عبدالمطلب قداده26945

127هند حمدي محمد ابراهيم محمد26946

132.5هند صبحي طلعت عبدالسالم26947

128وداد همت بسيوني فتح هللا السيد26948

134.5وفاء زكريا طلعت عبدالسالم رزق26949

92والء عباده السيد محمد ابراهيم26950

107يارا عبدالمولي على على عشماوي26951

91.5ياسمين كرم فريج حسينى26952

55يسرا عزت محمد مندور قداده26953

130ابوالسعود ابوالوفا محمد شعبان بسيونى26954

84احمد الشحات يوسف محمد عبدهللا26955

134احمد رافت محمد عبدالمعطى عبدالغنى السخاوى26956

133احمد رزق محمد مرسى محمد26957

121احمد عبدالسالم احمد سيد احمد خليفه26958

127احمد محمد الشحات محمد عمر ابوزيد26959

134احمد محمد عبدالحى احمد عبداللطيف السخاوى26960

124.5احمد محمد عرفة عبدالقوى26961

128احمد وفا ابوالغيط عمر ابوزيد26962

89اسالم على محمد عبدالسالم26963
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71اسماعيل مسعود على عبدالمطلب على المكاوى26964

120.5الشافعى جمال محمد عبدالمطلب المكاوي26965

90.5الشافعى على حلمى عبدالمطلب المكاوي26966

120الصاوى هشام سعد الصاوى الشيخ26967

86باسم محمد عبدالقادر محمد غازي26968

73.5بهاء على محمد محمد الشريف26969

135جمال احمد عبده سالم26970

81.5حسن شاهين توفيق السعيد حربى26971

109.5حسين محمد محمد مغازى غازى26972

133.5حمدى ياسر عبدالجواد متولى محمد الصواف26973

136.5خالد ابوالنصر محمد حموده عمرعبده26974

136خالد سعد عبدالمنصف مرسى عبده26975

109رضا محمد حسن عنتر الطنوبي26976

130زياد شعبان محمد شعبان بسيونى26977

110سعد جوهر عبدالمجيد عبدالمجيد الفقى26978

79.5سعد عبدالحليم فرجانى عبدالحليم العف26979

126.5سعد مسعود سعد محمد على الفقى26980

131.5سمير خليل محمد خليل على ابومطر26981

77عبدالرافع رزق رزق عبدالحليم احمد26982

102.5عبدالرافع محمد عبدالرافع عبدالستار الفقي26983

136.5عبدالرحمن ابراهيم حمزة محمد عبدهللا عمر عبده26984

121.5عبدهللا اسامه عطية مصطفى المهدى26985

122عبدهللا سعد عبدهللا عطيه الفقى26986

115عبدهللا على شهاوى عبدهللا26987

112عبدالمجيد السعودى عبدالمجيد ابوالنضر26988

119عبده مرسي عبدهللا مرسي السخاوي26989

132عالء ابراهيم عمارة ابراهيم غازى26990

81عالء احمد محمد السعيد العزيزى26991

130.5على العزيزى على محمد عبده26992

114.5على ايمن شاهين السعيد ابراهيم26993

113.5محسن فوزى عبدالمحسن ابوالفتوح المكا26994

131محمد ابراهيم عيسوى عيسوى ابراهيم26995

67محمد احمد الشحات احمد ابوفطيرة26996

122محمد احمد محمد اسماعيل المكاوى26997

103.5محمد السعيد شوقى ابوالنجاه عوض26998

71.5محمد السيد ابراهيم عبدالحليم احمد26999

126.5محمد جمعه ابراهيم احمد27000

116محمد حسن السعيد حسن مطر27001



كفرالشيخ1/27/2020

Page 699

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

124محمد حلمى حلمى عيسى العفيفى27002

123.5محمد حلمى محمد حسن فطيرة27003

108.5محمد سالم السعودى محمد محمد27004

118.5محمد سعد سعد العفيفي27005

132.5محمد عبدالجواد محمد محمد هده27006

105محمد عبدالستار محمد عبدالستار مصطفي27007

135محمد عبدالصمد محمد عبدالمعطى السخاوى27008

108محمد عبدالقادر عبدالمجيد غازي السخاوى27009

93.5محمد على ابوالفتوح على ابوالفتوح27010

125.5محمد على عبدالحليم محمد محمد27011

104.5محمد عماد الدين محمد عبدالحى المكاوي27012

130محمد فاروق بهجت حمود عمر27013

113.5محمد فوزى عبدالخالق صالح27014

124محمد فيصل سمير المغازى27015

121.5محمد مجدى محمد ابوالمجد محمد27016

130محمد محمد عبدالمنصف اسماعيل المكاوى27017

108.5محمود اكرامى محمود احمد الشيخ27018

138محمود عبدالصمد عبدالجواد عيسى العفيفى27019

126محمود عصام محمد عبدالمعطى الفقى27020

127محمود على شهاوى عبدهللا27021

130.5محمود مصطفى احمد مصطفى27022

128.5مسعود سعد محمد فتح هللا السخاوى27023

126.5ممدوح رضا حامد على ابومطر27024

128هشام عبده عبدالمجيد عبدالنبى ابوالنصر قاسم27025

132وليد وائل ابراهيم مصطفى ابراهيم27026

136.5يوسف اسماعيل يوسف حسن الشيخ27027

89.5يوسف محمد احمد سيد احمد27028

137ابتهال شاهين عبدالواحد يحيى الفقى27029

126اسماء ابراهيم اسماعيل مصطفى ابراهيم27030

136اسماء احمد محمد احمد حربى27031

130اسماء سعد سعد العفيفي27032

97.5اسماء سعد غريب محمد جعفر27033

137امانى جمعة على غازى الشيخ27034

94.5امانى طه عباس عبدهللا النحراوي27035

131امل محمد فتحي محمد احمد27036

136اميرة بهجات محمد حموده عمر عبده27037

128.5اميره اسامه عطيه مصطفى المهدى27038

124.5انتصار عبدالرافع ثابت ثابت محمود27039
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135انجى عيسى ابراهيم عيسى27040

129.5ايه ايمن محمد اسماعيل سرور27041

130.5ايه محمد حامد ابراهيم الفقى27042

128.5ايه نبيل عبدالحليم ابراهيم27043

103.5بسمة عبدالواحد محمد عبدالحى المكاوى27044

84بسمله عبدالسالم احمد سيد احمد خليفه27045

120ثناء ابوالنصر ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم27046

117ثناء محمد عبدالكريم مسعود الفقى27047

136حنين محمد احمد السيد احمد يوسف27048

138دعاء ظريف اسماعيل عرفة السخاوى27049

131دنيا جابر طلبه على عبدالحليم27050

107.5رشا خالد عبدالغنى عبدهللا الزينى27051

126.5روان محمود محمد العزيزى عبده27052

83.5رويدة محمد خيرى متولى الصواف27053

129ريم رياض حسن عنتر الطنوبي27054

103سالى جمعه عباس عبدالستار السخاوى27055

126.5سعيده محمد حمدين الورداني محمد حربي27056

123شيماء السعيد السعيد ابراهيم جاهين الفقى27057

119صابرين منير عبدالسالم محمد عبدربه27058

128صفاء على عبدالباعث محمد المغازى الفقى27059

122ماجده عبدالحميد محمد سيد احمد بكر27060

111.5منال ايمن ابوالفتوح على ابوالفتوح27061

122.5منة هللا حامد محمد على حامد27062

135منى عطيه شحاته مصطفى المهدى27063

133.5نبيلة عيد مصطفى محمد الفقى27064

124نهاد ناجح السيد ابوالمجد عبدالحليم27065

133.5نور الهدى محمد اسماعيل مصطفى النحراوى27066

125نورهان عبدهللا محمد على محمد27067

133هناء عبدهللا حسين حسن الخولي27068

119هند عبدالمولى محى الدين عبدهللا27069

127.5يارا زهران سالمه عوض27070

118.5ياسمين عبدالعزيز حسني احمد ماضي27071

115ياسمين منصور ابوزيد عبدالحى ابراهيم جاويش27072

131.5ياسمين يحى زكريا عبدالسميع البسيونى27073

119احمد ابراهيم محمد سعدالخاللى27074

48احمد سالم عبدهللا علي الجمل27075

117احمد نشات سعد علي عبدالنبى27076

90السعيد جمال محمد ابوالنجاه27077
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67ايمن اشرف علي متولي الزيات27078

112.5خالد عبدالقادر امام عبدالقادر27079

84سعد نزيه حموده مسعود ابوشنب27080

100شادى محمد حسن محمد عوض هللا27081

133.5عبدالعزيز حسنين عبدالعزيز محمد غالى27082

103.5فتحي ياسر فتحي عاي على27083

132محمد اسماعيل عبدالونيس اسماعيل27084

84.5محمد السيد حسن محمد عوض هللا27085

91.5محمد خميس عبدالعزيز ابراهيم سيدهم27086

93محمد رجب محمد عبدالفتاح ابوعامر27087

88محمد عبدالعزيز عبدالفتاح على عراقى27088

45محمد عطا فتحي علي المزين27089

102.5نادر ماهر محمد ابراهيم عبدالقادر27090

118يوسف السيد محمد احمد طلبه27091

124.5يوسف سالم احمد السيد طلبه27092

85.5يوسف محمد السيد دسوقى27093

99احالم محمد السيد ابراهيم سعيد27094

120اسراء سند علي اسماعيل علي الشافعى27095

131.5اسماء عطية عبدالكريم السيد27096

137اسماء محفوظ على صابرالنجار27097

132.5االء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد27098

115.5االء مبروك سعد خليفه27099

124اميره عبدهللا مسعود محمد ابوشنب27100

126اميره محمد شعبان احمد عبيده27101

103.5ايمان عبده اسماعيل شاهين27102

132ايه رضا عبدالباسط علي المزين27103

130.5بسمه سامى عبدالمقصود محمد نصرالدين27104

109خلود محمد حسن محمدعوض هللا27105

133ريم سند عبدالمجيد ابراهيم تاج الدين27106

133.5عبير مدحت صديق محمود مصطفى27107

126منار فارس السيد ايوب حسن27108

124منال حاتم رفعت يونس محمد27109

131مها شعبان ابراهيم محمود السيد27110

121.5نسمة محمد فتوح فتياني الشافعى27111

134.5هدى مختار صالح عبدالكريم27112

115.5احمد عبده جمعه احمد عبدربه27113

109احمد مسعد احمد محمد على عبدربه27114

121احمد نادر عبدالستار احمد احمد27115
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132ادهم اسامه شوقى على الزينى27116

111.5الدسوقى محمد دسوقى محمود الشاذلى27117

124السيد عبدالواحد حمزه عبدالدايم مرسى27118

97.5السيد عزت احمد سليم على27119

77جاد عزوز سيد احمد عبدالعاطى على27120

100.5سالمه صابر عبدالموجود فتح هللا موسى27121

119.5سمير محمد سمير منصور الزينى27122

130.5صابر هانى على احمد عبدهللا27123

132عادل مهران السعيد عطية متولى27124

70عالء شندى محمد ناصف ابراهيم خضر27125

69عالء ماهر عمر ابوزيد الزعره27126

56.5عنتر ثابت السيد عوض عطاهللا27127

127محمد ابراهيم جابر السيد الميت27128

107محمد ابراهيم نصر ابراهيم عمارة27129

57.5محمد السعيد بسيونى سعد احمد27130

111.5محمد السيد محمد نجيب عطيه27131

90محمد شحاته محمد السيد سيد احمد ابوحريره27132

73.5محمد صالح هليل جابر السيد27133

130.5محمد عبدالسالم رزق السيد زايد27134

107.5محمد عطيه محمد حفنى علي27135

130.5مصطفى جابر محمد محمد الشناوى27136

129.5مطاوع رمضان عبدهللا محمد ابوخلف27137

125.5اسماء حسن السعيد محمد على الدين البنا27138

117اسماء حمام السيد حسين ابوخلف27139

132اسماء عادل نصر مصطفى القاضى27140

127.5اسماء عبدالونيس احمد عبدالونيس عالم27141

108اسماء محمد متولى محمد ابراهيم27142

133ايمان الشحات عبدالستار احمد احمد27143

0دنيا راغب احمد محمد على27144

120.5دينا عاشور سعيد عبدهللا عبدالغفار27145

102.5رحمه محمد هنداوى ابراهيم27146

113رشا منصور قانون منصور حسن27147

126.5روان محمد السعيد محمد على الدين27148

107زينب محمود السيد حسين ابوخلف27149

133.5سعاد رمضان عبدهللا محمد ابوخلف27150

132.5سهيله عبدالناصر احمد عكاشه27151

102شرشيره الديب سيد احمد عبدالعاطى27152

107.5شيرين محمد ابوالفتوح محمد سرور27153
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108شيماء صالح ابراهيم خليفه السيد27154

93صابرين السيد على ابراهيم القبالوى27155

129فاطمه جمال عبدالدايم عمر مرسى27156

110فاطمه سمير ماهر عبدالحميد محمد27157

134لبنى حميدو عزت عبدهللا ابوخلف27158

124منار على نصر ابراهيم ابوعماره27159

81.5نانسى فيصل حجازى حجازي قنديل27160

125نورهان اشرف محمود محمد عثمان27161

137.5هدى عبده على محمد الزعره27162

109.5هدير قدرى سمير منصور عبدالحليم27163

107.5هيام مرسى عباس مرسى سليمان27164

137والء عرفه ابراهيم خليفه الزعره27165

136يسرا ندا على عبدالخالق قنديل27166

84ابراهيم عبدالعاطى محمد على ابومطر27167

114.5ابراهيم عصر ان على فتح هللا المحصى27168

134.5ابراهيم نعيم ابراهيم محمد السيد حماده27169

125.5ابوالعز محمد ابوالعز حسينى عبدالحليم27170

108احمد ابوزيد محمد السيد متولى بساط27171

132احمد رفعت ابوزيد على مطر27172

127احمد سالمه عبدربه صالح الفاضلى27173

75احمد شعبان فؤاد محمد مصباح27174

115احمد صابر عبدالمجيد عبدالغنى عبدالمجيد27175

136.5احمد فتحى عبدهللا ابراهيم ابراهيم الفاضلى27176

129احمد محمد محمد عثمان القاضى27177

115احمد محمد مختار عثمان القاضى27178

116.5اسامه عصام مصطفى مصطفى بدر27179

125ايهاب ايمن صابر على درويش27180

80.5بدران ممدوح محمد السيد متولى27181

120جمال فرج محمد محمد متولى بساط27182

132حسنى فريد عبدهللا عبدالغنى شوشه27183

120حسين عادل النمر ابوالسعود شعبان27184

101حمدين عبدهللا علي علي الفاضلى27185

131سامح صالح محمد السيد خليل مطر27186

94.5عادل شحاتة محمد محمد المحصى27187

106.5عبدالحميد علي عبدالحميد على حسن27188

135.5عبدالكريم السيد عبدالكريم خطاب27189

0عبدهللا راضى عبدهللا عبدالغفار يونس27190

92.5عطيه السعيد ابراهيم فرج زايد27191
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96عالء السيد شفيق محمد محمد القلشانى27192

83.5على مهران على فتح هللا عبدالحليم27193

137.5عماد مسعود عبدالحليم فتح هللا المحص27194

136عمرو عبدالعزيز حامد على ابومطر27195

85.5عمرو مسعود على عبدالرحيم حشيش27196

123محمد احمد محمد مصطفى بدر27197

120.5محمد السعيد قطب حسن على ابومطر27198

117محمد جمعة محمد محمد جمعة27199

131محمد خالد على محمد الفاضلى27200

67محمد رجب محمد عبدالمنعم عيسى27201

93محمد رشدي حسيني عبدالحليم المحص27202

94.5محمد عبادة علي حامدالسيد27203

128محمد على ابراهيم احمد سالم27204

135محمد عماد الدين سيد احمد البنا27205

114محمد منصور محمد ابوالنصر بساط27206

133.5محمد نسيم عزوز على ابراهيم الدباح27207

131محمد وليد فريد محمد محمود وهيب27208

125.5محمود نعيم عبداللطيف على المحصى27209

126مسعد احمد محمد احمد على شوشه27210

123.5مصطفى حموده محمد حسن ابوصالح27211

132مصطفى رضا محمد احمد على الفاضلى27212

130.5مصطفى محمد السيد عبدهللا27213

89هانى شاكر محمد على محمد27214

135ابتسام السعيد السيد ابراهيم محمود27215

132.5ابتسام ممدوح محمد على مطر27216

110احالم احمد محمد احمد على الفاضلى27217

129.5اسراء اشرف احمد محمد على كسر27218

119اسراء صفوت محمد حسينى عبدالحليم27219

132اسراء عزت على السيد حماده27220

127.5اسراء فوزى عبدهللا على الفاضلى27221

117.5اسراء كمال على فتح هللا عبدالحليم27222

122اسماء استفتاح مغازى صالح الفاضلى27223

130.5اسماء حازم محمد توفيق ابراهيم كسر27224

111.5اسماء عبادة علي حامدالسيد27225

135اسماء محمد فتح هللا فتح هللا عبدالحليم المحصى27226

121.5اميره سمير عبدربه صالح الفاضلى27227

112اميره عبدالمقصود عبدالخالق عبدالواحد سليمان27228

135اميره وليد محمود محمد ابراهيم ابومطر27229
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126.5امينه عبدالمقصود عبدالخالق عبدالواحد سليمان27230

112ايات مهدي عبدالحليم علي دياب27231

132ايمان اسماعيل سالم على سالم27232

129.5ايه مصطفى مصباح عبده رزق27233

132حنان محمد احمد زيدان شهاوى27234

127حنين محمد سالمة محمد ابراهيم رجب27235

133داليا بسام صبره محمد رداد27236

136دنيا شعبان طلبه محمد على27237

134.5راندا محمد على عبدالمقصود رداد27238

136.5رانيا محمد محمد فهيم عطية27239

88.5رغب عبدالحميد عبدالمنعم خليل عياد27240

136سحر جميل عطيه عبدالاله محمد الفاضلى27241

76.5سماح زكريا محمد شتا ابراهيم27242

49سميحة ابراهيم محمد شتا ابراهيم المحصي27243

135.5سوزان ذكرى محمد بركات شهاوى27244

92.5شربات محمد احمد محمد احمد سلطان27245

92.5شروق محمد كمال يوسف عبدالنبى كشك27246

121غادة عبدالسالم توفيق عبدهللا27247

122.5فاتن عابد محمد فهيم عطيه27248

106.5فاطمة هشام الشحات احمد على الفاضلى27249

135فرحه عطيه ابراهيم السيد محمد27250

61فلاير مسعود احمد محمد زايد27251

89لمياء سالم محمد صالح عبدالسالم27252

135ماجده محمد رزق محمد المحص27253

103ملكة السعيد ابراهيم فرج زايد27254

128منة رفعت محمد النادى ابوهواش27255

139.5مها محمد فهمى يحى ابوعمر27256

48مياده محمد محمد محمد فراج27257

128نسمه عبدالباسط السيد على27258

117.5هاجر هالل توفيق رزق المحص27259

84.5هاله صابر بهجات ابراهيم محمود27260

129هبه خميس رزق محمد المحص27261

136.5ياسمين سمير على السيد حماده27262

119.5ياسمين محى عبدربه صالح محمد الفاضلى27263

102.5ياسمين وليد السعيد الفاضلى محمد27264

98ابراهيم احمد ابراهيم محمد مصطفى الدابى27265

89احمد ابراهيم موسى ابراهيم العو27266

120.5احمد عبدهللا كمال محمد عمر عبده27267
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97اسالم محمد مسعد ابراهيم رضوان27268

95اسالم مرشدى على مرشدى الزينى27269

76رجب ابراهيم محمد احمد السيد الحلوانى27270

134.5رضا ابراهيم اسماعيل محمد موافى قاسم27271

120.5زغلول عبدهللا حسن عبدهللا عبدالحليم27272

139سمير سامى بسيونى عوض بدوى27273

104.5عبدالسالم عماد عبدالسالم عبدالمنصف محمد27274

113عالء ابوالنضر حسنى عبدالمنعم ابوالنضر27275

132.5على سعد محمد محمود خليل27276

80على مصطفى ابراهيم محمد الدابى27277

122عمر اسماعيل فتحى اسماعيل عبدالقادر27278

51فتحى احمد محمود عبدالمنعم ابوالنضر27279

128فتحى عبدالحليم حسن عبدهللا27280

122محمد السعيد خليل محمد خليل زبيدة27281

104محمد السيد محمد خليل زبيدة27282

88.5محمد جمعة محمد حسن قطب الطحان27283

91.5محمد رزق عبدهللا اسماعيل السخاوى27284

117محمد رزق فتح هللا سعد الفقي27285

127محمد سعد حسن سعد رجب27286

103.5محمد صابر قناوى ابراهيم القاضى27287

114.5محمد عبدالقادر سعد فتح هللا غازى27288

126.5محمد عبدالقادر محمد مرشدى الزينى27289

81محمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم خليل27290

87محمد علي عنتر علي بكر جميل27291

108محمد قاسم على رجب قاسم27292

53محمود قدرى محمد عبدالصمد الفاضى27293

0وسام جميل ابوالفتوح ابراهيم الدابى27294

99اسماء وائل محمد ابراهيم على موافى27295

113امال الشحات محمد عبدالخالق االصالبي27296

91امانى جميل الشاملى على عبدالرازق الفاضى27297

126.5ايه محمد الشحات سعد طه27298

122بسمة احمد عبدالعاطى محمد27299

96.5تهاني عبدالسالم عبدالفتاح محمد عبدالسالم27300

113حبيبة عماد احمد محمد حسن27301

83دنيا علي عنتر علي بكر جميل27302

130زينب ابراهيم سعد طه ابراهيم27303

129سارة على موافى على محمد موافى27304

129.5سناء هاني علي عرجاوي بكر27305
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120.5شهد مجدى غازى سعد فتح هللا27306

130.5عبير عبدالحى صالح عبدالمنصف اسماعيل27307

81.5عزيزه ابراهيم محمد حسن الطحان27308

113لقاء رمضان محمد عبدالسميع27309

125.5مديحه ابراهيم محمد ابراهيم ابوالسيد27310

102.5مريم محمد عبدالمجيد اسماعيل عبدالقادر27311

80منه ربيع عبدالستار على عبدالرحيم27312

109.5منى عبدالنبى صالح النجار27313

121.5منى محمود السعيد فتح هللا غازى27314

132مى احمد عبدالقوى عبدالغنى السخاوى27315

108.5ندى سامى غازى عبدالمعبود موسى27316

116نرمين رمضان مصطفي عبدالحي بسيوني27317

115نرمين عيد فوزي عبدالخالق بكر27318

127.5نورهان السعيد السعيد سعد ابوسعده27319

123هايدى عبدالصمد محمد عبدالصمدالقاضى27320

138هناء محمد حسن ابوالعنين رجب27321

111.5هنيه خليفه نزيه خليفه االصالبي27322

90ابراهيم ابوالسعود حسن عبدالعزيز عزيز27323

101.5ابراهيم السيد الصافى على خاطر27324

139.5ابراهيم عبدالعزيز عبدالفتاح على الجمل27325

136ابراهيم عبدهللا ابراهيم السيد محمد الطراوى27326

126.5ابراهيم محمد عبدالحميد خنيزى مندور27327

136احمد على احمد عقل الحالج27328

0احمد محمد صالح ابراهيم جلو27329

82.5احمد محمد عبدالخالق عبدالعال عطيه الجمل27330

112.5احمد محمد محمد عبدالحميد يحيى27331

116احمد محمود مصطفى محمود محمد27332

123.5احمد يوسف عبدالسالم عبدالقادر منقوله27333

131.5السيد حسام السيد موسي عبدالرازق العو27334

98الصافى السيد الصافى على خاطر27335

130بسيونى ايمن بسيونى بسيونى محمد27336

110بالل محمد ادم محمد عبدهللا شوغي27337

139حسن عادل توفيق محمد هارون الطراوى27338

135.5حسين محمود البيلى بهى الدين ابوالفتوح27339

103.5حسين هشام توفيق محمد هارون الطراوى27340

105.5حمدي فؤاد متولي محمد فرج27341

119.5رشاد شعبان محمود عيد خليفه27342

124زكريا حافظ حمدى فرجانى هليل27343
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139زياد جمال محمد الخشوعي شوغي27344

108.5سالم عالء الدين محمد سالم على الجمل27345

98سامى ابراهيم الشوادفى محمد حسن27346

89.5سعد جمال عبدالباسط ابراهيم عبدالجواد27347

101سعد عامر محمد عبداللطيف محمد عزيز27348

128.5سعد محمد خليفه سعد مبروك27349

92طه احمد محمد عبدالطيف محمد عزيز27350

125عبدالرحمن رضا محمد عبدالكريم احمد عسر27351

127.5عبدالرحمن محمد محمد ابوالعز عبدالعزيز27352

96عبدهللا سعد احمد علي محمد27353

91.5عبدهللا مسعود محمد محمد محمد27354

22عالء بسيونى زكريا محمد بسيونى27355

138.5عالء محمد محمد رحيم خليفه27356

78.5على محمد على على جلو27357

120على يسري على محمد خطاب27358

124.5عماد حمدى جالل محمد محمد27359

93عمار متولي متولي محمد فرج27360

69.5عمرو ابراهيم متولي محمد فرج27361

95.5محمد احمد محمد احمد محمد27362

119محمد حسنى عبدالحميد هليل خليفة27363

125محمد حلمى عبدالفتاح احمد ابراهيم الجمل27364

128.5محمد خالد السعودى بركات27365

105.5محمد خالد علي محمد عبدالجواد27366

71.5محمد سعد ابراهيم ابراهيم حجازى27367

113محمد شريف شعبان خليل ابوغريبه27368

50.5محمد عادل عبدهللا عبدالمجيد حسن27369

98.5محمد عبدالصادق احمد محمد دويدار27370

108محمد عبدهللا السعيد ابراهيم دسوقى27371

124.5محمد عبدالواحد البيلى فتح هللا27372

121محمد على حسن على حسن27373

128.5محمد على عطيه محمد ابراهيم بدوى27374

129.5محمد عماد سعد محمد عبدالنبى27375

86.5محمد فتحى عبدهللا على متولى27376

87.5محمد محمود البيلى محمود محمد27377

83.5محمد محمود عبده ابراهيم على27378

63.5محمد وائل محمد سالم على الجمل27379

55محمد وفا فتح هللا متولي فرج27380

138محمد ياسر ابراهيم ابراهيم عبدالحافظ27381
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128.5محمود ربيع طه شوعي27382

92.5مغازي علي مغازي صالح الفاضلي27383

111ممدوح ابراهيم مسعود حمد ابراهيم27384

90.5ممدوح محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن27385

101ممدوح محمد على على جلو27386

107.5هشام عزت ابراهيم  مرعى اسماعيل عاشور27387

128ياسر محمد عبدالرحمن بسيوني الخاللي27388

137.5اروى ابراهيم الصافى على على خاطر27389

135.5اسراء حسينى عبدالفتاح على27390

108.5اسراء سامى السعيد محمد قطب27391

138اسراء لطفى ابراهيم السيد الصباغ27392

125.5اسماء صقر محمد صقر شرف الدين27393

124اسماء فاروق حميدو احمد محمود27394

137اسماء فرحات محمد عبدالسالم زايد27395

136.5امانى سمير سعد عطية الطراوى27396

119امل برهامى عبدالعظيم محمود محمد27397

125.5اميمة رشاد كرم محمد محمد شوغي27398

138امينه عبدالعال صبرى عبدالحميد على يحيى27399

78ايمان احمد محمد احمد27400

122.5ايمان عبدالعزيز مسعد ابراهيم السيد حجازى27401

136ايمان عبدهللا عبدهللا عبدهللا الطراوى27402

138ايمان محمد عبدهللا السيد محمد27403

106ايه السيد فرجانى عبدهللا هليل27404

128ايه رمضان مبروك ابراهيم حسبو27405

102.5ايه محمد فتحى مهدى محمد حجازى27406

126بسمه محمد نصر سعد عاشور27407

137حنان محمد فتحى رحيم محمد27408

127.5حنين شوقى حسن ابراهيم الزيات27409

124خلود خالد محمد خليفه هليل جابر27410

95.5خلود محمود عصران عبدالقادر علي وهيب27411

124.5دالل ابراهيم الشوادفى محمد حسن27412

119.5دينا رياض حسن ابوالنضر محمد27413

90دينا شريف سعد حامد27414

129دينا صالح محمد سعد السيد27415

97.5دينا عبدهللا السعيد ابراهيم دسوقى27416

92.5رانيا ماهر محمود السيد عباس27417

116.5رحاب انور ابراهيم محمد شلبى27418

114.5رحاب محمد عبدالفتاح محمد السيد الطراوى27419



كفرالشيخ1/27/2020

Page 710

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

127رندا احمد ابراهيم عبداللطيف محمد العو27420

137روان عبدالرازق عبدالمقصود محمد الحبشى27421

123.5ريهام اسعد احمد محمد بسيونى27422

129.5ريهام سعد على احمد ابوالعنين27423

123.5ريهام عيد محمد يوسف العكازي27424

136.5ساره محمد عبدهللا السيد محمد27425

111سحر خليل السعيد خليل هليل27426

0سمر احمد محمد ابراهيم على الزيات27427

105.5سميره محمد عتربى عتربى كسر27428

123.5شاديه حماده عبدالغنى اسماعيل27429

135.5شرين الشرنوبى اسماعيل الشرنوبى27430

135.5شهد الشحات طلبه محمد على27431

136شهد ايهاب كمال توفيق على جلو27432

120.5شهد عبدالمحسن عبدالغنى عبدربه زيتون27433

101صفاء رسالن حسن عبدالهادى27434

126.5عزة احمد صبحي احمد محمد عبدالعاطي27435

94عزميه سمير فؤاد عبدالرحمن27436

135.5فاطمه مدحت سالم على على27437

105فرحه خالد محمد ابوالنضر دسوقى27438

127.5مبروكة قنديل كامل محمد علي البستاوي27439

129.5منار زغلول فتح هللا عبداللطيف محمد27440

131.5منه عالء محمد عبدالمنعم عيسى27441

122منى طلبه محمد هنداوى عبدالواحد27442

103مي اشرف معداوي عبدالفتاح محمد غازى27443

84ناديه النادى محمد ابراهيم سليمان27444

112نانسى عبدالحليم صبرة جابر هليل27445

128.5نجالء شريف ابوالعز محمد27446

61نورا عادل عبدهللا عبدالمجيد27447

127.5نورهان بسيوني عبدالرحمن بسيوني الخاللي27448

103.5نورهان صبحي عبدالباسط ابراهيم عبدالجواد27449

136هاجر راضى جمعه محمد محمد27450

136هاله محمد السعيد ابراهيم متولى27451

133ياسمين السيد مخلوف محمد27452

111.5ابراهيم حمدى ابوالعز ابوالعز عبدالعزيز27453

111.5احمد الدسوقى يوسف ابراهيم النجار27454

66احمد سعد زغلول مخيمر صالح27455

52.5احمد عزت ابوالعز محمد27456

86ايمن محمد محمد السيد فرج هللا27457
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121سمير نصر محمد ابوكيله27458

107.5عاطف عبدالفتاح محمد ابوكيله27459

138.5عبدالرحمن رشاد مسعود سيداحمد محمود27460

128.5عبدالعزيز سالم عبدالعزيز ابوالفتوح هليل27461

128عبدهللا العمرى حسن سليمان27462

89.5على عطيه محمد على خليفه27463

98.5عمر محمد عبدالحى عطيه حمادة27464

84محمد ابراهيم محمد السيد عبدالدايم27465

84محمد صالح محمد سعد السيد27466

85.5محمد عطاالكريم على على بكر27467

132محمود ممدوح عبدالعزيز زيدان على27468

61مصطفى سمير حمد رفاعى حمد27469

101نبيل وليد محمد حسين محمد27470

99اسماء شكرى رزق يحى حسن27471

116اسماء محمد عبدالحليم عباس27472

131.5اسماء محمد عبدالحميد محمد جابر27473

125ايات محمد عبدالعزيز ابوالفتوح ابراهيم27474

96.5ايمان عبدالمنصف السعيد على27475

101خلود حمدى على محمد27476

108داليا عادل عبدالحميد راشد عبدالرازق27477

124.5رحاب عبدالمنعم عبدالمنعم احمد على27478

81.5رشا حسن راغب عياد27479

103.5صباح على طلبه رزق جابر27480

129عزيزه جمال محمد السميح جبريل27481

83.5منه وردانى محمد محمد عبدالعزيز27482

35نورهان شعبان محمد السيد متولى27483

113.5وفاء حامد محمد حامد محمد27484

129والء وليد رزق يحيى حسن27485

82ابراهيم جمعه ابراهيم غباشي الجرتيلي27486

57.5ابراهيم عنتر شتا فريج محمد فرج27487

132.5ابراهيم محمد عبدالكريم سليمان محمد27488

70ابراهيم مدحت محمد فتح هللا غبيش27489

113ابراهيم ياسر ابراهيم عرجاوي ابراهيم27490

91.5ابراهيم يوسف سعد حموده حسن27491

109احمد ابوالسعود فاروق مبروك االصالبي27492

136احمد الدسوقي عبدالحميد على احمد27493

106احمد السعيد جباره عبدالحميد27494

103احمد السعيد مسعود محمد خليفه27495
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125احمد بركات يوسف محمد السعدني27496

101احمد عثمان الشوادفي محمد االصالبي27497

118احمد عكاشه محمد محمد اسماعيل غبيش27498

98.5احمد محمد احمد محمد عبداللطيف27499

111اكرم حموده محمد فتح هللا غبيش27500

108حسن رابح حسن يوسف العلمى27501

70.5حلمي سعد حلمي راشد عبده27502

112.5حمدي وفا حمدي سعد محمد27503

82.5خليفه محمد نزيه خليفه27504

115.5رفعت احمد احمد عبدالواحد خضر27505

116.5سعد اسامة سعد علي عبده27506

103صالح جمعه صالح عبدالمجيد محمود27507

85.5طارق محمد عبدالعاطي وفا ابراهيم27508

76.5عاطف زكي مسعود محمد عبده27509

136.5عبدالحميد اشرف عبدالحميد علي دسوقي27510

104.5عبدالرحمن سعد سعد علي السيد27511

134.5عبدالغني خيري علي عبدالغني علي27512

103عبدهللا يوسف ابراهيم شحاته السعدني27513

132عبدهللا يوسف عبدهللا محمد عبداللطيف27514

105.5علي خالد ابوزيد عرجاوي االصالبي27515

108علي عبدالحميد علي سعد االصلبي27516

107عمار ياسر محمد هنداوي محمد27517

108.5فادي فايز عبدهللا علي اسماعيل27518

49فتوح خميس عطا فتوح اسماعيل27519

113.5فهمي سامي فهمي عطيه غبيش27520

83كريم استفتاح محمد مسعد محمد العشري27521

100.5محمد ابراهيم فاروق مبروك االصالبي27522

81.5محمد خالد الشحات عبدالمولى ابراهيم27523

93محمد زيدان عبدالباسط ابراهيم عبدالجواد27524

73.5محمد عبدالوكيل محمد علي القاضي27525

85محمد عثمان الشوادفي محمد االصالبي27526

128محمد عطا محروس حسن ابراهيم27527

96.5محمد عالء شوقي علي27528

115.5محمد علي السيد محمد القاضي27529

92.5محمد علي عطية علي غالي27530

103.5محمد عماد عطا فتوح اسماعيل27531

113محمد محمد سعد علي االصالبي27532

102محمد محمد عبدالعال االصالبي27533
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130.5محمد محمود مسعد قدره27534

88.5محمد هالل رجب فريج محمد27535

120محمود رمضان عبدالجواد علي سالمه27536

100محمود سامي ابراهيم احمد27537

136محمود علي فتحي علي بخيت27538

110.5مصطفى فهمي منير فهمي شعبان27539

85معاذ خليفه ماجد خطاب االشقر27540

94نادر وحيد عبداللطيف محمد السعدني27541

93هاني عبدالسالم السيد عبدالسالم غالي27542

117ياسر عماد السعيد سيف غبيش27543

132يحي احمد قطب احمد االصلبي27544

123.5اسراء محمد علي غازي السيد27545

84.5اسراء محمد محمد ابراهيم جامع27546

65اسماء توفيق توفيق فريج محمد27547

79اشجان صبحى بريك عبدالحميد العربى27548

122اميره طالل محمد علي االصالبي27549

118.5انصاف رشوان سعد على السيد27550

117.5ايمان حموده محمد احمد سالمه27551

75.5بثينة رياض علي عبده عاشور27552

73.5تغريد زغلول شتا فرج محمد27553

101.5جميلة عبدالونيس جميل عبدالونيس27554

122حسنة جمعه محمد علي اسماعيل27555

80.5خضرة احمد جمعه غباشي غباشى27556

129.5دنيا ابراهيم محمد ابوالسعود غبيش27557

128.5دنيا عبدالواحد شعبان حبيب27558

96رفه محجوب السعيد محجوب خليفه27559

105رندا حماده رجب حموده عبده27560

84ريهام حسن عبدالكريم عبدالونيس27561

113.5سعدة ممدوح برهامي كمال27562

86سلوى راضي سعد احمد سالمه27563

61.5شهد ابوزيد خيري محمد حموده27564

128.5شيماء الشحات شعبان احمد احمد27565

109.5صبرين عبدالحارث عبدالكريم عبدالونيس محمد27566

122صبرين محمد ابراهيم شحاته عبداللطيف27567

72.5فضيله جمعه محمد علي السيد عبده27568

129.5منار عبدالصمد منصور ابراهيم27569

112منار عزيز عطا فتوح اسماعيل27570

104.5منه محمد بدراوي غازي ابوزيد27571
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135.5ميار خميس السيد محمد سلطان27572

115نانسي محمد محمود محمد بدوي27573

120ندا عبدالمحسن قدري الشرنوبي27574

93ندا عالء محمد فتح هللا غبيش27575

114.5ندا عماد خميس ابوالمجد طلب27576

119نهاد عاطف رمضان علي سالمه27577

129.5نورهان سعد احمد عبدالواحد خضر27578

103.5نورهان محمد فهمي شعبان حبيب27579

130هبه دياب كمال احمد ابراهيم27580

78والء بيومي جباره عبدالحميد غبيشى27581

133.5والء عطيه سعد حموده حسن27582

125.5ابراهيم يوسف عبدالسالم يوسف عبدالسالم27583

30.5ابواليزيد السيد ابواليزيد ناجى لبن27584

107.5احمد ابراهيم رضا مسعد حجازى27585

91احمد السيد يونس يونس السيد27586

121احمد بهحت نصر فهمى سليمان27587

127احمد عاطف محمد عاطف عبدالعاطى27588

133.5احمد على ابراهيم بسيونى حسان27589

129.5احمد محمد فهمى السيد ابراهيم27590

104احمد محمد محمد عبدالمقصود مرشدى27591

81احمد وحيد شعبان السيد البندارى27592

130.5ادهم محمد طلعت احمد اسماعيل27593

108.5السيد ابراهيم محمد ابراهيم ابوشلبى27594

116حسن سعد توفيق لبيب احمد27595

120.5حسين سعد توفيق لبيب احمد27596

98رضا محمد ممدوح محمد السيد27597

119سيف طلعت فتحى ابراهيم محمد27598

112.5شادى عبدالتواب حمدى عبدالتواب27599

106.5صبرى وجيه صبرى محمد ابراهيم27600

136عبدالرحمن سالمه سالمه محمد سالمه27601

63عبدالرحمن عبدالقادر محمد حسين سيد احمد27602

49.5عبدهللا جمال على محمد بديوى27603

122على اسماعيل ابراهيم محمد عطية27604

77.5عمار محمد عبدالسالم محمد عوض27605

88عمر رشدى على محمد بديوى27606

105.5عمرو محمد على محمد حسان27607

67.5فارس عاطف ابراهيم ابراهيم ناصر27608

113.5كمال اشرف ناجى محمد احمد ابراهيم27609
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87كمال محمد حسنى محمد الهياتمى27610

85.5مازن نصر الدين محمد حسن عبدالغنى27611

52.5ماهر السعيد عبدالغنى ابراهيم على27612

72.5محمد احمد غالى ابراهيم احمد27613

62.5محمد السيد حسنى محمد الهياتمى27614

128محمد المهدى محمد عاطف عوض27615

114محمد حسين عبدالواحد توفيق ابوجديدة27616

128محمد رمضان مغازى يوسف محمود27617

123.5محمد عادل عبدالنور السيد سليمان27618

130محمد على ابراهيم بسيونى حسان27619

85محمد على عبدالحميد محمد عبدالحميد27620

112.5محمد فؤاد سيد احمد ابوعريضة27621

35محمد محسن محمد رزق فرج27622

121.5محمد محمد عبدالرازق عبدهللا عبدالسالم27623

61.5محمود رمضان توفيق محمد داود27624

95محمود عصام الدين عبدالحميد عبدالسالم ابوبريكة27625

50محمود محمد عبدالحميد عبدالمجيد سعد باشا27626

110محمود محمد عبدالوهاب محمد مرشدى27627

123مسعد السعيد عبدالحليم حامد ابوعريضة27628

109.5مهاب رضوان السيد عبدالحى السيد27629

70.5نصر ياسر محمد عبدالعاطى الكعبارى27630

115.5هادى هارون سالم محمد الطراوى27631

87وسام نبيل محمد مرشدى ناجى27632

113.5يوسف احمد يوسف كمال فتوح27633

39احسان السيد رحب حجاج27634

133اسراء حسن محمد حسن عبدالغنى27635

118.5اسراء رضا شحاته طه رمضان27636

132االء محمد عزت محمد حجازى27637

132.5ايمان سعد على محمد بديوى27638

106ايمان محمد ابراهيم بسيونى ابوعريضه27639

85حسناء فتحى حمدى عبدالتواب ناصر27640

93حنين ابوالعز محمد محمود عبدهللا27641

129حنين سامح سعد محمد نعيم27642

133.5رؤى محمد حسن محمد ابراهيم27643

130روان ابوالفتوح عبدالرازق عبدهللا يوسف27644

133.5روان فتح هللا بهجت فهمى27645

134رويدا ابوالفتوح عبدالرازق عبدهللا يوسف27646

132.5سالى عماد ممدوح زكريا هاشم27647
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86سمر السيد محمود محمد محمود27648

47سومة السيد ابراهيم محمد عطية27649

63شروق محمود محمد محمود عبدالسالم27650

128.5شهد ابوالوفا محمد محمد سعيد27651

127.5شهد كامل ابراهيم غازى27652

80شيماء ابوالسعود محمد جمعه عثمان27653

102.5صباح مغازى محمد محمود27654

129.5عبير ابوالمجد زغلول ابوالمجد ابراهيم27655

112.5عال عبدهللا سعد محمد سالم27656

116علياء محمد على محمد بديوى27657

119غادة فرغلى ابراهيم محمد شلبى27658

116ملك على السعيد سالم المناخلى27659

130.5منار صالح محمد ابوعريضة27660

54.5منة حسينى هالل رزق غالى27661

119.5منه هللا نجدى محمد احمد ابوحسانين27662

132منه عبدهللا عبدالحافظ عبدهللا محمد27663

135.5منى صبرى يوسف جاب هللا سالم27664

92منى محمد عبدالفتاح عبدالعزيز27665

83.5مياده احمد محمد محمد ابودسوقى27666

105.5ندا بهاء زكريا خميس ناصر27667

137نور محمد زغلول محمد  عبدالعاطى27668

138نورهان على محمد عبدالتواب27669

96.5نورهان معروف ابواليزيد ناجى27670

130هند عبدالستار ابوالفتوح يونس جابر27671

108احمد عادل السيد عيد السيد كواسه27672

128احمد على فريد وفا زبيدة27673

127.5حسن عبداللطيف حسن عبدالسيد27674

129حسن هانى حسن حسن محمود27675

116سيف عيد السعيد عبدالعزيزالسكرى27676

42طلعت عبدالاله محمد على27677

102.5عبدالرافع محمد عبدالمنصف محمد27678

131.5عالء مبروك سيداحمد سعد الشافعى27679

133.5محمد اسامه محمود محمد27680

139محمد بهجت محمد قطب سالمة27681

94محمد شعبان مبروك فتيانى فتوح27682

133.5محمد عادل محمد بدرمصطفى27683

127.5هانى حماده طلعت محمد داود27684

97هشام سمير محمد مرشدى27685
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134.5اسماء الشحات عنتر مرشدى سالمه27686

107.5اسماء حسن جابر محمد حسن27687

83اسماء عادل حافظ محمد الحمامى27688

131اسماء عيد مبروك على الشافعى27689

133اميره جمعه ابوالسعود عبدالنبى الشافعى27690

128.5ايمان حسن جابر محمد حسن27691

124ايمان ظريف عبدالمقصود حسانين27692

127ايمان محمد اسماعيل احمد عبدربه27693

134دنيا جمعه على على عبداللطيف27694

111سمر مجدى محمود غريب محمد27695

136.5سهيله زغلول زكى زبيده27696

84سهيله عبدالرحمن ابراهيم محمد ابوالسيد27697

136شهد عادل عبدالموجود عبدالعاطى النورج27698

126شيماء حجازى بهجت ابراهيم عبدالسيد27699

117علياء لبيب حامد يوسف الدعوشى27700

131.5غاده رزق على على عبدالنبى27701

129فاديه محمود هنداوى السيد الشافعى27702

132.5نانسي محمد صالح مصطفى زويل27703

134.5هاجر محمد عبدالوكيل عبدربه27704

137هاله اسماعيل محمد اسماعيل مشعل27705

114.5هبه محروس احمد مصطفى كواسة27706

113ياسمين عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الشال27707

133اسراء عبدالسالم نصر عبدالمجيد الحالج27708

116.5اسراء منصور السيد حسن شعبان27709

119اسالم السيد عبدالعظيم الفاضلى دويدار27710

120اسماء ابراهيم حسن محمد ابوحسنين27711

131.5اسماء السعيد نجيب محمود عوض27712

135.5اسماء السيد عبدالقادر فرج ابوخشبة27713

85.5اسماء صبرى فوزى محمد سيداحمد27714

112اسماء عبدالسميع محمود العشرى الشافعي27715

82اسماء عبدالعال نجيب محمد عبدالعال27716

114اسماء محمد حسن محمد الميهي27717

115.5اسماء محمد محمد راضى احمد27718

99.5اشجان نبيل محمد السيد سالمه27719

120.5االء ابوالسعود محمد محمد ابراهيم27720

137االء احمد محمد حسين ابوعريضه27721

127.5االء السعيد محمد ابراهيم ابوالنعيم27722

114.5االء سمير ابراهيم محمد ابونعيم27723
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47االء محمد رفعت محمد غباشي27724

137امانى محمد السيد ابراهيم الباتع27725

135.5امانى مسعد ابوالسعود ابوالنجاه عجمى27726

120.5امل عيسى مغازى مغازى عبده27727

109.5امل محمد عبدالجليل عبدالمطلب مرعى27728

136.5امل نبيل عبدالسالم محمد اسماعيل27729

134.5امنية رضا احمد عبده محمد المصرى27730

131امنية زغلول ابراهيم عبدالكريم عوض27731

117.5امنية عيد حسن حسن البنا27732

136.5اميرة السيد محمد علي رضوان27733

132.5اميرة محمد بركات ابوالفتوح بركات27734

136.5اميرة محمد سليمان محمدالزيان27735

119.5انجى عادل سعد السيد ابوحبيبة27736

136ايمان خالد محمد توفيق الخولى27737

118.5ايمان عزالدين عاطف قطب ابونعيم27738

139ايمان عزت بهى الدين مرسى الخولى27739

121.5ايمان محمد على محمد عبدالال27740

136ايه ابراهيم غازى السيد سلمان27741

139ايه جهاد جابر حافظ  قريش27742

125.5ايه سمير منبي مفتاح منشاوي27743

121.5ايه عبدالسميع على عبدالعليم محمد27744

135.5ايه عبدالعاطى صبرى عبدالعاطى27745

138.5بثينة ابراهيم محمد الهامى الحسينى27746

136.5بسملة عطية محمد احمد حنيش27747

134.5بسملة ياسر محمد محمد عبدالحميد شيحا27748

139حسناء حسنى حسن على مصطفى27749

125.5حسناء محمد عبدالحليم محمد عبدالفتاح27750

100.5حليمه فهمي السعيد محمد ابراهيم شلبي27751

129حمديه السعيد حمدى عبدالصمد عبدالمقصود27752

138حنين ابراهيم على سيداحمد النجار27753

102.5حنين حسام ابراهيم محمد حسن27754

124حنين عبدالسالم على الحالج27755

117.5حنين عصفر عبدالفتاح محمد عبدالال27756

111داليا على فتحى ابراهيم عطيه27757

115داليا محمد ابراهيم محمد سلطان27758

121.5دنيا احمد عبدالسالم محمد السقا27759

129.5دنيا رضا محمد على شلتوت27760

134ذكرة السيد عبدالمجيد ابراهيم البنا27761
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133.5رحمه حيضر محى الدين منشاوى البهنساوى27762

130.5رضوى عالء الدين سعد محمد حنيش27763

133رنين حمدى محمد على عيد27764

137رواء محمد محمد يوسف شعبان27765

111ريحانه موسى محمد موسى ابراهيم27766

125ريم كرم محمد عبدالغني منصور27767

136زينب سعد عبدالسالم محمد السقا27768

136.5سارة عبدهللا محمد سيد احمد عبدالحميد27769

120.5سامية ضياء رفعت حسين العقبة27770

137سامية عبدهللا فتحى مقرصى البهنساوى27771

135سحر محمد عبدة عطيةعجمى27772

135.5سلمى السيد على ابوالمكارم رضوان27773

105سلوى رضا ابوالعزم قطب عبده حلوسه27774

136سماح عبدالمولى كمال عبدالصمد27775

79سمر رمضان عبدالرحمن عبدالجواد الطلياوى27776

121سميره السعيد قطب حسين مناع27777

135سندس عزت محمد مصطفى خليل27778

61سهيلة جالل سعد ابواليزيد27779

65.5شمس السيد ابراهيم محمد ندا27780

116شهد تاج جمال عبدهللا تاج الدين27781

137.5شهد رضوان محمد شلبى بركات27782

134شهد عبدالعليم السيد احمد المحيص27783

136.5شهد محمد البدرى محروس ابوخشبة27784

137شهد محمد السيد حامد السقا27785

103شيماء حسن ضيف محمد بدوي27786

126شيماء حمزة يونس عبده يونس27787

131.5شيماء محمد ابوالنجاه ابوخشبة27788

74شيماء محمد حسن غازى  محمد شجر27789

131.5صفاء السيد يوسف سعد القصبى27790

127.5صفيه محمد يونس محمديونس27791

136عبير مرشدي محمد عيد27792

112.5عزة عبدالال السعيد محمود عوض27793

135علياء شعبان الشحات ابوالسعود عجمي27794

135علياء عبدالمجيد على على الحالج27795

115.5فاطمه جمال محمد اسماعيل القبالوى27796

136فرحه جمال محمد ابومندور البهنساوى27797

134كريمه عبدهللا على محمد نشوان27798

134.5لطيفه محمود محمد عبدالجليل ابومندور27799
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137لقاء محمد السيد حامد السقا27800

124.5منار صفوت صالح الدين الحسينى27801

111منار مرسى على على محمد محسن27802

135منار وليد عبداللطيف راضى احمد27803

107منة هللا سالم رجب محمود احمد جحا27804

117منة هللا عبدالناصر ابراهيم محمد عبده27805

137منة هللا محمد موسى محمدابوموسى27806

66.5مى السيد علي محمد ابراهيم27807

129.5مى عبدالعزيز شوقى عبدالعزيز27808

132.5مى محمد قطب على نجم27809

121.5مياده مسعد علي عيسى على27810

123نادرة محمد ابراهيم محمودالليثى27811

135نبيله محمد محمود محمد مرعى27812

91.5نجوى ابراهيم السعيد محمد ابراهيم27813

129.5نجوى رجب محمد محمدشعبان27814

93.5ندا رضا محمد السيد النجار27815

130.5ندا عطيه نجيب محمد عبدالعال27816

136ندى حسن ابراهيم عبده ابراهيم عجمى27817

46ندى وحيد انور احمد سالم27818

113نسمه السيد حسن عبدالوكيل القطورى27819

131.5نغم محمد بلتاجى ابراهيم ابويوسف27820

120نور سامى محمد ابراهيم عبدهللا27821

120.5نوران محمد يوسف السيد ابونعيم27822

135نورهان حسام السيد رفاعى محمد27823

118.5نورهان سالمة على مصطفى سالمة27824

133.5نورهان منير ابوالنصر محمد ابراهيم27825

117.5هاجر ابراهيم محمد حسين على27826

122هاجر شفيق السيد عبده عبدالال27827

132هدى عبدالمجيد مغازى مقرحى البهنساوى27828

138.5هند سامى نصر عبدالمجيد الحالج27829

138.5والء السيد محمد السيد العتيقي27830

128ياسمين سيد احمد عبدالفتاح سيداحمد عبدالحميد27831

123ياسمين صبرى ابوالفتوح عطاهلل بهنسى27832

132ياسمين عبدهللا عبداللطيف فتح هللا البهنساوى27833

130ابراهيم ايمن ابراهيم عبدالفتاح27834

120ابراهيم كمال عبداللطيف ابراهيم منصور27835

112.5ابراهيم محمد ابراهيم محمد السبكي27836

121.5ابراهيم محمد عبدة محمدحلوسة27837
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79.5ابوالمكارم السيد ابوالمكارم ابوالنجاه ابوخشبه27838

133احمد ابراهيم عبدالستار محمد عموش27839

78احمد السيد محمد عمرابوخشبة27840

131.5احمد السيد محمود ابونعيم27841

110احمد الشحات ابوالنجاه محمد شعبان27842

81.5احمد ايمن صالح دسوقى مناع27843

130.5احمد جابر نصر حافظ قريش27844

111احمد حسن على اسماعيل نجم27845

37احمد حمدان على محمد شعبان27846

121احمد رضا سالم محموداحمد27847

136احمد رفيق رجب محمد الصعيدى27848

116.5احمد سعد بهنسى بهنسى سالم27849

111.5احمد سعد فتحي محروس الصقار27850

117.5احمد سعد كامل احمد ابونعيم27851

42احمد عباس ابراهيم محمد قاسم27852

113احمد فتحى عطية ابوالعنين ابوخشبة27853

101احمد محسن رافت حسين العقبه27854

125احمد محمد ابراهيم على ابوخشبة27855

114.5احمد محمد على حيدر البهنساوى27856

65.5احمد محمد غازى السيد سلمان27857

100احمد محمد منصور عبداللطيف البهنساوى27858

98.5احمد محمود عزت محمود البهنساوى27859

103.5احمد مدحت محمد فتح هللا الحالج27860

120احمد ياسر محمد محمد عبدالحميد شيحا27861

118اسامة محمد مصطفى محمد مصطفى27862

132اسامه جابر حجازى الطراوى27863

134.5اسالم عبدالحليم محمود محمد طايل27864

125.5اشرف خميس سعد سعد ابوشاهين27865

78.5السعيد زكريا حمدى عبدالصمد عبدالمقصود27866

67السيد احمد محمد عبدالرحمن27867

108السيد حسن السيد حسن سلطان27868

85السيد شفيق السيد عبده عبدالال27869

98.5السيد على السيد ابراهيم على27870

100السيد على السيد على ابوخشبه27871

104.5السيد محمد السيد العتيقي27872

75السيد محمد فتحى ابراهيم عطية27873

134باسل محمد محمد السيد خلف هللا27874

133باسم محمد السعيد هالل سالمه27875
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36بالل محمد جاد نصر جاد27876

80.5بهجات السيد بهجات السيد نشوان27877

46.5توفيق فهمى ابراهيم عبدهللا الخولى27878

129.5جمال ايمن محمد جمال الدين الخولى27879

132حسن حماده حسن ابراهيم بركات27880

125حمدي عبدالواحد محمد العتيقي27881

119رمضان مصطفى غنيمى غنيمى قداده27882

130سعيد محمد محمد السعيد العتيقي27883

115سمير حسن حسن محمد ابوسعدة27884

117.5شريف رضا محروس عبدالسالم حكيرش27885

121شهاب هشام محمد محمد ابوطالب27886

97صبري بهاء صبري عبدالعاطى مقرحي27887

113ضياء السعيد محمد مصطفى الهاشمى27888

114طارق اسامه عبدالعزيز محمد دومه27889

97.5عادل محمد سعد السيد ابوحبيبه27890

135.5عاصم محمد فهمى العتيقى27891

115عبدالحميد سعد عبدالعزيز محمد السيد27892

132عبدالرحمن جمال محمد ابراهيم احمد27893

127عبدالرحمن محمد السيد عبده عبدالاله27894

105عبدالسالم ابراهيم رشاد جمعة خليفة27895

99عبدالعال جمعه طلبه ابوحسين27896

85.5عبدالعال عماد حسين محمد البهنساوى27897

105.5عبداللطيف سعد احمد راضى الزبيرى27898

80عبدهللا ابراهيم محمد ابراهيم عيد27899

84عبدهللا السيد السعيد السيدالباتع27900

113.5عبدهللا محمد مبنى مفتاح منشاوى27901

98عبدهللا محمد محمد احمد عيد27902

73.5عبدهللا ياسر السيد عبدالفتاح محمد27903

72.5عبدالوهاب محسن عثمان احمد سليم27904

129.5عطيه شعبان عطيه عوض27905

122عالء ابراهيم على ابراهيم الميهى27906

87.5عالء ابراهيم محمد مرشدى سالمة27907

107على ابراهيم على محمد السبكى27908

91على حسن السيد عبدالغنى عبده27909

52.5على محمد السيد عبدالفتاح محمد27910

93.5عماد الشافعى عبدالاله نصر الشافعى27911

83.5عماد عالء السعيد السيد الباتع27912

123.5عماد مصطفى عبداللطيف محمد قنعر27913
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125عمر السيد محمد الباتع27914

83عمر جابر قطب متولى امام27915

119عمر مرسى عزت مرسى الخولى27916

80عمرو احمد محمد احمد عبدهللا27917

99عمرو اشرف عز الدين عبدالصمد البهنساو27918

132عمرو السيد على محمد النجار27919

97عمرو خالد محمد محمد عيد27920

110عمرو عادل عبدالعزيز محمد دومه27921

121.5عمرو عبدالحميد عبدالحميد محمد شيحا27922

126.5عمرو عبدالسالم رشاد جمعة خليفة27923

133.5عوض شعبان عطيه عوض27924

112فارس ايهاب محمد ابراهيم عوض27925

100.5كريم السعيد محى الدين ابونعيم27926

34.5كريم حسن محمد عبدالرحمن رمضان27927

131كريم محمد على السيد العتيقى27928

98.5كريم نبيل فؤاد حافظ ابراهيم27929

86.5محمد ابراهيم حافظ ابراهيم بلتاجى27930

119.5محمد ابراهيم محمد محمود رزق27931

92.5محمد ابراهيم مصطفي ابراهيم سالمه27932

124محمد ابوالوفا محمد سليمان الطحان27933

113محمد احمد عبدالسالم محمد اسماعيل27934

135.5محمد احمد محمد حسن الطحاوى27935

133.5محمد اسامة كمال ابراهيم شجر27936

128محمد اسماعيل شهدى الدفراوى27937

110.5محمد السيد بهنسي بهنسي سالم27938

95.5محمد السيد يوسف محمد طايل27939

110محمد العربى محمود السيدرضوان27940

104محمد جمال عبدالحميد محمد سلطان27941

108محمد حسن ابوالسعود حسن يوسف27942

71محمد حمد زكريا حمد فرج27943

131محمد رفعت محمدمحمد غباشى27944

119.5محمد زغلول محروس عبدالسالم حكيرش27945

108محمد سعد مرشدى محمد عزب الحالج27946

74محمد شكرى محمود العشرى الشافعى27947

111.5محمد عادل حسن عبدالوكيل القطورى27948

136.5محمد عبدالرحمن محمد عبدالفتاح ديب الليل27949

119.5محمد عبدالسالم عبدالمجيد الحالج27950

89.5محمد عبدالفتاح عمر نصر الخبيرى27951
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121محمد عبدالكريم عبدالاله السيد مرشدى27952

111.5محمد عبدربه عبدالمعطى عابدين ابوسيف27953

87محمد عبده محمد سيداحمد عبدالحميد27954

113محمد عثمان عبدالحميد محمد عثمان27955

90.5محمد عصام احمد عبده المصرى27956

72.5محمد فتحى صقر محمود ابوسيف27957

67محمد محمد عبدالكريم محمد ابوموسي27958

53محمد مسعد على عيسى على27959

123محمد مسعد محمود عبدالكريم عوض27960

125.5محمد نبيل عبدالفتاح محمد النجار27961

107.5محمد يوسف محمد الدسوقى عبدالموجود27962

126محمد يونس محمد ابراهيم الخبيرى27963

105.5محمود توكل درويش على درويش27964

95محمود رمزى السيد محمد سالم27965

93محمود عبدالسميع فهمي السيد27966

125محمود محمد ابراهيم على ابوخشبة27967

129.5محمود محمد عبدالسالم محمد اسماعيل27968

88.5ناصر محروس محمد محروس ابوخشبة27969

74وسام حسن محمد حسن ابوالنجاه شعبان27970

62وليد عبدالكريم رجب مغازى شعبان27971

77.5وليد محمد الشحات محمد البهنساوى27972

60يحى زكريا عبدالمجيد محمد الشافعى27973

136يوسف جمال يوسف النجار27974

123.5ابراهيم جمال ابراهيم اسماعيل زيد27975

126.5ابراهيم سالمه ابراهيم محمد الشرنوبي27976

118ابراهيم عطيه عبدالوهاب عطيه نشوان27977

124.5ابراهيم محسن محمد محمد حربى27978

118ابراهيم محمد ابراهيم ابوالعنين حموده27979

90ابراهيم محمد ابراهيم حجاج27980

113ابراهيم محمد ابراهيم عبدالحميد خلف هللا27981

136ابراهيم محمد سالمة حسن المحيص27982

135احمد اسماعيل احمد عبدالقوى الزغبى27983

116احمد اشرف محمد ابوريه27984

88.5احمد اشرف نصر على الحب27985

127احمد السيد عبدالمنعم حماده27986

113.5احمد السيد عبده السيد ابوغنيمه27987

67احمد السيد فتحى محمد مصباح27988

129.5احمد السيد محمد ابراهيم حسن27989
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132احمد ايمن احمد محمد السلمونى27990

135احمد باسم شحاته حماده27991

130احمد جمال محمد عبدالفتاح عماره27992

131احمد حمدى احمد ابونوفل27993

132احمد دياب سعد عبدالحميد الحديدي27994

104احمد رمضان محمد حسن مرسى27995

124.5احمد سامى ابراهيم عبدالكريم27996

129.5احمد سالمه حسن ابوغنيمه27997

55احمد عبدالشافى احمد درويش داود27998

135احمد عبدالمطلب عاطف ابوحشيش27999

114احمد على توفيق احمد على28000

130احمد على عبدالعظيم ابوحشيش28001

136احمد علي عبدالهادي علي سليمان28002

116.5احمد على محمد احمد محمود ربيع28003

89احمد قطب احمد ابراهيم فراج28004

106.5احمد محب مهدي عبدالقادر حجاج28005

115احمد محمد السيد ابراهيم حسن منصور28006

131.5احمد محمد جمعة مغازى عبدالسالم28007

65.5احمد محمد صالح سعد ابومطر28008

109.5احمد محمد عبدالكريم سعد المدنى28009

119احمد محمد علي عبدالستار الرفاعي28010

112.5احمد محمد فتحى محمد االمبابى28011

85احمد مسعد على عبدالعال سحلول28012

93احمد مصطفى الفضالى حسن الرشيدى28013

127احمد نادر محمد السمرور28014

98.5احمد ناصف عوض عوض ابوريه28015

123احمد نبيل الشربيني محمد جمعه28016

134اسامه السيد ابراهيم شعبان28017

128.5اسامه سعد السعيد عبدالعزيز احمد زيد28018

89اسامه ممدوح فؤاد سيف النصرابواسماعيل28019

130.5اسالم سند فكرى عثمان28020

81اسماعيل ماهر اسماعيل محمد حماده28021

116اسماعيل محمد ابراهيم حماده28022

90.5اشرف حامد محمود سعيد عبدهللا28023

132السعيد محمد فهمى مبروك ابوالعنين28024

118السعيد مرسى السعيد مرسى داود 28025

135.5السعيد نصر السعيد رجب شلبي28026

131.5السيد اشرف عبدالفتاح غنيم28027
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127السيد بدير سالمه بدير ابوغنيمه28028

135.5السيد محمد محمد عبدهللا باشا28029

100الشحات احمد الشحات شلبي28030

136.5امير امجد محمد محمود السلمونى28031

94.5امير عبدالفتاح عبدالجواد عليبه28032

131.5امين سعد ابراهيم احمد شوشه28033

121.5ايهاب محمد محمد اسماعيل حجاج28034

107.5بهاء الدين محمد فهمى عبدالسالم شكر28035

95حامد سامى يونس رمضان ابوسالم28036

102.5حسام ابراهيم شحاته ابوموسى28037

118حسام حسن ابراهيم عبداللطيف جوده28038

42حسام محمد ثابت محمد احمد28039

139حمادة ضاحى محمد محمد منصور28040

59.5حمدى مبروك فتحى محمد الكومى28041

138حمدي محمد عبدهللا محمد ابوكيله28042

119حمدي يوسف احمد محمد ابراهيم نوفل28043

124خالد جمال مغازى ابوشهاوى28044

131.5رامى السعيد عطيه يونس رمضان28045

135.5رامى هانى رزق على سليمان28046

133.5رجب عبدالمنعم رجب عبدالكريم خليل28047

133.5زياد السعيد استفتاح السيد الصعيدى28048

134زياد وحيد على بسيوني نوفل28049

78سامى عدلى سيف متولى ابوموسى28050

81سعد شحاته على ابوشحاته28051

87سعد محمد سعد عطا عيسى فايد28052

128.5سعد محمد على اسماعيل حماده28053

118.5سعد محمد مصباح سعد عيد جوده28054

112.5شريف انور اسماعيل بسيوني هاللي28055

121.5شريف حسام السعيد عطيه نوفل28056

100.5صبرى السيد احمد خفاجى 28057

92.5صالح جمال التونى محمد طه28058

130.5طارق محمد رزق على سليمان28059

132طاهر هاشم السيد صالح الشريف28060

136.5عادل احمد عبدالعاطى زكى عبدالعال28061

118.5عادل محمد حسن محمد سحلول28062

127عبدالرؤف السيد ابوالنجاه محمود قنعر28063

83عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن قطب نوفل28064

116عبدالرحمن السيد على يوسف ابوغنيمه28065
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137عبدالرحمن طاهر ابراهيم محمد ابراهيم28066

134عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن للو28067

133عبدالرحمن محمد حمدى عثمان على28068

119عبدالرحمن مسعد محمد ابراهيم عمر28069

111.5عبدالسالم عبدالرحمن على عمر على28070

110.5عبدالـله ابراهيم عبدالـله السيد عيد28071

123.5عبدهللا السعيد عبدالمقصود حسن على28072

122.5عبدالـله شريف محمد مصطفى عامر28073

100عبدهللا مسعد على ابوزيد رزق28074

117.5عالء عدلى حسن محمد اسماعيل حماده28075

42.5عالء محمد عبدالحميد سيداحمد حجازى28076

125.5علم الدين محروس بسيونى على بسيونى28077

99على احمد على محمد داود28078

125.5على خالد على جمعه الفخراني28079

84على عبدالحليم عبدالباعث محروس28080

136.5على فرج هللا على فرج هللا ابويونس28081

121على محمد على يوسف ابوغنيمه28082

99على هاشم سيد ابوشهاوى28083

111.5علي وائل علي ابراهيم ابوغنيمه28084

134.5عمر السيد محمد عبدالقوي جميعي28085

122عمر مسعد فهمى عثمان28086

123.5عمرو اشرف السعيد جمعه بشير28087

135قاسم امين محمد احمد محمد28088

134كرم محمود سعد محمد شعبان28089

104.5كريم احمد شحاته محمد شكر28090

131كريم رمضان محمد محمود هالل28091

117.5كريم مسعد سعد الحب28092

121.5مؤمن محمد مصطفى السلمونى28093

124.5محمد احمد يونس عبدالرحمن الجوهرى28094

132محمد اسماعيل على عثمان محمد28095

133محمد اشرف محمود محمد السلمونى28096

82.5محمد السعيد ابراهيم محمد ابوعمر28097

134محمد السيد السيد احمد على28098

112.5محمد الشحات احمد غنيمى قداده28099

134محمد حمدى ابوالعزم محليس28100

89محمد رجب احمد محمد احمد خفاجى 28101

86محمد رزق على على ابوموسى28102

88محمد رشاد سعد ابوعلى28103
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108محمد رمضان على محمد عليبه28104

118.5محمد سعد السيد صابر عامر28105

74محمد سعد محمد عبدالاله ابوعمر28106

100محمد سيداحمد عبدالحميد سيداحمد حجازى28107

133.5محمد شاكر عبدالـله يوسف سيد احمد المحيص28108

133.5محمد صالح محمد ابراهيم صالح28109

125.5محمد طه العزيزى احمد ندير28110

99محمد عبدالرحمن السعيد محمد منصور28111

70محمد عبدالـله محمد احمد الماحى28112

79محمد عبدالنبي عبداللطيف السيد منصور28113

105محمد عزت ابراهيم محمد سيد احمد السلمونى28114

107.5محمد على عبدالمطلب على الشال28115

83.5محمد على عبدالمعطى على  الحب28116

121.5محمد على يوسف على ابوغنيمه28117

129محمد فريد فريد احمد الشيخ28118

135محمد ماهر محمد ابراهيم نصير28119

84محمد محروس عبدهللا عبدالدايم28120

129.5محمد محمود عبدالشافي محمود ابوعطيه28121

73.5محمد محمود عطية محمد سليم28122

138.5محمد محمود محمد عبده فليفل28123

138محمد محمود يوسف محمود شحاته28124

133.5محمد مدحت سعد عبدالسالم سالم28125

107محمد مسعد احمد مبروك القللى28126

103.5محمد مصطفى محمد مصطفى مصطفى28127

109محمد مصطفى مغازي علي عزام28128

133محمد نبيل عبداللطيف عبدالسالم ندير28129

137.5محمد نبيل محمد فتح هللا شكر28130

130محمد هاني انور عبده كيالني28131

129.5محمد هاني محمد سيف النادي28132

136.5محمد وائل منصور عبدالحميد منصور28133

73.5محمد يسرى محمد احمد شكر28134

121محمود احمد عبدالسميع احمد دراز28135

135محمود احمد محمد احمد البيلى28136

132.5محمود اسماعيل محمود مصطفى الجوهرى28137

136محمود الحديدى سعد عبدالحميد الحديدى28138

133محمود السيد استفتاح السيد الصعيدي28139

132.5محمود السيد عبدهللا الكومي28140

126.5محمود بكر رافت محمد الحوفي28141
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109محمود سعد محمد على شهاوى28142

105محمود شرف موسى مرعي28143

88.5محمود صالح سعد عبداللطيف المحص28144

51محمود عبدالشافي محمد الجوهري28145

131محمود محمد احمد محمد ابونوفل28146

121.5محمود محمد محمود محمد حسب هللا28147

90محمود ناجى زكى عابد غنيم28148

124مصطفى محمود عبدالعال عطاهلل28149

103مهدي عبدالقادر مهدي حجاج28150

101.5نادر احمد عبدالعظيم خلف اللـه28151

133.5نادر مسعد رزق ابوشريف28152

77هانى باسم حامد ابراهيم اللقانى28153

102.5وسام ابراهيم العزيزى سيف النادى28154

96.5ياسر جمعه علي حمعه الفخراني28155

106.5ياسين طارق ياسين محمد غنيمه28156

103يوسف صالح يوسف السيد يوسف28157

130يوسف مفيد يوسف احمد اسماعيل28158

128اسراء السيد توفيق احمد على28159

123.5اسراء محمد احمد مهدى عبدالصمد28160

112.5اسراء محمد سالمه مصطفى نشوان28161

138.5اسراء محمد عبدالمقصود محمد الجوهري28162

109.5اسماء اشرف حامد محمد عبدالنبى28163

81.5اسماء السيد سعد عبدالصمد يونس صالح28164

122اسماء السيد سمير محمدالضنين28165

122اسماء سعيد فتحى اسماعيل الحرون28166

112اسماء عبادى ابراهيم محمد ابودسوقي28167

131اسماء عبدالعزيز سعيد محمد خليل28168

113اسماء عوض على حجازي بدر28169

105اسماء كمال محمد عبدالمقصود اللقانى28170

138اسماء مجدى محمد فريج ابوخشبة28171

136.5االء احمد اسماعيل قاسم28172

128.5االء حمدى محمد عبده السيد عبدهللا28173

120االء رمضان رجب ابوالنجاه عجمى28174

126.5االء عبدالحميد الفضلى عبدالسالم شرف28175

109.5االء محمد السعيد جمعه بشير28176

117االء محمد عبدالشافى ابوالفتوح غانم28177

98.5الزينه جمعه عطية رجب الحب28178

87امال صبرى احمد محمد خفاجى28179
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109امانى فراج عوض فراج احمد28180

126امانى محمد حماده محمود حماده28181

127امل ابوالمكارم حسن ابوالمكارم نشوان28182

100امل السيد سعد مصطفى السيد28183

128امل مسعد يونس عبدالوهاب ضبش28184

136.5اميره عبدالمولى عبدالمولى اسماعيل الحرون28185

120اميره مسعد حسن محمود جاهين28186

133.5امينه عبدالسالم على عمر عمار28187

137امينه عبدالصمد على عمر على عمار28188

97.5امينه محمد عبدالمطلب الصاوى عطيه28189

134انجي صالح محمد غبير28190

122انجي عبدالكريم السيد عبدالكريم الجوهري28191

130ايمان ايمن احمد محمد السلمونى28192

122.5ايمان ايمن محمد احمدنوفل28193

125ايمان رمضان رزق عبدالسالم الالوندي28194

135ايمان سامى سعد عطية شبور28195

133.5ايمان سعد المهدى محمد مصطفى حربى28196

132.5ايمان سعد مصطفى عيد جودة28197

105ايمان سالمة عبدالاله منصور28198

125ايمان عبدالفتاح محمود عبدالفتاح حجاج28199

134.5ايمان محمد قطب محمد علي الحاج28200

122.5ايناس عبدهللا مسعود عمر احمد عمر28201

115.5ايه اسماعيل حسن محمد البنا28202

110ايه ايمن محمد عبدالرحمن السلمونى28203

132ايه جمال ابراهيم اسماعيل زيد28204

130.5ايه رزق محمود ابراهيم محمد ابومصطفى28205

81ايه رفعت على موسى الجمال28206

125.5ايه سمير عبدالعظيم سالم28207

135.5ايه صبرى شعبان مصطفى السيد28208

100.5ايه على محمد ابراهيم شريف28209

87ايه كرم محمد حسن سحلول28210

132ايه محمد احمد عزالرجال ابوموسى28211

126.5ايه محمد سعد محمد السيد عبدهللا28212

64.5ايه نعمان السيد عبدالـلـه عيد28213

66.5بسمله ابراهيم محمد محمد الشربيني28214

139بسمله احمد حسن السيد داود28215

137.5بسمله محمد السيد يوسف ابوغنيمة28216

129بسمله نبيل سعد محمد شعبان28217
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123بسمه السعيد صبحي السيد حسب هللا28218

123.5بسمه سعد عبدالكريم عثمان الصعيدي28219

137.5بسمه محمد عبدالقادر الشاملى مرجان28220

128بسنت محمد سالمة حجازى الرفاعى28221

117بشرى خالد على ابوالعينين المحص28222

136.5تسنيم ناظم مصطفى احمد خضر28223

132جنه ايمن محمد احمد صيام28224

135.5حنان محمد يوسف محمد نوفل28225

134حنين حسن محمود ميره28226

130.5حنين سعد على عبدالفتاح عليبة28227

129خلود شاكر السيد منصور عبدالـلـه28228

111دنيا على عنتر على امان28229

135.5دينا السعيد محمد السيدحسن منصور28230

121دينا مصطفى ابراهيم مصطفى ابوالقمصان28231

115رحاب رضا محمود محمد مصطفى خليل28232

85رشا محمد على دسوقى علوان28233

99.5رضا حسنى عبدالمنعم عثمان28234

116رنا حسنى السيد احمد على28235

130رويدا حسن سيد احمد السلموني28236

139ريم محمد محمود ابوغنيمة28237

129.5ريناد حسينى عبدالعاطى زكى عبدالعال28238

97.5ريهام خليفه خليفه محمد الفار28239

74زينب محمود عبدالسالم احمد حجازى28240

130ساره احمد ابراهيم محمد السلموني28241

138ساره بهنسى عبدالحليم يوسف ندير28242

138ساره يوسف عبدالاله يوسف المحيص28243

108.5سحر السيد محمد احمد عاشور28244

137.5سحر سعيد عبدالقادر محمد الفوال28245

110.5سحر محمود محمد على شهاوى28246

135.5سلمى السيد علي محمد حجاج28247

85.5سلمى رشدى عبدهللا عوض28248

66.5سلوان عزت السيد محمد الشيخ على28249

134.5سلوان هانى حسن ابوغنيمة28250

118سلوى عماد عطية ابوالنجاه عجمي28251

134سماح جمال احمد عبدالعال محمد28252

75سماره عبده السعيد عبده ديب الليل28253

136.5سمر عبدالحميد عبدالحى عبدالحميد ابوكيلة28254

132.5شروق جمال عبدالعال سحلول28255



كفرالشيخ1/27/2020

Page 732

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

134شروق فرحان السيد ابراهيم28256

123.5شرين شوقى محمد حسن سحلول28257

120.5شهد السعيد محمد علي حجاج28258

102.5شهد علي عطية علي ابوكيلة28259

138شهد محمود احمد السيدعيد28260

113.5شهد يحي الظريف اسماعيل محليس28261

116.5شويكار طلعت على السيد مرعى28262

96شيرين سالمه حسن حسن ابوالحسن28263

132شيماء عبدالعزيز محمد محمد فايد28264

128.5صباح سعد حسن حامد صالح28265

137صفاء السيد حامد ابوشحاتة28266

131صفاء محمود سالمه محمود السلموني28267

138عبير السيد محمد فتح هللا شكر28268

138عبير علي احمد زيد28269

102.5عبير فريج عبدالنبى حسن ابومنصور28270

82.5عزيزه محمد فوزى عبده بندق28271

134.5عال عماد جمعه ابواليزيد منيب28272

125.5علياء محمد مرسى احمد ابراهيم ابوالمجد28273

124فاتن السيد ابراهيم محمد منصور28274

138فاطمه ابراهيم محمد عيسى هيكل28275

139.5فاطمه عبدالمطلب احمد مسعود احمد عمر28276

134.5فرح مامون محمود النادى28277

11.5فرحه عيد محمد عبدالمعطى خلف هللا28278

117.5فردوس بكر على مصطفى ندير28279

124.5فيفى السيد عبدالفتاح مرزوق السيد28280

139لمياء عصمت فؤاد محمد المحص28281

130.5ماجده حسن سعد محمدابومنصور28282

129مبروكه عطيه سالمه عوض المحص28283

128.5مروه رشاد فتحي محمد نوفل28284

78مروه رضا رمضان علي الحناوي28285

135.5ملك السيد محمود محمد قطب28286

138منه هللا حسام ابوالنجاه حماده28287

127منه هللا محمد سالمه الرفاعى28288

128منه هللا محمد عبدهللا سيداحمد عبدالدايم28289

135.5منه هللا محمد ماهر سعد ابوغنيمة28290

138منه هللا مدحت حلمي محمد الحوفي28291

137.5منه هللا يوسف فتحى محمد عبده28292

138.5منه محمد حسن ابوالمكارم نشوان28293
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135منه يوسف عبدالاله زيد28294

139منى احمد عبدالفتاح علي حسب هللا28295

138.5مها شاكر عبدالسالم محمود محمد28296

136.5مى سمير عبدهللا ابوكيله28297

109نجالء حامد عبدالفتاح عطية نوفل28298

128ندا ابوغنيمه عبداللطيف السيد محمد28299

120ندى احمد الفاضلى حسن الرشيدى28300

132.5ندى محمد محمود حامد قمبر28301

132.5ندى يوسف عبداللطيف يوسف اسماعيل28302

133.5ندى يوسف على محمد حجاج28303

115.5نسرين السيد يوسف غازى28304

134نها حسن يوسف ابراهيم زيد28305

134.5نهله السعيد حسن شعبان28306

130.5نورهان احمد محمد محمد ابوالعينين28307

107.5نورهان السعيد محمد ابراهيم الفخراني28308

79.5نورهان ايمن على محمود حجازى28309

123.5هاجر محمد فريد محمد الجوهرى28310

130هايدى محمد السعيد ابراهيم الجمال28311

124.5هبه محمد فتحى اسماعيل الحرون28312

133هدى رشاد السيد ابراهيم الجمال28313

135هدى مصطفى محمد حلمى محمود عبده28314

132هدير  سعد محمد سيداحمد سحلول28315

0هدير شاكر محسن جمعة ابوشهاوى28316

137.5هناء على محمد حسن الرشيدى28317

128هند على سالم محمد سحلول28318

134.5ورده رفيق عبدالقادر ابراهيم المعناوي28319

140وفاء احمد سعد على المدنى28320

138.5وفاء احمد مسعد عبدالرحمن ابوالخير28321

105.5وفاء جمال التونى محمد طه28322

50وفاء محمد السيد محمد شكر28323

137.5يارا سعداوى موسى احمد بدر28324

122يارا صالح محمد احمد جودة28325

121.5ياسمين السيد محمد محمد ابوالسيد28326

126.5ياسمين حاتم بدر حسن ابومنصور28327

135.5ياسمين حمدى احمد محمد ابونوفل28328

119ياسمين صابر ابراهيم منصور28329

138.5ياسمين محمد عبدالسالم محمد عبده28330

136ياسمينا عادل محمد احمد عمر28331
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59احمد السعيد خطاب عبدالمولى الخولى28332

97.5احمد بشبيشى عزالدين محمد ندير28333

84احمد سعد الدين محمد على اسماعيل28334

123احمد ماهر رفعت السيد الحوفى28335

94احمد يسري علي السيد الحوفى28336

113.5اسالم يحى توفيق يحى ندير28337

70الشحات محمد الشحات على الخولي28338

135.5امير عماد محي الدين محمد ندير28339

69.5ايهاب نبيل خطاب عبدالمولى الخولى28340

96بركات سامي محمد على ندير28341

96.5حسام سامى محمد على ندير28342

62حمودة ماهر فؤاد السيد الحوفى28343

73راضي شتا مبروك على الشلح28344

90.5رامى عبدالرحمن على الحوفى28345

57رشاد محمد زكى دسوقى خضرجى28346

115.5سعد رضا السيد عبدة سلطان28347

42سعد على سعد البيلى28348

56طارق عزيز احمد عبدة ندير28349

73.5عادل فيصل فوزى محمد دسوقى28350

85عبدالوكيل عبدهللا السعيد سلطان28351

78.5فارس السيد عصمت عبدالرؤف العتيقى28352

135.5محمد رحيم رحيم محمد السيد الشلح28353

130محمد زكى رشاد زكى دسوقى28354

122محمد سعد على السيدالحوفى28355

65محمد شهدي احمد عبدالمنعم الزاهى28356

109.5محمد صبحى السعيد على خليفة28357

110.5محمد عبدالرحمن فوزى محمد دسوقى28358

110محمود حماده محمود محمد محمود28359

95.5محمود مختار مصطفى محمد ندير28360

73ناهي محمد محروس محمد الخولي28361

109.5اسماء عنتر مهدي يوسف البيلي28362

130اسماء محمد حمدى محمدالبرعى28363

113االء السعيد محمد على النوتى28364

110امال محمد زكريا عبدالرؤف الخولى28365

119امانى محمد السعيد ابراهيم الناعم28366

100.5اميرة السعيد عز الدين محمد ندير28367

109.5ايمان عبدالمعطى عبدالسالم عبدالمعطى الخولى28368

131ايمان محمد جزر مصطفى ندير28369
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74تغريد بشبيشى عبدهللا السعيد دسوقى28370

134حنان حسن عوض بقوش28371

122.5دنيا سعد السعيد ابراهيم الناعم28372

137دينا عماد عبدالشافي ندير28373

136.5رحمة مختار رفعت السيد الحوفى28374

82زبيدة خالد عبدالالة قاسم الخولى28375

91سعده عماد عبدالحليم السيد ندير28376

117.5سمر محمد مسعود عبدالقادر الحوفي28377

101سهر مختار يوسف احمد البيلي28378

134.5شيماء السعيد الحوفى على الحوفى28379

97.5عناب خيشه محمد متولى ندير28380

84.5غادة مسعد عبدة عبدة البرعى28381

88كميلة عصفور عبدالرؤف عبدالحميد الخولى28382

85مريم رضا ابراهيم مندوربساط28383

103مي عبدالعال محمد عبدالعال متولي28384

117نانسى محمد عبدالمنعم الخولى28385

127ندى محمد سمير محمد ابودسوقى28386

132نهلة ممدوح محمد بدير ابومندور28387

119نورهان عبدالستار مبروك محمود ندير28388

134نورهان عزت عبدالفتاح الشيخ28389

109نورهان عماد الدين حمدي عبدالغنى ندير28390

111هاجر محمد عز الدين محمد ندير28391

89هويدا صالح مصطفى على ندير28392

133.5هويدا محي الدين عبدالشافي متولى ندير28393

83.5يسرا باهى عزت على ندير28394

108احمد محمد السعيد محمد الطويله28395

129احمد محمد حسن محمد حسن المحالوى28396

90السعيد اشرف فاروق بسيوني28397

129باسم محمد السعيد البحيرى28398

128سعد انور بلتاجى مرسى ابوخوات28399

133عادل احمد جميل احمد ابوخوات28400

130عبدالحميد وفا فتوح عبدالسالم جاويش28401

130عمر احمد جميل احمد ابوخوات28402

137.5عمرو محمد محمود حسانين28403

137.5محمد احمد ابراهيم عبدالنبي سعيد28404

89محمد سعد زغلول ابراهيم28405

129محمد عادل جميل احمد ابوخوات28406

138.5محمد ممدوح الشحات محمد على28407
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138محمود سمير نزيه عبدالعاطى السيد28408

128محمود نعمان محمود على محمود عيسى28409

120.5وحيد عالء قطب سعد حماده28410

137اروى عبدالناصر ابراهيم محمد منصور28411

138.5اسراء احمد ابراهيم محمد البالصى28412

131.5اسماء هاني علي ابراهيم اسماعيل الطويلة28413

137االء نشات عبدالغنى احمد سعد المالحه28414

135.5اميره رشدى محمود محمد ابوالسعود البحيرى28415

136.5ايه الـله حامد عبده حامد الطويله28416

136ايه حماده بهجات محمد عمير28417

139.5حنان محمود عبدالرحمن شميس28418

139.5روفيدة صالح على غالى28419

136.5ساميه رضا فاروق على البحيرى28420

106شروق احمد سلطان احمد اسماعيل28421

134.5عزه على فاروق على البحيرى28422

136فايزه يسرى احمد عبدالحى البحيرى28423

115.5ماهره عبدالعليم فيصل ابراهيم النادىالبحيرى28424

138مريم ابراهيم دسوقى احمد الكومى28425

137منة الـله رزق عبدالسالم الصندفاوى28426

136مى سعد السعيد حسن الغالى البحيرى28427

133.5نهى محمد رفعت عبدالباسط رزق28428

137.5والء عبدالقادر عبده حامد الطويله28429

114ابراهيم محمد محمد حسن القط28430

129احمد خيرى محمد محمد البحيرى28431

105احمد سعد عبده البرهامى  البحيرى28432

130.5احمد محمد راشد احمد محمد البحيرى28433

135.5احمد نصر محمد ابراهيم الشاعر28434

130.5جمال حسن جمال حسن البحيرى28435

106حسن احمد محمد عبدهللا الطويله28436

123.5رجائى مجدى ابراهيم ابراهيم الناعم28437

96.5صالح محمد محمود محمد النادى البحيرى28438

70.5عبدالحميد محمد محمد عبدالخالق التريكي28439

95عبدالرحمن ظريف عبده سعد الفقى28440

76عمرو عوض مغازى حسن البحيرى28441

123.5عوض ذكريا محي عقل28442

107.5فارس ايمن محمد عبدهللا الطويله28443

68.5محمد حسن حسن محمد الصندفاوى28444

61.5محمد رضا علي برهامي البحيرى28445
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103.5محمد شريف سمير السيد الشاعر28446

135محمد عبدالحي محمد عبدهللا الطويلة28447

135محمد عبدالمطلب حسن محمد البحيرى28448

115.5محمد فؤاد محمد عبدهللا الناعم28449

126محمد هشام محمود محمد البحيرى28450

106هانى ابوالسعود هانى ابوالسعود الفقى28451

122.5اسراء محمد محمد السعيد مغازى الصندفاوى28452

126اسماء محمد احمد محمد الناعم28453

77.5الفت البدوى حسن البحيرى البحيرى28454

114.5امل فتحي عبدالمطلب محمد يوسف28455

60.5بسمله عبدهللا اسماعيل صابر الفقى28456

133.5دنيا صالح سعد سعد عبدالفتاح الفقى28457

108ساميه محمد هاني ابوالسعود الفقى28458

118.5سهيله محمد محمود محمد نوح28459

65شيماء السعيد هاني ابوالسعود الفقى28460

132.5عزه محمد سعد حسن على البحيرى28461

93فاطمه محمد عيسى حسن الشرقاوى28462

113كابر محمود محمود عبدالمعطي على28463

100.5كريمة راضي عوض علي عبده الطويله28464

71مريم حسن هليل الزهيرى28465

98مى ابراهيم محمود منصور28466

93.5مي نشات عزيز سعد البحيرى28467

131مي هانى السعيد ابوالسعود الفقى28468

123نانسي عبدالفتاج عوض النادي محمد28469

109ندى جابر جابر ابراهيم العدوى28470

103.5ندى عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الصندفاوى28471

134.5ندى فكرى محمد ابراهيم الشاعر28472

74نيفين محمد عوض الحسينى السميدى28473

116هبه محمد ابراهيم الدسوقى محمد الطويله28474

137هند سعد عبدالوهاب البحيرى28475

130وفاء محمد محى الدين محمد الفقى28476

132.5يمنى السعيد مغازى السعيد الصندفاوى28477

119ابراهيم رجب عبدهللا احمد يوسف28478

75.5احمد وحيد محمد علي ابراهيم السخاوي28479

104.5جميل احمد احمد اسماعيل العزقه28480

90خالد فؤاد ابراهيم على محمد28481

64.5عزيز جابر جابر علي عبدالعزيز28482

121.5عمار عبدالحميد ادريس مصطفى حميده28483
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75محمد العبدمغازى محمد بدر28484

83محمد على عبدالسيد شهاب الدين28485

127االء خالد اسماعيل اسماعيل عيسى28486

128.5امل على زكريا ناصر28487

127اهداء صالح عبدالباعث ابوشادي28488

127ايمان سامح محمد عبدالحميد يونس28489

136ايمان محمود علي حسن غانم28490

133.5ايمان ممدوح وفا علي يوسف28491

131ايه بهاء محمد حسن مندور غانم28492

128رانيا صفوت على محمد الفاضى28493

96.5رحمة محمد السعيد محمديوسف28494

135رواء محمد محمد حسن حسن 28495

110.5سناء ابراهيم عبدالاله ابراهيم محمد28496

71.5شمس شعبان بيلى رمضان الشرقاوى28497

136.5شهد احمد فوزى محمد سيد احمد28498

130.5شيماء فرج محسن محمد حسن غانم28499

118.5فاطمه محمود على حسن28500

121مروه علي ابراهيم احمد ابراهيم28501

112.5ميار ابوالسعود عوض محمد عوض28502

133هبة هللا حسن احمد حسن غانم28503

137.5وفاء وائل سمير محمد احمد العزقة28504

104ياسمين عوض محمد محمد حسن غانم28505

124.5ابراهيم سعد حيطاوى ابراهيم محمد28506

91.5احمد ابراهيم سعد يوسف صالح الفقى28507

65.5احمد حسن حسن صالح28508

115.5احمد حمدى اسماعيل المكاوى28509

121.5احمد خليفه حمدى خليفة محمد28510

123احمد سعد احمد عبدالحميد28511

101احمد عاطف عبدالستار محمد28512

76.5احمد محمد قناوى ابراهيم القاضى28513

98اسامة السعيد محمد محمد الكعبارى28514

86.5اشرف حسنى فتح هللا محمد الفقى28515

97السيد عبدالباسط شفيق عبدالباسط طه28516

110.5ايهاب احمد محمد عبدالعزيز28517

108.5حماده مجدى سعد محمد28518

116رشاد صالح رشاد محمد محمد28519

66.5سعد على احمد السيد الشرنوبى28520

127سعد محمد محمد محمدعثمان28521
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130.5سيف عماد حمدى محمد سيداحمد الفقي28522

133.5طه محمد عبدالفتاح احمد عسول28523

123عبدالرحمن نبيل حمدى سعد داودالفقى28524

122.5عبدالغنى نادر محمد عبدالغني االصالبي28525

118عبدهللا ابراهيم محمد ابراهيم نصار28526

67عبدهللا احمد عبدهللا سعدابراهيم28527

69عبدهللا خالد احمد ابراهيم جاويش28528

62.5عبدهللا سمير ابراهيم عبدالمجيد28529

123.5عبدهللا ناجى محمد محمد بدوي28530

122.5عرفه ايمن محمد حسن حربى28531

129علي عبدالغني محمد محمد االصلبي28532

91.5علي علي محمد محمد داود28533

64كريم عبدالحليم الشحات عبدالحليم28534

102.5محمد ابراهيم عبدالحميد دسوقى عزيز28535

79.5محمد بديع على ابراهيم ابراهيم28536

116.5محمد جمال بدير محمد ابوعلى28537

106محمد شرف سعد محمد جمعه28538

64محمد صبرى محمد احمد اسماعيل28539

101محمد عبدالغنى مرسى حسن حسن28540

67.5محمد مسعود محمد مسعود الفقي28541

117.5محمد ممدوح عبدالعليم محمد عرفه يوسف28542

135.5محمد نزيه سعد محمد نصار28543

87.5محمد هارون محمد خليل يوسف28544

85محمود جمعه محي الدين محمد جمعة28545

70محمود رزق عبدهللا رزق العزيزى28546

115محمود محمد فرجانى فوده28547

104.5محمود نصر السيد محمدسالم28548

99.5مصطفى فتح هللا حسن ابوالنورابراهيم28549

77هانى السيد سيداحمد ابراهيم لهلوبه28550

117اسراء شحاته السعيد محمد العزيزي28551

131اسراء عبدهللا حسن على العزقة28552

128.5اسماء على ابراهيم حسن داود28553

119اسماء نزية عبدهللا عبدالحفيظ ابراهيم28554

128اسمه عمر وفا شعبان نصار28555

133اماني عنتر مسعد عبدالوهاب28556

128.5اماني محمد عبدالحي محمد الفقي28557

134اماني محمد محمد محمد عبدالغني االصالبي28558

97امل محمد الشاملى احمدجاويش28559
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123ايمان جمال عبدالحميد عبدالفتاح28560

118ايمان محمد عبدالحي محمد الفقي28561

106.5ايه سمير محمد عبدالسالم شاهين28562

134.5بسمه السيد عبدالمولى السيد ابراهيم28563

138بسمه محمد مصطفى ابراهيم جامع28564

132حنان ماهر سعد محمد الفقي28565

124حنان محمد احمد السعيد محمد28566

130حنان محمد فتح هللا عبدالحميد فتح هللا28567

132حنين االمام لبيب االمام متولى28568

81حنين محمد وفا محمد محمود28569

132.5رجاء على عبداللطيف محمد عبدالفتاح28570

68.5رحمه صالح مسعود محمدالفقى28571

137رحمه محمد حسن محمد الفقى28572

137رنا فريد محمد  عمر الحمراوى28573

78.5ريهام ابراهيم انور ابراهيم محمد28574

107ريهام احمد عبدالستار احمد عسول28575

115.5سعدة قطب مرسى حسن حسن28576

74سهام عبدالستار عبدالغنى السعيد28577

101شاهنده مكرم محمد ابوالعال28578

115شرين عيد عبدالباعث سيداحمد الفقى28579

116شهيرة راجى محمد ابراهيم مسعود28580

135.5شيماء رزق عبدهللا رزق العزيزى28581

137.5شيماء عبدالناصر عبدالحى على حربى28582

82صفيه ابوالسعود السعيد حامد ابراهيم28583

137ملك محمد عبدالرحمن محمد سالم28584

120.5منار ابراهيم سعد محمد حربي28585

94.5منار زكى رشاد عبدالستار سالم28586

96.5منال منصور محمد عبدالعزيز موسى28587

136.5منة هللا محمد احمد عبدالباسط طه28588

116نجوى ابراهيم حسن ابراهيم داود28589

129.5ندا محمد شكرى محمد يوسف سليم28590

136.5نهال انور رياض محمد الفقى28591

133.5نورهان السعودى عبدالسالم النادى28592

135نورهان خالد حسين محمد حسانين28593

131نورهان سمير هارون عبدالحي حربي28594

115نورهان على حسن ابراهيم حربى28595

79.5هدى حاتم محمداحمد السيد الفقى28596

103هند سعد عطا  عطا مسعود الفقى28597
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132هيام محمد احمد رزق الفقى28598

93.5ابراهيم عطيه ابراهيم السيد المحصى28599

112.5ابراهيم يوسف عبدالمجيد محمد عبده28600

77احمد رجب مصطفى محمد ابراهيم28601

126.5احمد سعد احمد محمد عبدالهادى28602

94احمد عبدالحفيظ عبدهللا الفقي28603

97احمد على محمد عبدهللا الفقى28604

53.5احمد كامل حامد كامل احمد الشرنوبى28605

129.5احمد وليد على فتح هللا الشرنوبى28606

44.5بكر محمد محمد عبدالمعطى جالل الفقى28607

57.5خالد عبدالمنعم محمد حمدى محمد28608

99زغلول سعد زغلول عبدالعاطى28609

96.5سعد محمود سعد دسوقى الشرنوبى28610

109.5سعد مسعود مصطفى عبدالستار28611

56سعد هشام سعد ابوالفتوح بهنسى28612

113.5صبحى عبدالسالم محمود سعد دسوقى28613

117.5عبدالحليم سرور ابراهيم السيد سعد المحصى28614

62.5عبدالرحمن حمام ابراهيم مسعود مصطفى28615

69عبدالمحسن صابر محمد عبدالمعطى محمد28616

84عالء على الشرنوبى فتح هللا الشرنوبى28617

98.5على سعد على غانم28618

100على سعد مصطفى  عبدالستار مسعود28619

69.5عمرو محمد عبدهللا عبدالحفيظ ابراهيم28620

89.5فكرى عزت السيد سعد المحص28621

51كريم بدراوي عطية ابراهيم المحص28622

78.5مجدى احمد قمر سعد الشرنوبى28623

96محسن احمد فتحى عبدهللا محمد ابراهيم28624

91.5محمد ابراهيم عبدالمنعم عبدالمنعم شلضم28625

84.5محمد ظريف عبدالمنصف فتح هللا محمد28626

77.5محمد عبده محمد حمدى محمد عبدالمنعم28627

33محمد هليل عبدالحى هليل غراب28628

131.5محمود عبدالحليم محمود حامد الشرنوبى28629

44.5مروان محمد سعد عبدالمقصود محمد عبده28630

87هيثم سعد السعودى سعد دسوقى الشرنوبى28631

110اسراء ابراهيم محمد عبدالمقصود محمد28632

128.5اسراء سعد محمد سعد الشرنوبى28633

109امال سعد حسن حسن بهنسى28634

122ايمان محمد عطيه مصطفى المهدى28635
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108بسمه عبدالصمد حلمى محمد دسوقى الشرنوبى28636

118.5بسمه عبدالهادى سعد عبدالهادى حسنين28637

97.5جنه رمضان محمد عبدهللا ابراهيم العساس28638

100حنان المهدى على احمد ابوالغيط28639

97.5خلود صابر على فتح هللا الشرنوبى28640

127.5دنيا مسعود عبدالنبى السيد احمد28641

127ساره سلطان سعد عبدالمجيد سعد28642

117.5سهيله اسامه احمد محمد28643

118شيماء سعد حسن سيداحمد حسانين28644

124.5عزه محمد عبدالودود رمضان28645

112.5غاده فتح هللا ابراهيم فتح هللا الشرنوبى28646

132فاطمه محمود زكريا مقبل28647

114.5فرحه النادى ابراهيم ابراهيم عبدالجواد28648

97.5فرحه رمضان محمد عبدهللا ابراهيم   العباسى28649

126.5لوجين سلطان سعد عبدالمجيد سعد28650

133منة هللا فيصل سعد ابوالفتوح سعد28651

134منه خليل على السيد28652

131نسمه سعد حلمى محمد دسوقى28653

135يارا محمد ظريف سعد حسنين28654

130احمد ابوالسعود ابوالفتوح سيداحمداحمد28655

119.5احمد ابوالسعود عبدالفتاح الحسينى مطاوع28656

137احمد ايهاب محمود عبدالمقصوداسماعيل28657

123.5احمد باسم حموده عبدالدايم حمد28658

132احمد سعد على احمد ناصر28659

133احمد سمير عبدهللا على عبدهللا28660

120احمد طارق احمد مختار سيداحمد28661

114.5احمد عزيز السيد على دقليجه28662

120احمد عصام عبدالكريم محمد على28663

119احمد على محمد على محمد28664

136احمد عماد الدين توفيق محمد على28665

136.5احمد عماد عبدالعزيز بركات28666

129احمد محمد السيد محمد كوزه28667

123احمد محمد هنداوى فرحات حمد28668

92احمد نادر محمد السيد ابوغبانه28669

100امير محمد عبدهللا عبدهللا محمد28670

114حسن طلبه محمد حسن سعد محمد28671

127خالد محمد محمد جاب هللا على28672

139سعد ابراهيم سعد عبدالحى عبدالهادى28673
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91.5سعد سامح سعد محمود محمود يوسف28674

123سعد شحاته حموده سعد ابوالعطا28675

120.5سعيد محبوب سعد محمد سيداحمد28676

137سيف محمد محمد محمد الجزار28677

136.5على سامى عبدالعزيز محمد عامر28678

120عماد الدين السعيد ابوالفتوح عبدالغنى ابوالعطا28679

0عماد الصاوي محمد الصاوي يوسف28680

131.5عمرو فكيه عبدهللا سعد بسيونى28681

135.5فتح هللا صبحى فتح هللا رزق عماره28682

100.5كريم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح منصور28683

105.5مجدى محمد عبدالعال عمر زهران28684

117.5محمد اشرف محمد سعد باشا ابوسعده28685

111محمد باسم حموده عبدالدايم حمد28686

103محمد حمدى عبدالحميد عبدالحميد منصور28687

128.5محمد ضياء محمد حسن عبدالنبى28688

138.5محمد عوض محمد محمد سيد احمد28689

128.5محمد فتحى على عبدهللا محمد28690

137.5محمد ممدوح عبدالمنعم عشماوى28691

127.5محمود ابراهيم عبده على28692

137محمود ابراهيم محمود ابراهيم عبدالحليم28693

137.5محمود احمد توفيق محمد على28694

127محمود الشافعى محمد محمد28695

131.5محمود جمال هنداوى سعد احمد28696

119.5محمود عابد عبدالحفيظ محمد محمد28697

129محمود عبدالحميد رمضان محمودالزينى28698

132.5محمود عبدالفتاح ابوالفتوح محمد سيداحمد28699

111محمود محمد ابراهيم محمد العشرى28700

118محمود محمد عدلى محمد عبدالدايم28701

134معاذ محمد عبدالعزيز بركات محمد28702

112يوسف صدقى احمد اسماعيل عبدالرحمن المشد28703

105.5اسراء احمد عبدالفتاح على شخيخه28704

134اسماء ابراهيم محمد مندور الطحان28705

118اسماء حسين محمد على النيل28706

130اسماء رضا محمود حسن مصطفى بكر28707

128اسماء رمضان محمد رمضان منصور28708

126اسماء منصور رزق محمد عامر28709

126الماظ الصاوى محمد الصاوى يوسف28710

122.5امل عبدالواحد شحاته احمد محمد منصور28711
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84امنيه رضا يوسف ذكى محمد28712

129.5امنيه على عبدالمهيمن الحسيتى احمد28713

131امنيه فاروق وفا احمد السرساوى28714

131ايمان ابوالسعود عبدالحميد ابراهيم مرسى28715

77ايمان احمد على احمد28716

127.5ايمان رزق ابراهيم رزق عماره28717

135.5ايناس عبدالسالم محمود النيل28718

138.5ايه بديع عبدالفتاح محمد غالى28719

111جيهان محمد عبدالفتاح زكى محمد على28720

138.5حبيبة وليد محمد نظمى سيداحمد28721

138.5حسناء سعيد عبدالمعطى عرفات28722

128.5حسناء محمد رمضان محمود28723

132حنان السعيد محمد على فراج28724

132حنين نجاح رمضان محمود محمد الزينى28725

130داليا سعد محمد محمد البيومى محمد دومه28726

134دنيا على منصور محمد على28727

128دينا سامى حسن محمد حسن محمد28728

123.5رانيا محمود محمود على حنفى28729

105.5روان محمد شحاته محمد عبدهللا28730

139.5روان يسرى عبدالمهيمن الحسينى احمد28731

136.5زيته هانى محمد محمد الحداد28732

137سلوى محمود محمد محمود محمد28733

129سمحاء على محمد على صالح28734

99سميره نصر محمد ابراهيم غانم28735

120.5سهام اشرف محمد عبدالرحيم السروجى28736

136سهيله محمد محمد ابراهيم28737

131.5شروق عبدالفتاح محمود عبدالمقصودالسيد المرشدى28738

139.5شيماء سامى محمد سعد حمد28739

114.5شيماء عبدهللا عبدالاله محمد عكاز28740

130عايده عوص محمد محمد حسنين28741

137عبير ماجد عبدهللا احمد سعد28742

128لمياء محمد شعبان شريف28743

124.5مروه تامر طلعت الصاوى ابوزيد28744

130منى رضا محمد محمد حسانين28745

132مى حسنى عبدالمنعم البربرى عبدالمجيد محمد28746

131مى رضا على احمد احمد28747

137ندا بديع عطيه احمد منصور28748

127.5هدى مامون محمد عبدالحى محمد هنداوى28749
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136.5هيام اكرامى محمد حامد عبدهللا28750

106.5والء حموده ابراهيم عبدالحميد سيداحمد28751

138.5يارا محمود حسين اسماعيل عبدالحليم28752

127ياسمين مجدى الصاوى مصطفى حسن28753

105ابراهيم رضا سعد مغازى محمود28754

104ابراهيم محمد محمود محمد بسيونى28755

134.5احمد السيد السيد احمد سلطان28756

130احمد السيد عبدالعزيز عباس حروس28757

132.5احمد سامى حامد احمد حسن28758

133.5احمد صبحى على محمد خطاب28759

130احمد على عبدالغنى عبدالكريم عبدالعزيز28760

130.5احمد محمد احمد الرفاعى على28761

128ايمن محمد فتح هللا عبدالفتاح جاويش28762

133بالل على ابراهيم راشد زيدان28763

110.5حمدى محمد حموده احمد احمد28764

117.5ذكريا يسرى احمد عبدهللا القن28765

120رامى على على محمد خطاب28766

127.5عبدالكريم مسعود عرفه محمد غانم28767

125على اشرف على يونس مبارك28768

130.5غانم مسعود عرفه محمد غانم28769

134كريم عصمت خليفه محمد الدهنه28770

131.5محمد احمد على على السيد منصور28771

133محمد راشد ابراهيم راشد زيدان28772

118محمد رضا محمد مطاوع28773

132مومن محمد على حسن عزام28774

127االء محمد ظريف عبدالفتاح الطويله28775

134.5االء هانى محمد عبدالعاطى محمد ابراهيم28776

124امل محمد محمد ابوالنجاه غالى28777

135.5اميره على مبروك الديوش ابوسعده28778

127.5حنين محمد محمد محمد مصطفى28779

131.5رشا سالمه عبدالغنى احمد حسن28780

134ريهام رمزى يونس الديوشى القن28781

128ساميه ياسين ذكى عطيه ابوخليفه28782

131شيماء بسام ابراهيم السيد سلطان28783

116.5منار سعد عبدالعزيز عباس حرويس28784

109ناديه مصطفى خليفه محمد خليفه28785

126نيفين عبدالباسط محمد عطيه يوسف خليفه28786

103همت كامل عاطف ابراهيم ناصر28787
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132.5احمد الشافعى على ابراهيم بدر28788

135احمد على فتحى على حسن28789

134عبدالحميد محمد على عبدالحميد سعد28790

122.5عصام على شوقى على يوسف28791

126.5محمد احمد محمد احمد عبدالجواد28792

133محمد النادى شعبان محمد احمد28793

123محمد عبدالرازق السيد حمد28794

103.5محمد عماد عبدهللا عبدالباعث منصور28795

96.5محمد فهمى محمد عبداللطيف عبدالجواد28796

126محي على محمد محمد احمد عبدالجواد28797

123يوسف احمد راشد احمد سعد الشرنوبى28798

126احالم ممدوح محمود عبدالهادى حمد28799

119اسماء السيد على محمدعمر جاب هللا28800

122ايمان حمدى محمد سيداحمد سالم الحنفي28801

126ايه محمد ابراهيم محمد محمديوسف28802

135.5حسناء سعد محمد ابراهيم كوزو28803

50.5دينا احمد عبدالحميد عبدالحميدعيسى28804

92رحمه انور عبدالرحمن عبدالرحمن العنانى28805

134.5سعاد ممدوح محمد جزرحمد28806

129.5سومه ابراهيم اسماعيل محمد البربري28807

130شريهان سعد السعيد محمد بدر28808

135شيماء رضا منضور محمد منضور28809

132شيماء صالح على بيومى البربري28810

135.5عبير محمد عبدالمقصود عبدالمعطى غانم28811

129منه محمد عبداللـه محمد ابراهيم28812

138مها محمد عبدالوهاب على الصندفاوي28813

137نانى حامد عبدالسالم محمد غانم28814

99.5نورهان متولى متولى محمديونس28815

135.5هناء حسنى عبدالسالم محمد غانم28816

137.5هناء حمزه محمد ابوالعباس محمد يوسف28817

136.5احمد ابراهيم دسوقي احمد البالصى28818

126.5احمد ابراهيم محمد ابوالفتوح يوسف28819

137احمد ابوالسعود صابر ابوالسعود ابراهيم28820

93.5احمد امان الشربينى السيد متولى28821

134.5احمد حسانين فتحى عبدالسالم28822

72احمد شريف محى الدين متولى الشربينى28823

124احمد عبدهللا عبدهللا محمد الديب28824

132احمد ماهر على على يوسف28825
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137احمد محمد عبدالفتاح حسن28826

114احمد محمد عطيه علي28827

138انور محمد ابوالمعاطى بحيرى28828

136حلمى خليفه عبدالحليم على غالى28829

138رجب عبده احمد عبده بسيوني28830

130رضا صبحى عبدالحليم بركات البالصى28831

139زياد السعيد اسماعيل ابراهيم28832

134.5سعد محمد حمد حمد28833

128.5سعد محمد عبدالعال سعد28834

138.5عاطف فيصل عويضه عبدالمنعم28835

133عبدالرحمن محمد ابوالفتوح دسوقى البالصى28836

138عبدالرحمن محمد عبدالسالم مصطفى الخضري28837

136.5عبدالرحمن محمد محمود محمد28838

120عبدهللا رجب قدرى دسوقى الجنبيهى28839

133عبدهللا سعد صبحى سعد عبدهللا مساعد28840

121.5عبده السيد عبدالونيس زكى محمد28841

124.5عصام فهمي احمد محمود البالصى28842

122على عرفه على على يوسف28843

135.5على محمد ابوطالب محمد جباره28844

124.5على محمد قطب ابراهيم عوض عيد28845

131عمار بدر محروس صابر28846

93عمار رجب مسعود محمد احمد28847

98.5عمار عبدالغفار عبدالسالم عبده28848

126.5عمار عبده دياب محمد جاد28849

135.5كريم خيري عبدالحميد محمد ابراهيم28850

137محمد ابراهيم عوض ابراهيم28851

83.5محمد احمد سيد احمد محمد28852

130محمد احمد كمال مصطفى28853

129.5محمد السعيد محمد حمد محمد28854

124.5محمد السيد عبدالونيس ذكى محمد28855

91محمد الوهيدى عبدهللا محمد28856

127.5محمد رضا محمد فتحى عبدالواحد28857

105محمد رمضان ابراهيم دسوقي28858

138محمد رمضان بسيونى عبدالفتاح28859

131.5محمد صبحى فتحى عبدالسالم28860

139.5محمد عالء عرفه رزق عبدربه28861

0محمد على محمد على28862

127.5محمد مصطفى سعد عبدهللا مساعد28863
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107محمد مفيد رمزي العوضي28864

72.5محمد منصور محمد عمر عمر28865

134.5محمود ابراهيم جمعه ابراهيم28866

108.5محمود مسعود محمود نصرمساعد28867

138مصطفى شفيق رجب غازى علي28868

134.5يوسف احمد محمد عوض على28869

133يوسف عبدالفتاح يوسف عبدالفتاح عطيه28870

127.5اسماء حسنى جمال شبانه28871

128.5امانى سالم احمد سالم28872

132.5اميره طه ابراهيم نصر28873

133.5ايمان العمده احمد عبده علي28874

134.5ايه عبدالواحد فتحى عبدالواحد28875

136بسمه نسيم ابراهيم عبدالحميد البرى28876

126.5حسناء فهمى فهمى على غالى28877

138دعاء حسن عبدالفتاح حسن28878

133.5دنيا السيد مغازى ابوشعيشع28879

122.5دنيا خالد متولي الشربيني عيد28880

136دنيا مروان عبده سعد عوض28881

130.5راندا رضا حمدي محمد احمد28882

126رحمه دسوقي عبدالعاطي دسوقي28883

133رشديه محمود محمد على سرور28884

133سهيله حماده زكريا عبداللطيف28885

136شروق شلبى عبدالسميع محمد28886

130.5شهد احمد بسيونى احمد28887

127شهد حماده عبدالشافى السيد28888

131شيماء احمد فؤاد عبدالعزيز حسين28889

131.5شيماء الخولى السيد احمد28890

134.5صباح عصام السيد احمد اسماعيل28891

126.5صفيه عبدالباسط سيداحمد غلة28892

126فادية احمد محمد محمودسالم28893

128فايزه عبدالباسط احمد ابراهيم28894

134.5منه هللا عالء ربيع عبدالفتاح28895

120مياده اسماعيل فتحى محمد اسماعيل28896

124ناديه بهجات لطفى يونس28897

134.5نجالء ابراهيم شتا ابراهيم28898

101ندى محمد صالح بيومى العربى28899

135نورهان خميس محمد عبدربه دسوقى28900

138هاجر ابراهيم السيد عبدالحميد البري28901
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124.5هبه زين حلمى عبدالسالم28902

139يارا جمال فتحى مصطفى قناوى28903

122ياسمين حسن سيداحمد محمد الجوهرى28904

134ابراهيم محمود عبدالغنى النجار28905

133احمد حسنى محفوظ حسن مصطفى28906

115.5احمد حنفي محمد شعبان28907

24.5السيد محمد عزت محمد عبدالنبي28908

122سالمة ابراهيم سالمة سالمة28909

135.5عبدالرحمن عصام االمام ابراهيم28910

129عبدهللا ابوهاشم االمام ابراهيم28911

122عبدهللا عبدالقادر محمد محمد28912

116.5عالء السيد الشحات محمد28913

138على احمد على دحدوح28914

136على فضيل على عبدالفتاح28915

127فتوح احمد فتوح احمدعامر28916

128.5كمال رضا كمال الحلو28917

127.5محمد اشرف السيد محمد المنسى28918

120.5محمد شكرى ابراهيم المنسى28919

111.5محمد عبدالحميد السيد بدرعبدالباقي28920

133محمد على على غازى البالصى28921

126.5محمد فرج رفعت فرج28922

120.5محمود عبدهللا شعبان عبدهللا28923

134.5اسراء بسيونى احمد عامر28924

136اسراء محمد عبيد عمر28925

138االء عباس يوسف الشافعي28926

136امانى ابراهيم محمد عبدالرحيم28927

122امل على احمد محمد28928

138اميره مسعد ابراهيم السيد البالصى28929

105.5اية جاب هللا علي محمد28930

126جيهان مراد السيد حسن28931

135.5روان اابراهيم عبدالحميد ابراهيم28932

136شهد هاني علي دحدوح28933

111شهنده شفيق محمد ابوالعينين28934

111.5شيماء احمد على على بدر غنيم28935

139علياء فتح هللا عبدالقادر فتح هللا حسين28936

121منة هللا حمدان حافظ مصطفي28937

124.5مها ابراهيم محمد ابراهيم المنسي28938

120.5نادية السيد عوض عبدالقوى السيد28939
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139هبة عامر منصور محمد عامر28940

127ورد السيد عبدالمنعم ابراهيم28941

79.5يارا سيداحمد حسن سيداحمد الديباوى28942

106.5ابراهيم السيد ابراهيم الشيخ28943

122.5ابراهيم محمد احمد عبدالرحمن السيد28944

107ابراهيم محمد رفعت رجب28945

125.5احمد الحلوانى حسن مرسى28946

134احمد محمد محمد غازى العوضى28947

117.5اشرف اسامة عزت عبدالعزيز احمد فضل28948

75.5السيد عبدالفتاح رياض فتوح28949

104بكرى كريم كرم السعيد28950

136.5حمدى صابر محمد صابر28951

135.5حمدين حماده السيد عبدالنبى28952

92.5زاهر حمدى محمد بركات28953

83زياد شريف غازى على يوسف28954

115.5سعد محمد سعد سالم بكر28955

120.5طارق شمس مرسى مرسى28956

126.5عبدهللا السعيد بسيونى السعيد28957

109.5عبدهللا ماهر لطفى ابوالفتوح28958

118.5عبدهللا مجدى رمزى العوضى28959

121عبدهللا محمد عبدالمحسن عبدالسالم زايد28960

123.5عمار هانى فكيه محمد28961

114عوض سعد عوض قطب28962

116فارس احمد ابراهيم السيد سالمه28963

107.5فتحى محمد فتحى متولى الشوري28964

112كرم ابوالسعود كرم السعيد28965

87.5كريم عالء فريد عبدالفتاح محمد28966

94كريم فكرى زكى ابراهيم28967

98مجدى وجيه ابراهيم محمد28968

105محمد السيد ابراهيم سعد محمد الغنام28969

129محمد حمد غازى العوضى28970

130.5محمد صبحى حميدة على28971

133محمد عادل حميدة حسن28972

121محمد عزت عطيه ابراهيم28973

107محمد على عبدالمنعم خضر28974

113محمد فاروق خليل على28975

133.5محمد فكرى غازى ابراهيم28976

115.5محمد وائل ابراهيم فضل28977
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94محمد وائل جالل عبدالحميد28978

110.5يوسف محمد بهجات عبده على28979

70يوسف محمد صبرى عبده28980

37يوسف محمد محمد عبدالرحمن ابراهيم28981

113اسماء خميس حسين الجربه28982

137االء ايمن محمود طه عمران28983

65.5امل عزيز زكى حامد28984

84ايمان مراد عبدالفتاح محمود28985

98بسمة سمير قطب حسن يوسف28986

110.5جهاد عبدالناصر عبدالستار محمد28987

130.5حنان ياسر توفيق مسعد28988

134دينا ابراهيم عاطف ابراهيم السيد28989

56.5دينا درويش ابراهيم غانم28990

124رحمه زهير ابوالعطا السعيد28991

134روان وليد عوض ابراهيم28992

129ساميه فوده كيالنى فوده سيد احمد28993

127.5سحر الشاذلى بهجات عبدة28994

127.5شمس عبدالعظيم محمد عبدالعظيم الشرقاوي28995

84.5شهد السيد صابر بسيوني28996

97.5شهد رضا عزت عبدالعزيز28997

133.5شهد عبدالحميد مندور عبدالحميد28998

135شهد محمد عابد محمد منصور28999

130شهد معتز محمد محمد29000

112عبير رمضان احمد ابوالفتوح29001

125علياء ابراهيم اسماعيل سالم29002

130.5غاده عبدالمولى عبدالصبور عبدالمولى29003

117ليلى السيد رفعت السيد29004

124مارتينا عز فوزى عبدالنور شرقاوي29005

134ماريان سمير فوزى عبدالنور29006

130.5مرفت نبيل عبدالمنعم خضرعبدالرحمن29007

123.5منال ماهر امين عبدالسالم الصعبدى29008

134ندا حماده كامل على حسن29009

129.5نرمين سمير عبدالمنصف محمد29010

130نرمين عالء فريد عبدالفتاح محمد29011

130.5هدى عبده نبيل عبده29012

125.5هدير حمد عبدة العوضى29013

98ياسمين يعقوب محمد محمد29014

100.5ابوزيد ابراهيم ايوزيد ابراهيم رمضان29015
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86احمد ابراهيم عبدالمحسن عبدالهادى يوسف29016

134.5احمد محمد ابراهيم عبدالصمد29017

118.5احمد محمد عبدالعليم عبدالواحد29018

118.5احمد محمد علي محمد المصرى29019

109.5اسالم على محمد على البالصى29020

114اسالم محمد محمد عطيه غيطان29021

118.5السعيد احمد السعيد ابراهيم البالصى29022

83امير عيسى مصطفى احمد ابوالنجا29023

123ايمن حمدى حمدى ابراهيم29024

100حسين ايمن حمدى ابراهيم خليفه29025

125حمدى احمد السعيد ابراهيم البالصى29026

106.5سعد هاشم عبدالعزيز عبدالباعث29027

102عابد نصر عبدالستار محمد مصطفى الخطيب29028

92عباده حماده على عبدالهادى29029

112عبدالحميد حسن احمد سرحان29030

100.5عبدالرحمن اشرف محمد مصلحى29031

92على على رجب عبدالغنى رزق29032

127فتحى عنتر فتحى احمدابراهيم شلبى29033

96فتحى محمد فتحى محمدشهاوى فتحى29034

130فوزى عبدالفتاح فوزى عبدالفتاح البالصى29035

110.5محمد الشحات عطيه محمد السيد29036

90.5محمد بسيونى عبدالهادى بسيونى29037

68محمد حمدى محمد ابراهيم ابواالسيد29038

94.5محمد رشدى عبده فهمي محمد29039

98محمد رضا مصطفى احمد ابوالنجا29040

93.5محمد سمير عبده فهمى29041

76محمد عبدالجليل عطيه محمدعطيه29042

129محمد عبدالسالم يوسف القرضاوى29043

109محمد هالل عالم محمد عالم ابوخليفه29044

132.5محمود عبدالنبى يوسف عبدالغنى29045

90محمود مسعد على محمد محمد29046

77مصطفى طارق مصطفى ابراهيم مصطفى29047

108.5نصر محمد عبدالستار محمد مصطفى29048

135احالم سعد كمال محمد29049

133.5احالم مسعد فواد محمود النشار29050

121اسماء بدير رجب فضل هللا عبده29051

134.5اسماء بهاء الدين الشحات على القرضاوى29052

100.5امال عبدربه محمد عبدربه دسوقى29053
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87امل نعيم عبدالعاطى احمد29054

121.5امنيه كمال بدراوى جاد29055

139.5ايمان يسرى حسن عبدالحميد البالصى29056

138.5ايه سعد رفعت السيد29057

99.5بسنت عطيه عبدالحميد محمد29058

112بهيجه ابراهيم محمد ابراهيم البالص29059

128.5حنين احمد عبدالجواد الصاوى29060

132حنين طارق يحى ابوالعنين سراج29061

136.5حنين مسعد عبدالحميد عبدالصمد29062

138.5خلود عبدالحليم محمد عبدالحليم محمد29063

86.5دنيا محمد بدراوى جاد الزهيرى29064

93.5دينا مجدى السعيد احمد29065

123رانيا رضا محمد ابوشعيشع ابراهيم29066

115.5رنا سالم السيد حامد شلبى29067

135.5روان بالل سعد حسن البالصى29068

107ريهام طلعت محمد عبدالصمد29069

130.5زينب احمد اسماعيل شهاوى29070

134ساره شريف عابد محمد29071

99.5سناء محسن امين محمد محمد29072

119.5سومه عبدهللا حمدين عبدالحميد العتيقى29073

138.5شروق هانى فاروق ابراهيم29074

128شرين مهنى على عبدالمجيد29075

130.5شهد رزق عرفه سعد29076

134شهد عباده سعد حسن29077

125شيماء ابوشعيشع ابراهيم ابوشعيشع29078

111عزه الشحات محمد عبدهللا عبدالنبى29079

74عزه على على عطيه السيد29080

134علياء ابراهيم السيد ابوالمكارم29081

129.5فاطمه عطيه عبدالجليل محمد عطيه29082

117.5فلاير احمد كريم طلبه محمد29083

118.5فريده محمد حسن محمدخليفه29084

105.5فكريه مصطفى عطيه احمد ابوالنجا29085

103.5كريمه محمد السيد احمد شلبى29086

129.5مريم محمد قطب شعبان خليفه29087

131.5منه هللا محمد عبدالجواد الصاوى29088

130منه محمد عبدالعزيز محمدبدر29089

107ناريمان محسن ابراهيم محمدى مصطفى29090

132.5ندا جمال محمد محمود حميد29091
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132هاجر احمد رجب محمود29092

138هدية منصور كمال محمد عالم29093

136هند مصطفى شاكر محمد رزق29094

135ياسمين حمدى عبدالحليم عبدالحميد29095

137ياسمين مصطفى حسان مصطفى29096

110.5احمد سمير محمد احمد زين الدين29097

101احمد شعبان فهيم شعبان راشد زيدان29098

131احمد عبدالمنعم ابوالوفا يوسف زين الدين29099

125زياد نبيل ابراهيم البدراوى ابراهيم29100

129.5سيف محمد حافظ ابوالنجا سويلم29101

96عبدهللا محمد عبدالقوى احمد غنيم29102

78.5على علوانى على عبدالرازق يونس29103

68فوزى رمضان عبدالنبى ابوالفتوح عقلة29104

79محمد جمعه حلمى ابراهيم29105

75محمد خالد عبدالجواد مرشدى29106

58محمد عطيه عطيه سعد عوض عامر29107

104محمد محمود سعد محمد احمد عبدالدايم29108

82.5نادر السيد ابراهيم محمد ابراهيم29109

95اميره ابراهيم فهيم شعبان راشد زيدان29110

125اميره سمير محمد عبدالعزيزالدسوقى29111

128.5ايمان عرفه محمد عبدالرازق عبدالفتاح29112

79.5ايه شريف عبدهللا عقل الحالج29113

115.5حبيبه عبدالسالم يوسف عبدالفتاح محمد29114

78دعاء عوض فؤاد عوض البالصى29115

105.5دينا جمال ابوالغيط احمد29116

69رحمه عثمان محمد ابراهيم حسن29117

106.5مى ابراهيم محمد ابراهيم29118

82.5نجالء عبدالسالم احمد عبدالسالم عبدالدايم29119

71ندا حسام الدين عبدالواحد على عبدالواحد29120

98.5ندى رمزى فتح هللا سعد حمد29121

91.5ياسمين عبدالغقار فؤاد عوض البالصى29122

135.5يمنى شتا محمد عبدالسالم احمد29123

49احمد محمد عبدالجليل عبدالسالم اسماعيل29124

123عبدالرحمن سالمة عاطف عبدالمقصود على29125

125محمد سالمة عاطف عبدالمقصود29126

77.5محمود محمد بكر عبدالحليم دواد29127

128االء سيد احمد عبدالنبى سيد احمد شرف29128

135.5االء عادل عبدالسالم منصور بسيونى29129
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131.5ايه باسم شعبان ابراهيم حسين29130

105براء هانى عبدالستار غازى السيد29131

89.5بسمه عاصم بسيوني ابراهيم29132

106حبيبه ابراهيم عبداللطيف سالم29133

134.5حبيبه حماده عبدالرسول ابراهيم عمر29134

127.5ساره حسام عبدالسالم اسماعيل سرور29135

126شهد ناجى ابراهيم مصطفى على29136

136.5شيماء محمد بسيونى بسيونى محمد29137

81فوزيه رضا ابراهيم عبدالرحمن29138

130.5ملك فرج محمد الحسينى اسماعيل29139

123.5نهال صوفى رمضان حميدة حمد29140

119نورهان صبحى فرحات عبدالتواب29141

133وفاء رجب عبدالعزيز قطب ابراهيم29142

120ياسمين محمد قاسم محمد على29143

104.5ابراهيم جميل عبدالهادى عبدالمطلب29144

91.5ابراهيم صالح عثمان بسطويسى29145

118.5احمد ابراهيم عبدهللا عياد29146

95.5احمد اشرف على شادى29147

130احمد راضى السيد سرور29148

70.5احمد صابر محمد اسماعيل29149

121.5احمد صالح احمد محمد صالح29150

67.5احمد عزت ابراهيم صالح29151

89احمد على غازى مختار العدوى29152

99.5احمد محمد الجنيدى عبدالعزيز29153

101.5احمد محمد عبدالعزيز محمد29154

109.5احمد محمود محمد عبدالباسط29155

91.5احمد ياسر محمد عبدالوهاب29156

120.5اشرف محمد طه السيد29157

90.5امير حماده فرحات عبدالعزيز29158

81.5امير هانى مصطفى محمد29159

96حسام صالح سعد محمد البالصى29160

77حسنى ظريف السيد حجازى29161

130.5رفيق انس السيد السيد السماحى29162

84.5زغلول محمود زغلول محمد29163

80.5سعد منصور حسن غبور29164

76شادى عبدالحليم سالمه الشحات29165

118.5طه محمد عبدالفتاح طه مرزوق29166

58.5عبدهللا مسعود السعيد مبروك مبروك29167
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96.5عالء حمدى محمد احمد موسى29168

128.5على الشحات عبدالخالق احمد29169

96على عبدالجواد على مختار29170

131عمرو صابر سعد الحداد29171

123فهمى كامل فهمى سالم29172

121فوزى جمعه فوزى سالمه29173

89كريم ماهر عبدالسميع محجوب29174

129مازن محمد جمعه سالمه29175

132.5ماهر رضا ابراهيم ابوزيد29176

90مجدى احمد احمد ابراهيم عطا29177

68.5محمد السعيد مبروك السعيد مبروك29178

77.5محمد رشدى فهيم بسيونى29179

100محمد سالمه صالح محمد29180

124.5محمد شعبان طلعت البالم29181

116.5محمد على حموده مبروك29182

118.5محمد كرم ابراهيم جلو29183

54.5محمد مسعد طه عبدالغفار احمد الحماقى29184

104.5محمد مصطفى المنسى مصرى29185

122.5محمود رضا ابراهيم اسماعيل ابوزيد29186

106.5محمود محمد محمود محمد29187

96.5مصطفى السيد مصطفى محمود29188

105نصر السيد محمد عبدالنبى29189

99.5اسماء ابراهيم محمد محمود عياد29190

130اسماء احمد عبدالوهاب جادهللا29191

131.5اسماء جاب هللا الشكلى عبدالعاطى29192

110.5اسماء غالى رزق غالى محمد29193

125اسماء محمد عبدالفتاح عبدالسالم29194

129االء عزت ابراهيم صالح29195

90االء ناصر محمود محمد عبدالواحد29196

137.5الشيماء خيرى حمدى اسماعيل29197

136.5الفت محمد جابر مسعود29198

102.5امل صالح سعد محمد البالصى29199

123.5ايمان على محمد محمود29200

132.5ايمان محمد سليمان محمد29201

113.5ايه حسنين حماده عبدالرب29202

85ايه على عبدالعزيز البالم29203

126.5ايه محمد مصطفى عبدالعزيز29204

133بسمله عصام عبدالحميد ابوزيد29205
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123.5حنين حماده اسماعيل جباره عشيش29206

99خلود ايمن عوض سعيد29207

132.5خلود محمد عجمى ابراهيم29208

131.5دنيا وليد عبدالمنعم محمد محمد29209

132.5رحمه محمد موسى ابوالسعود29210

130.5رحمه مسعد محمد عباس29211

125.5سهام فضل السيد سرور29212

98شروق ايمن عوض سعيد29213

77.5شروق محمد احمد مبروك29214

127.5شهد كامل محمد عبدالمطلب عبدالهادى29215

107شيماء مجاهد خميس على حسن29216

110صفاء محمد ابراهيم محمد29217

132عبير عبدالجواد محمد بركات29218

114غادة على عبدالعزيز البالم29219

114.5فاطمة محرم فؤاد عياد29220

107فاطمة محمد زين جادهللا29221

127.5فريده رحيم هليل محمد هليل29222

130.5لمياء اشرف على خليل29223

78.5مروة رشدى السعيد رمضان29224

127.5مريم رزق عبدالغنى شرابى29225

118.5منه هللا السيد فاروق الحماقى29226

134منه شحاته موسى ابراهيم شحاته29227

133.5منه على السيد عياد29228

123.5منه محمد جاب هللا عبدالعاطى29229

121منه محمد موسى ابوالسعود29230

130مياده عصام عبدالدايم محمد عبدالواحد29231

130.5نجوى السيد ابراهيم عياد29232

109.5ندى محمد هنداوى محمد يوسف29233

129نورا رحيم هليل محمد هليل29234

129.5نورهان هانى مسعود احمد عبدهللا29235

126.5نيره بسام سعد مصرى29236

126.5هاجر سراج مرشدى قطب29237

122.5هاجر سعد فهمى سعد محمد29238

109هايدى فوزى محمد رمضان29239

114.5ورد عبدالعليم عزت عبدالعليم29240

110.5وسام خيرى السعيد حسن شكر29241

136والء رشدى عبدالمجيد هليل محمد29242

131يارا سعد محمد عيسى29243
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91احمد السيد سعيد ابوشعيشع29244

105احمد على عبدالحميد على29245

78الحسن على عبدالحميد خليفة29246

75الحسين على عبدالحميد خليفة29247

88.5حامد عاطف حامد خليفة29248

41حذيفه عبدالجليل محمد على شادى29249

110.5حسن رزق عبدالستار حسن درويش29250

81.5رمضان محمد عبدالعظيم السيد29251

127.5عمر عبدالعزيز عبدالونيس عياد29252

109.5فارس صبرة جبريل محجوب29253

88.5ماهر بدير محمد النجار29254

111.5محمد ابراهيم متولى على29255

87محمد السعيد اسماعيل ابوزيد29256

90.5محمد السيد فتحى محمد29257

84.5محمد حمادة انور محمد29258

76.5محمد راشد محمد اسماعيل29259

106.5محمد عصام حسن سالمه29260

131.5محمود محمد السيد محمود موافى29261

125ياسر رافت عوض محمد عبدربه29262

89.5احالم خالد ابوزيد متولى29263

123.5اسماء هانى عابد عبدالخالق29264

124االء محمد عبدالحميد على29265

126.5اية محمد حسن محمد29266

122جيهان عزيز فهمى العمرى29267

131.5خلود ايمن السيد محمود29268

131.5دعاء محمد على احمد حميد29269

135.5روان قطب السعيد خليفة29270

110.5زينب حماد السباعى حماد عبدالمنعم29271

133.5سها عبدالفتاح محمد رزق29272

88سومية الشحات عبدالنبى موافى29273

127شيرين رمضان عبدالعزيز خليل29274

117.5ليلى ماهر محمد النجار29275

107.5مشيره عصام خميس موافى29276

109نشوى عالء عبدالسالم متولى29277

113هاله على زكريا درويش29278

126.5هبه بركات ابوالفتوح شكر29279

123هدى محمد عبدة محمد29280

125.5هيام محمد محمد درويش29281
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101.5ابراهيم بركات ابراهيم سعيد29282

127.5احمد ابراهيم رزق جلو29283

34احمد سعد سعد غبور29284

84احمد سعد مصطفى العصفورى29285

63احمد محمد رجب عبدالعزيز29286

79.5اسامه حسن على جلو29287

71اسامه وجيه محمد الحطاب29288

109.5اشرف محروس ابوالفتوح الغمراوى29289

121.5ايهاب راضى محمد المصرى29290

109حسن عصام حسن على29291

125.5حسن فؤاد محمد عبدالواحد29292

98حسن محمد نبيه جلو29293

114سعد محمد على الزغوى29294

61.5طارق مصطفى عبدالعاطى درويش29295

111عاصم رمضان محمد الحطاب29296

112عبدالرحمن عيد عبدالعاطى عبدالمعطى29297

114.5عبدالرحمن مصطفى مصطفى العصفورى29298

134.5عبدالرحمن منصور محمود زيتون29299

75.5عبدهللا السعيد على السواق29300

64عالء مصطفى محمد عمران29301

80عمرو سالمه ابوالسعود محمد29302

49.5عمرو محمد على جلو29303

96فارس وليد احمد غازى29304

90محمد احمد محمد عرفه29305

87محمد احمد محمد عمران29306

86.5محمد حسن محمود السماحى29307

119محمد رضا سعيد النيل29308

73محمد طلعت عوض لويزى29309

90.5محمد عاطف محمود السماحى29310

61.5محمد عزت سادات احمد29311

67.5محمد محمود محمد عمران29312

70محمد هشام حسن على29313

67محمود احمد السيد خليفه29314

93محمود سالم ابراهيم عشيش29315

74.5محمود مجدى مختار الحطاب29316

103محمود محمد محمد الخواجه29317

101مسعد رجب عبدالعاطى عبدالمعطى29318

89مصطفى على مصطفى شكشوك29319
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98يحى عزت على فريج29320

112.5يوسف السيد حطاوى محمد29321

134.5اسماء امين محمد عبدالمجيد29322

133.5االء كرم ابراهيم سعيد29323

132امنيه محمد فوزي ابوطاحون29324

133.5امنيه محمود ابراهيم عشيش29325

126امينه ابراهيم محمد عياد29326

99امينه احمد سعد عياد29327

129انجى هانى محمد سعيد29328

126.5جنات حسن محمد الجمال29329

134حنين محمد السيد محمد محمد29330

120.5رحمه حسن السيد زهران29331

134رحمه محمد عبدالمنعم عزب29332

133.5رحمه منصور محمود زيتون29333

122رنا السيد محمد السواق29334

122رنا محمد مصطفى عياد29335

120روان محمد محمد غالى29336

95.5ريم احمد متولى السواق29337

112.5ساره السعيد سالمه حسن29338

132سماهر محمد غانم غريب بدوى29339

131سها ماهر عمر قرع29340

117سوزان محمود السيد محمد29341

117شاهيناز رزق ابوالمكارم محمد29342

115شهد بركات محمد العوضى29343

108.5شهد كريم على المصرى29344

137شهد ياسر فريد ابوشعيشع29345

91شيماء محمد السيد فرج29346

108صفيه اسامه السيد فرج29347

133.5ضحى سعد مغازى عمر29348

86.5عزه حسام محمد غريب29349

73عطيات سالمه السعيد غالى29350

126.5غاده على على جلو29351

110.5فاتن سعد رزق درويش29352

112فيفى محمد قطب عشيش29353

127.5مريم احمد احمد على29354

82.5مريم شعبان عبدالعزبز الخواجه29355

109.5ملك هاشم محمد النيل29356

97.5منال احمد محمود الحفنى29357
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99نجاة مسعد السيد عمران29358

63.5ندا محمد محمد دشيشه29359

133.5ندى رضوان محمد عبيدى29360

111.5نورهان احمد احمد الحطاب29361

111.5نورهان حسن عبده ابوباشا29362

121.5نورهان نهاد محمود السماحى29363

119.5هاجر زغلول السيد العزبى29364

93هاجر سمير جميل السواق29365

137ياسمين عباس محمود سعيد29366

98.5احمد سميح احمد قدره29367

60احمد محمد السيد شرابى29368

85.5اشرف محمد عاطف الحفناوى29369

60.5انس ابراهيم مصطفى طوبار29370

116بشير جابر محمد عبداللطيف29371

90.5حسن محمد ابراهيم كالوى29372

127.5حماده حسن زكريا اليمنى29373

73حنفى محسن عطيه قطب29374

92سامح سامى محمد نوار29375

85.5صالح محمد على سيد احمد29376

130على عبدالهادى محمد السيد29377

114.5فتحى صالح محمد الشحات29378

129محمد احمد عبداللطيف والى29379

132محمد احمد محمد السيد29380

92.5محمد حمدى محمد الشحات29381

97محمد حمدى مسعد محمد29382

113محمد سالم يونس قدره29383

104.5محمد على ابراهيم طالوى29384

84محمد كمال محمد اليمنى29385

79.5محمد ياسر فتحى خليل29386

90محمد يونس محمد عاشور29387

87محمود حسين التهامى شرشير29388

98مصطفى محمود محمد سعيد29389

108.5يوسف محمد متولى السواق29390

104.5اسراء محمد جابر عبداللطيف29391

86اسماء خالد النادى محمد29392

130امل عبدالهادى حجازى طوبار29393

60اميره ابراهيم السعيد عباس29394

92.5ايمان غانم فتوح كالوى29395
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97دينا اشرف احمد على29396

81.5صابرين على عوض السماحى29397

100.5فاتن محمود عوض غانم29398

104.5فاطمه يونس محمود والى29399

94.5لمياء عابد محمد دشيشه29400

75منة هللا اسماعيل مصطفى شمس29401

93ندى فتحى محمد خليل29402

119نورهان طارق محمد السماحى29403

58.5والء خالد عبدالحى العشرى29404

70.5ابراهيم حسب هللا قطب عبدالونيس29405

99.5ابراهيم سعد محمد محمد ابوشعيشع29406

102ابراهيم طه السيد محمد محمد29407

104ابراهيم محمد ابراهيم علي29408

128.5احمد السيد عطيه عبدالنبي قطب29409

132.5احمد ربيع محمد محمد حشيش29410

74.5احمد شريف احمد عبدالعزيز29411

65احمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمد29412

131احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر29413

131.5احمد عبدالاله حسن عبدهللا بستان29414

123احمد على محمد على29415

110.5احمد مصطفي خليفه محمد29416

128.5احمد نشات محمد عبدالوهاب29417

74اسامه احمد عبدالعزيز عبدالعزيز29418

126اسالم وائل حمدي رمضان29419

89.5السيد محمد السيد عبدالخالق29420

71.5حامد سيد احمد سيد احمد حامد29421

118.5حسام وليد محمد القرضاوي29422

105.5حماده محمد عطيه الطرابلي29423

120رشاد بالل رشاد ابواالسعاد29424

46.5رضا حازم عبدالمعطى عبدالمجيدالشباسى29425

126زكي ايهاب زكي الزين محمد شراميط29426

89سامح عبدالعزيز سيد احمد حامد29427

39.5سعد احمد سعد طه29428

108.5سيد احمد كمال سيداحمد حامد29429

82.5طارق هاني شاكر احمد29430

93.5عبدالحميد ابراهيم يحي مرشدي29431

54عبدالرحمن احمد عراقي مرشدي29432

57.5عبدالرحمن السيد عبدالعزيز محمد بدر29433
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69.5عبدالرحمن السيد عبدالفتاح على29434

85.5عبدالرحمن سري رضا ابوالنجاه29435

90.5عبدالرحمن لملوم عبده محمد خليفه29436

82.5عبدالاله حمدين عبدالاله ابوزيدابوالعنين29437

98.5عبدهللا السيد خميس يوسف29438

70عبدهللا سري رضا ابوالنجاه29439

125عبدهللا مصباح عبدهللا مصباح29440

131عبدالوهاب بدير عبدالوهاب بدير29441

123عبده محمد عبده محمد ناصر29442

82عمار زناتي عباس محمد29443

90.5عمر محمود الوردانى محمد29444

105فتحي ابوالعنين برهامي عطيه29445

128.5محمد ابوالعنين ابوعجيلة عبدالحميد على29446

105.5محمد اشرف محمد ناصر29447

96.5محمد بدران سعد احمد29448

106.5محمد رزق سليمان على محمد29449

99.5محمد رسالن عبدالحميد شريف29450

127محمد سامح ياسين الشباسى29451

103محمد صبرى على محمد29452

98.5محمد عبدالوهاب اسماعيل ابراهيم29453

120.5محمد عصام السيد عبدالعال29454

97.5محمد علي ابوعجيله علي29455

56محمد غازى بحيرى سالم ابوغازى29456

85.5محمد ماهر سليمان علي29457

99.5محمد مجدى محمد احمد29458

127.5محمد نصر عبده محمد محمود29459

129.5محمد نصر محمد ابراهيم29460

85محمد وجية فكيه عبده محمد29461

119محمد وليد محمد عبدالوهاب القحماوى29462

94محمود احمد ابراهبم على29463

118.5محمود احمد الشحات مسعد29464

124.5محمود بهاء احمد محمود29465

116محمود عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالعزيز االسكندراني29466

125.5محمود عبدالمجيد محمد الشباسي29467

124محمود عزت جالل عبدالجليل29468

138.5محمود محمد سليمان على29469

109مصطفى ابراهيم السيد عبدربه29470

138ازهار عبدالونيس حسب عبدالونيس29471



كفرالشيخ1/27/2020

Page 764

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

109.5اسراء صبري بسيوني حسن29472

117.5اسراء عبدالخالق سيداحمد حامد29473

138.5اسماء ابراهيم السيد محمد29474

138.5اسماء زغلول محمد ابراهيم شلش29475

131اسماء عبداللة مسعد شحاته اسماعيل29476

135اسماء عماد فتحى ابراهيم29477

110.5اسماء مبروك الشاملى عبدالقادر29478

128اسماء نجيب عبدالعزيز عبداللطيف29479

126.5اسماء هانى على سيداحمد الدسوقى29480

110.5االء ابوزبد عبدالعزيز احمد29481

138.5االء عزيز خضر عبدالعزيزعلى29482

105الهام رضا علي محمد29483

137امنية محمد بسيوني حسن29484

111.5اميره رضا ابراهيم عباس29485

118.5انجي جمال محمد السنهوري29486

121اية محمد ابوالوفا احمد على29487

125ايمان سليمان ابراهيم ابواالسعاد29488

136ايناس ابراهيم نصر ابراهيم29489

137.5ايه رضا عبدالعليم جبرحسن29490

135ايه عبدالعاطي محسن قنديل29491

123.5ايه عيد سيد صبره29492

116.5ايه محمد محمد علي29493

114.5ايه محمد يونس محمد29494

106.5جميله رافت محمد ابراهيم29495

128.5حنان عطية مغازى عبدالجليل29496

111حنين سعد خليفة سعد29497

121.5خديجة محمد خليفة حسن29498

106رحمه هشام مصطفى حمد على29499

136روان مصباح ابوعجيلة عبدالحميد على29500

125ريهام احمد رجب مرشدي29501

130ساره اشرف ابراهبم السيد29502

84.5سعبده مصباح مصطفى فتح هللا29503

104.5سمحت ربيع شهاب على29504

116شروق جمال علي محمد29505

134.5شروق عصام علي على برجاس29506

125شرين زغلول طه سالمه29507

130.5شمس هاني فهيم محمد29508

113.5شهد عصام سعد طه29509
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135.5شهد محمد طه حسان29510

99.5شيماء ايمن عبدالعزيز على29511

108شيماء بدوي ابوزيد بدوي29512

94شيماء حمدى عبدالستار محمد29513

88شيماء محمد ابراهيم محمد عبدربه29514

86عبير الشحات عبدالسند ابوزيد29515

93غاده طلعت محمد يونس29516

123.5فاطمة شهاوي عبده احمد29517

138فاطمه السعيد عبدالفتاح علي29518

134.5نجالء الشحات بدر محمدعبدالباقى29519

94ندا عبدالعزيز الشحات عبدالمنعم29520

124.5ندا محمود ابراهيم على29521

102.5نداء السيد محمود الشباسي29522

120.5ندى اسماعيل عبدالصمد محمد29523

132ندى رجب ابراهيم محمد العتيقى29524

139ندى على رفعت احمد سالم29525

131ندى محمد فكرى ابوالفتوح29526

70نرمين عادل سمير سالم غازى29527

106.5نظله شحاته سليمان علي29528

138نورا رزق علي يحيي29529

100نورهان عبدالصمد السعيد عبدالصمد29530

111.5هاجر السعيد احمد التميمي29531

82هبه سعد جميل محمد29532

118.5هبه مجدي محمد القرضاوي29533

109.5هدبر بدران سراج الدبن غازى29534

101هدير السيد احمد اسماعيل29535

120هند عبدالقادر الشاملي29536

139.5هند على السيد محمد29537

97.5وسام ابراهيم عبدهللا احمد29538

119.5ياسمين جمعه جمعه عبدالفتاح29539

113.5ياسمين فتحي علي السيد29540

100.5ابراهيم ابراهيم عبدالرؤف محمد عيسى29541

82.5ابراهيم احمد عبدالستار محمد العناني29542

119ابراهيم السيد سيف اليزل محمد االشمونى29543

102.5ابراهيم رضا بدر عبدالجيد عبدالغفار29544

127.5ابراهيم عماد ابوزيد عبدالرازق على29545

121ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبدالنبي29546

137ابراهيم محمد اسماعيل السيد نورالدين29547
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117ابراهيم محمد حامد احمدسلوع29548

109.5ابراهيم محمد فتحي ابراهيم حسن شريف29549

118ابراهيم محمد فهيم محمود صالح29550

133.5ابراهيم ناجي محمد محمد هاشم29551

133.5ابراهيم ناصر محفوظ ابوزيد الحنفي29552

81ابوزيد ابراهيم ابوزيد عبدالرازق علي29553

131احمد ابراهيم صبرى حسين حسن لولو29554

60.5احمد احمد صادق رضوان29555

136احمد اسامه السيد عبدالحميد جمعة29556

97احمد اكرامي عبدالرازق سيداحمد هاشم29557

122احمد الحنفي محمدعلي اسماعيل29558

109احمد السيد علي علي حامد29559

88.5احمد سامي حامدين عبدهللا ابوعمر29560

123احمد سامي فتحي محمد اصيل29561

118.5احمد سوكارنو عطية سالمة ابراهيم29562

94احمد طارق احمد السيد نورالدين29563

124احمد عبدالحفيظ علي ابراهيم رفاعي29564

129احمد عبدالحميد بسيوني متولي علي29565

103احمد عبدالنبي مسعد هاشم29566

96احمد علي طه محمد عبدالرحمن29567

108احمد عماد عبدالعال سيد احمد نور الدين29568

107.5احمد عماد محسن احمد عبدالصمد29569

117.5احمد محمد السعيد السيد عبدالحميد29570

96احمد محمد السعيد محمد29571

77.5احمد محمد السيد عبدالجواد السيد29572

62احمد محمد السيد عبدالرازق ابراهيم29573

84.5احمد محمد طه الطبالوي29574

110احمد محمد علي علي العزبي29575

45.5احمد محمد محمد طه عبدالرحمن29576

101.5احمد مرجان عبدالعال حسن29577

87احمد مصطفى عبدالرازق كامل شتا29578

102.5احمد مصطفي محمد عبدالباري نور الدين29579

104احمد هشام صبحي السعيد29580

131احمد وائل ابراهيم عبدالحميدمحمدكمون29581

47.5احمد وليد علي احمد هاشم29582

89.5ادم محمد مختار عبدالرازق محمد الشريف29583

119.5اسامة حسام ابراهيم محمدهاشم29584

118اسامة حسني مطاوع مطاوع عبدالجليل29585
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112.5اسامة محمد  صابر عبدالرحمن عبدالرحمن29586

52.5اسامه مهران زين العجاج عبدالغني نور الدين29587

85.5اسالم محمد السيد السيد29588

93.5اسالم محمد الشاملي محمد29589

128اسالم نزيه محمود شبل شبل29590

133.5اسماعيل عبدالعزيز ابراهيم عبدالرازق هاشم29591

24.5اسماعيل محمد خيرهللا خيرهللا عبدهللا29592

136اشرف عصام محمد متولي الحجر29593

105البدرى محمد فتحى بدر فراج29594

131.5الحنفي محمد صبري محمد الحنفى29595

103السعيد محمود محمود خليفة الحنفي29596

103السيد عطية السيد محمد رزق شمس29597

102.5السيد محمد السيد محمد السيد نورالدين29598

89.5السيد وليد السيد عطية29599

78انس رمضان معوض ابراهيم29600

121.5ايمن اسماعيل عرفات بسيونى السماحى29601

114.5بركات خليفة السيد محمود29602

98.5بسيوني حامد بسيوني علي ابراهيم29603

117.5بالل محمد حسن محمد حسن29604

127.5بهاء السيد محمد احمدكمون29605

105.5بهجت تامر محمد محمود خليل29606

131جمال فتوح حلمي عبدالفتاح ابراهيم29607

103حازم عابد عابد السيد السيد صالح29608

61حازم عماد محمد الحنفي عوض29609

83حازم محمد السيد السيد29610

97.5حافظ محمد عبدالعزيز احمد احمد الحنفى29611

100حسام اسماعيل السيد السيد نورالدين29612

54حسام الدين اشرف محمد محمد احمد29613

124.5حسام عصام محمد محمد الشافعي29614

123حسن علي حسن محمد حسن29615

56.5حسن محمود حسن طه ابراهيم29616

130.5حسن هاني السعيد فرج29617

87.5حسين بدير حسين بدير محمد29618

130.5حسين هاني السعيد فرج29619

117حلمي محمد عبدالحليم سيداحمد ابراهيم29620

71.5حمادة ماهر ابوزيد خليفة29621

57.5حماده علي علي علي الحنفي29622

59.5حمدي عصام حمدي سالم29623
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126.5حنفي مرعي كامل حنفي مرعي29624

135خالد يوسف محمد عيد سرور29625

123.5دياب مدحت عبدالمنعم حسن دياب29626

109.5رامي سامي سيداحمد محمد عبدة29627

118.5رجب محمد علي علي السيد جلهوم29628

127.5رشاد ابراهيم رشاد ابوشعيشع29629

117.5رشوان ابراهيم محمد على مصطفى29630

115رضا الشحات سعدغازي عبدالفتاح29631

80.5سامي اشرف رشاد عبدالسالم محمد29632

106.5سعد سعد ابوالعينين محمود عبدالعال29633

20.5سفيان صالح السيد محمد صالح29634

79.5سمير علي محمد علي سعفان29635

117.5سمير محمد عبدالعزيز سرور هاشم29636

77سمير هاني سمير مختار عبدالعال29637

91.5شريف محمود علي علي ابراهيم29638

81.5شريف محي عثمان السيد محمد الرمادي29639

104.5شعبان هاني حسن السيد ابراهيم29640

93.5صالح علي عبدالعزيز صالح29641

123صبحي ايهاب سعد علي جلهوم29642

107.5صبري كامل حامد علي حامد29643

106صالح اشرف احمدالسيدمحمد عبدالرحمن هاشم29644

106عادل الشوادفي علي محمد اسماعيل29645

87.5عاطف محمد سالمة حسين سالمة29646

114عباس عبدالرحمن حسن محمد29647

132.5عباس محمد عباس حنفي محمود29648

89عبدالحليم ابراهيم عبدهللا مصطقى عفيفي29649

115.5عبدالحليم احمد علي محمد محمد اسماعيل29650

127.5عبدالحميد عباس عبدالحميد متولى على صالح29651

125عبدالحميد عمرو صبحي عبدالحميد هاشم29652

133عبدالحميد محمد عبدالحميد السيد عبدالحميد29653

62عبدالحميد محمد عبدالحميد مصطفى مرعى29654

85.5عبدالرحمن ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم محمد29655

133.5عبدالرحمن السيد علي علي سعيد29656

95عبدالرحمن بسيوني شلبي بسيوني حسن29657

132عبدالرحمن جمعة محمد بسيوني29658

133.5عبدالرحمن رجب محمد حمودة جلهوم29659

133عبدالرحمن رضا احمد محمد احمد29660

129.5عبدالرحمن عماد متولي يوسف محمد29661
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132عبدالرحمن مجدي عبدالمنعم هاشم29662

86.5عبدالرحمن محمد فتحى بدر فراج29663

84.5عبدالعزيز عادل محمد عبدالرحمن علي29664

102عبدالعزيز فتحي فتحي عبدالحميدجمعة29665

123.5عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالحميد الحمراوى29666

134.5عبدالعزيز محمود عبدالعزيز السعيد محمد هاشم29667

92عبدهللا احمد عبدهللا السيد احمد29668

112.5عبدهللا حسين محمد عبدالعال محمد29669

116عبدهللا حمادة عبدهللا محمد احمد29670

139عبدهللا عبدالباسط محمد احمدكمون29671

61عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا ابوالفتوح29672

98.5عبدهللا محمد احمد محمد الصعيدي29673

47عبدهللا وحيد محمد محمد نورالدين29674

113عبدالونيس نعيم عبدهللا عبدالعزيز29675

109.5عز الدين حسن عبدالعال محمد حسن29676

106عز الدين محمد علي هاشم29677

129عصام عالء عبده علي عبدالكريم29678

115.5عالء احمد صالح على البالم29679

74عالء السيد السيد عبدالجواد29680

64عالء هاني السعودي ابوالمكارم سالم29681

72علي السيد عطية علي علي الحنفي29682

64علي حميدة علي صالح علي29683

97علي رزق محمد عبدالرازق علي29684

112.5علي صبحي صبحي البنداري عالم29685

101علي عادل عبدالحميد مصطفي مرعي29686

115علي عبدالحليم محمدعبدالموجود محمد29687

54علي فاروق موسى غازي احمد29688

90.5علي محمد علي محمد على29689

129.5عماد اشرف محمد عبدالجواد احمد29690

136عماد عادل حلمي عبدهللا سعفان29691

116عماد محمد عبدالفتاح محمد سيداحمد29692

66عماد وليد شوقي حسن الجندي29693

114.5عمر احمد محمد احمد نورالدين29694

129عمر عبدالحميد عبدالمولى متولى على صالح29695

97.5عمر عبدالموجود عبدالموجود محمد طاجن29696

86.5عمر عماد طلعت فتح هللا محمد29697

131.5عمر محمد عبدهللا عبدالمجيد29698

90عمرو السيد السيد السيد بيلي29699
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125.5عمرو دياب متولي انور دياب29700

91.5غازي يسري عبدالصادق خيرهللا29701

99.5فؤاد جمال محمد محمد احمد سلطان29702

119.5فؤاد رضا محمد العتربي29703

37فارس رضا عبدالعظيم احمد محمد29704

122.5فارس فرج محمد عبدالجواد احمد29705

124فارس محمود محمود مصطفى بسيوني29706

108فريد صبري السيد علي عبدالحميد29707

113.5فضل هللا حجازي فضل هللا حجازي ابراهيم29708

126.5فضل هللا سعد فضل هللا حجازي ابراهيم29709

130فهيم محمد فهيم محمود صالح29710

70.5فوزي الشافعي عبدالفتاح الشافعي محمد29711

102فوزي قطب فوزي الشناوي29712

111كريم السيد فتحي عبدالحميد جمعة29713

90.5ماهر عبادة احمد احمد ابراهيم عمارة29714

109محمد ابراهيم ابراهيم محمد السيد صالح29715

127.5محمد ابراهيم احمد حماد عبدالمنعم29716

121محمد ابراهيم مبروك عبدالغني درغام29717

124محمد ابراهيم محمد ابراهيم سيداحمد صالح29718

130.5محمد احمد حمدان محمد فوده29719

131محمد احمد عبدالحميد السيد عبدالحميد29720

97محمد احمد عبدهللا مصطفي محمد29721

129محمد احمد محمود محمود حسنين29722

133.5محمد اسماعيل محمد ابوشعيشع مصطفى29723

102.5محمد السباعي جوده عبدهللا السباعي29724

125.5محمد السعيد فهيم على عوضين29725

133.5محمد السيد بسيوني متولي علي29726

110.5محمد السيد سليمان السيد محمد29727

108.5محمد الشاملي السعيد محمد اسماعيل29728

115محمد بهنسي عبدالعزيز خليفة الحنفي29729

122محمد جمال ابوالفتوح سعد زيتحار29730

124محمد حسانين محمد حسانين29731

136محمد حسن محمد احمد شرف الدين29732

135.5محمد حسن محمد حسن29733

101محمد حماده عبدالمطلب عبدالفتاح29734

124محمد حميدة محمدالسعيد علي صالح29735

117محمد خطاب احمد خطاب النجار29736

120.5محمد رضا علي علي ابراهيم29737
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132.5محمد رمضان فؤاد رمضان عبدالحميد29738

128محمد سامي صبره محجوب محمد29739

114محمد شوقي شوقي عبدالحميد الحمراوي29740

63.5محمد شوقي محمد صالح احمد29741

110محمد صبري عطا عبدالحميد29742

136محمد عبدالحميد متولي متولي السيد السواق29743

91محمد عبدالرازق ابراهيم محمد عبدة29744

130.5محمد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالرؤف29745

127محمد عبدالعزيز عبدالصادق خيرهللا عبدهللا29746

137محمد عبدالعزيز عبدالعزيز حافظ29747

132.5محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدهللا محمد29748

113محمد عبدالعزيز محمد عبدالقادر29749

57محمد عبدهللا محمد محمد29750

61.5محمد عبدالمقصود محمد عبدالقادر جمعه29751

128محمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالدايم29752

129.5محمد عبدالمنعم عبدهللا عبدالحى29753

129.5محمد عالء محمد عبدالرسول29754

102محمد علي امين محمد ملك29755

115محمد علي عطية ابراهيم29756

136.5محمد عماد محمد عبدالرسول حامد29757

95.5محمد فاروق صالح مصطفى شتا29758

111.5محمد فتح هللا محمد سعفان29759

114محمد فتحي جمعة عبدالحميد29760

67محمد فهيم هالل السيد عقل29761

116محمد متولي عبدالحليم محمد عبدالجليل29762

115محمد متولي محمد محمد عوض29763

100محمد محمد حامد الشرنوبي29764

93محمد محمد محمد الحسني محمد29765

98.5محمد محمود ابراهيم سيداحمد ابراهيم29766

66.5محمد محمود حامدين عيد هللا29767

89محمد محمود فؤاد محمد طاجن29768

87محمد مدحت سالم السيدصالح29769

56محمد مطاوع عبدالغني مطاوع29770

85محمد معاذ محمود محمود29771

124.5محمد مغازي فهمي الشباسي29772

99.5محمد ميمي ابراهيم محمد عيسي29773

65.5محمد هاني حسن السيد ابراهيم29774

68محمد ياسر اسماعيل السيد نورالدين29775
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57محمود احمد مسعود نورالدين29776

56محمود اكرامي صالح محمود ابوشنب29777

80.5محمود السيد متولي عبدالجليل29778

84محمود حسن عبدالسالم رضوان بهنسي29779

79محمود حسين صالح حسن علي29780

66.5محمود رضا محمد السيد منصور29781

121محمود زين العابدين غنيم محمد غنيم29782

93.5محمود عبدالحليم محمد قطب29783

79محمود عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز السقا29784

85محمود عبدهللا عبدالجليل عبدالهادى عبدالجليل29785

116محمود عالء ابوالسعود زغلول علي29786

72.5محمود عالء عبدالخاطر عبدالسند29787

87.5محمود علي سالم عيد سالم29788

98.5محمود علي عبدالفتاح ابراهيم محمد29789

125محمود عماد السيد محمد السيد29790

93محمود مبروك محمد حسانين درغام29791

125.5محمود محمد بسيوني متولي علي29792

132محمود محمد عبدالرحيم جمعة اسماعيل29793

70محمود محمد علي علي العزبي29794

115محمود محمد كيالني محمد رمضان29795

75محمود مطاوع مطاوع عبدالجليل29796

118.5محمود نظمي عبدهللا بسيوني حسن29797

133محمود هاشم محمد حسين محمد يوسف29798

127محمود هنداوى عبدالعال سيد احمد29799

120مرعى مصطفى مرعى مصطفى مرعى29800

124مصطفى احمد احمد ابراهيم عبدالجليل29801

118.5مصطفى جمعه فتحى امام العطار29802

106.5مصطفى رزق ابوزيد رزق ابوزيد29803

112.5مصطفى عبدالفتاح طه عبدالفتاح ابوغربية29804

131مصطفى محمد ابراهيم عبدالحميد29805

65مطاوع ابراهيم عبدالغني مطاوع29806

51مغازي حنفي مغازي مغازي محمد الحنفى29807

109.5نادر السعيد غازي علي غلة29808

106.5نبيل عبدالحليم حلمي عبدالحليم29809

118.5هاشم عبدالناصر عبدربه عبدالجواد السيد29810

130.5هاشم عماد علي عبدالرازق هاشم29811

127.5هاشم مصطفى جوهر محمد هاشم29812

125.5هاشم وائل السيد محمد هاشم29813
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119.5هاني عاطف خيري نصر الدين الشافعي29814

79هاني عصام جمعة محمد احمد29815

64وليد منصور السيدابراهيم موسي29816

53ياسر محمد احمد حامد متولي29817

124يوسف السيد محمد الرمادي29818

130يوسف رضا يوسف السيد محمود29819

102.5يوسف محسن عبداللطيف يوسف محمد ابوصالح29820

100.5يوسف محمد محمد اسماعيل مرعى29821

127.5يوسف مرعي عبدالحميد مصطفي29822

108.5يوسف هشام شعبان عرفه ابواليزيد29823

106.5ابتسام صبحي زغلول عبدالعال29824

73.5احالم محمود احمد هاشم29825

133اروى رضا رفعت جبر على29826

131.5اسراء السادات ممدوح على هاشم29827

135اسراء حسام الدين احمد متولي العتربي29828

137.5اسراء حسين عبدالفتاح ابراهيم سرحان29829

134اسراء عبدالباسط عثمان سعد29830

98.5اسراء عالء عبدهللا الشحات السيد29831

107.5اسراء محمد السيد السيد29832

79.5اسراء محمود عبدالمولي عبدالغني29833

132اسراء مراد محمد محمد على هاشم29834

114.5اسراء مروان احمد عبدالخالق الحنفى29835

132اسراء نعيم محروس عباس محروس29836

130اسراء نورالدين مبروك عبدالغني درغام29837

129اسماء ابوالسعود ابراهيم ابراهيم موسى29838

102.5اسماء اسامة حلمي محمود حسنين29839

90اسماء اسماعيل الشحات عبدهللا السيد29840

56اسماء جمال كرم علي سعيد29841

45اسماء رشدي محمود شبل محمد29842

68.5اسماء زغلول محمد احمد جباره29843

70اسماء زين العابدين زين الدين عبدالسالم29844

134.5اسماء سامي علي عيد29845

133اسماء سمير محمد كمال محمد29846

133اسماء عبدالحميد متولي انور دياب29847

105اسماء عبدالسالم عبدالمنصف عبدالفتاح29848

38.5اسماء عبدالالة محمد عثمان سيد احمد29849

124اسماء عبدالمنعم مبروك علي عبدالنبى29850

60اسماء عرفه سمير فتحي العطار29851
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139اسماء محمد عباس عبدالحميد هاشم29852

110اسماء محمد عبدالعزيز صالح علي صالح29853

41اسماء هاني بسيوني احمد عبدالجود29854

108.5اسماء وليد حسن مرسي29855

80.5اسماء ياسر سعيد الشحات سعيد29856

137.5اسماء يوسف شاكر حسين29857

80.5اعتماد عبدهللا محمد محمد ابراهيم29858

115.5االء ابراهيم سعد ابراهيم حشيش29859

131االء ابوالسعود شوقى زغلول29860

129.5االء حمدي عبدالموجود محمد عزالعرب29861

98.5االء صابر احمد قنبر29862

132االء محمد ندا عبدهللا عبدهللا29863

122االء نورالدين محمد احمد سيداحمد29864

128االء هاني ابراهيم السيد عبدهللا29865

136.5السيدة فرج حسن علي29866

102.5الشيماء خالد السيد علي السواق29867

52الشيماء رضا محمد عبدهللا الحنفى29868

115.5الهام مسعد محمد مسعد العزبي29869

125امال رضا رزق ابوزيد الحنفي29870

130.5اماني عباس شعبان شبل الحسني29871

80.5امل حسين رمضان سعد دراز29872

131امل سامي يونس محمد حامد29873

122.5امل عالء رمضان السيد محمد عبدالنبي29874

117امل محمد مطاوع زغلول عبدالرازق29875

140امل هشام عبدالهادى عبدالهادى عبدالجليل29876

99امنية السيد عبدالتواب محمد على29877

93امنية عادل محمد خضر ابراهيم29878

119.5امنيه محمود حسانين خليفه29879

131امنيه محمود فرج فرج على عبيد29880

89.5اموره عبدالرازق شرف علي السيد29881

113اميرة السيد عبدااله عبدااله بهنسى29882

111اميرة عبدالغنى محمد عبدالغنى على29883

116اميرة عالء دياب سالم دياب29884

131اميرة عوض فوزي عبدربة29885

139اميرة محمد محمد ابواليزيد كمون29886

92.5اميرة منصور غزال اسماعيل غنيم منصور29887

65.5اميره السيد عبدالحميد جوده29888

127.5اميره السيد محمد عبدالحميد جمال الدين29889
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89اميره رضا خيرهللا خيرهللا29890

124اميره عبدالحميد عبدهللا محمد جمعة29891

126اميره محمد محمد قطب فيود29892

94.5انوار حمادة محمد بدر فرج29893

64.5اية سمير محمد السيد محمد29894

67.5اية محمد محمد طه عبدالرحمن29895

131.5اية نصر عبدالحميد حسين ابراهيم29896

101.5اية نصر محمد قمرالدولة29897

110.5ايمان ابراهيم احمد ابراهيم الرفاعي29898

82.5ايمان احمد جاد احمد29899

99ايمان السيد عبدالاله عبدالاله بهنسى29900

108ايمان جمعة محمد عبدالسالم29901

81ايمان خميس احمد عبده محمد29902

44.5ايمان سمير احمد شحاتة29903

137ايمان صابر عبدالعزيز محمد السيد29904

122ايمان عاصم عبدالرحمن سرور هاشم29905

107.5ايمان عبدالحليم السيد علي سعفان29906

81.5ايمان عبدالحميد السيد علي السواق29907

101ايمان عبدالمجيد زغلول محمد احمد29908

129.5ايمان عماد عبدالمجيد عبدالمجيد عبدالبارى29909

136ايمان فوزى عبدالعزيز عبدالمقصود رمضان عبدالجليل29910

132ايمان لطفي رفعت جبر علي29911

128ايمان محمد عطية محمد احمد29912

134ايمان محمد مصطفي ابوالفتوح حسن29913

122.5ايمان مصطفي محمد اسماعيل مرعي29914

128ايه حامد السيد عبدالحميد29915

73.5ايه رضا محمد احمد الطيب29916

106ايه رمضان عطيه محمد محمد عطية29917

117ايه سالم السيد محمود محمد29918

96ايه سعد سعد سليمان جاب هللا29919

117ايه سلطان عرفة سلطان حجازى29920

139ايه صبري محمد بسيوني قطب29921

131.5ايه عنتر زين العابدين يوسف29922

138.5ايه محمد نورالدين حسانين درغام29923

132.5بثينة محمد محمد عبدالرسول29924

135بسملة طارق حميدة حمادة الحنفى29925

135بسمه السيد محمد محمد ابراهيم29926

135بسمه عبدالحميد صالح عبدالحميد29927
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120.5بسمه عبدهللا السيد علي محمد29928

132.5بسنت شاكر علي محمد عبدالرازق29929

135بشرى ابوشعيشع السيد ابوشعيشع29930

125.5جنة سامي عبدالفتاح الشافعي محمد29931

138جهاد محمد جمعة محمد سلطان29932

101حبيبة عبدالجواد عبدالرازق صقر29933

79حنان ابراهيم احمد محمد المنوفى29934

73حنان ابراهيم عطيه ابراهيم على29935

136.5حنان صالح سالم السيد صالح29936

88.5حنان ياسر عز الدين محمد نورالدين29937

124.5حنين ابراهيم ربيع عابدين علي29938

128.5حنين ابوالعطا بيلي عبدهللا29939

139حنين احمد ابراهيم عبدالقادر نورالدين29940

130حنين احمد احمد الشهاوي29941

127حنين االمير رمضان السيد عبدالنبي29942

137.5حنين زغلول فوزي ابوالفتوح29943

130حنين سامي احمد هاشم29944

127.5حنين عطية عبدالعزيز صالح على29945

126.5حنين عوض محمد السيد موسى29946

122.5حنين فهيم محمد فهيم علي هاشم29947

132حنين محمد حامد محمد الالفى29948

74.5حنين هاني خيري محمد محمد السقا29949

129خديجه علي فهيم علي عوضين29950

129خلود محمد صالح احمد احمد29951

130دعاء حمدى محمد حامدالدوانسى29952

130دنيا تامر زكريا سيداحمد عبدهللا29953

131دنيا حمادة ابراهيم عبدهللا الحنفى29954

119دنيا عبادة رمضان ابراهيم العوضى29955

28دنيا محمد محمد السيد بيلى29956

94.5دينا ابوزيد عبدالحميد عبدالعزيزعبدالعال29957

112دينا حسام السيد محمود ابوالعينين29958

104.5دينا عبدالعزيز محمد عبدالرحمن29959

70دينا عالء ابراهيم محمد السيد صالح29960

132.5دينا فهيم فهيم علي عوضين29961

133.5دينا محمد عبدالعزيز محمود محمد29962

126دينا محمد عطيه عبدالحميد نعيم29963

131راندا عبدالجواد عبدالجواد بهالي29964

91.5رانيا ابراهيم محمد ابراهيم العتربي29965
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133.5رانيا رضا ابراهيم عبدالرحمن29966

133.5رانيا محمد احمد محمد الحنفي29967

129.5رحاب ايمن محمد محمد مرعي29968

130.5رحاب منصور نصر جمال الدين29969

103رحان السيد راشد احمد احمد29970

96رحمة ابراهيم عبدالموجود محمد عزالعرب29971

133رحمة توفيق محمد احمد يوسف29972

109.5رحمه زغلول احمد عمر مبروك29973

135رحمه زغلول فرج فرج علي29974

72.5رشا حنفى ابراهيم خليل29975

131.5رشا محمد عباس مصطفى يوسف سرور هاشم29976

135.5رنا عبداللطيف امين ابراهيم محمد29977

117رنا محمد حمدان محمد فوده29978

132.5رنا محمد علي حميده صالح29979

118.5رهام وسام شاكر محمد محمد حامد29980

130روان احمد السيد الشافعي29981

123.5روان حاتم عبدالستار محمد غنيم صالح29982

104روان عبدالعزيز علي صالح علي29983

129.5روان عماد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم29984

111.5روضة عالء محمد احمد جاد29985

113.5روميساء رضا محمد السيد29986

116.5روميساء عبدالجواد اسماعيل فتحي عبدالجواد شهاب الدي29987

121رويدا ابراهيم محمد سيداحمد ابراهيم29988

134ريم رضا عباس عبدالعال سيداحمد29989

131.5ريهام عبدالسالم محمد السيد29990

71ريهام محمود احمد محمود عبدالعال29991

135.5سارة السيد سليمان السيد محمد29992

120سارة عثمان عبدالمقصود ابراهيم رفاعي29993

137ساره جمال السعيد السيد عبدالحميد29994

113.5ساره حامد احمد عارف29995

133ساره ماهر ابوالسعود زغلول29996

127ساره مرسي حسن عبدالغفار عبدالعال29997

133.5ساره ناصر حلمي عبدهللا سعفان29998

121.5سامية محمد حسن انور دياب29999

120.5سحر جالل هاشم عبدالعزيز30000

137.5سحر سالم محمد محمد سالم30001

123.5سحر عبدالجليل احمد احمد الكواتيحي30002

124سعا د حمادة نصر عبدالتواب احمد30003
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137سلمى ابراهيم رفقت هاشم30004

124.5سلمي عباس موسي عباس موسى30005

132.5سلمى عز الدين محمد محمد هاشم30006

102.5سلوى عبدالواحد يوسف محمد صالح30007

110.5سمر السيد علي حسين ابراهيم30008

98.5سمر رضا عبدالعزيز عبدالعال محمد30009

121سميرة سعد سعد غازي طاحون30010

79.5سهام عباس صالح حسن علي30011

115.5سهام موسى داود سليمان عطية30012

113.5سوزان ناصر ابراهيم محمد عبدالرحمن30013

121شاميه عثمان دياب محمد عثمان30014

114.5شهد ابراهيم محمود ابوشيب30015

119شهد ابوالسعود محمد زغلول30016

97شهد احمد احمد محمد احمد30017

105شهد احمد علي محمد علي30018

119شهد الشحات رشاد عبدالسالم خميس30019

104.5شهد تامر مصطفى كامل30020

130.5شهد جمال السيد عبدالعزيز30021

109شهد رضا سعد محمد بدوى30022

123.5شهد رضا فاروق عبدالغنى30023

96.5شهد رمضان جودة عبدهللا السباعي30024

122.5شهد صالح غنيم محمد غنيم30025

134شهد صبحي عبدالمحسن يوسف محمد صالح30026

128شهد عباس محمد يوسف يوسف سرور30027

98.5شهد عبدالحليم ابراهيم سيداحمد ابراهيم30028

127.5شهد عبدالحميد مصطفى جودة الحنفى30029

132.5شهد عبدالرسول محمد عبدالرسول الشاهد30030

105شهد عبدالعزيز عبدالرؤف الصاوي30031

131شهد عبدهللا مسعد السعيد عبدالنبي30032

112شهد علي الشوادفي احمد السيد30033

124.5شهد علي عبده علي عبدالكريم30034

40شهد عماد عبدالحميد بغدادي30035

134.5شهد كمال موسى محمد دسوقى30036

98شهد محمد سعد غازي عبدالفتاح30037

136شهد محمد صابر محمد على جلهوم30038

83.5شهد هاني ابراهيم احمد المنسى30039

126.5شيماء ابراهيم محمد زغلول عبدالرازق30040

131شيماء اشرف غنيم غنيم اسماعيل30041
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92.5شيماء سيد عبدهللا مبروك مبارك30042

121.5شيماء عاطف عبدالعال سيداحمد نورالدين30043

130.5شيماء عبدالرحمن طه محمد عبدالرحمن30044

128شيماء عبدالعزيز عبدالفتاح ابراهيم30045

87.5شيماء عبدالاله مجاهد مجاهد ابراهيم30046

93.5شيماء علي حمزة سيداحمد ابراهيم30047

101.5شيماء وصال مصطفي عامر30048

107عايدة عبدهللا احمد عبدهللا بيلى30049

62عزة علي حسن غنيم لولو30050

123عزة مصطفى نصر اسماعيل محمود30051

86.5علياء كمال كمال بغدادي شتا30052

55.5غادة الشحات بهجات عبدالستار غنيم30053

136.5فاتن محمود مصطفي محمود مصطفي30054

136فاتن يوسف شعبان عبدالمعطي السيد30055

131فاطمة حنفي عبدالسند مرسي30056

110.5فاطمة خالد حجاج عبدالستار30057

77.5فاطمة محمد ابوالعال محمد حسن30058

117فاطمه فريد فؤاد عليوه30059

130.5فرحة محمد محمد محمد احمد30060

127.5فورندا عبدالجليل حسني متولي عبدالجليل30061

138.5فوزيه محمد هاشم عبدالعزيزسرور30062

128.5كريمة سرور طه محمد عبدالرحمن30063

138لبنى احمد حنفي راشد احمد30064

113.5لمياء خالد محمد كمال محمد30065

122.5لمياء رضا دياب محمد محمد30066

132.5ليلى سالم سالم السيد صالح30067

138ليلى محمد عبدالعال احمد محمود30068

132لينه صالح زين العابدين يوسف30069

134مايسة السنوسي السيد السنوسي السيد30070

121.5مروه رضا محمد احمد الطيب30071

132.5مريم السعيد محمد محمد خميس30072

121.5مريم السيد محمد حمودة جلهوم30073

137.5مريم زغلول صابر محمد محمود الحداد30074

138مريم صفوت محمد محمد جلهوم30075

123.5مريم عادل محمد محمد ابوسالم30076

113.5مريم عبدالرازق حلمي عبدالرازق على هاشم30077

98مريم علي محمد فوزي عبدالمقصود30078

133مريم فوزي حسين زكي حسين30079
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135مريم كيندي محمود عيد محمود المكاوي30080

136مريم محمد عبدالمجيد عبدالغفار االخصاصي30081

97.5مريم هاشم محمد علي سيداحمد30082

77مريم ياسر محمد عبدالرحمن قاسم30083

123.5ملك ياسر محمد عبدالرازق حسن30084

106.5ملكه العدل على الدسوقى30085

124.5منار الخضري معوض ذاكي علي30086

94منار سعد محمد عبدالحميد جمال الدين30087

135منار محمد احمد عبدالخالق الحنفى30088

129.5منال مدحت السيد محمد يوسف30089

122.5منة عادل عبدالمولى متولى على صالح30090

115منةهللا عبدالرازق فهمي عبدالرازق الشياسى30091

97منةهللا على علي محمد شتا30092

134.5منى محمود السيد غباشي30093

86مها احمد حامد فريج احمد30094

128.5مها اشرف فتحي السيد علي30095

117مها صبرى عبدالجواد صبرى30096

132مي صبري سعد يوسف عبدالرحمن30097

76.5مى مبروك عبدالمحسن السيد ابوشنب30098

58ميرنا عبدالحليم محمد سالم شرشير30099

63.5نادية حمادة عبدالحميد محمد السيد30100

90نادية مصطفى السيد مصطفى شمس30101

96.5ناديه عابد محمد النحراوى30102

136.5ناهد راشد حنفي راشد30103

50.5نبيلة محمد محمد السيد عبدالرحيم30104

133نبيلة محمد محمد علي علي30105

98نبيلة هاشم حسن محمد السيد30106

136نجاة اشرف احمد علي حسن30107

82.5نجاة السيد عبدالعزيز السيدالشافعي30108

77.5نجاة مدحت احمد محمد عبدالرحمن30109

35نجالء الحنفي راشد خليفة الحنفي30110

80نجالء محمود سعد عبدالغفارعبدالعال30111

136.5ندا محمد السيد محمد هاشم30112

106.5نداء ايهاب علي محمد هاشم30113

118نداء محمود بسطويسي عبدالمولى بسطويسى30114

133ندي ابراهيم مصطفي ابراهيم30115

135.5ندي رزق حسين رزق30116

110ندى صبحى عبادة محمد عوضين30117
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112.5ندى عبدالعزيز جاب هللا سليمان جاب هللا30118

94نرجس رضا احمد محمد صالح30119

113.5نرمين ابراهيم فاروق محمد لولو30120

132نوال ناصر السعيد السعيد على صالح30121

134نور الهدي السيد الشحات السعيد لولو30122

122.5نور حميدة عبدالمولى متولي صالح30123

137نور هان ايمن عطوه علي عطوه30124

137.5نورا فؤاد محي الدين عبدالعال حسن30125

136نورا محمد محمد مسعد احمد فرحات30126

136نوران تامر بركات الشباسى30127

132.5نورهان احمد احمد هاشم30128

135نورهان السيد كامل السيد30129

119.5نورهان جالل فتحي السيد علي قاسم30130

93.5نورهان صبحي محمد عبدهللا محمد30131

107.5نورهان عبدالمولى خلف هللا حسنين30132

134نورهان عوض محمد سالم رحيم30133

91نورهان ياسر عبدالفتاح الشافعي محمد30134

111نورهان يونس اسماعيل محمد فوده30135

134نيرة منصور داود غنيم اسماعيل30136

136.5هاجر ابوالفتوح عبدالحميد السيد30137

110.5هاجر ابوزيد ابوزيد عبدالرازق محمد30138

119هاجر سعد السيد علي رزق30139

130هاجر شوقي السنوسى السيد ابوسعده30140

128.5هاجر محمد عبدالخالق محمد30141

108هاجر محمد محمد صالح احمد30142

119هاجر محمود عبدالعزيز محمود محمد30143

120.5هالة عبدالسالم علي عوضين على30144

104.5هبة ابراهيم عبدالستار ابراهيم عبدالقادر30145

120هبة هللا رشدي فوزي عبدالفتاح منصور30146

112.5هبة عبدالفتاح محمود محمد ابوسمرة30147

84هبة علي شعبان علي اسماعيل30148

136.5هبةهللا حسن حافظ محمد احمد30149

124.5هبه سعد محمود ابوالسعود الحنفي30150

103.5هدى السيد محمد فريد حجازي30151

117هدير صبحي احمد السيد السيد نورالدين30152

136.5هناء عباس محمد يوسف يوسف سرور30153

135هند عبدالوهاب سعد عبدالغفار30154

131هند مبروك عبدالعظيم عبدالرحمن عيسى30155
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23ورده رضا ابوالعنين احمد متولى30156

139.5وفاء احمد حمدين احمد اسماعيل شلتوت30157

132وفاء سامي الشحات السعيد لولو30158

136.5وفاء عبدالعاطي ابراهيم الشافعي30159

97وفاء عبدالعزيز حمدي سالم علي30160

92يارا احمد حسن طه ابراهيم30161

85.5يارا السيد عبدالعزيز السيد30162

41.5يارا حسن عبدالغفار عبدالعال30163

115.5يارا راجح كمال بغدادي شتا30164

113.5يارا كمال رزق محمد محمد30165

115يارا محمد عبدالرازق كامل شتا30166

136يارا محمد ميروك محمد عبدالرحمن30167

121يارا محمود السيد محمد عباس30168

137.5ياسمين حامد حمدين عمر مبروك30169

132ياسمين سيداحمد محمد سيداحمد30170

98ياسمين عبدالعزيز حامد محمود ابوالعنين30171

113.5ياسمين محمد عبدالفتاح احمد30172

107.5ياسمين محمد عثمان السيد محمد الرمادى30173

88ياسمين ياسر السعيد بسيوني30174

125.5ياسمينا عبدالحكيم علي محمد عبدالرازق30175

64.5ابراهيم حمدي ابراهيم محمد محمد30176

108.5ابراهيم عبدالرازق عبدالعزيز عبدالرازق الصعيدى30177

107.5احمد حسام عبدالستار محمد غنيم صالح30178

124.5احمد حمادة رزق عبدالفتاح سالم30179

100.5احمد رمضان عطيه محمد محمد عطية30180

83احمد عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح30181

48احمد عالء محمد عبدالفتاح سعد30182

87احمد محمد زكريا محمد30183

104.5احمد محمد محمد ابراهيم جمعة30184

108.5احمد محمد محمد احمد سلوع30185

79.5احمد محمد محمد عبدالعال الحنفى30186

115احمد محمد منير علي احمد30187

125اسامه ابراهيم حسن ابراهيم جمعة30188

72.5اشرف عالء محمد عبدالبارى تورالدين30189

129.5اشرف محمد عبدالعزيز دومة30190

62السيد السعيد بيلي عبدهللا بيلى30191

102.5المغربي السيد المغربي ابراهيم المغربى30192

91.5حمادة منصور محمد عبدالجواد صقر30193
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118.5حماده محمد محمد عبدالعزيز الكواتيحى30194

127حمدي احمد السعيد زغلول30195

31.5رشاد رجب رشوان ضيف هللا30196

122رضا قطب مصطفى علي البالم30197

112.5رضا محمد احمد محمد صالح30198

107زياد ناصر ابراهيم محمد عبدالرحمن30199

132.5سليمان جاب هللا جاب هللا سليمان جاب هللا30200

66.5سمير عبود ابوالسعود محمد30201

83.5سمير مسعد سمير محمد الغبارى30202

119.5سيداحمد فتحي سيداحمد سيد احمد ابراهيم30203

122شكر شكر نزيه شكر رزق30204

93.5صالح مسعد محمد ابوالفتوح بهنسى30205

76.5عباس محمد كامل عبدالعزيز30206

131.5عبدالجواد محمد عبدالجواد بوهالي30207

109.5عبدالحميد محمد عبدالنبى عبدالحميد محمد30208

110عبدالرحمن احمد السيد علي سعفان30209

121عبدالرحمن اشرف عبدالعزيز علي عبدالعزيز30210

123.5عبدالرحمن عصام السيد هاشم30211

79.5عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد عبدالدايم30212

105عبدالعزيز دومه عبدالعزيز دومة جاب هللا30213

87عالء عبدالعزيز محمد محمد عبدالعزيز30214

71.5عالء مفرح عبادة محمود حجازى30215

86.5علي محمد بهي الدين علي احمد30216

119.5عماد محمد رشاد موسى30217

76.5عمرو ابراهيم السيد محمد على30218

130عمرو سالم شعبان يونس30219

125عمرو محمد زكريا محمد عبدالهادى30220

99عمرو محمد عبدالسالم عبدالعظيم زقزوق30221

97.5فتحي محمد كامل عبدالعزيز30222

131.5محمد ابراهيم رمضان السعيد30223

101.5محمد اشرف عبدالعزيز دومة30224

115محمد السيد احمد ابراهيم منسى30225

79.5محمد السيد عبدالمنعم ابراهيم30226

127محمد انور السيد مسعد ابراهيم30227

122محمد بسيوني زكريا محمد عبدالهادى30228

75.5محمد جمال عبدالحميد محمد عبدالعزيز30229

88.5محمد راجح صالح راجح مصطفى30230

105محمد سعيد الشحات سعيد30231
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115محمد سمير عبدالفتاح حسن سالمة30232

85.5محمد صبري احمد سيداحمد هاشم30233

113.5محمد عطيه جمال الدين حسن عبدالحميد30234

93محمد علي فوزي علي محمد سرحان30235

102.5محمد عليوة السعيد السعيد على صالح30236

87محمد مسعد يوسف علي رزق30237

104محمد مصباح حامد محمود ابوالعنين30238

126.5محمد ممدوح بسيوني علي دومة30239

104محمد نعيم عبدالصمد محمد30240

101.5محمد هاشم جالل عبدالرازق محمد30241

109محمود عباس عامر موسى بهنسى30242

108محمود عبدالرحمن محمد عبدالرحمن30243

60.5محمود ماهر لطفي السعيد30244

86.5محمود مراد سعيد الشحات سعيد30245

136.5مصطفى سمير فتحي السعيد محمد30246

120.5مصطفى مجدي ابراهيم خضر ابرهيم30247

125مصطفى محمد محمود عبدالباسط30248

81هانى عادل محمد محمد محمد سالم30249

126هيثم عبدالجواد حلمي عبدالجواد30250

96يوسف محمد عامر موسى بهنسى30251

126احسان السيد عبدالعزيز دومة جاب هللا30252

126اسراء محمد دومة دومة عبدالرازق30253

127.5اسماء اسماعيل السيد محمد بندارى30254

105اسماء صابر فتح هللا عبدالفتاح طه30255

122.5االء ربيع السعيد جمعة30256

93اماني علي غازي غازي30257

96امل السيد السيد سعد عبدالرحمن30258

127.5اميرة محمد شعبان عبدالعاطي زامل30259

131.5ايمان السيد محمد صديق العزبى30260

86ايمان عبدالقادر عبدالقادر علي العزبى30261

76ايناس مسعود سعد عبدالرازق صقر30262

107.5ايه عبدالعزيز على سعفان30263

134.5بسمة رزق محمد رزق سعد30264

120.5بسمة نزية نزية شاكر رزق30265

129.5جهاد محمد خميس سليمان30266

106.5حنين يسري سعد عبدالرازق30267

81.5رانيا فاروق كمال محمد سعد30268

75سارة السيد عبدالمنعم ابراهيم دويدار30269
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115سحر حسين محمد اسماعيل صقر30270

122.5سومية رشاد كمال محمد سعد30271

106.5شهد عارف محمد السيد30272

89.5شهد محمد عبدالفتاح عبدالفتاح30273

122شيماء عرفات السيد اسماعيل30274

112.5فاطمة مسعود محمد الالفي30275

126.5مريم محمد مسعود الالفي جاب هللا30276

110.5منه عصام حسين رزق سعد30277

101مني رمضان امين محمد مصطفى30278

99مها عوض السيد محمد بندارى30279

126مي جمال محمود مصطفى شلبي30280

71ميادة سعد محمد سعد مصطفى30281

105.5هايدي رزق كمال محمد محمد30282

119هدير محمد محمد علي الغبارى30283

134هناء محمد سليمان الالفى جاب هللا30284

134.5ابراهيم محمد شمس الدين عنتر البحيرى30285

125احمد عبده احمد عبده30286

113.5احمد عطية عطية احمد الدبور30287

123.5احمد محمد احمد محمد سعد الدين30288

67احمد محمد عبدالحليم عمر حجازى30289

116احمد هانى جابر احمد عبدالحميد30290

98اسالم ربيع ربيع سعد مكاوى30291

129اسالم سعد عبدالسالم محمد عطيه30292

98.5اسماعيل مطاوع اسماعيل زغلول عبدالرازق30293

107.5السيد كامل السيد زاكى هلل30294

94.5السيد محمود متولى حسين االصبخ30295

95امين محمد عبدالوهاب يوسف هلل30296

110.5جمال اسامه الشحات عوض مجاهد30297

92.5حسن جمال على عطا على30298

120.5حمادة محروس شعبان عبدالعظيم حسن كشك30299

65راشد سالم محمد سالم عبدالعال30300

0رضا رضا محي الدين علي قنديل30301

103.5زياد اسامة محمد عبدالواحد ابوشهاوى30302

105.5زياد عبدالفتاح محمد يوسف هلل30303

70.5سامى سامى السيد محمد سرور30304

85.5ساهر محمد فتحى محمود عبدالمقصود30305

73سمير حمدي سعيد محمد سعد30306

72سمير سعيد كمال عبدالقادر30307
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116صبرى عباس فوزى يوسف30308

91.5عبدالحليم عبدالسالم عبدالحليم عمر حجازى30309

115.5على صالح محمد محمد ابراهيم30310

107عمار فريج السعيد محمد30311

101.5كريم عوضين عبدالحميد محمد عوضين30312

107.5محمد اسماعيل عبدالفتاح محمد ابوسعد30313

70.5محمد اشرف عباس عباس بوهالى30314

97محمد الفضالى فتحى عبدالعزيز الفضالى30315

79.5محمد بسام سالمه عبداللطيف محمد30316

94.5محمد جمعة احمد سالم30317

98.5محمد رضا السيد عبدالدايم حسن30318

88.5محمد صابر مصطفى السيد نور30319

108محمد عبدالحميد احمد عبدالفتاح اسماعيل شمس الدين30320

93.5محمد عبدالحميد شمس الدين عنتر البحيرى30321

88.5محمد عبدالمعطى محمد عبدالعظيم كشك30322

119.5محمد مبروك وجيه عبدالمعطى حسانين30323

80محمد محمد اسماعيل عبدالهادى جنادى30324

121محمد مصطفى على عبدالحميد مصطفى30325

60.5محمد نبوى محمد عبدالمجيد عطيه30326

97.5محمود سامى عبدالمعطى كشك30327

111.5محمود فرج ابوالخير ابراهيم متولى30328

61.5محمود فرجانى محى الدين محمد حسن30329

99مدحت مدحت عبدالونيس دومه30330

124.5مصطفى محمود مصطفى عبدالحميد مصطفى30331

112هشام حمدين محمد عبدالواحد30332

99.5يوسف على يوسف على شمس30333

98اسماء عماد محمد عبدالواحد محمد30334

103امال محمد محمد خضر ابراهيم30335

138امنية اسامه عبدالعليم شلبى30336

102.5ايمان الحسينى محمد عبدالجواد شوغى30337

115ايمان محمد مغازى الحنفى سليم30338

127.5ايه عبدالمنصف فتحى ابواليزيد رسالن30339

122جهاد السيد محمود على محمود30340

118.5حسناء حسن السيد عبدالحميد شاهين30341

107.5حنين عبدالحليم بسيونى محمد30342

121.5حوريه هانى عبدالمنعم محمد ابراهيم30343

126دينا سعد بسيونى محمد خضير30344

128.5رحمة رضا محمد اسماعيل قرع30345
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128.5ريم عبدهللا احمد يوسف30346

119سارة احمد محمد احمد رزق30347

108سارة خالد عبدالنبى شعبان حسن30348

111سارة محمد على السيد ابراهيم30349

95سماء راشد سعيد محمد30350

109شاهندا حمدى رمضان ابراهيم العوضى30351

107.5شهد ربيع عبدالنبى موسى شعبان30352

98شهد فايق عاشور محمد سعد30353

99.5شيماء ابراهيم فرج بسيونى الشناوى30354

127.5عبير محمد عبدالغنى محمد شبانه30355

135.5عزة خالد مصطفى احمد الصباغ30356

131عزيزة موافى محمد اسماعيل موافى30357

126فاتن هالل محمود اسماعيل خطاب30358

126فاطمة شعبان عبدالجليل على السخاوى30359

82.5فاطمة محمد عبدالفتاح محمد سعد30360

131.5فاطمة محمد محمود محمد محمود المغربى30361

99فرحانة حمدين عيسى سالم خميس30362

118.5لمياء تامر بسيونى بسيونى محمد خضير30363

126.5محاسن محمد الحسينى عبدالجواد30364

135مريم اسماعيل محمد اسماعيل محمد30365

136.5ملك على حسين على محمود30366

93.5منار يوسف محمد عبدالمقصود النجار30367

118.5نورهان محمد عطيه احمد الدبور30368

129نورهان محمود الشوادفى على محمود30369

72هدى صبحى الجالى اسماعيل محمد قرع30370

129.5هويدا عبدالعزيز السعيد الحنفى زيان30371

77.5وداد حسن محمد حسن على30372

131والء البسيونى ابوشتيه المتولى ابوشتيه30373

97.5ابراهيم ايمن ابراهيم السيد30374

56احمد اشرف عابد احمد الدسوقى30375

74احمد حسين عبده بيومى30376

134احمد رجب حامد محمد غازى30377

106احمد سعد فؤاد عبدالسميع30378

98احمد عوض السعيد توفيق30379

75.5احمد محمد الشاملى احمد30380

124احمد محمد عزت عبدالمطلب30381

136احمد محمد فهمى انيس30382

115.5احمد هانى زكى محمد30383
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138.5اسامه ابراهيم منجود ابرهيم سالم30384

137.5اسامه محمد فهمى انيس30385

125اسالم وليد محمد كامل30386

99اشرف رمضان محمد عبدالسالم30387

110اشرف سعد محمد بهجات30388

134السيد صالح السيد عبدالغنى30389

136جمال محمد السيد عبدالفتاح السيد30390

138.5حماده عادل عبدالمولى فنوح عطيه30391

84سالم ابراهيم رزق مغازى30392

133سامح على احمد على30393

73.5صبحى هانى عبدالسالم محمد30394

91عابد احمد عابد احمد30395

128.5عبدالرحمن احمد ابوالفتوح ابراهيم30396

119.5عبدالرحمن هانى محمد عبدالمعطى30397

138عبدهللا حسين منجود ابراهيم30398

122.5عبدهللا شبل محمد غنيم مرسى30399

84.5عبدهللا محمد عبدالسالم محمد بسيونى30400

122.5عبدهللا محمد عوض هللا احمد30401

130عبدهللا منير فوزى على محمد30402

113عبدهللا وليد عباس محروس محمد30403

101عصام محمد عوض هللا عبدالسميع30404

97عمادالدين عبدالسميع متولى عبدالسميع30405

129عمار احمد محمد محمد بسيونى30406

124.5عمر ادهم عبدالعزيز الدسوقى30407

83.5فارس سامح محمد عبدالسالم عبدالعظيم30408

85فتحى عيد فتحى عبدالعزيز30409

103.5محمد خالد على احمد30410

105محمد سعد عنبر احمد30411

120.5محمد شريف ابراهيم فتوح30412

111محمد عبدالرحيم عطيه رزق30413

109.5محمود اشرف حسنى عبدالمحسن30414

70.5محمود اشرف محمود عبدالعال30415

129محمود بشير فهمى محمد محمد30416

84محمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز30417

104.5محمود عوض محمد عبدهللا30418

95.5محمود منير السعيد جنيد30419

90مصطفى عوض ابوالفتوح حسن30420

130.5مصطفى محمد محمد عبدالحى30421
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64منير رضا محمد احمد الحديدى30422

70.5نادر محمد عبدالجليل محمد اسماعيل30423

80.5هانى محمد عيسوى عبدالرحيم30424

136.5اسماء خليل حامد خليل30425

127اسماء خيرى السعيد سليمان30426

121.5اسماء رضا عطوة احمد عبدالعزيز30427

122االء عصام فتحى حامد30428

136االء فتح هللا مبروك عبدالحميد30429

134.5امانى اشرف عوض عبدالنبى30430

138انجى عصام محمد فؤاد30431

126اية احمد السعيد جاب هللا30432

129ايه سمير محمود عبدالعال30433

135.5ايه طارق عابد عبدالمقصود30434

132ايه محمد بسيونى محمد على30435

122بسمة فايز كامل احمد مليحه30436

101بسمة محمد عادل فتوح30437

136حنين احمد حامد بهجات عطيه30438

134.5حنين فرحات احمد فؤاد عبدالسميع30439

131دنيا عوض محمد على احمد30440

135دينا طارق عبدالفتاح على سرور30441

125.5رحمة احمد محمد يحي احمد30442

129رحمه ابراهيم محمد ابراهيم عبدالنبى30443

124رحمه عالء مسعد محمود30444

124رحمه محمد محمد عبدالمعطى ابراهيم30445

130.5ريهام محمد كامل احمد30446

135سارة حسين منجود ابراهيم30447

130سارة شادى محمد السيد مهنى30448

133ساره عبدالباسط السيد محمد محمد30449

121ساره هانى سالم عبده احمد30450

131سوزان شريف مجاهد ابراهيم30451

129شهد خالد شعبان عوض30452

106شيماء عوض محمد عبدالسميع30453

108.5شيماء هانى فايز محمد محمد30454

88فرحة فتوح فؤاد عبدالسميع30455

126لمياء رافت محمد عبدالحميد سحلول30456

136.5مروة حسن منجود ابراهيم سالم30457

136منار سعد السيد على حسن30458

135منار عوض عبدالمولى محمد30459
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122.5منة الرحمن يسرى على ابراهيم30460

116منة هللا منير احمد محمود ابراهيم30461

134منه شريف جالل عبدالحافظ30462

134.5منى عبدالمعتمد صالح عبدالعال30463

70نجاح على عبدالفتاح على30464

120.5نجاه ياسر عبدالفتاح حسن30465

121ندى السيد سعد عبدالسميع30466

96.5ندى على عبدالجليل محمد اسماعيل30467

107.5ندى منير مهدى عوض30468

103نور حسام فرحات فؤاد30469

133.5هايدى سالم محمد طه30470

119هبه وليد محمد غنيم30471

117هدير محمد اسماعيل عبدالسالم30472

123.5هند محمد الشحات عبدالمولى ابراهيم30473

123.5وردة ابوالسعود احمد عبدالحميد30474

138.5ياسمين محمد جابر حامد عبدالغفار30475

73.5احمد حمدي ابراهيم عبدالرازق30476

60.5احمد محمد سعد عبدالهادي جتادي30477

126.5امين عيد عطية عيد محمد30478

80بهاء سلطان عريف مصطفى30479

73.5حسام محمد ابراهيم احمد القليني30480

71.5خليل طلحه محمود محمد عبدالحميد30481

114عبدهللا علي بدير سالم جنادي30482

123.5علي السعيد بدير عبدالحميد خليل30483

112مازن عبدالحميد سيد احمد محمد عيسى30484

74محمد احمد عبدالعزيز محمد هجرس30485

106محمد احمد محمود محمد سالمه30486

125.5محمد السيد مصطفى عنتر مصطفي30487

121محمد شفيق محمد عبدالوهاب30488

105محمد مرزوق محمد بركات عبدالرحمن30489

78نبيل مصطفي فرحات السيد الشنشوري30490

130.5اسراء عادل لطفي عبدالحميد داود30491

88.5امانى مسعد انور السيد30492

112.5ايمان حلمي محمد السيد بسطويسي30493

117بسنت محمد فتحي محمد بسطويسي الطرابلي30494

114.5جهاد خميس عبده خميس30495

102رودا محمد ابراهيم محمد السيد30496

103ساره عيد عبداللطيف عبدالفتاح عبدالكريم30497
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124.5سعيده عبدالعزيز متولي غلة30498

136شيماء عبدالمنعم عبدالهادي محمد ابوحسن30499

101.5مي عماد فرحات عبدهللا30500

135مياده هاني الشحات سعد حسن30501

96.5ابراهيم محمد ابراهيم شفيق30502

89.5احمد ابراهيم انور السنهوري30503

122.5احمد ابراهيم موسى اسماعيل ابوعيشه30504

114احمد السيد عبدالواحد السيد30505

108احمد عنتر فيصل عبدالقادر سنوسى30506

98.5احمد فرحات محمد اسماعيل الروينى30507

103.5احمد كامل عبدالعليم الروينى30508

115.5احمد محمد احمد محمد الكناني30509

127.5احمد منصور طه حامد30510

126.5احمد وفيق على حسن الكفورى30511

123.5اسالم فارس محمد على السودانى30512

90امير شريف جاب هللا محمد30513

110انس رجب سالم احمد شلبي30514

101ايمن ياسر ممدوح على اسماعيل30515

31حمد مصطفى حمد محمد30516

122حمدى وليد ابوالمكارم زكى ابوالمكارم30517

105ريان رافت شعبان عبدالوهاب عطا هللا30518

123ضياء الدسوقى عبدالعزيز عيسى30519

129عبدالرحمن بسيونى وهبه جوده عوض30520

131عبدهللا عبدالعزيز محمد اسماعيل الرويني30521

117.5عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم متولى30522

137عرفه السعيد عطية ابراهيم30523

138عمار اشرف سعد عبدالهادي جنادي30524

55.5عوض محمد امين عبداللطيف30525

124فارس محمد صبحى فرج غزال30526

122فارس محمد عبيد محمد العدوى30527

127كريم محمد احمد محمد اسماعيل30528

62.5كريم محمد متولى احمد30529

123.5متيم محمد عبدالعليم محمد30530

115محمد اسماعيل محمد خميس30531

132.5محمد السيد حسين ابراهيم زايد30532

118.5محمد ايمن حسن فهيم ابوعيشة30533

136محمد حسن مراد حسن على30534

100.5محمد رضا السيد محمد مسيوغة30535
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127.5محمد رضا عبدالغفار بديرعبدالغفار30536

138محمد سالم عبدالحميد احمد الكناني30537

130محمد سالم على حسن الكنانى30538

129.5محمد سالمه محمد اسماعيل الرويني30539

137.5محمد عرفه عطية ابراهيم الشرقاوى30540

134.5محمد عزت سالم احمد الروينى30541

136محمد عزت فهيم ابوعيشه30542

133محمد هانى محمد مصطفى السنوسى30543

136محمد وليد فهمي محمد جنادي30544

73محمد وليد محمد ابراهيم ماضى30545

130.5محمود اسامه رشوان محمود سليمان30546

129محمود السعيد محسوب بهجات محمد30547

64.5محمود محمد حسن عدوى30548

107.5محمود محمد عامر عبدالحميد30549

132.5محمود محمد عبدالمنعم حسن ابوالخير30550

134.5محمود هاني السعيد السيد خميس30551

136.5مصطفى ابراهيم ابراهيم شبل30552

125مصطفى احمد ابراهيم حسن عطا هللا30553

126مصطفى السيد احمد محمد مصطفى30554

98.5مصطفي زكي حمد محمد محمد30555

125.5مصطفى على مصطفى الكنانى30556

119نبيل عماد مصطفى احمد القليتي30557

124هادى محمد بدوي مهني عمر30558

105هادى محمد رفاعى عبدالجواد30559

108وليد حمدى على ابراهيم يوسف30560

130ياسين محمد مرشدى ابوعيشه30561

127.5يوسف عبدالحميد عبدالفتاح احمد عبدالحليم30562

127.5ابرار حسن موسى ابوعيشة30563

134.5اسماء ابوبكر عبدالحميد الكنانى30564

133اسماء شكرى رشاد ابوعيشه30565

111.5االء عبدالسالم عبدالعال عبدالستار30566

137.5االء محمد اسماعيل عبدالعليم الروينى30567

137.5امل حلمي محمد عبدالرؤف عبدالجواد30568

138.5امل عماد عبدالعزيز ابراهيم حسين30569

117امنية ايمن يحيي احمد يوسف30570

124اميرة اسماعيل علي نبوي مصطفى30571

114ايمان ايمن محمد سيداحمد على حجازى30572

117ايمان خالد عبدالعزيز حسن ابوعيشه30573
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116.5ايمان عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالوهاب30574

91.5ايمان وليد محمد محمد سيد احمد30575

122.5ايه رجب عبدالمجيد الكافورى30576

139.5ايه طارق محمد محمد مسيوغة30577

129.5ايه عبدالملك مصطفى حسن الكناني30578

115.5بسمله الخطيب عبدالمقصود هالل30579

109بسمه محمد جاب هللا محمد30580

139.5تقي محمد عبدالسالم محمد الرويني30581

139حبيبه عادل ابوالفتوح الكنانى30582

133.5دعاء محمود السيد يوسف30583

110دنيا محمد محمد ابراهيم عفيفى30584

82رنا الشحات غريب بدير عمار30585

135ريهام عصام عبدالعزيز احمد الروينى30586

124سالي علي عبدالعزيز الكناني30587

95ساميه عوض رشوان ضيف عبدالمجيد30588

131.5سماح السيد سالم الشافعي30589

120شاهندا كرم غازي علي الراعي30590

127.5فرحة على احمد ابراهيم يوسف30591

125.5ليلى عبدالوهاب عبدالفتاح حسن عطاهللا30592

136.5مريم على عبدالحميد على ابوعيشه30593

129منار احمد عبدالمطلب الشناوي الخامي30594

128منه مبروك زكي ابواليزيدمحمد شهاب30595

128مها فتحي محمود الخطيب30596

125.5ندى ايمن عبدالمقصود هالل30597

106نسمه موسى انور موسى السنهوري30598

138نها عرفه فرج على الصباغ30599

139نورهان سعدهللا عبدالمنعم متولى الكنانى30600

130.5هبه محمد عامر عبدالحميد30601

135.5هناء عبدالمنعم امين علي البري30602

98.5ياسمين هشام عوض عبده على30603

118احمد محمد فتحى عابدين عبدالعاطى30604

120حسام رمضان عبدالفتاح فتح هللا الدسوقى30605

131حسام فرج رزق فرج عبدهللا30606

102حسين احمد عبدهللا عبدالحميد30607

88حلمى عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز30608

124رمضان فكرى فوزي رمضان30609

130عبدالحميد سالم عبدالحميد سالم عبدالعزيز30610

120محمد راضى ممدوح بسيونى النورى30611
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101.5محمد عرفه شحاته بسيونى حسن30612

129.5محمود السيد محمود بريك محمد30613

120.5محمود عبدالسالم محمد عبدالسالم غزال30614

112.5محمود محمد ابراهيم محمد قنديل30615

94.5محمود محمد محمود على السيد حسين30616

113.5مصطفى اسماعيل حسن حسن الجبالى30617

85مصطفى مختار ابراهيم على السيد30618

81.5مصطفى ممدوح بسيونى على متولى30619

87موسى جالل عبدالعال عبدالعاطى محمد30620

94.5ياسر رمضان فوزى رمضان30621

133اسراء فريد جالل حسن ابراهيم30622

108االء رمضان السيد عبدالعاطى30623

125.5امل شوقى صادق السيد متولى30624

112.5ايه عبدالرحمن حسين عبدالحميد30625

130ايه مختار فوزى بسيونى حسن30626

105.5ريهام محمود محمد عبدالفتاح شادى30627

96.5سارة عالء رشاد عبدالوهاب عطاهللا30628

101سماح مسلم ابواليزيد عبدهللا فرج30629

120سنابل حمدين حامد عبدالحميد سالم30630

130.5شهد عبدالوهاب سعد عبدالوهاب عطاهللا30631

133فاتن بريك محمد بريك محمد30632

122.5منى السيد محمد محمد الزهيرى30633

134.5ميرنا وليد عبدالحميد فتح هللا قنديل30634

107ندى عبدالرازق السيد عبدالرازق محمد30635

105هناء محمود محمد عبدالفتاح شادى30636

126.5ياسمين خالد ابراهيم احمد مصطفى30637

71.5احمد ابراهيم محمد عبدالخالق30638

96.5احمد عادل محمود احمد30639

102.5احمد عيد سعد السعيد احمد30640

112احمد ياسر عبدهللا عطيه30641

122الزيات احمد محمد محمد ابراهيم30642

109السيد سعد السيد على سالمان30643

117زياد ياسر محمد ابراهيم30644

126سعد احمد سعد منصور ابراهيم30645

112عبدالحميد عمر عبدالحميد عمر مبروك30646

132.5عبدهللا محمد الشحات عبدهللا30647

133.5عبدهللا محمد محمد راغب السعداوى30648

117على محمد يحيى عبدالغفار30649
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100عمر سعد محمد محمد منصور30650

131عمر نصر عطا منصور30651

116فارس ياسر محمد ابراهيم30652

106.5ماجد كمال عبدالقادر منصور فرج30653

99.5محمد احمد على عبدالعزيز30654

87محمد فؤاد فوزى عبدالعال العوضى30655

130محمد نسيم محمد عبدالغنى30656

129.5اسراء ابراهيم احمد عبدالحميدالغنام30657

130اسماء عبدالنبى ابراهيم اسماعيل30658

137االء بدوى محروس بسيونى سعد30659

137ايمان محمد محمد عبدالهادي30660

139ايمان مهدى موسى حسن عبدالغفار30661

131ايه سامي رمضان عبدالعال على30662

137ايه شعبان عوض عبدالرازق الحنفى30663

137جهاد جمال محمد عبدالهادي30664

139حنين احمد صالح محمدالشافعي30665

136.5دعاء عالء عبدالحي مغنم30666

124ريهام عماد محمد ابراهيم الطنطاوى30667

131سعيدة محمد عبدالرحمن عبدالهادى30668

123.5شاهندا خالد عبدالباسط محمود محمد30669

134.5شاهندا محمد محمد محمد ابراهيم30670

131.5شهد هاني عبدهللا عبدالعال30671

84شيماء السعيد جمعة احمد بسطويسي30672

136فاطمه جمال محمد عبدالهادي30673

133.5لبنى احمد عبدالحميد عمرمبروك30674

119منه هللا اسماعيل عبدالغني احمد محمد30675

135.5منه طه محمد عبدالعزبزابراهيم30676

135منه محسن حمدي طعيمة30677

120.5نسمه حمدى بسيونى على مرسى30678

134.5احمد اسامه عبدالمولي ابراهيم احمدى30679

73.5احمد السيد اسماعيل ابوالفتوح30680

78.5احمد عبدالحميد عبدالرؤف بسطويسي30681

69.5احمد عطيه زايد موسى فرج30682

94احمد فايد بسيوني محمد احمد30683

99حافظ على على عبدالسالم الجوهرى30684

82خالد محمد عبدالستار مغازي30685

70.5رضا محمد بيلى بيلى بسيونى30686

119سعد رضا على عبده على30687



كفرالشيخ1/27/2020

Page 796

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

100.5عبدهللا محمد محمد السيد زايد30688

103عطيه سمير عطيه عبدالرحمن30689

84على محمد على محمد السعيد30690

61.5على موسى عبدالحميد سالمه30691

102.5مؤمن محمد عيد محمد محمد30692

93.5محمد انور زكريا محمد بسيونى30693

93.5محمد على احمد على فرج30694

127محمود السيد فتحي الصاوى30695

82.5محمود انور سالمه عبدالجواد30696

75.5هيثم ناصر فهمى عبداللطيف احمد30697

93.5امنيه توفيق فوزى متولى احمد ابراهيم30698

88.5اميره يوسرى عبداللطيف احمد احمد30699

86.5ايمان زكرى زكريا عبدالحليم30700

97ايناس فؤاد ابراهيم عبده الرمادى30701

129.5ايه حمدين صابر محمد خفاجى30702

117ايه صالح ابواليزيد محمد شهاب30703

113بسمه وليد يوسف محمد الصاوى30704

131حنين عبدالنبى على عبدالنبى30705

126داليا حمدين ذكى ابوالفتوح30706

111داليا صبرى فوزى متولى30707

80.5سماح زكريا عبدالرؤف عبدالحليم مبروك30708

90سهيله سمير محمد عبده على30709

101.5شاهندا عبدالسالم رزق عبده30710

126صفاء عالء رزق ابراهيم زايد30711

117عبير عبدالغفار حسن عبدالغفار30712

110فاتن محمد السيد سالمه ابوعجيله30713

119.5ليلى ابراهيم سعد حسن الصاوى30714

105مروه حسن محمد حسن السيد30715

130نادره ابوالمعاطى سعد فريد احمد30716

27.5ناهد احمد احمد الطنطاوى30717

95.5نجالء فتحى احمد محمد يوسف30718

39ورده احمد سعد الشرقاوى30719

42ابراهيم شريف حسن عبدالحميد30720

51.5ابراهيم عبدالحميد محمد عبدالحميد30721

103.5ابراهيم محمد السيد البحيرى30722

104احمد جاد محمد محمود محمد30723

87احمد عطا عبدالونيس عبدالمقصود30724

126.5احمد ناجى احمد عوض العوضى30725
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70.5انس محمد محمد محمد ابوالفتوح30726

118.5حسان مندور حسان عبدالمقصود عبدالسميع30727

50راضى محمد السيد البحيرى30728

118شهير محمد شهير عبدالفتاح مندور30729

43صابر محمد شعبان هنداوى عامر30730

32.5عبدالرحمن مصطفى مصطفى احمد بكر30731

25.5عبدالسالم محمد متولى عبدالسالم30732

108.5عبدهللا ماجد على ابراهيم خضر30733

40.5عبدالمنعم نبيل ذكريا عبده30734

71على رضا كمال السيدعلى30735

37على محمود على احمد البحيرى30736

34عمرو كمال الزاهى ابراهيم30737

134.5محمد ابراهيم يوسف احمد على30738

108محمد اسماعيل ابوالنضر مرسى30739

131محمد اكرم سالم احمد يوسف جاد30740

114.5محمد حسام محمد محمد30741

93.5محمد صابر محمد على محمد القصاص30742

136محمد عوض احمد عوض العوضى30743

96.5محمد فرحات عنتر مرسى عبدالحليم30744

86محمود احمد عبدالحميد البحيري ساطور30745

103محمود محمد العوضى محمد30746

136.5اسماء عزيز نافع عبدالمقصود30747

131االء عبدالفتاح برهامى عبدالفتاح مندور30748

106.5امل عاطف شوقى محمد احمد30749

97.5اموره محمد فضيل عبدالعال30750

116.5اميره ايمن محمد محمود محمد جاد30751

132اميره تامر يحى سعد البالصى30752

62بسمله سيف مؤمن سيد احمد النادى30753

100.5دينا عبدالفتاح عبدالحميد محمود نعيم30754

99.5دينا محمد منصور سيد احمد منصور30755

112.5رحاب حماده مصباح عبدالمولى بسطويسى30756

134.5روان حبيب يوسف يوسف العتربي30757

103ساره سعد سعد محمود نعيم30758

128.5شيماء السيد فتح هللا عبدالجواد على30759

102.5غاده اشرف عاطف محمد احمد30760

82مروه زعتر محمد احمد زعتر30761

68مريم محب عاطف محمد احمد العوضى30762

86نبيله احمد محب احمد30763
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75ندى حسنى محمد عبدالعزيز احمد البحيرى30764

125.5نورا منصان عنتر مرسي مرسى30765

119.5هاجر احمد عباس محمد احمد30766

131هدير محمد عزت عبدالحميد شلبى30767

135.5وداد عماد سمير نبوى محمد30768

115ابراهيم باسم شعبان اسماعيل على30769

121احمد السعيد السيد عبدالعزيز سليمان30770

109احمد الشحات عبدالونيس شبل اللبودى30771

118.5احمد عبدالعاطي السيد عبدالعاطي عبدالرحمن30772

109.5احمد على هيبه على علوان30773

131احمد وائل جمال عطيه الصنفاوى30774

119.5اسالم سامح صالح ابراهيم خليفة30775

122.5حسين احمد حسين احمد زيدان30776

133زياد رمضان سالم الشحات احمد30777

97.5سالم صبرى سالم اسماعيل على30778

122عبدهللا محمد رجب رجب غله30779

128.5عمار احمد السيد غازي خطاب30780

115.5عمار خالد عبدالحفيط عبدالحميد عامر30781

125.5عمرو عماد نبوى محمد سالمة30782

98.5فتحى سامح محمد محمد مراد30783

131محمد ابراهيم السيد عبدالعاطى عبدالرحمن30784

117محمد اكرم عبدالونيس محمود سليمان الوحش30785

110محمد حمدي محمد محمد العشرى30786

111محمد سمير فتحي علي عبدالعاطى30787

86.5محمد عبدالنبى عبدالحميد محمد الهطيل30788

93محمد عصام عبدربه سالم الصنفاوى30789

102محمد وليد زغلول السيد عطيه غله30790

111.5محمود جمال السيد عبدالعزيز سليمان سالمة30791

105.5محمود مجدى هيبة علي محمود علوان30792

94.5مصطفى شعبان جالل ابراهيم محمد30793

129.5يوسف حامدين السيد عبدالعاطي عبدالرحمن30794

93اسماء طه شعبان طه ابراهيم30795

132اسماء فتوح عبدالحميد السيد غله30796

122االء ابوبكر يوسف محمد موسى طلحة30797

134االء مجدي الراعي حجازي محمد30798

140االء ياسر كامل عثمان الجوهرى30799

136.5ايمان باهر ابراهيم عثمان حسن الجوهرى30800

137ايمان عطيه السيد غازي خطاب30801
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125ايه احمد محمد محمود على30802

128.5ايه السيد مصطفي محمد السيد غله30803

132.5حليمه مصطفي رمضان مصطفي زيدان30804

137حنين عماد ابراهيم محمد ابراهيم غله30805

114.5دعاء اشرف احمد رمضان عبدالحليم30806

120.5دعاء علي صالح علي صالح30807

110.5دنيا رضا صالح الدين اسماعيل محمد30808

128.5زينب صبحى ابراهيم طه ريحاب30809

126.5سمر عبدالرحمن محمد الحسيني على عطا30810

116سميره عبدالعاطى حامد محمد العشرى30811

138.5شهد هاني صابر راغب محمد السعداوي30812

129.5شيماء محمد رجب عبدالعزيزاحمد30813

137.5صفاء اسماعيل مصطفي عبدالعاطي احمد هاشم30814

80.5مايسه احمد سليمان رويقه سليمان30815

129مريم اسامه علي علي موسى30816

87منه هللا شعبان عبدالعزيز محمد حماده30817

136.5منى نصر فرج عبدالرحمن عبدالغفار30818

136.5نرمين طارق رجب ربيع القرضاوى30819

137هاجر مصطفي زيدان مصطفي زيدان30820

137.5هدير صبحى حسانين احمد زيدان30821

108.5وفاء صابر احمد رشاد خفاجه30822

108.5احمد السيد السيد حسان السيد30823

111.5احمد راضى محمد عبدالجواد30824

128.5احمد سمير ناجح عبدالعزيز اسماعيل30825

131.5احمد فضل عبدالقادر فضل عبدالقادر30826

123.5احمد محمد عبدالسالم عبدالجيد30827

134.52احمد مختار السيد احمدمحمد30828

121احمد ياسر فوزى درويش البربرى30829

111.5السيد كيالنى عبدالعزيز محمد30830

85امير صبحى على جوده30831

130باسم سموكه معداوى محمد غازى30832

126توفيق فتحى عبدالعظيم توفيق سعيد30833

117ساهر وليد ابراهيم على عامر30834

120سعد وائل سعد عبدالعليم القصاص30835

120.5طارق محمد السيد جباره السيد30836

132عبدالرحمن بهاء اسماعيل الداعى30837

60عبدالرحمن رضا فرج محمود غنيم30838

113.5عبدالرحمن منتصر محمد منشاوى30839
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122.5عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز حسن راضى30840

128عبدهللا هشام محمد شفيق بسطويسى30841

125.5عزت محمد عزت نصر30842

114.5فؤاد احمد احمد محمد الجندى30843

59فؤاد محمد فتحى عبدالوهاب30844

63.5فارس ثروت محمد عبدالمجيد عبدهللا30845

98فارس عيد عابدين محمد عبدالحميد30846

122مبروك السيد مبروك عبدالعزيز30847

52.5محمد السعيد مغازى محمد مصطفى30848

114.5محمد بسيونى حسين محمد على30849

115.5محمد حسام محمد عبدالستار راضى30850

105محمد حسين عبدالمعطى مرسى30851

102محمد ساهر عزوز متولى30852

136محمد سعد محمد كامل على30853

130محمد شعبان عبدالستار محمد عامر30854

132.5محمد صبحى مرعى محمد ابوزيد30855

114محمد فكرى احمد سعفان احمد30856

104محمد مبروك عبدالعزيز مرشدى عبدهللا30857

134.5محمد محمد شحاته عبدربه صالح30858

126.5محمد مدحت طه اسماعيل عكاشه30859

132محمد ياسر محمد على موسى30860

129محمود الشوادفى عبده طه عبدالحق30861

63.5محمود بدير سالم احمد شلبى30862

133محمود حلمى زيدان عبدالقادر الغبيسى30863

100محمود حمدى بيومى عباس القلينى30864

115محمود طه عبدالنيى محمود غنيم30865

132.5محمود محمد ابراهيم جمعه جنيدى30866

135.5محمود محمد احمد محمد على الجندى30867

133محمود محمد محمد محمد بسيونى30868

126مصطفى محمد ابوالفتوح عبدالستار راضى30869

132مصطفى محمود عبداللطيف رزق30870

130معتزباهلل الحسينى شحاته محمد30871

138اسراء عبدالحميد محمد عبدالحميد جنيدى30872

134اسماء محب عبدالقادر فضل عبدالقادر30873

125.5اسماء نسيم عبدالرازق جوده30874

77.5امل امين رمضان عبدالفتاح السيد30875

134.5امل بهجات صبرى بهجات محمد30876

137امنيه عبده ابراهيم جمعه جنيدى30877
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131.5امنيه هانى محمدطلبه مرشدى30878

138.5اميره خالد موسى احمد ابراهيم30879

73.5بسمه فتحى عبدالمولى عيد الجمال30880

135جنه محمود صابر محمود محمود30881

127.5حبيبه صبحى سعد عبدالخالق30882

133حبيبه عادل محمد على حيدر30883

128حنين رشدى السيد طلحه30884

106.5حنين رمضان ابراهيم محمد30885

133.5حنين مجدى شكرى زكى جمعه عالم30886

130.5حنين محمد عبدالهادى يوسف عبدالوهاب30887

100.5رانيا ابراهيم معداوى محمد غازى30888

135رحمه رشوان عبدالعاطى عبدهللا على30889

95روناء رشاد بركات عبدالعزيز30890

107ريهام سامى واصف عبدالعال30891

126.5ساره رمضان ايراهيم عقل30892

135.5ساره هانى ابراهيم بخيت السودانى30893

117.5سالى السعيد جالل محمد عبدالواحد30894

112.5سالى محمود فوزى درويش30895

134سماح اشرف موسى على موسى30896

136.5سمر محمد عبدهللا عبدالقادر محمد30897

128سوزان رضا عطيه عبيده محمد مطاوع30898

95.5شيماء عبدالقادر عبدالجواد محمد ابوزايد30899

134عايده وليد ابراهيم على عامر30900

135عزيزه نجم على جوده سيداحمد30901

131.5عفاف صبحى اسماعيل سعد حيدر30902

118فاديه رضا محمد قنديل محمد30903

79.5فاطمه السيد الدسوقى السيد البحيرى30904

138فاطمه عبده السيد محمد جاد30905

138.5ليلى عكاشه طه اسماعيل عكاشه30906

135مريم عماد محمد غريب على30907

86.5مريم محمد اسماعيل ابراهيم عبدالعاطى30908

125.5منة هللا لبيب موسى على موسى30909

125مها احمد عبدهللا هاشم العربى30910

139مى محمد عبداللطيف رزق محمد30911

136نداء حلمى بسيونى عبدهللا على30912

138.5نورهان هانى عزوز متولى محمد30913

122هاجر خالد محمد مرسى فايد30914

116.5هاجر سالم محى الدين محمد ابوزيد30915
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139.5هاجر شعبان عبدالستار محمد عامر30916

135.5هدى صبرى مصباح عبدالحميد محمد30917

132.5هدى هشام عبدالقادر فضل عبدالقادر30918

55.5هند يحيى عطيه السيد خفاجى30919

130وفاء ابراهيم السعيد ابراهيم بخيت30920

61ياسمين عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز30921

135ياسمينا بشرى رشاد طلب متولى30922

60احمد عبدهللا احمد عباس محمد30923

94احمد محرم عطيه غازي بقلول30924

114حسين عالء حسين السيد حمد30925

102.5رضا عبدالعزيز مبروك عبدالعزيز30926

108عبدالحميد الشحات محمد السيد حمد30927

133محمد ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل30928

105.5محمد ايمن محمد صادق البنهاوى30929

124محمد حسن عبدالعزيز حسن30930

32محمد خالد الشحات محمد خيرهللا30931

102محمد رضا محمد محمد محمد 30932

116.5محمد سامي محمد توفيق حسن30933

105.5محمد ضياء الدين محمد الشناوى محمد30934

117.5محمد عبده زكى حسن عبدهللا30935

60مصطفى سليمان السعيد عطية30936

128امل عبدالحميد محمد السيد30937

127.5بسمة محمد احمد محمد على30938

92حنان كرم فتحى عبدالوهاب المهدى30939

136رنيم مصطفى محمد  مصطفى رضوان30940

114.5سارة الشحات سعد احمد اسماعيل30941

134.5سماح عبدالمنعم عبدالمجيد حسن ظاظا30942

127.5شروق ذكاء عبدالرحمن محمد30943

121مريم محمد احمد عبدالباسط30944

121.5منة  سعد فؤاد الشناوى30945

114مى محمد بهجات سالمة30946

133نورهان ابوالنصر عزت ابراهيم محمد30947

133.5هايدي عبدهللا عبدالمجيد حسن ظاظا30948

71.5ابراهيم اشرف سعيد عبدالغني30949

138.5ابراهيم سعد زين العابدين محمد خفاجي30950

78.5ابراهيم عبدالعزيز سعد عبدالعزيز منصور30951

128.5ابراهيم علي محمد عبدالفتاح عبدالجواد30952

93ابراهيم مجدي ابراهيم رمضان سعفان30953
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132.5ابراهيم مصطفى مصطفى محمد بكير30954

93.5احمد احمد علي موسي محمد الوكيل30955

136احمد اشرف عبدالمنعم عبدالجواد حسن30956

138.5احمد ايهاب عوض بسطويسي30957

132.5احمد جنادي عبدالواحد السيد30958

53احمد حمدي زكي عبدالكريم هنداوي30959

58.5احمد رمضان عبدالمعبود طه منولي30960

134احمد شريف بسيوني علي مرسي30961

117احمد صبري احمد عبده غنيم30962

80احمد عبدالرحمن علي بسيوني الشريف30963

78احمد عبدالواحد السيد عبدالواحد30964

76.5احمد ماهر علي محمد الوحش30965

7احمد محمد السيد محمد نصار30966

58احمد محمد سعد السيد درويش30967

58احمد محمد عبدالقادر عبدهللا الشاذلي30968

111.5احمد محمد عبدالمقصود عبدالسالم الظن30969

102.5احمد محمد محمود حافظ المنجودى30970

135.5احمد محمد مدح محمد عبدالقادر الجبالي30971

107.5احمد محمد مصطفى عبدالقادرالحصرى30972

97.5اسامه طارق رزق مصطفى عطية30973

82اسالم هاني سيد احمد عبدالشافي سيد احمد30974

78اشرف سند احمد علي احمد امام30975

102.5الزبير زيدان عبدالمجيد البناوي30976

85السيد كمال السيد محمد علي30977

48السيد محمود السيد احمد احمدالجحش30978

95.5انس سامي السعيد الدسوقي عبدالنبي30979

125.5انس نبيل حلمي عبدالكريم هنداوي30980

131.5ايمن محمد غازي غازي محمد سالمة30981

93.5بالل على الشحات على عبدالجواد30982

85.5بالل محمد صدقي عبداللطيف الشافعي30983

56جالل عماد شحاته ابوشعله30984

86حسام محمد محمد علي بركات30985

78.5حمدي فوزي مصطفي عبدالرحمن كرشه30986

133.5خالد السيد غازي غازي محمد سالمة30987

106.5خيري محمود محمد محمد هنداوي30988

126.5رامي اشرف غازي عبدالفتاح شادي30989

62زياد سامح مسعد مصطفى نور الدين30990

82زياد وليد السيد السعيد احمد30991
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83سعيد عبدالرحمن محمود عبدالرحمن سالمة30992

129شريف شريف على بسيونى الشريف30993

117صابر الحسين انصاري محمود عبدالحميد30994

92.5طارق محمد عبدالحي سعد عبدالعاطي30995

77.5طه رمزي عبداللطيف محمود نعيم30996

114عبدالحميد سعيد عبدالحميد صديق الطباخ30997

96عبدالحميد شوقي عبدالحميد محمود مرعي30998

111عبدالرحمن احمد عبدالحليم السيد عبدالرحمن30999

63.5عبدالرحمن السباعي احمد السباعي سليمان31000

67.5عبدالرحمن السيد المحمدي محمد ابويوسف31001

76عبدالرحمن رضا محمد ابراهيم محمد31002

79.5عبدالرحمن عزت احمد محمد هنداوى31003

128عبدالرحمن عالء الدين علي عباس علي31004

114.5عبدالرحمن محمد زين العابدين محمد خفاجي31005

95عبدالرحمن مختار عابدين عبدالقادر الشرقاوى31006

68عبدالرحمن وائل انور عبدالحميد عامر31007

87.5عبدالعزيز السيد عبدالعزيز السيد محمد31008

111.5عبدهللا باسم كمال رمضان سعفان31009

85.5عبدهللا حامد عبدالمنعم اسماعيل النمر31010

111عبدهللا خالد عبدهللا عباس الفار31011

85عبدهللا خالد محمد رشاد عبدالرؤف31012

73عبدهللا صالح بسيوني صالح حسن31013

117.5عبدهللا عبدالحميد عثمان على عبدهللا31014

53.5عبدهللا محمد ابراهيم سالم31015

51عبدهللا محمد عبدالقوى ريحان31016

104.5عبدهللا محمد محمد احمد محمد زعيه31017

81.5عبدالمنعم عماد عبدالمنعم طلبة صالح31018

94.5عبدالواحد عبدهللا محمد عبدالواحد الفقي31019

68.5علي السيد عيد احمد االلفي31020

55علي مصطفى محمد سعفان ابراهيم31021

103عماد طايل مصطفى محمد مصطفى كليب31022

108عماد عبدالفتاح ذكي عبدالمحسن عبدالباري31023

112.5عمار على عطية على  علىالبناوى31024

55.5عمر صبرى محمد عبدالعزيزصالح31025

92عمر عفيفى محمد عفيفى جودة31026

75عمر مختار السيد جمعه السيد31027

60.5عمرو محمد ابوالنصر عامر احمد عيد31028

58.5فارس ابراهيم عبدالعزيز سعفان ابراهيم31029
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133فارس عصام محمد مصطفي منصور31030

44فارس محمد عبدالغني عبدالحفيظ الفار31031

135.5فارس محمد فتحي عبده شاهين31032

98فارس مصطفى عبدالرافع محمد الوكيل31033

88.5فارس هاني محمد موسى حاجين31034

114.5كريم رضا محمد محمود على31035

116مؤمن محمود عبدالخالق محمد البهي31036

68.5محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم درويش31037

98.5محمد ابراهيم اسماعيل عبدالمنعم خطاب31038

132.5محمد ابراهيم عبدالبصير بيومي شبانه31039

135محمد ابراهيم عبدهللا سليمان السيد31040

117.5محمد احمد بسيوني علي البديوي31041

128محمد احمد رزق شعبان قطب31042

55محمد احمد عبدهللا احمد فرج31043

127محمد احمد محمد بدوى دويدار31044

119محمد اسماعيل عبدالعظيم محمد على نصار31045

90محمد اشرف عبدالعزيز ابراهيم علي31046

90محمد السعيد محمود رمضان عوض31047

100محمد السيد عبدالخالق محمد البهي31048

88محمد السيد لبيب على نصار31049

107.5محمد ايمن السيد عبدالرازق اسماعيل31050

75محمد جمعه رمضان محمد السيد31051

112.5محمد حمدي ذكي علي ابوالعنين جمعه31052

83.5محمد خالد عطيه كردي عطيه31053

101محمد رضا سعد محمد عبدالعال31054

70محمد صبري عبدربه علي31055

102محمد عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعزيز البحراوي31056

98محمد عبدالموجود عبدالرازق عبدالمقصودعليمى31057

98محمد عز الدين سعيد على نصار31058

99.5محمد علي هالل محمد هالل31059

89.5محمد عماد عبدالحكيم محمد مرعى31060

56.5محمد عيد عبدالفتاح محمود نعيم31061

123.5محمد فرج علي عبدالمحسن عبدالباري الفار31062

106محمد كرم زكريا عطية حشو31063

90.5محمد مجدي محمد علي النقاش31064

135محمد محمد صابر يوسف عبدهللا31065

85.5محمد محمد فؤاد رشاد خفاجه31066

104.5محمد محمود محمد رشاد عبدالرؤف31067
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95محمد مصطفى عبدالحليم السيد عبدالرحمن31068

124محمد مصطفى عبدهللا على شحاته31069

122محمد وليد عوض ابراهيم السيد عبدالهادى31070

137.5محمد ياسر محمد صالح علي محمد منصور31071

115محمود ايمن مرسي مهدي دويدار31072

80.5محمود رجب احمد احمد عطيه31073

52محمود رضا عبدالمعبود طه جوده31074

81.5محمود سالمة محمد مصطفى حطب31075

129.5محمود صبري محمود السباعي القصراوي31076

117.5محمود عاطف عبدالحميد عبداللطيف الفار31077

115.5محمود عبدهللا محمد عبدالواحد الفقي31078

73محمود عماشه عبدالغني عبدالكريم هيبه31079

68.5محمود محمد عبدالغني عبيد عبدالجليل31080

76.5محمود مصطفى رشاد متولى محمد عيد31081

88.5محمود مصطفى محمود زايد متولي31082

103محمود ناصر عبدالعاطى جبر31083

59مصطفى احمد محمد احمد زعية31084

81.5مصطفى محمد طه محمد محمد31085

104مصطفى محمد مصطفى الدمرداش منصور31086

134.5معاذ ادم محمود احمد احمد31087

136.5ممدوح عالء ممدوح محمد ورداني31088

124نادر بدر هالل محمد هالل31089

95.5نادر فتوح محمد عيسوي علي ابوريه31090

129.5نبيل عبدالسالم محمود عثمان فتح هللا31091

132.5نعيم السعيد احمد محمد نعيم31092

71وسيم اشرف مرزوق محمد حسن31093

118.5اروى السيد عبدالمنعم عبدالجواد حسن31094

139اروى شعبان عبدالمقصود محمد ابراهيم31095

107اسراء السيد محمد حسن السحيتى31096

119.5اسراء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالجواد31097

121.5اسراء عيد اسماعيل احمد عفيفي الفقي31098

138اسراء محمد منصور محمد محمد منصور31099

93اسالم عصام عبدالونيس بريك عبدالجليل31100

77اسماء احمد السيد احمد نعيم31101

110.5اسماء جمعه شريف منصور صالح31102

116.5اسماء عبدالناصر محمد محمد الفار31103

110اسماء يسرى عبدهللا سليمان السيد31104

124االء عبدالعزيز احمد عبدالعزيزجمعه31105
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84االء عوف حسن عبدالحميد احمد ابوشاهين31106

103.5االء ياسر عبداللطيف شعبان المدلع31107

123الهام مختار عبده ابوالنجا شلبي31108

87.5اماني ابراهيم غريب ابراهيم خليفه31109

64.5اماني محمد عبدالعزيز عبدالرازق نعيم31110

123.5امنيه عبدالوهاب مصطفي الدمرداش منصور31111

69.5اميره جمال عبدالمعبود طه جوده31112

103.5اية عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالعاطى سعفان31113

136.5اية محمد السيد عبدالواحد محمد31114

66.5ايناس كساب خليفة محمد كساب31115

41.5ايه ابراهيم ابراهيم ابراهيم درويش31116

138ايه احمد محمد سعد منصور31117

74.5ايه الغريب محمد محمد محمود31118

138.5ايه جمال احمد محمود سالم31119

119.5ايه سامح عبدالستار محمد الحجر31120

87.5ايه مجدى ربيع سعد مكاوى31121

85.5ايه محمد مصطفي محمد مصطفي31122

136بسنت عابد سعيد محمد هنداوي31123

87.5بسينه مصطفي فتوح عبدهللا محمد31124

137جهاد احمد مصطفى محمد احمد31125

133حبيبة عبدالباسط رمزى مصطفى صالح31126

130حبيبه اشرف محمود زكريا الشهاوي31127

123حبيبه عبدالغفار عبدالهادي محمد بكر31128

107.5حبيبه فرج السباعي السباعي القصراوي31129

94.5حبيبه مجدي فوزي محمد عبدهللا31130

108.5حبيبه وائل احمد مرسى مهدي دويدار31131

110حنان اشرف عابدين عبدالمطلب31132

87.5حنين السيد عيد احمد االلفي31133

136.5حنين حلمي كامل ابراهيم محمد سالمه31134

87حنين خليفه غريب ابراهيم خليفه31135

120حنين عز الدين غمري زيدان31136

129خلود ابراهيم علي حسن ريحان31137

67.5خلود جمال محروس ابراهيم محمد نعيم31138

100.5خلود صبري الدسوقي عبدالرحمن حطب31139

110.5داليا فوزي ابراهيم غطاس طياب31140

112.5داليا محمد علي احمد علي سعد31141

129دعاء سعيد فتحى محمد قاسم31142

137دعاء صالح بسيونى مليجى الحصرى31143
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128دعاء عبدالناصر محمد محمد الفار31144

104دنيا صبري علي علي الكيالني31145

126.5دينا ابراهيم سالم محمد الحلفاوي31146

136رانيا سعد عبدالخالق محمد البهي31147

65رحمة سعد محمد عفيفى31148

137.5رقيه اشرف فتحى احمد البهنساوى31149

118.5روضة عبدالمنعم عثمان حسن سليمان31150

110.5ريحاب خالد سعد مغازي غازي علي31151

135زهراء شعبان عبدالرحمن علي بركات31152

124.5زينب شكرى على محمد على الشافعى31153

137.5سارة جمال محمود محمد منصور31154

78.5ساره احمد حسام الدين محمد31155

101ساره اشرف عبدالحميد صديق الطباخ31156

57ساره صبري فوزي محمد عبدهللا31157

115.5ساره محمد ابراهيم شبل ابراهيم اللبودى31158

130.5ساره محمد علي محمد سليم31159

76.5سعاد وائل انور عبدالحميد عامر31160

136.5سلمى خالد الشحات عبدالفتاح الشين31161

135سلمى عبدالعزيز محمد عامر31162

137سلمى قدرى محمد على جامع31163

128سلمى كمال غريب ابراهيم خليفه31164

139.5سلمي ياسر محمد مصطفي زيدان31165

96سمر خالد محمد رشاد عبدالرؤف31166

119سهيلة ابراهيم محمد زيدان البربرى31167

83سهيله السيد حسن مرعي31168

118سهيله كمال مصطفى شحاته حطب31169

83.5سهيله محمد محمد عبدالحميد حطب31170

92.5شروق احمد فتحي عبدالغني جاد31171

127شروق سليمان عطية على البناوى31172

115شروق عاصم مرسي مهدي دويدار31173

135.5شروق عماد حلمي محمد احمد بدر31174

125شهد اسامه طنطاوي طنطاوي جمعه31175

120شهد ايمن محمد محجوب سالم الديب31176

122.5شهد سعيد فؤاد عبدالغني حمد شلبي31177

98شهد طاهر سعد علي زيدان31178

75شهد على عبدالوهاب بهنسى رمضان31179

129.5شهد مصطفى محمد مصطفى عماره31180

89شيماء ابراهيم مصطفى خليل31181
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124شيماء خالد عبدهللا البحراوي31182

121شيماء رافت احمد عبدالنبى خليفة31183

118شيماء رافت شوقي عبدالمقصود سعفان31184

36.5شيماء فرج عنتر عبدالرازق نعيم31185

117شيماء محمد احمد عبدالحميد شاهين31186

96شيماء محمد عبدالمحسن محمد عبدالوهاب31187

115.5عائشة حسن محمد علي حسن الكيالني31188

76عائشه احمد نور الدين ابراهيم هزو31189

137عبير سالمة محمد على رمضان31190

95فاطمة مصطفى الشحات فهيم قايض31191

128فاطمه السيد بسيوني علي متولي31192

91لبنى احمد محمد محمد منصور31193

96لقاء صبري سعد احمد ابراهيم البيومي31194

73.5ماجده علي مهدي علي جوده31195

133مريم ياسر احمد محمد فايد31196

131.5ملك اسماعيل متولي مصطفي عصر31197

137.5منار صبري يوسف حسين سعد الدين31198

84.5منار عبدالرحمن محمد عبدالمجيد محمد عبدهللا31199

77منه هللا محمود فتحى محمود  مصطفىعمارة31200

136منه مصطفى عبدالمولى على احمد امام31201

85.5منى محمود فتحى حسن جبريل31202

138.5مي محمد ذكي محمد عبدالدايم31203

86مياده محمد احمد السيد محمد31204

131ميار شعبان يوسف عبدالقوي العسيلي31205

56نانسي ابراهيم فرج محمد31206

51نجالء فتحي ابراهيم الشبيني31207

139ندى ابراهيم عبدهللا عبدالفتاح عبدالباري الفار31208

102.5ندى بسيونى على بسيونى الشريف31209

97ندى رضا مرسى مهدى دويدار31210

137.5ندى سامح عبدالحميد السيد مرعى31211

126ندى عبدهللا عبدالحميد سليمان31212

139.5ندى محمد زين محمد الحلفاوي31213

116.5نسمه عماد عبدالعظيم خليل االبشيهى31214

112.5نورا امين احمد هاشم احمد محرم31215

135.5نورا هاني نمر مصطفي النمر31216

69.5نورهان جابر عبدالعزيز غنيم حسن31217

94نورهان علي عبدالعزيز سالم الكيالني31218

127نيره عمار السباعي السباعي القصراوي31219
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112نيفين فوزي ابراهيم غطاس طياب31220

139هاجر جمال محمود محمد منصور31221

96هاجر رمضان غنيم عبده غنيم31222

139هاجر سعيد محمد علي المليجي31223

127هاجر سمير سمير زاهر الغلبان31224

92.5هاجر صبحي محمد علي سالمة31225

100.5هاجر عبدالسميع فتحي عبدالسميع شاهين31226

89.5هدير محمد سعد علي زيدان31227

88هناء نعيم عبدالغفار سليمان تعيلب31228

135وفاء محمد عدلى حامد زكى31229

52.5يارا مصطفي ابراهيم محمد بهنساوي31230

129.5ياسمين السيد محمد السيد الفقي31231

113ياسمين شرف كمال شرف  الدين مغازى31232

101.5ياسمين محمد عبدالرحمن احمد اللبودي31233

80ياسمين محمد عبدهللا محمود صالح31234

117.5ياسمين هاني فتحي محمد غباشي عامر31235

135احمد ابوزيد ربيع على محمد ربيع31236

54.5احمد محمد محروس قطب حواش31237

87.5احمد هانى حسنى ابوطالب يوسف31238

100.5سالم مجدي سالم محجوب سالم الديب31239

70عبدالرحمن سيد احمد عبدالحميد سيد احمد قريطنه31240

31عمار سيد احمد السيد سيد احمد زايد31241

61متولي عاطف محمد متولي عيد31242

63.5محمد خالد منشاوي متولي محمد31243

68.5محمد رزق عبدالفتاح محمد سليمان31244

49مصطفى وليد مصطفى سالم زايد31245

125.5اسماء محمد خيري محروس ابراهيم ربيع31246

124.5ايمان امين محمد محروس ابراهيم31247

63حبيبه مدحت محمد احمد عطيه31248

104راندا ياسر على محمود حسن جاد31249

113عبير علي اسماعيل محمد عصر31250

96.5فاطمه عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز عطيه31251

101.5ملك السيد مهدي محمود كليب31252

87منار علي يوسف علي محمود31253

58.5نسمه سعد فتوح عبدالهادي الزيات31254

106.5هانم اشرف عبدالهادي السيد غازي31255

137صبحي محمود صبحي احمد الشاذلي31256

125عبدهللا سعد محمد عباس سالم بدر31257
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137.5علي عماد حمدي محمد حسين31258

70اسراء محمد محمد احمد31259

66.5اسماء محمد عبدالحميد جابر عبدهللا الشاذلي31260

45داليا نصر محمد احمد31261

101دينا عبدهللا فتحي احمد خير هللا31262

69.5دينا محمد عادل محمد حسن السحيتي31263

92.5شروق ابراهيم محمد احمد خير هللا31264

85.5نشوى محمود عبدالغني عبدالحفيظ الفار31265

77هاله سعد محمد احمد31266

66.5هند فرج ذكي الوكيل31267

128.5ابراهيم السيد احمد عبدالعاطي السيد31268

79.5احمد السيد محمود على31269

108احمد توفيق محمود محمود حجازى31270

114.5احمد جمعه عبدالوهاب توفيق محمود31271

121.5احمد عابد رشدى عيد عبدالواحد31272

128احمد على عبدهللا محمود عاشور31273

120.5احمد محمد ابوزيد محمد زكرى31274

135.5احمد محمد حمدين ابراهيم31275

68احمد محمود احمد محمد النويشى31276

125احمد يسرى احمد محمد الجندى31277

90.5السعيد محمود السعيد محمد منصور31278

38جمعه حسن جمعه احمد يوسف31279

128.5رضا شعبان عبدربة عبدالحميد31280

117.5زياد انور رجب محمد بسيونى31281

122زين العابدين عبدالسالم زين عبدالسالم ريه31282

130صبرى مصطفى صبرى عرفةعلى31283

131صالح عماد كرم عبدهللا النويشى31284

128.5عبدالحليم محمد عبدالحليم احمد يونس31285

90عبدالرحمن السيد رجب عوض31286

115.5عبدالرحمن محمد رمضان محمد عبدهللا31287

79عبدالرحمن هالل الشحات اسماعيل مصطفى31288

104.5عبدهللا محمد السيد عبده31289

81عبدهللا محمد نعيم محمد عبدالرحيم31290

137.5عالء عبدالحميد بهجات عبدالحميد31291

135عمر رضا فوزى اسماعيل مصطفى31292

130.5عمر محمد مصطفى على الروينى31293

137.5عوض ابراهيم حسين احمد عبدهللا31294

129.5كريم محمد زغلول محمد جنيدي31295
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40.5محمد ابراهيم فتوح ابراهيم حسن31296

55.5محمد ابوالنجاة محمد الجندى31297

137محمد اسماعيل رجب محمد بسيونى31298

129محمد اسماعيل عبدالسالم اسماعيل31299

130.5محمد السيد شعبان اسماعيل النورج31300

105محمد جمعه شعبان اسماعيل31301

75محمد جمعه محمد جمعه ابراهيم31302

111محمد عاطف معوض غريب على31303

75.5محمد ماهر محمد صالح31304

134محمود انور عطيه محمد ابوريه31305

127محمود سامى السباعى صابر نجم31306

112محمود صبرى مبروك عبدالرحمن الشيخ31307

123.5محمود على عبدالفتاح السيد31308

55.5محمود يسرت شحاتة محمد سعفان31309

101مصطفى سالم محمد ابراهيم31310

104مصطفي محمود عبدالخالق عبدالعزيز31311

111مصطفى وائل عبدالفتاح السيد ابراهيم31312

115هاشم محمد هاشم السيد احمد31313

111هانى مدحت اسماعيل محمد احمد31314

127اسماء رمضان محمد عبدهللا النورج31315

121اسماء يسرى عبدالعظيم صابر نجم31316

132االء ابراهيم جابر ابراهيم الروينى31317

133.5االء محمد عبدالنبى محمود31318

102االء محمد عبده بسيونى الشرة31319

117.5امانى محمد صالح محمد منصور31320

131.5اميره عبدهللا اسماعيل محمد احمد31321

122.5اية محمد ابراهيم السيد اسماعيل31322

115ايمان جمعه جمعه حجازى عالم31323

114ايمان عادل اسماعيل محمد31324

131.5ايناس بهاء عبدالواحد عيد الزير31325

123بسنت تامر عبدالفتاح السيد عاشور31326

122.5بسنت عبدالسالم شلبى محمود شلبى31327

131.5جيهان سادات على عالم جمعه31328

119.5داليا عبدهللا محمد محمد النويشى31329

110رحاب عصام على عالم جمعه31330

122.5رهام سالمه عبدالبارى عبدالسالم31331

134.5رواء رمضان عبدالسالم اسماعيل عالم31332

134روان بدراوى رمضان بدراوى حسن31333
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129روضه النويشى شعبان ابواليزيد النويشى31334

106روضه محمد معوض غريب على31335

105سماح انور السباعى صابر نجم31336

104سميره محمد محمد صابر محمد31337

132سوسن السيد محمود عوض31338

97شاهنده بهاء عبدالرازق اسماعيل خليل31339

134.5شروق عوض عبدالرازق محمود31340

133شهد عبدالسالم سيد احمد جمعة حجازى31341

118شهد على فتحى محمد النويشى31342

115صابرين سادات على عالم جمعه31343

87.5فاطمه محمد جاد هللا عبدالوهاب31344

120كريمة رضا حمدين رمضان مرسى31345

135.5ناديه سامى محمد محمد شمعه31346

119نداء مصطفى السيد بسيونى محمد عبدالرحيم31347

135.5ندى رضا فتوح ابراهيم عطيه31348

121.5نفين احمد رجب عبدالسالم ابوريه31349

121نهلة عبدالسالم عبدالرازق مغازى31350

110.5نورهان فرج طلبه دسوقى سالم31351

127.5نورهان نشات اسماعيل محمد اسماعيل31352

124.5نورهان ياسر عثمان محمد عثمان31353

135هاجر عبدربه عبدالوهاب السيد جمعه31354

122.5هدير مدحت ممدوح طلحه محمد31355

84ياسمين ابراهيم فوزى رمضان مرسى31356

76ابراهيم دسوقى عبدالجليل عبدهللا31357

98احمد صبحي جمعه هاشم عبدالمقصود31358

124.5احمد محمد عيد رمضان مرسي31359

126احمد محمد موسى حمادى موسي31360

74حسام ابراهيم عبدالرسول مرشدي عليوة31361

75رمضان رضا رمضان محمود بكر31362

97.5صالح مختار صالح ابراهيم الشيخ31363

78عالء ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم31364

105.5على محمود محجوب على بكر31365

115كريم محمد ربيع ضيف عبدالمولى31366

124مجدي ماضي محمود فريج عليوة31367

92.5محمد جمال ابراهيم عطية31368

109.5محمد حمدي محمود محمد احمد31369

113.5محمد رضا عبدالحليم ابراهيم الرفيقى31370

79.5محمد صبري الشحات ابراهيم31371
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73.5محمد صبرى عبدالعظيم جودة عبدالجواد31372

57.5محمد عادل محمد عبدهللا ابراهيم31373

59.5محمد علي حسن محمودعبدالعال31374

75.5محمد على كمال على محمد31375

129.5محمد محمد خليل حنفى ابراهيم31376

106محمد محمود محمد جمعه ابراهيم31377

100.5محمد نظمي محمد بيومي محمد31378

74.5محمود السيد رجب عبدالعزيز عبدالخالق31379

96مصطفي صفوت مصطفي مرسي االلفى31380

93.5نادر محمد صالح محمد الشيخ31381

103يوسف محمود محمد جمعه ابراهيم31382

114احالم رمضان شعبان رمضان خميس31383

107.5اية ياسر محمد حسن ابراهيم31384

129.5ايمان اسماعيل محمود مصطفى خليفه31385

112ايمان صبحي برنوجي علي محمود31386

136دعاء محمد على عبدالرازق31387

124.5دنيا محمد جمعه هاشم عبدالمقصود31388

107رانيا وجيه حسين محمد عبدالمنعم31389

79.5سعاد فرحات جوده محمود عبدالعال31390

113شهد انور محمد عبدالعزيز عبدالخالق31391

105.5شيماء محمد احمد نصير31392

107.5قمر يسرت شحاتة محمد سعفان31393

83مريم رمضان ابواليزيد محمود31394

122.5مريم مرسى مصطفى مرسى االلفى31395

112ندا محمد عبدالوهاب محمد الشيخ31396

108نورهان تامر كمال على سرحان31397

119هالة حسام رزق محمد حسن31398

107.5هدى جودة سعد جودة31399

107ياسمين احمد محمد على31400

102.5ياسمين صبحى محمدعمر ابوالنجاة31401

129ابراهيم رمضان ابراهيم محمود يوسف31402

115.5ابراهيم عزت سالم محمد الصباغ31403

128.5ابوبكر هانى حسن عطيه عوض هللا31404

120.5احمد رمضان عبدالرازق محمد عوض31405

129احمد سعد شفيق محمدين مصطفي31406

79.5احمد سمير عبدالفتاح بيومى خليل31407

126احمد محمد محمد محمد عبدهللا31408

100احمد محمد وصال مرسى عمر31409
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101.5احمد منتصر بدير محمد شاهين31410

62احمد ياسر احمد محمد عطية31411

95.5اسالم احمد موسى احمد السيد31412

89.5اسالم سمير فتحى على حجازى31413

133البراء احمد سعد محمد عبدالقادر31414

125البراء سامى سعد عطيه رمضان31415

63امير محمد سعد مرسى محمد عمر31416

128انس محمد حلمى اسماعيل بركات31417

129.5بالل امين حسن محمد رمضان31418

137حسام احمد سيد احمد محمد سيد احمد31419

130حمدى اسماعيل السيد محمد السيد31420

70.5خالد هشام سعيد حنفى محمود31421

121رجب محمد رجب هليل عنتر31422

128زين الدين ياسر زين احمد مصباح31423

109سعد محمد سعد جاد حسين31424

121سيف الدين مجدى ابوزيد محمد31425

116.5شريف هانى عبدالعزيز محمد مرسي31426

71شندى محمد شندى محمد مرسى31427

94عبدالرحمن احمد فهيم احمد على31428

92عبدالرحمن عيسوى يوسف عيسوي شنب31429

121.5عبدالرحمن محمد بيومى محمد بيومى31430

134.5عبدالرحمن محمد عبده عطا محمد31431

50عبدالرحمن محمد عطا محمد عيسوى31432

133عبدالرحمن مكرم محمد عبدالسالم حجازي31433

102عبدهللا محمد سميح محمد مرسى31434

118.5عبدهللا محمد عبدهللا محمد31435

123.5عبدهللا مصطفى عبدهللا عبدالسالم عقل31436

96عبدالموجود عالء عبدهللا محمد عامر31437

93عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم عوض31438

72عالء مصباح فوزى مصباح احمد31439

113عمر جمال حسن محمد رمضان31440

120.5عمر ربيع عبدالصمد اسماعيل محمد31441

106عمر رضا عوض محمد عوض31442

122عمر محمد محمد محمد احمد31443

128.5عمر منتصر عبدالفتاح محمد مصباح31444

117فارس ابراهيم انيس عبدهللا بسيونى31445

101محمد احمد الشحات القسطاوى31446

73محمد السعيد محمد السيد محمد31447
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108.5محمد بهيج الدين شعبان عامر قطب31448

134.5محمد حازم سعد موسى حمدين31449

110محمد خالد على على الشورى31450

86محمد خيرى الشوادفى عامر قطب31451

89محمد رضا رجب عبدالرازق محمد31452

132محمد عابدين الزاهى ابراهيم حجازي31453

50محمد عماد عبدالمحسن رجب على31454

75.5محمد عيد رمضان مصطفى موسي31455

103.5محمد محمد محمد طه31456

112محمد هانى احمد عباس عميره31457

123محمد هانى حسين ابواليزيد الشورى31458

136.5محمد هانى حسين محمد ا حمد ريحان31459

115محمود عبدهللا لطفى عيسى عبدهللا عسل31460

108.5محمود عمرو محمود احمد قطب خزعل31461

71مصطفى رمضان محمد فضل هللا31462

38مصطفى سمير حسن محمد مصطفى31463

106.5مصطفى شعبان فريج رمضان سالمه31464

67مصطفى عبدالاله بدير محمد شاهين31465

127.5مصعب سمير شعبان على عطا هللا31466

52.5هشام نصر عبدالوهاب احمد شنب31467

90.5يوسف سمير على غازى شنب31468

134.5اروه محمد عبدالونيس عبدالرحمن معتمد31469

128اروه نصار خليل طه عبدهللا31470

37اسراء عبدهللا محمود على معروف31471

137.5اسراء محمد رفعت محمد محمود حجازي31472

105.5اسماء حسن ذكى مصطفى الدمرداش31473

92.5اسماء طاهر محمود عطا هللا السيد31474

136االء رجب محمد عبدالرازق عقل31475

134االء سامى غازى محمود عبدالحافظ31476

134االء على ابراهيم على الجمال31477

135االء فريج احمد فريج عسل31478

32انتصار صالح فتح هللا محمد ابراهيم31479

125ايمان رمضان عبدالرازق محمد عوض31480

54.5بسنت عالء دسوقى عبدالباقى خير31481

136.5جهاد عبده عبدالحليم شاهين سيد احمد31482

115.5حبيبة السيد مرسى محمد مرسي31483

133.5حبيبة وليد سعد محمد البغدادي31484

96.5حمديه شعبان عبدالهادى على سعد31485
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95.5خلود اشرف جالل السعيد ابراهيم31486

133.5خلود نافع قطب فتوح قطب31487

133داليا ناجى زكريا محمود مصطفى31488

112دعاء محمد عيد عبدالوهاب ابراهيم31489

76دينا رضا رجب عطيه31490

85.5رانيا شعبان محمد فضل هللا31491

133.5رحاب عبدالمجيد محمود محمد عسل31492

135رحمه عبدالغنى صبحى زكى مصطفى31493

130.5رنا رمضان عبدالرازق محمد عوض31494

84روضه عباده رجب احمد الشورى31495

126روضه محمد بشر عبدالحميد حجازى31496

131.5روميساء عبدالحكيم محمد محمدعبدالحميدعمر31497

123.5ساره حاتم اسماعيل محمد السيد عسل31498

126ساره مكرم ابراهيم على رزق31499

122.5سناء عبدالعزيز محمد سيد احمد نعيم31500

117.5سهام سمير شعبان عامر قطب31501

128شمس ايهاب صالح على بلتاجى31502

130.5شهد احمد محمد حسن النخيلي31503

123شهد السعيد احمد حميده رزق31504

121شهد ياسر محمد عبدهللا هنداوى31505

123.5شيرين حسام عبدالهادى مبروك31506

55شيماء محمد عوض عيد عيد31507

99.5شيماء نادى محمد عبدالغنى عطيه31508

138عائشه احمد رفعت محمد محمود حجازي31509

126عبير محمود ابراهيم محمود مصطفي31510

136عبير مصطفى محمود توفيق مصطفى31511

135فاطمه رجب محمد حسين رزق31512

130فاطمه محمد عبدالعزيز محرم موسى31513

107.5فاطمه ميمى رمضان ابراهيم محمد31514

40.5لمياء محب حسب هللا يوسف شاهين31515

125مروه محمد حسين عبدالسالم شنب31516

137.5مريم سمير رمضان زكى المظالى31517

108مريم عادل عباس محمد شنب31518

88منار عصام احمد محمد شاهين31519

121منار محمد ابوزيد عيد القادر عقل31520

138منه هللا محمد رمضان محمد عبدهللا عسل31521

60.5منه عبدهللا يحى حسن يوسف31522

75منه محمود سعد ابراهيم سيد احمد31523
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103.5منى عبدالغنى عبدهللا عبدالسالم عقل31524

74.5ندى محمد على عبدالسالم زيدان31525

124نرمين عطيه محمد حسن يوسف31526

56نفيسه محمد ابراهيم الخشوعى المزين31527

127.5نورهان احمد شعبان احمد موسى31528

79.5نورهان عبدالصمد احمد محمد شاهين31529

64.5نيره مرتضى محمد محمد ابراهيم31530

86هاجر احمد سعد احمد عبدالعزيز31531

70.5هاجر محمد حسن عبدالعال حسين31532

124هاله سمير اسماعيل سعد الدين محمد31533

61.5ورده عبدالنبى فوزى عطبه احمد31534

114.5وفاء محمد محمد عباس احمد31535

129.5والء ايمن حسن عبدالحميد حسن مصباح31536

107.5ياسمين جمال موسى احمد السيد31537

69ياسمين محمد اسماعيل رجب امام31538

60.5ياسمين محمد حسن ابراهيم جبر31539

122.5يمنى هاشم محمد على ابراهيم31540

69احمد السيد جمعه عبدربه31541

48احمد عالم على عيد الفضيل نانه31542

77.5احمد محمد صبحى عمر عبده31543

67.5السعيد وجيه جمعه طه بسيونى31544

61السيد خيرى الصوفانى محمد حسن31545

60.5جمعه السيد جمعه عبدربه31546

42حسام حسن بسيوتي سعد بسيوتي31547

14حسن  صبري محمد عبدالفتاح عوض هللا31548

12.5حسن السيد عبدالسالم محمد المكاوى31549

27حسن محمد الصوفاني محمد حسن السماحي31550

68شريف جمعه فوزى جمعه رزق31551

66.5عبدالرحمن انور احمد السيد31552

95عبدالرحمن بدر شعبان محمد قطب31553

118.5عبدهللا احمد بدوى عبدالنبى نجم31554

90.5على محمد على عبدالفضيل31555

35ماهر محمد علي احمد ابوالعزم31556

64.5محمد اشرف ابوشعيشع مغازى31557

63.5محمد خيرى الصوفانى محمد حسن31558

63محمد رشاد على عبدالفضيل نانه31559

129يوسف محمد محسن فتحى عبدالجواد31560

91احالم السعيد محمد طلبه محمد31561
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101اسالم عماد ابواليزيد عبدالحميد31562

104.5اسماء رضا رمضان ابراهيم قطب31563

9.5االء وليد محمد عبدالعزيز حسن الخضر31564

101ايمان عماد حسني عبدالوهاب31565

89.5بسيمه درويش فهمى عبدالعاطى  عبده31566

107تيسير محمد فؤاد احمد رزق31567

125داليا خالد مصباح عبدالنبى نجم31568

74.5رحمه انور فهمى عبدالعاطى31569

103.5رضا عالم عبدالونيس عبدالقادر يحى31570

101رنين محمد الشحات محمد الشحات31571

107.5ساميه ربيع مصطفى ربيع خليل31572

104شهد شريف رضوان محمود رضوان31573

114شهد عطيه عبدالفضيل عطوه غازى31574

116صباح رضا عبدالخالق محمد يحى31575

91عزه محمد محمد عبدالحميد31576

91.5فاطمه احمد عاطف احمد سيد احمد31577

129.5مروه محمد حامد محمد شعبان31578

95.5منار فضل على عبدالفضيل نانه31579

107.5منال هشام يحى عبدالسالم يحى31580

89منه محمد عبدالقادر ابوالعزم احمد31581

103منه محمد علي احمدابوالعزم31582

102مياده سماره محمد محمدعلى31583

94.5نسمه سعد ياسين سالم شرابى31584

22نهى عبدالهادى صابر عبدالهادى عبدالحميد31585

102.5نورهان معروف محمد ربيع ابراهيم31586

97.5هانم حمام جمعه طه بسيونى31587

94هناء محمد فضل عبدالقادر يحى31588

91ابراهيم حسام بسيونى عبدالعزيز فرج31589

45ابراهيم عنتر محمد عيسوى محمد31590

52احمد عبدالحليم محمود محمد الشريف31591

37احمد على السعيد عطيه على31592

18احمد محمد السيد احمد االصالبى31593

66.5احمد يوسف غازى سيداحمد شتا31594

124.5اسامه لبيب محمد محمد على نوح31595

75اسامه مدحت السعيد السيد عطيه31596

113اكرم احمد عبدهللا على الشرقاوى31597

78.5السيد عطا السيد محمد عطا31598

97.5امير هانى معوض محمد مصباح31599
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87.5ايهاب مختار راشد طه اسماعيل31600

39حميده محمد محى الدين محمد البنا31601

24.5خالد السعيد محمد سعد31602

46راضى عزت احمد محمد عيسوى31603

37رضا وليد محمد جمعه زغدان31604

25.5سامى عنتر محمد عيسوى31605

22سعد الدسوقى ابراهيم محمد عمر31606

42.5سيف عبدالحميد ممدوح عبدالحميد بسيونى31607

92.5سيف محمد عطا هللا عوض عطا هللا31608

31.5شعبان رشدى عبدالرحمن عثمان اسماعيل31609

35.5صبحى عبدالخالق محسن عبدالعاطى طلحه31610

108.5طارق محمد رمضان محمد يوسف31611

92.5عاطف عادل عبدالفضيل صالح خلف هللا31612

48عبدالرحمن محمد محمد عبدالحميد الخولى31613

21عبدهللا رجب عبدهللا مبروك شتا31614

112عبدهللا محمد طلبه على سعد31615

26على عبدهللا على عطيه عبدالجواد31616

76.5عماد عبدهللا سمير عصر31617

102.5عمرو باسم على محمد مصباح31618

29.5فارس عماد الدين ابراهيم عبدالعزيز مجاهد31619

86.5فتحى فرحات فتحى مبروك شتا31620

38.5فهد الشحات ابراهيم احمد سالم31621

34محمد ابراهيم بسيونى عصر بسيونى31622

57محمد احمد فتحى احمد عيد31623

31محمد السيد رمضان عطيه عطيه31624

65.5محمد الشوادفى عطيه حطاوى31625

26محمد بديع ابوالفتوح قطب31626

89.5محمد حماده السيد عبدالحميد مرسى31627

45.5محمد طلعت احمد محمد شتا31628

51.5محمد محمود اسماعيل محمد الكومى31629

54محمود سامح على عطية عبدالجواد31630

72محمود سامح محمود محمد مرعى31631

96.5محمود شحاته ابوالفتوح عبدالرازق عبدالغنى31632

47محمود لملوم عبدالفضيل الخولى31633

54مصطفى رضا السيد محمد عطا31634

55.5يحى محمد احمد محمد على سعد31635

137اسراء سالم سعد عبدهللا على31636

26.5اسراء مصطفى حامد هالل مصطفى31637
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129.5اسماء عصام رمزى مصطفى صالح31638

129االء سامى حمدى محمد عبدهللا31639

87.5الهام الشحات محمد بسيونى محمد31640

126.5امنيه سامى حمدى محمد عبدهللا31641

136.5حنين عيد مسعد محمد بسيونى31642

139.5دنيا بهاء متولى على سعد31643

104.5دنيا يحى بسيونى ابراهيم محمد31644

130.5دينا السيد احمد محمد الشافعى31645

132.5دينا مصطفى عطيه عبدالجليل عبدالحميد31646

71.5رنا رمضان صابر طه31647

60روضة مصباح عبدهللا محمود احمد31648

109.5سالمه على الشحات محمد الخولى31649

116.5سالى سالمه رمضان عطيه عطيه31650

123.5سهيله سعد غزال جمعه سويلم31651

103شروق الشحات محمد جمعه عواض31652

48شهد مهران محمد بسيونى االصالبى31653

117فاطمة طارق فضل السيد خلف هللا31654

75ممتازة ياسر محى الدين محمد على31655

129منة هللا محمد فتحى عبدالعزيز حمزة31656

58.5منه رافع السعيد محمد مرعى31657

130.5ندى احمد محمود محمد الشريف31658

114نورهان رضا السيد مصطفى شتا31659

107نورهان صبحى امين احمد ابراهيم31660

122.5نورهان ميمى عبدالسالم منصور الصوالحى31661

125نورهان وليد ابراهيم محمود غنيم31662

69هايدى على عيد مصطفى عالم31663

105ياسمين محمد البدرى محمد اسماعيل31664

34ابراهيم اسامة عطية سالمة محمد31665

45ابراهيم ربيع ابراهيم عبدالعزيز النحراوى31666

50.5ابراهيم شحاته عبدهللا سالم مبروك31667

94.5ابراهيم محمد ابراهيم السيد عبدالحميد31668

136احمد ابراهيم السعيد سعد حسين31669

103احمد رمضان مبروك محمد صالح31670

53.5احمد رمضان محمد ابراهيم المحاربى31671

117.5احمد سامر على محمد المحاربى31672

67احمد كامل السيد محمد المحاربى31673

109.5احمد محمد السعيد عبدالمجيد اسماعيل31674

133.5احمد وليد عيد محمد السيد31675
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104السعيد محمد السعيد محمد عقبه31676

106.5السيد بشير السيد احمد المنشاوى31677

96باسم محمد عبدالدايم عبدالجليل سيد31678

79حامد رضا حامد عبدالحميد شليل31679

128خالد وليد شعبان احمد المنشاوى31680

82.5خالد يسري ناجي عبدالحفيظ زايد31681

59.5سعد مجدي قطب جاب هللا31682

45.5شريف انور عبداللطيف مجاهد عبدالحميد31683

98.5طارق عبدالجليل عبدالدايم عبدالجليل سيد احمد31684

93.5عبدالحليم نصر حسين غازي حسين31685

50.5عبدالرحمن اسامه عدلى مسعود مبارك31686

107.5عبدهللا رضا محمد حسن مصطفى31687

79.5عبدهللا نصر حسين غازي حسين31688

107.5عمر جالل عبدالفتاح مصطفي عطيان31689

93فارس منصور شفيق منصور رمضان31690

97محمد الشحات رزق ابراهيم حسين31691

70محمد حسام السيد حسن عطيان31692

81.5محمد حسن ابراهيم علي شليل31693

119.5محمد راضى عزت محمد عبدالعزيز31694

105.5محمد رمضان عابدين محمد فرج31695

105محمد عبدالعزيز مصباح محمد ابراهيم31696

123محمد فهيم محمد مبروك سالم31697

112.5محمود رضا صبحي غازي حسين31698

122محمود صالح محمود صالح حميده31699

100.5يوسف عاطف ممدوح ماهرعبدالقوى31700

72يوسف محمد دسوقي عبدالمجيد الشرقاوى31701

138.5اروي وحيد محمد عبدهللا موسى31702

107.5اسراء صبري محمود ابراهيم موسى31703

111ايمان فتح هللا شاكر عبدالستار فتح هللا31704

122بسمه سعد فوزى محمد على31705

125حنان وائل سالم محمد حمد زايد31706

107.5حنين علي محمد خاطر عبدالقادر31707

136داليا مصطفى عبدالعظيم المحاربي31708

102.5رحمه جمعة السيد ابوشعيشع جادو31709

79رحمه محمد مبروك محمد صالح31710

61رحمه محمود عبدالعزيز مصطفى عطيان31711

117رحمه نصر عبده محمد يوسف31712

107روان فتوح محمد ابراهيم غازي31713
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98.5روضه محمد بهادر سعد مصطفى31714

110.5زينب محمد محمد محمد المحاربي31715

114.5سحر عطية محمد حمد زايد31716

105.5شهد اكرامي سعد محمد موسى31717

120.5شهد السيد ابراهيم السيد عبدالحميد31718

106شهد ربيع مبروك اسماعيل السقا31719

101.5شهد ماهر يحي عبدالغني راشد31720

38شيرين صابر حمدي عبدالسالم سليم31721

75.5نرمين شتا سعد علي الشرقاوى31722

138نورا فتوح عبدالسالم محمد حسين31723

91نورهان عيد طه محمد اسماعيل31724

137نورهان فرحات محمد خاطر عبدالقادر31725

44.5هند ابوطالب اسماعيل عبدالرؤف يوسف31726

132ابراهيم عاطف عبدالجواد محمد شريف31727

50ابراهيم ماجد ابراهيم السيدنصار31728

138احمد خيرى احمد سعد31729

126احمد شوقى فايز محمدحسن31730

130احمد صالح جاد عبدالعال على31731

131احمد طلعت محمد شرف الدين31732

125.5احمد ماهر مبروك عبدالحميد عاشور31733

83احمد محمد غازى عطيه جبر31734

103.5احمد ناصرعطيه ابراهيم مبروك31735

124.5احمد ياسر ابراهيم حسين الشامى31736

132.5اسماعيل هانى اسماعيل محمد31737

132.5اشرف شاكر عبدالحميد بسيونى31738

128.5امير هشام رمضان طه31739

130.5حسنى وليد حسنى محمد المهدى31740

135.5حلمى حامد حلمى مشعل31741

76حمدى ابراهيم عطيه ابراهيم مبروك31742

110.5خالد احمد محمد خليفة السباعى31743

71طارق الشوادفى ابراهيم الشيمى31744

138.5عبدالرحمن ماجد محمود محمدالمغربى31745

92.5عبدهللا احمد قابل مشعل31746

133على حمدى عطيه ابراهيم31747

84.5علي عطية مصطفي مشعل31748

90على فهمى توفيق جبر31749

96عمر عماد ابراهيم محمد عطيان31750

129فتحى محب فتحى مشعل31751
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36كريم رضا بسيونى خميس31752

124محمد ابوالعز على حسن على31753

125محمد احمد توفيق بسيوني ابوشعيشع31754

38.5محمد احمد محمود سيد احمد عاشور31755

69محمد صالح محمد محمدابراهيم31756

62محمد صالح محمد شرف الدين31757

64محمد عمار مسعد محمد ابراهيم31758

119محمود عبدربه محمد احمد قطب31759

113.5مصطفى عرفات محمد احمد31760

95.5مصطفى عوض عبدالقادر عبدالسالم عوض31761

127معاذ محمد عبدالغنى احمد31762

137.5مهند طلعت فتحى السيداحمد31763

123.5يوسف الشحات ابراهيم محمدالشيمى31764

121.5اسراء مصباح السيد مصرى حسن31765

132االء عبدالرزق عطيه عبدالعزيزمشعل31766

123.5االء محمد عبدالعزيز مشعل31767

130امانى السيد احمد كمال السيد31768

134امنية رضا رجب جاب هللا عاشور31769

134.5اميرة محمد عبدالسميع صالح31770

132اميرة محمد محمد سالم سالم31771

136.5اية محمد فؤاد مشعل31772

132.5ايه فتحي السيد جمعة الدسوقي31773

135بسنت محمود ذكى على مشعل31774

134تقى محمد سعد شرف الدين31775

133.5جهاد وليد ابراهيم سعد31776

83حسناء فرج فرغلى فرج عمر31777

130خلود فتحي مجاور جاب هللا عاشور31778

114.5داليا فتح هللا حسن جاب هللا31779

126دنيا احمد محمد عبدالغنى31780

137.5رحمة طلعت محمد شرف الدين31781

130.5ريهام عرفات محمد احمد31782

118سارة دياب عبدالرحيم خليفة31783

125.5شروق عالء رزق عبدالجواد ابراهيم31784

116شهد شعبان فهمى محمدعاشور31785

123شهيرة محمد على عبدالعاطى صالح31786

137عال عيسى جمعه ابراهيم31787

93.5علياء احمد قطب احمدقطب31788

136.5فاطمة شوقى فايز محمدحسن31789
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135كنوز هانى عوض رمضان31790

111لقاء خالد عبدالسميع محمد محمد الشرقاوى31791

138مريم احمد موسى عبدالعزيزمتولى31792

118.5منه رضا يوسف عوض احمد31793

137موده حماده عبدالحميد ابراهيم حماده31794

124.5مى ياسر محمد خليفه السباعى31795

97.5ميرنا راضى محمد عبدالحى31796

130.5ندى السيد بسيونى شيحه31797

43.5ندى كامل محمد بيومى31798

133نسمه احمد محمد عبدهللا البحيرى31799

98نورا السعيد معوض محمدابوزيد31800

129.5نوران فؤاد مبروك عاشور31801

135.5هاجر عادل عبدالستار عبدالدايم على31802

97.5هبه الشحات عبدالصمد على الشيخ على الشيخ على31803

125.5هدى سمير السيد جابرابوالمجد31804

120.5هدير على السيد على ابراهيم31805

120هناء طه موسى مشعل31806

120.5وسام مختار عبدالسميع محمد الشرقاوى31807

110.5وفاء عبدالمالك مختار عبدالمالك صالح31808

73والء ابراهيم عبدالعزيز حسن31809

92يارا عبدالناصر محمد محمدعطيان31810

111.5ابراهيم عبدالباقى عبدالواجد عبدالباقى31811

91.5ابراهيم على السيد على خالد31812

60.5ابراهيم فوزي ابراهيم هالل الدسوقي31813

88احمد السبد على نوفل31814

103.5احمد السيد عبدالجواد الديك31815

131احمد جمال مخلوف عثمان مخلوف31816

79.5احمد صميده عبدالمحسن محمد رحيم31817

59السعيد جمال السعيد عبدالسالم علي31818

66.5السعيد شكرى السعيد الخضرى31819

84.5السيد محمد جمعه عبدالحليم31820

75.5الشوادفى محمد عزت بهجات31821

115.5جمعه عبدالرازق محمد حسين بريك31822

120حسام حسين فتحى حسين على31823

116.5حلمى السعيد عبدالسالم عبدهللا الرياشى31824

106.5رافت طارق حمدى عقاب31825

104.5صالح عباس محمد خضر31826

105.5صالح سعد عطيه الصبيحى31827
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109.5صالح طاهر احمد المصرى31828

107طاهر صالح احمد على المصرى31829

91عبدالفتاح عيد عبدالفتاح عبدالرؤف31830

103.5عصام شكرى محمد محمد السمكرى31831

59عالء اشرف احمد شحاته31832

87.5على رافت حمدى عبدالرازق عقاب31833

80فارس اسماعيل عبدهللا على محمد31834

73.5فارس فؤاد محمد سعد31835

61محمد احمد عطيه خضر31836

74محمد اشرف السيد محمد  رحيم31837

124محمد حماده مختار حسن عبدالسميع31838

82محمد حمدين ابراهيم سيد احمد خليل31839

56.5محمد عباس ابراهيم عباس احمد31840

69محمد عبدالناصر عبدالسالم يوسف زايد31841

74.5محمد عبدالوهاب محمود قطب ابوشعيشع31842

65محمد عنتر عبدالهادى ابومندور31843

86مروان وائل ممدوح حسين محمد31844

113.5يسرى ابراهيم عبدالهادى احمد النطاط31845

82.5يوسف احمد عبدالعال عبدالخالق31846

128اسراء ابراهيم كمال حسين31847

123اسراء محمد احمد عجالن31848

89.5اسراء محمد محمد ابراهيم على31849

91اسماء احمد عطيه خضر31850

132اسماء مصطفى فتحى حسين على31851

132.5افنان زكريا احمد عطيه31852

138االء وليد محمد عبدالباقى عمر31853

137امانى طه محمد عمرو31854

102امل اسماعيل ابراهيم عبدهللا31855

127.5اميره اسامه فتحى السيد المصرى31856

137اميره فتحى عبيد السعداوى31857

135.5ايمان ابراهيم يوسف السيد يوسف31858

104ايمان طلعت موسي محمد ابوالمجد31859

128ايه وليد زيدان زيدان على31860

108حبيبه عابد ابوالفتوح النوبى31861

81حريصه شعبان عبدالفتاح ابراهيم31862

135.5رحمه فهمى صبحى محمد خليفه31863

95روضه ابومندور عبدالهادى ابومندور31864

98سماح السيد مصطفى عثمان31865
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138سهير احمد صالح سالمه يوسف31866

131شهد حمدين عبدالقادر هيبه الصبيحى31867

97.5شهد خالد سعيد جاب هللا31868

76.5شهد عبدالوهاب محمود قطب ابوشعيشع31869

82شيماء كرم محمد عرب31870

105صباح هانى عبدالسالم حسن31871

129علياء رمزى محمد احمد مغنم31872

121فاطمه بسيونى احمد ابراهيم عطيه31873

135منار مصطفي عبدالعزيز محمد السنكري31874

133.5منه هللا هانى عطيه مغنم31875

101مي نصر علي السيد ابراهيم31876

115نفين اسماعيل السباعى القصاص31877

110.5نور رشوان عبدالهادى ابومندور31878

129نورهان الشوادفي محمد ابوشعيشع الرويني31879

51هاجر محمود محمد قطب31880

132.5هبه عبدهللا حسين محمد المصرى31881

76.5هدى عيد عبدالفتاح عبدالرؤف31882

118هدير هاني سمير عيسي علي31883

127.5وفاء ابراهيم سعد عجالن31884

131.5وفاء السيد عبدالقادر الصبيحي31885

132.5والء محمد السيد ابراهيم مغنم31886

62.5ياسمين عمرو فوزى حسن غيط31887

123ياسمين كامل فؤاد الشناوى31888

88.5ابراهيم خميس دياب مصطفى31889

114احمد ابراهيم محمد ابراهيم سالمه31890

83احمد حمدي محمد مغازي حسين31891

117.5احمد سامح داود شعبان31892

108احمد محمد عبدالعزيز عوض31893

106.5احمد منير السيد ابراهيم بازينة31894

87رائد هانى صابر جبريل31895

130.5زياد نسيم رشاد محمد ربيع31896

80.5سعد ناجى عبدالحميد ابوالقاسم31897

90عبدالرحمن زيان شفيق عبدالواحد عمر31898

76عمار عبدالظاهر عبدالفتاح ابوالقاسم31899

85فارس اسماعيل اسماعيل النوبى31900

69محمد حسنى محمد حامد محمد31901

136محمد سامى رشاد ربيع31902

136.5محمد عبدالعزيز عبدالفتاح الهالوى31903



كفرالشيخ1/27/2020

Page 828

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

125محمود فوزى عبدالسالم الجداوى31904

87مروان محمد رمضان سعيد31905

126مهند وليد حمدين على حسن31906

107هانى حمدى عبدالحميد عبدهللا31907

133.5احالم عزت حمدين على31908

134اسماء محمد حسن اسماعيل عبدربه31909

112اسماء محمد عبدالحميد ابوالقاسم31910

112اسماء محمد عنتر احمد ابراهيم31911

130االء ياسر محروس محمد السيد غانم31912

121.5الشيماء احمد السيد بازينه31913

136.5الشيماء خالد محمد عبدالبارى مبروك31914

118امل اسالم محمد ابراهيم غازى31915

102داليا فتح هللا فوزى حسبو31916

95.5رباب ايهاب ممدوح بدر31917

118رغدة عصام فوزى احمد الجداوى31918

110.5رنا رمضان اسماعيل النوبى31919

136شهد ياسر عبدالسالم ابوالقاسم31920

121.5شيماء السيد عبدالعزيز السيد جابر31921

98غادة رضا عبداللطيف ابوالقاسم31922

98فاطمه احمد فوزى مخلوف31923

129لبنى عبدالواحد السيد الجداوى31924

130.5ندى يسرى محمد السيد بازينة31925

111نهال شعبان حامد محمد النجار31926

129.5نورهان شريف عبدالحميد محجوب31927

132هاجر عبدالعليم ابراهيم سليمان محمد31928

95وئام عزت حمدى بدر محمد31929

97وردة ياسر محمد بسطويسى31930

129.5احمد انور على عبدهللا31931

130احمد جالل عيد الصاوى عبدهللا31932

126احمد حمادى عبدالقادر على السيد31933

125.5احمد خليل عبدالحميد خليل محمد31934

126.5احمد سمير محمد عبدالعاطى الخضرجى31935

111احمد عادل رمضان على بكر31936

123احمد مدحت احمد ابوالعنين شهاب الدين31937

124احمد نبيل ابراهيم عبدالحافظ مشعل31938

104.5احمد يسري مختار محمد شتا31939

118.5اسامة رضا عبدالدايم على31940

84.5اسالم محب عبدالغفار بكر حميدة31941
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127حسام محمد كمال سعد مساعد31942

136.5ضياء محمد ماجد عرفة والى31943

121.5عبدهللا انور محمد عبدالرحمن الشناوي31944

112.5عالء عبدالمعبود محمد صديق31945

116.5عمرو محمد منير سالم31946

110عمرو يسري مختار محمد شتا31947

123محمد اشرف سمير سالم زايد31948

73.5محمد السيد عبدالفتاح مغازي طايع31949

121محمد السيد محمد عبدالرازق ابراهيم31950

116.5محمد جمال ممدوح ابوالخير31951

124محمد حسان محمد عثمان31952

124.5محمد سعيد اسماعيل سالمة  ابوالخير31953

124محمد عزوز حمدين عبدالعزيز العزب31954

134محمد معين عابدين دياب31955

100محمد ياسر اسماعيل الخضرجى31956

50محمود اشرف محمد صديق محمد31957

51هيثم راضى مبروك مبروك عبدهللا31958

129.5وليد خالد مبروك محمود بكر31959

86يوسف خالد فوزي يوسف31960

119يوسف محمد يوسف عبدالنبى الشفيعى31961

131.5اروى تامر بسيونى عبدالحميد عيسى31962

120اسماء سمير محمود مصطفى عيسى31963

121االء يوسف حمدين يوسف عاشور31964

96.5امل خالد عبدالعزيز السخاوى31965

137.5اميرة ضياء الدين عبدالعزيز السخاوى31966

116اية مصطفي بسيوني مبروك31967

112اية نادر عبدالعزيز فراج31968

88.5ايمان عبدالرازق رمضان بكر31969

95ايه مختار محمود السيد سعد31970

133.5براء ممدوح همام ابوالخير31971

137.5بسنت شاكر محمد ابوالخير31972

131.5حبيبة سمير عبدالسالم رخا31973

120حبيبة صبحى السيد مصطفى ابراهيم31974

94حنين حسين حلمى حسين خليفة31975

108حنين مصطفى الشوادفى ابراهيم31976

132راحيل طالل حامد اسماعيل ابوالخير31977

135.5رفيدا يسرى محمد مبروك ابوالخير31978

134.5رنا احمد محمد الخضرجى31979
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132روان على زكى محمد دياب31980

134شروق عبدالعزيز رشاد على عبدهللا31981

83شريهان وفيق محمد حسن الجمال31982

135شهد احمد عبدربه عبدالمقصود31983

133.5شهد عبدالعزيز رشاد على عبدهللا31984

123.5شهد محمد بهجات دياب موسى31985

122شيماء رضا بهجات دياب غانم31986

128عيون خالد اسماعيل على السيد31987

135.5فريده هشام عبدالعزيز ابوالخير31988

137.5مريم اشرف عبدالعزيز محمداالسكندراني31989

122منار طارق محمود ابوالخير31990

120.5منى رزق ممدوح زكى الصاوى31991

119.5ناريمان محمد بكر محمد بكر31992

125.5ندى شعبان اسماعيل محمد ابوالنصر31993

116.5نورا محمود السعيد سليمان31994

137نورهان زغلول على السيد العزب31995

122نورهان عطية ابراهيم الجمال31996

122.5ابراهيم احمد شوقى محمد المهدي31997

82ابراهيم حامد محمد يوسف ابراهيم31998

81احمد اشرف محمد حمدين الخولى31999

90احمد السيد عبده السيد مصطفى صالح32000

98.5احمد حلمى زكى جمعة عالم32001

75.5احمد سعد احمد سعد الشراكي32002

130.5احمد عبدالوهاب شوقى محمد عبدالوهاب32003

132احمد محمد السيد احمد عبدالعال32004

124احمد محمد عبدهللا شحاته سالمه32005

90.5اسالم ياسر رمضان حسن رزق32006

124.5اسماعيل الشحات ابراهيم سالم ابراهيم32007

118.5اسماعيل ياسر بكر حسن حرحش32008

138.5امين اشرف نبوي محمود سالم بدر32009

64انور رضا محمد ابراهيم اسماعيل32010

51.5بركات.حسام يسرى محمد عباس32011

131.5خالد احمد بدوي عبدربة احمد32012

129.5رمضان محمد رمضان صادق عبدالمجيد32013

113رمضان مصطفى رمضان محمد عبدالنبى32014

63زياد وائل عطية ابراهيم الشرقاوى32015

63.5سليمان عزت سليمان محمد32016

122سهيل عبدالمعبود على مصطفى نور الدين32017
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116شادي رمضان السيد عبدالمطلب محمد32018

100.5عطية.شريف سمير احمد على32019

75صبحي عبدالرازق محمد عبدالرازق عزوز32020

104صالح السيد السيد متولي الجدى32021

94.5عادل عبدالرحمن سعيد عبدالباري الفار32022

79عبدالحميد محمد عبدالحميد حسين حسن32023

108المناخلي.المجيد اسماعيل.عبدالحميد محمد محمد عبد32024

84.5عبدالرحمن رشاد السيد احمد عبدالعال32025

73عبدالرحمن محمد احمد عبدالباقى ابوسنه32026

85.5عبداللة عطا فتح اللة غنيم جنادي32027

108.5عبداللة محمد السيد حميدةبكر32028

85عقل محمد زكريا عبدالسالم عقل32029

108.5عالء ابراهيم لطفي محمد مرعى32030

102على احمد سعد احمد على32031

76.5على السيد على محمد عزوز32032

101على مسعد على محمد بركات32033

92.5عماد عادل شعبان محمد موافى32034

123.5عمار السيد عبدة السيد مصطفى صالح32035

123كريم على عبدالواحد على عزوز32036

99كمال اشرف فتحى احمد32037

93.5مؤمن اسماعيل محمد اسماعيل محمود32038

95.5محمد ابراهيم شوقي عبداللطيف الشافعى32039

89.5محمد احمد عبدالمعبود حمودةالسعدني32040

126.5محمد احمد فرج الدمرداش محمد32041

45محمد احمد محمد احمد حسن32042

63.5محمد اسماعيل عبدربة اسماعيل محمد32043

73محمد السيد جابر المدلع32044

85محمد حماده محمود البسيونى على32045

63محمد رضا محمد ابراهيم خفاجه32046

125.5محمد رمضان فوزى مندور سالم32047

82.5محمد سامى على محمد جاب هللا32048

74محمد صبحى حسن يوسف مراد32049

112محمد عبدالوهاب مصطفى احمد الفقى32050

76.5محمد على سمير على ابراهيم32051

98.5محمد محمود ابوالنصر ابوالنصر عيد32052

73محمد محمود السيد محمود محمد32053

55محمد يوسف امين حشيش32054

58.5محمود احمد عبدالمعبود حمودة السعدنى32055
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126.5محمود اسامة عاطف عبداللطيف الصباغ32056

93.5محمود رشاد عبدالعظيم السيد الجندى32057

90.5محمود سعد احمد سعد الشراكي32058

135.5محمود صادق رمضان صادق عبدالمجيد32059

129.5محمود عز الرجال محمود محمد مسعود32060

64محمود على بسيونى بسيونى الجداوى32061

110.5محمود قطب على قطب شعبان32062

80.5محمود نبيل لطفى عبدالعظيم الجندى32063

70مصطفي صالح مصطفي احمد الفقى32064

69.5معاذ هاني السيد حميده بكر32065

79.5يسري تامر حلمي زكي32066

67.5احالم خميس جمعه الجداوى32067

138اسراء طارق ممدوح احمد عطية32068

63.5اسماء بدر احمد عبدالحميد على بدر32069

56.5اسماء رجب رمضان محمد خمار32070

137.5اسماء فتحي عبدالهادي محمد شعالن32071

123اسماء هشام لطفى السيد ابراهيم32072

135.5االء عزمي محمد عبدة ابوالنجا32073

139امانى جمعه السيد ابوالنصر عيد32074

112.5امل حمادة على ابوالعنين رمضان32075

47.5امل محمد عبدالسميع محمود32076

116اميرة الدسوقي عبدالجواد عبدالمجيد على32077

96ايمان صالح عبدالحميد مصطفى الخطيب32078

108ايه السيد محمد عبدالغني محمد32079

54ايه سمارة محمد عبدالحليم عطيه32080

69.5ايه محمد السيد محمود محمد مسلم32081

121.5بسمله حمدى مختار على الجحش32082

126بسمه عبدالمنعم عبدالسالم رخا ابوزيد32083

55.5حبيبة رسمي عبدالجواد عبدالهادي32084

65حبيبة محمد محمد عبداللطيف الشافعى32085

104.5حنان السيد محمد ابراهيم خفاجى32086

119دنيا وحيد حسنى عبدة محمد رضوان32087

96.5دينا عبدهللا عبدالدايم عبدهللا فاضل32088

95رحمة سامي ماهر محمد ابراهيم32089

108زهراء ابراهيم محمد يوسف ابراهيم32090

101زهراء كمال مصطفى خليل مصطفى32091

130.5زهراء محمد عثمان بدر على32092

71زهرة ياسر عبدالسالم احمد على كليب32093
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137.5زينب اشرف مفرح حسنين هنداوي32094

86زينب محمود عبدالسالم احمد كليب32095

135سارة طلعت نعمان سعد الشراكي32096

108.5سعاد حسنى عبده محمد رضوان32097

93سعاد عوض السيد حميدة32098

32.5سماح حسن على حسن مراد32099

85.5سماسم يوسف امين محروس حشيش32100

49سوزان الشحات سعيد محجوب سالم32101

64العربئ.شروق ايمن على عبدالحميد32102

52.5شهد محمود عبدالحميد مصطفى الخطيب32103

97.5شيرين محمد على محمد محمد مصطفى32104

72.5شيماء عبده عادل محمد عيسوي32105

53شيماء مصطفى عبدالهادي السيد غازي32106

48صبرين ابوزيد بسيونى الجداوى32107

122.5عزيزة عبدالسالم محمد محمد شحاته32108

90عزيزة محمد سعيد ابراهيم على االطرش32109

72عطيات حلمي ابراهيم محمد عطيه32110

134علياء محمد احمد حسن قطب حريب32111

129.5غادة لبيب محمد الشوادفى32112

138.5مروة عبدالخالق فرج الدمرداش منصور32113

60ملك عبدهللا احمد عبدالحافظ32114

60منى جمعه السيد محمد ابراهيم32115

108.5مي مجدي السيد محمد السيد32116

138.5نجاه عرفة محمد عطية الشرقاوى32117

49ندا هانى حسن حسن عويس32118

127.5ندى ايمن على احمد على32119

59ندى عبدالفتاح بدوى عبدالفتاح محمد32120

122ندى عبدالنبي فوزي جابر عبدالغنى32121

83.5نرمين السعيد على عبدالستار عطيه32122

89نورهان ايمن عبدة السيد مصطفى صالح32123

125.5نيرة عالء فتحى محمد جمعه32124

123هاجر هاني شاكر محمود مرسى32125

59.5عمرو.هبة محمد على الدسوقى32126

64.5يوسف.ابو.وفاء اشرف السيد محمد32127

46المدلع.ياسمين مصطفى عبدالغنى جابر32128

53ابراهيم هنداوى محمود سالم على سالم32129

114احمد اشرف عبدالسالم عبدالعاطي32130

129.5احمد حسن محمد على سليمان32131
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79.5احمد سعيد عبدهللا مصطفى زايد32132

111احمد شعبان محمود احمد عطيه32133

59.5احمد صبرى محمد جمعه محمد32134

90احمد عبدالناصر حميدة السيد32135

47احمد عزت على محمد نوفل32136

62.5احمد محمد علي يونس المغنى32137

136احمد محمد محمد ربيع القرضاوى32138

123.5احمد محمد محمد نوفل عبدهللا32139

61.5احمد مصباح محمد ابوزيد عفيفى32140

59.5اسامة السيد احمد عبدالمجيد هندى32141

49انور كريم محمد عبدالرؤف خفاجى32142

60.5حسن محمود عبدالمجيد منتصر منتصر32143

62حسين سعد عبدالرسول ياسين32144

55.5خالد ابراهيم غريب محمود الوكيل32145

19خالد السيد احمد عبدالمجيد هندى32146

82.5خالد جمال محمد عبداللطيف محمد32147

57.5رفاعى حيدر الرفاعى عبدالمقصود خلف32148

66سعيد زغلول السيد ابراهيم محمد32149

43سمير رمضان احمد فتحى محمد32150

99.5عبدالرحمن السيد فرج عبدالرحمن عبدالغفار32151

52.5عبيد هللا رضا عبدالصمد حسن شعبان32152

123.5على محمد على سيد احمد عبده32153

118.5عمر هاشم السيد سيد احمد عبده32154

78فتحى خالد فتحى محمد مراد32155

47محمد ابراهيم محمد ابراهيم خليل32156

118.5محمد ابوالعنين اسماعيل احمد سرحان32157

112محمد ابوزيد محمد ابوزيد عفيفى32158

97محمد السعيد ابراهيم محمد العباسى32159

62.5محمد خالد الزاهى عبدالحليم عطوه32160

36محمد رمضان محمد على مصطفى32161

52محمد طه محمد علي عبدالرازق32162

58.5محمد عبدالفتاح عبدالوهاب على اسماعيل32163

97.5محمد عبدالنبى عبدالمجيد عبدهللا ابوالخير32164

136.5محمد عزمي مصباح علي احمد النجار32165

62.5محمد عوض عبداللطيف عوض على32166

80محمد عيد عبدالفتاح محمد شحاته32167

76محمد لطفي محمد عبدالغني شلبى32168

50محمود احمد مبروك محمد موسى32169
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39.5محمود الشحات رمضان عبدالرحمن32170

91محمود بدوى حسينى حسن بدوى32171

75محمود شعبان محمود احمد عطيه32172

105.5مصطفى صبرى مصطفى عبدالجواد الحلوانى32173

58معاذ ابوزيد عبدالحليم علي الدهمه32174

72اسراء صالح كمال محمد صالح32175

137.5اسماء السيد على سيد احمد عبده32176

96.5اسماء عبدهللا ابراهيم خلف32177

126.5االء عبدالواحد محمد عبدالواحد32178

49.5امنية السيد محمود عبدالرازق عبدالباقى32179

120.5امنية عبدالعاطى على عبدالعاطى32180

129.5امنية محمد عبدالمحسن عباس الفار32181

98اميرة محمود عطية مصطفى  عبدالباقى32182

55اميره حسين عباس محمد عالم32183

54.5اميره يوسف عبدالاله علي سليمان32184

66.5ايمان الشوادفى زكى السيد32185

42.5ايمان عبدالمجيد منتصر منتصر32186

117ايه عماد حلمى محمد عفيفى32187

119.5حسناء رضا نبيه نور السيد البالط32188

85حنان اشرف محمد كمال محمد32189

136.5حنان الشحات محمد يونس حميده32190

138.5خلود احمد عبدالجواد عبادة32191

43دنيا عبداللطيف محمد حسين منصور32192

44.5دنيا عصام عبدهللا سيد احمد زايد32193

84دينا حسن كمال حسيني بدوى32194

42.5رجاء رضا قطب بسيونى السيد32195

107.5ريهام عماد عبدالستار احمد ريحان32196

60سامية رضا جمال سالم ابراهيم32197

86.5سامية فيصل زكى السيد معتوق32198

78سهام وائل عبدالستار عبدالرازق العربى32199

49.5شريفه حامد محروس قطب حواش32200

110شيماء رمضان حافظ على قنديل32201

70شيماء عبدهللا ابراهيم خلف32202

133.5شيماء يحيى محمود نور الدين32203

65صابرين محمد دسوقى محمد دسوقى32204

130عبير السيد عبدهللا السيد الصعيدى32205

76.5فاطمة ابراهيم عبدالرحمن حسن بشير32206

100فاطمة بشير جاب هللا عبدالسالم32207
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137فاطمة سمير فرج مصطفى زايد32208

130لمياء عالء شهاوى محمد شهاوي32209

42.5مبروكة الشحات محمد ابراهيم خليل32210

126.5ملك فرحات فرج عبدالرحمن عبدالغفار32211

76.5منار رمضان السيد محمد العشرى32212

30.5منه هللا شعبان على يونس المغنى32213

111.5منى رمضان محمد محمد اسماعيل32214

20نادية عبدالغنى السيد ابراهيم32215

127.5ندا رضا سعد محمد عويدات32216

23.5ندا مصطفى مسعود عبدالواحد ابراهيم32217

68ندى زكى عبدهللا ابوالمكارم جبر32218

84.5نورا السيد طلبة السيد ابراهيم32219

88.5هالة صالح كمال محمد صالح32220

76هدير عبدالحليم محمود احمد زيدان32221

73.5هدير ماجد عامر فاضل عبدالحميد32222

19.5ياسمين السيد عبدهللا مصطفى زايد32223

48ياسمين بدر ممدوح محمد رضوان32224

74.5ياسمين عبدهللا نجيب عبدهللا عطا32225

51.5ياسمين عزت الرفاعى نور الدين البالط32226

138ياسمين مسعد سعد محمد عويدات32227

88ابراهيم محمد ابراهيم عبدالسالم مطاوع32228

89.5احمد الشحات ابراهيم احمد الصوفاني32229

97.5احمد طه رسمي سعد محمد32230

80احمد على احمد على حماده32231

89.5احمد علي منشاوي جمعة الساكر32232

128اسماعيل سعد اسماعيل سعد الفاضلي32233

126اسماعيل لطفي اسماعيل مصطفى الصعيدي32234

123.5السيد هاني محمد محمد العدوي32235

86ايمن ابراهيم احمد عبدالمجيد حسين32236

134.5تامر عبدالحميد مجاهد الشاعر32237

114.5حسن هشام محمد عبدالنبى عبدالدايم32238

96.5حماده جمال عبدالحميد ابراهيم صالح32239

82.5حمدى جمال الدين حمدى احمد بدوي32240

76.5رياض محمد ابوالفتوح محمد السيد32241

88.5سعيد رضا عبدالفتاح طه جودة32242

124صالح شريف صالح السيد احمد32243

95.5عبدالرحمن حسين محمد خالد ابوالحارث32244

126.5عبدهللا احمد محمد عبدالعال محمد32245
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117علي عادل سالم احمد عبدالاله32246

0علي وليد علي محمود ابوالخير32247

119عماد الدين رضا خميس على جمعة32248

126.5عمر احمد فهمي محمد عمر32249

134عمرو خالد سالم عبدالعزيز سالم32250

132عمير خالد محمود احمد الفقي32251

127.5فارس عبدالمعطي صبري سعد السقا32252

97.5فارس عيد محمد السعيد الشناوي32253

118.5كمال السيد كمال السيد درويش32254

125محمد ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف32255

112.5محمد احمد محمد احمد محمد32256

130محمد السيد ابوالفتوح محمد السيد32257

113.5محمد جالل احمد سليمان شاهين32258

131.5محمد خالد ابوالفتوح محمد السيد32259

126محمد خالد صبرى سعد السقا32260

116.5محمد صبحي الساكر جمعة الساكر32261

92.5محمد طه عبدالجيد السيد محمد32262

132.5محمد عبدالخالق عبدالحميد ابراهيم متولي32263

87.5محمد عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق سالم32264

78محمد عبدالسالم ممدوح عبدالسالم السيد32265

126محمد عبدالعزيز بدير عبدالعزيز شلبى32266

131محمد عبدالناصر توفيق جبرمحمد32267

77.5محمد عوض السيد كريم شندي32268

123محمد فكري علي محمود ابوالخير32269

99.5محمود سالم محمود سالم ربيع32270

106.5محمود عبدالناصر احمد عبدالحميد ابوالنجاة32271

112.5محمود عبده عبدالعزيز على التراس32272

135مروان محمد رشاد جابر السيد32273

134يوسف احمد حسنى ابوزيد32274

121.5يوسف سيد سيد محمد علي32275

138.5اروا على محمد محمود حسن32276

116اسراء رضا ابراهيم محمد حشيش32277

101اسراء عصام محمد عبدالمجيد هندي32278

133.5اسراء غازى عبدالسالم السيد مطاوع32279

130.5اسراء كمال محمد جبر32280

103.5اسراء ماهر عبدالمحسن احمد الشادلى32281

120.5اسراء نشات حمدي فتح الباب32282

73اسراء هانى السيد محمد32283
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123.5اسماء احمد محمد المصلحى احمد32284

115.5اسماء اسماعيل ابراهيم ابراهيم محمد32285

119.5اسماء اشرف احمد عطية محمد32286

127.5اسماء عاطف عبدالجواد على محمد32287

118اسماء عبدالسالم ممدوح عبدالسالم السيد32288

138اسماء محمد صبره مخيمر الشربيني32289

136.5امل درويش عبدالعاطى مرسى الجداوى32290

90.5امنيه محمود رجب عبدالمجيد المهدي32291

44امينة عبدالعزيز كريم شندي32292

79.5اية محمد السيد محمد السيد32293

137ايمان جمعة مجاهد محمد الشاعر32294

130.5ايمان حامد عبدالعظيم سعد القرنشاوى32295

103.5ايمان صالح السيد طة الشريف32296

135.5ايمان هانى رشاد جابر السيد32297

63.5حنين خالد ربيع عبدالوهاب عمر محرم32298

71دينا محمد زكى عبدالعزيز جبر32299

84.5رانيا السيد جالل محمد علي32300

135رحمة احمد رسمى سعدمحمد32301

68.5رحمة محمد محمود عالم الجندي32302

106رحمه مختار مختار محمد موسى32303

68رقيه عادل مصطفى غنيم جنادى32304

120روان ابراهيم عبدالقادر حسين سيد32305

115.5ريهام احمد عبداللطيف خالدابوالحارس32306

119ريهام عبدالعزيز حسن محمد البربرى32307

117سلمي صبحي حسين احمد فرغلي32308

98سماح صبرى سعد السيد ابراهيم32309

101شربات ابراهيم امين عبدالغني صقر32310

76.5شروق سعد السيد محمد السيد32311

132شرين هانى على عبداللطيف هيكل32312

126.5شهد خالد شبل مصطفي سيداحمد32313

134.5شهد علي علي ابراهيم علي32314

74.5عزه السيد فرج سيف النصر السيد32315

95عفاف عادل زكريا عبدالعاطى مرسي32316

64علياء على احمد السيد زيتون32317

56.5فرحة عبدالسالم كمال عبدالسالم شهاوى32318

66.5فرحه محمد صبرى سعد السقا32319

69.5فوزية احمد جمعة محمود ابوالخير32320

66.5ماجدة السيد عبدالحميد السيدمحمد32321
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126منار فريد شوقي محمد عمارة32322

106.5منال وائل محمود سالم علي32323

134منةاللة عبدالحميد فهمى محمدخطاب32324

137.5منةاللة ياسر فهمى على ابوشوشه32325

136.5مى على سالم عبدالعزيز سالم32326

133نادية هاني عبدالحميد عطية سالم32327

57ناديه عيسى محمد عيسى نجم32328

60.5نجالء محمد عبدالونيس محمد وهبه32329

83.5ندا عالء اليمني سعد عمر32330

113.5ندى ايمن محمد عبدالغفار جبر32331

82.5ندي سامي كمال سيف عامر32332

111نسرين طارق صالح السيد احمد32333

94نعمات وليد محمد جاد على32334

108.5نهال عبدالمقصود مصباح ربيع سعد32335

116نورهان اشرف فتحى عبدة هجرس32336

58.5نورهان محمد احمد احمد شميس32337

80هاجر عبدهللا شعبان محمد السيد32338

62.5هاجر على محمد محمود زيدان32339

92.5هدى محمد فتحى احمد االحراش32340

64هدير جمعة السيد فريد عمارة32341

51.5ياسمين خالد بهى الدين محمود سالم32342

105.5ياسمين عبدالعزيز بدير عبدالعزيز شلبى32343

91.5ياسمين هنداوى محمد هنداوى32344

133.5ابراهيم سامى ابراهيم ابوشعيشع زايد32345

57.5احمد ابراهيم الشناوي الخامي32346

75احمد جمال حمدى ابوزيد موسى32347

90.5احمد صبرى محمد عبدالجليل32348

89.5احمد محمد احمد على احمد32349

51حمدين محمد حامدين طه ابراهيم32350

36خالد محمد يوسف محمد32351

108عادل محمد احمد محمد حماده32352

55عبدالرحمن خيرى عبدالسالم محمد الوحش32353

105.5عبدالرحمن عرفه اسماعيل اسماعيل على32354

64.5عزت رمزى عزت عبدالحميد شلبى32355

83عزيز رمزى عزت عبدالحميد شلبى32356

101.5على محمد على عبدالعال على32357

60.5فتحى ابراهيم فتحى دياب رزق32358

119.5فكرى وائل فكرى محمد عبدالسالم32359
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101ماهر احمد مصطفى موسى السيد32360

59.5ماهر السعيد اسماعيل حسين حسن32361

58محمد احمد منسى احمد العمرى32362

80.5محمد جمال محمد السيد ابواحمد32363

110محمد رمضان احمد عبدالجواد الحلوانى32364

98.5محمد صبحى طايع كريم طايع32365

97محمد صالح السيد عيسوى المشد32366

100محمد على السيد محمد على جمعه32367

45محمد مجدى محمد يوسف مصطفى32368

101محمد هنداوى هنداوى عبدالسالم32369

122.5محمود ابراهيم محمد عبدالرحمن سنبل32370

68نادر محمد مصطفى احمد عبدالمجيد32371

46ياسين رجب محمد السبكي32372

89.5اسراء سعد عبدالرازق اسماعيل اسماعيل32373

51اسراء مجدى محمد يوسف مصطفى32374

118.5اسالم عالء السيد محمد32375

98امانى حماده حنفى محمود ابراهيم العوضى32376

106.5امنيه محمد محمود ابراهيم غالب32377

72اميره عبدالحميد مصباح عبدهللا فيوض32378

135اية السعيد على ابراهيم سالم32379

80.5ايمان جمعه على عبدالعال على32380

74ايمان محمد عبدالسالم عبدالحميد منصور32381

47.5ايناس محمد خليل محمود ابوشامه32382

39.5بسمه عطيه عبداللطيف على الشافعى32383

125.5حنان سامى محمد يوسف محمد هالل32384

28حنين السيد رشاد على متولى32385

132داليا راغب عاشور السيد احمد32386

90.5ساره سامح سعد عبدالرحمن الزبيدى32387

70سوسن بدر مبروك عبدالرحمن الشيخ32388

100.5شيماء على مصباح عبدهللا ابراهيم32389

123.5ليلى عيد عبدالهادى محمد سالمه32390

114.5مروى محمد السعيد عبدالنبى شعبان32391

94.5مريم محمد هنداوى عبدالسالم حسانين32392

71.5منى ابراهيم احمد حامد محمد32393

110.5منى السيد منصور احمد عبدالحليم32394

76.5نجالء حسنى محمد عبدالرحمن سنبل32395

122.5ندا اشرف مصطفى موسى السيد32396

80.5نسمه السيد على ابراهيم سالم32397
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32نوره سامي فكيه علي النقاش32398

37نورهان محمد يوسف محمد32399

111هاجر محمود احمد محمد طلحه32400

99.5هدير عاصم سعد عبدالرحمن الذبيدى32401

76ياسمين اشرف منصور احمد عبدالحليم32402

20.5احمد السعدى محمد سالم سودان32403

46.5ادهم عبدالسميع سعيد عيسوى القبالوى32404

50.5الخضرى رضا فاروق فؤاد32405

38السعودي ابراهيم السعودي حسين االضبح32406

51السعيد اسماعيل عطية اسماعيل رزق32407

43الشوادفى ابراهيم احمد عبدالحميد احمد32408

59بسام حمدى على عبدالجليل شريف32409

57.5بالل حمدين رشاد محمد عثمان32410

22.5حسين محمد مختار محمد عبدالغفار32411

45حمادة الشهاوى محمد عبدالرحمن عبدالدايم32412

67.5حماده السيد عبدالعال عبدالخالق عبدالعال32413

62.5حماده عبدالعظيم عبدالكريم ابراهيم شرف32414

56.5رزق تامر زغلول الشاذلي دياب32415

57.5سامح محمد عبدالعاطى عوض بسيونى32416

37شعبان حامد اسماعيل السيد محمد32417

62.5طارق عالم عبدالرحمن خليل32418

118.5عبدالرحمن احمد عبدة احمد خفاجى32419

113عبدالرحمن ماهر فكيه كامل علي32420

52عبدالرحمن مصطفي غازي محمد منصور32421

94.5عبدهللا السعيد محمد عبدهللا داود32422

62عمار ابراهيم ابوشعيشع احمد سعفان32423

108.5عمار محروس محسن اسماعيل بسيونى32424

114عمرو خالد مصطفى محمود حجازى32425

20.5عمرو عبدالعال السعيد الشرنوبى32426

128فهد صفوت محسن اسماعيل بسيونى32427

125.5كمال عبدالحميد كمال عبدالحميد قنيبر32428

29مجدى على اسماعيل سالمه صالح32429

68محمد ابراهيم شعبان ابراهيم تركى32430

114.5محمد احمد عبدالحميد احمد مصطفى32431

78محمد السيد جمعه محمد حسين32432

54.5محمد باسم محمد سعد عبدالدايم32433

42محمد رزق عبدربه رزق32434

36.5محمد رمضان عبدربه رزق عبدربه32435
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75.5محمد عبدالنبى عباس عبدالغنى عباس32436

38.5محمد على سعد على تركى32437

73.5محمد قطب عبدالخالق عبدالعال ابوقوره32438

58.5محمد ياسر اسماعيل سالمه32439

72محمود باسم محمد سعد عبدالدايم32440

85.5محمود محمد البيلى محمد الخضرى32441

51.5مصطفى بهنسى ابوالفتوح السعيد بهنسى32442

47نادر صابر عبدهللا ابراهيم السيد32443

51احالم ايمن ابراهيم عطيه الجوهرى32444

87اروا يوسف على على عدسين32445

35اسماء عوض عبدالعظيم عوض بسيونى32446

100الهام عبدالبارى الزعيم عبدالبارى ابوشعيشع32447

104الهام عالء عبدالعزيز عبدالعزيز سعد32448

135الهام محمد فريد احمد عبدالهادى دعبس32449

105امال بدر غريب الشبراخيتي32450

127.5امنيه اشرف جمعه يونس صالح32451

82.5ايمان ياسر عبدربه رزق عبدربه32452

101بسمه سعد سعد محمد زين الدين32453

57.5خلود رمضان اسماعيل سالمه32454

59دنيا محمد عبدالقادر عبدالسالم الطوخى32455

55دينا عبدهللا عبدالجواد النجار32456

63.5رحمه شوقى محمد سليم شلبى32457

65.5سالمه محمد رمضان فريج32458

79شروق اكرامى ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم32459

128.5شرين عبدالمنصف الوردانى ابواليزيد رسالن32460

67.5شهد عبدالباسط ابراهيم ابراهيم الروينى32461

77شهد يحيى زكريا عبدالرحمن محمد32462

64شيماء ابوالغيط عوض هيبة بكر32463

70صفاء حمدي محمد عبدالقادر سعيده32464

66عزه ابوضيف السعودي حسين االصنج32465

125علياء عصام عبدهللا عبدالواحد سيداحمد32466

57.5قمر بركات زكريا عبدالنبي حسن32467

129منه شلبى مخلوف يوسف شلبى32468

51.5مى عادل على عبدالستار32469

87.5مياده احمد مصطفي احمد مصطفي32470

77.5نرمين سعد زغلول عبدالجواد على32471

121نورهان محمد سعد السيد محمود32472

84نورهان محمد علي عبدالجليل شريف32473



كفرالشيخ1/27/2020

Page 843

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

57.5هاجر منصف فتحى احمد دياب32474

115.5هايدى عبدالعظيم شحاته سالم سعيد32475

85.5هند احمد محمد عيسوى احمد32476

99احمد خميس ابراهيم الشرقاوى32477

58.5محمد ابراهيم على العمراوى32478

87محمود محمد محمد درغام حسب النبى32479

100نادر السيد السيد فرحات32480

54.5رشا مجدى حمدان حسن غالى32481

94.5حازم احمد محمد محمد32482

37عمار اسامه عبد القادر عبد الغنى المدلع32483

48.5محمد عبد الناصر محمد ابراهيم32484

40محمود عبد الهادي محمد طه جوده32485

84رشا احمد حسيني سماحه32486

76رشا محمودعبدالنعيم عبدالمجيد32487

77مصطفى صبرى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم32488

59.5مى لولو محمد عبدالموجود32489

48فارس محمد ابراهيم شندى رضوان32490

55.5محمود احمد عبدالحميد على يوسف32491

61ايمان عبدالونيس نبيه عبدالونيس32492

87.5مصطفى رجب ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم32493

63.5عبد السالم خالد السيد سالم الكيالني32494

57.5محمد صالح السعيد السعيد علي32495

67.5رضا عادل فهيم محمود32496

71محمد السيد لطفي محمد احمد32497

61.5طارق محمد محمد مبروك محمد32498

23.5سمير تامر مسعد فتحى شهاب الدين32499

25سليمان اسامه سليمان العمرى32500

122ابتسام محمد زكى محمد محمد32501

122.5اروى سامى رجب عبدالسالم غراب32502

121.5اسراء احمد السيد احمد معتيق32503

128.5اسراء جابر حسونه نوفل32504

111.5اسراء جابر سعيد يوسف شتية32505

72اسراء جمال خميس ابراهيم عبدالكريم32506

123اسراء حسين حنفى حسين الحنفى32507

113اسراء سعيد السيد حامد الصعيدي32508

102.5اسراء شريف محمد الغمرى السنكرى32509

76.5اسراء عثمان شعبان محمد ابوربع32510

140اسراء على سعيد علي النجار32511
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107.5اسراء فتحى احمد حسين ابوالروس32512

140اسراء فتحي احمد على القليبي32513

134.5اسراء مصطفى عبدالعزيز احمد طواله32514

54.5اسماء احمد فؤاد ابراهيم الرخاوى32515

105اسماء خليل محمد خليل الفرارجى32516

123.5اسماء سامي ابراهيم حسن المزين32517

88اسماء عالء الدين حسين حسين الجروانى32518

107.5اسماء فتحى محمد ابوالنضر الشريف32519

126.5اسماء محمد زيدان محمد الدسوقي32520

125.5اسماء محمد محمد جمعه االبشيهي32521

131.5اسماء مصطفى محمدى فتح هللا الخالل32522

134اسماء هاشم حلمى عبدهللا البنا32523

135اسيل محمد احمد محمد عبدالكريم32524

124اشرقت سعيد محمد بيومي حمود32525

137االء ابراهيم عبدالعزيز محمد شقطايه32526

135.5االء احمد محمود محمد النجار32527

111االء احمد محمود يوسف32528

136االء اشرف سعيد محمد العقبه32529

137االء اشرف عبده غريب سنبل32530

107االء العبدمصطفى على الغرباوى32531

134االء حسين محمد حسن خطاب32532

130.5االء سعيد عبدالعزيز ابراهيم قنديل32533

133االء عبدالحميد احمد عبدالحميد الميموني32534

132االء محمد جمال فتحى حسان32535

139االء محمد فتحى عبدالصادق خميس32536

133.5االء محمد محمد عوض مكي32537

122االء محمود زكى محمد الشمشيرى32538

138.5االء محمود محمد عبدالسالم النوام32539

121.5االء مصطفى على محمد ناجى32540

138.5الزهراء عبدالناصر عرجاوى على جاد32541

91الشيماء على محمد حسين الطنطاوى32542

98الهام السيد محمد عبدالستار غنيم32543

121امانى احمد جابر نصر رخا32544

81.5امل مصطفى محمد عبدالمنعم الخطيب32545

110امنية سعيد محمد الصاوى العدلى32546

103امنية عبدالمطلب محمد مصطفى المنجوجى32547

130امنية عوض محمد بسيونى فرحات32548

109.5امنية محمد محمود على ابوفوده32549
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106.5امنيه محسن وهبه احمد العزب32550

99.5اميرة سعد عبدالنبى محمد ابودشيش32551

125.5اميرة شريف عبدالفتاح شبل رمضان32552

114.5اميرة ممدوح سمارة عمران32553

135.5اميرة ياقوت رزق ياقوت ابوموسى32554

127.5اميره ابراهيم ابراهيم ابراهيم عبدالجواد32555

79.5انصاف ياسر السيد السيد صبح32556

111.5ايات مصباح غازي محمد غازي32557

64.5ايمان ابراهيم ابراهيم نواربهنسى32558

58ايمان ابراهيم محمد محمد السنديوى32559

118.5ايمان السيد محمد متولى البراجه32560

133.5ايمان جمال محمد عبدالجليل كرم32561

116.5ايمان خميس محمد ابراهيم السنكرى32562

103.5ايمان عادل محمد محمد القلينى32563

103ايمان عبدالحميد عبدالسالم محمد داود32564

129ايمان محمد احمد سعد المالحه32565

130.5ايمان نزيه السعيد حسن الطحطاوي32566

122.5ايه احمد محمود محمد فرحات32567

138ايه السيد احمد ابراهيم الخالل32568

79.5ايه انور على رجب الصقار32569

138ايه سامى محمد عرجاوى الشامى32570

92.5ايه سعيد محمد محمد ابوطالب32571

101ايه شريف خليل عبدالمقصود شاهين32572

118ايه عادل محمد عبدالوهاب خضر32573

78.5ايه عبده فريج السيد القهوجى32574

112.5ايه عطيه ابراهيم ابراهيم سالمه32575

123.5ايه محمد يوسف محمد نجا32576

129ايه ناصر محمد ابراهيم مفتاح32577

92.5ايه يسرى عبدهللا ابراهيم حالوة32578

123.5بسملة محمد مختار ابراهيم شعالن32579

122بسملة مصطفي احمد محمود حماد32580

114.5بسمله البدوى جمعه محروس الجروانى32581

122بسمله خميس محمد محمود الشباسى32582

135بسمله محمد ابراهيم عوض عوض32583

96.5بسمله محمد علي السيد عبدالكريم32584

118.5بسمله ناصر خميس محمد عبدربه32585

139.5بسمله هاني محمد عبده ادم32586

105بسنت عالء عبدالحميد انور المامونى32587
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129.5بسنت على ابراهيم ابراهيم عمار32588

115بسنت ياسر محمد محمد الجربيد32589

124تغريد عصام عبدالفتاح محمد الجدى32590

95تهاني جابر بدوي محمد الشباسي32591

123.5جميلة ابراهيم محمدى عمر الصعيدى32592

118جنه هللا احمد محمد محمد شتا32593

127جنه محمد زكريا محمد مليحة32594

98.5جنى زكريا علي حسن الدجوي32595

92حببية احمد احمد محمود حماد32596

124حبيبة عاشور متولى ذكي النبتى32597

115.5حبيبة على محمد سيداحمد الجراحى32598

124.5حبيبة عماد ابراهيم ابراهيم شيحا32599

90.5حبيبة محمد السيد السيد ابوفيوض32600

132حبيبة محمد عبدالجواد علي مكى32601

121.5حبيبة محمدى محمد غريب سيدروحه32602

132.5حبيبة نصر عبدالحميد علي خضر32603

120حبيبة يوسف رجب على ادم32604

102حبيبه ابراهيم ابراهيم ابراهيم الدسوقي32605

81.5حبيبه احمد ابراهيم مصطفى درويش32606

66حبيبه اشرف محمد محمد البديوي32607

103حبيبه رفعت عرجاوي عرب32608

117.5حبيبه سعيد احمد محمد عيسى32609

117.5حبيبه طارق احمد مختار محمد دياب32610

104.5حبيبه محمد عبده على البغدادي32611

127حبيبه محمد محمد محمود الماموني32612

123.5حسناء حسن السيد علي عرب32613

133حسناء مصطفى محمد مصطفى الصاوي32614

102.5حسناء ناصر حسين حجاج32615

91.5حسنيه جمعه عبدالعزيز قرقوره32616

80.5حنان احمد عبدالفتاح الرحمانى32617

110.5حنان محمد علي عبده مكحل32618

74.5حنين السيد محمد احمد عيد32619

107.5حنين جمعه السيد على مجاهد32620

120.5حنين رضا محمد احمد ابراهيم32621

115.5حنين سعد على محمد الكبريتى32622

115.5حنين سمير عطيه مندور الدسوقى32623

118حنين عبدالعزيز السيد بدوى سلطان32624

123.5حنين عطيه محمد حرزهللا ابوجنديه32625
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133.5حنين محمد كمال الهريجى شرابى32626

100.5حنين محمد محمد محمود الماموني32627

109حنين محمود فتحى محمد المصرى32628

61.5خلود جابر عطا هللا احمد ريحان32629

44.5داليا السيد صالح احمد شهاب الدين32630

104داليا فتح هللا محمد سعد صبح32631

103دعاء حسن محروس حسن الحله32632

87.5دعاء محمد ابراهيم ابراهيم قنديل32633

117.5دنيا احمد حسن احمد عيد32634

101دنيا حسنى ابراهيم السيد الطحطاوى32635

93.5دنيا حمدى سعد ابراهيم ابوغريب32636

105.5دنيا محمد محمود فريد العجمى32637

118.5دنيا نجاح السيد صابرخليل32638

123.5دينا سامى سعد ابراهيم بعجر32639

113دينا محمد راغب محمد الزينى32640

100.5ذكرى السيد السيد علي ابومصطفى32641

109.5ذكرى نصر سعيد نصر عصفور32642

117.5راندا احمد عبده ابراهيم الرشيدى32643

90.5راندا السيد محمد احمد الغايش32644

89.5رانيا الحارس محمد محمد عماشه32645

78رحمة احمد الوردانى محمد رمضان32646

112.5رحمة جمعة عبدالغنى حسين ابوالروس32647

48رحمة حسن محمد احمد عيد32648

61.5رحمة خميس محمد محمد الرفاعى32649

109رحمة سعد على ابوغيط32650

56.5رحمة سعد مجد مجد رزق32651

72.5رحمة صبرى رجب السيد الخالل32652

72.5رحمة عادل الشحات ابوالحسن سليمان32653

86رحمة عادل الكيالنى محمد السقا32654

139.5رحمة عبدالغنى محمد عبدالغنى بن32655

138.5رحمة عبده احمد عبده الرميلى32656

130رحمة عبده عبدالحميد عبده عاشور32657

50.5رحمة قناوى على محمد عراعير32658

88.5رحمة محمود محمد علي عصاية32659

69رحمه احمد علي علي ابوعلي32660

121رحمه احمد فرج علي علما32661

117.5رحمه حسن محمد محمد البدوى32662

84.5رحمه خالد محمد احمد ابوالغز32663
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116رحمه سعد فتحى سعد المالحه32664

121رحمه صبرى النجيلى السيد عبيد32665

121.5رحمه عزيز عبدالعظيم عبده المصرى32666

114رحمه علي محمد على العطار32667

122رغده محمد حسني عبدالسالم ابوطاحون32668

106.5رنا اسماعيل سعد ابراهيم بعجر32669

71رنا طارق محمد احمد اسماعيل32670

113.5رنا عبدالحميد محمد حامد الدمياطى32671

119.5رنا عبدالخالق محمد عبدهللا جوهر32672

134.5رنا علي نعمان حسن سميه32673

130.5رنا ياسر محمد محمد منيسى32674

120رندا عبود حسين اسماعيل خليفة32675

130رواء محمد محمد رشاد سعد32676

122روان احمد نصر علي المدنى32677

51روان حمادة سعد محمد المالح32678

110.5روان زياده على احمد عتيبه32679

122.5روان سالم سعد سالم الطراوى32680

108روان سامى سعد محمود عبدهللا32681

115.5روان سعيد محمود محمد العجمى32682

131.5روان عادل حسن حافظ النشار32683

125.5روان مجدى حسن الزفتاوى32684

112.5روان محروس محروس حسن الحله32685

70روان محمود حسن محمود الحله32686

99.5روضه محمد محمد عبدالحميد حديفه32687

62ريم عيد قطب على رزق32688

130ريهام احمد سعيد احمد بدير32689

128زينب رمزي محمد محمد الشملول32690

110.5زينب سعد محمود احمد سالم32691

90.5سارة جمال مصطفي عبدالغني موينة32692

118سارة خيرى سعد عتش32693

85.5سارة محمد رمضان محمد محمد32694

68.5ساره على منصور درويش الطريني32695

126سحر سالم سالم ابوالعنين ابوعامر32696

113سعاد جمال ابراهيم عامر دويدار32697

130سلسبيل احمد سعيد علي الشنتورى32698

126.5سلمى احمد فؤاد ابراهيم عبدالحليم32699

51.5سلمى احمد محمود محمد العجمي32700

136.5سلمى محمد ابراهيم محمد زامل32701
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92سلمى محمد خميس على الفقى32702

107سلمي محمود سعيد محمد ابوطالب32703

137.5سلوى محمد عمر على السنديوى32704

139.5سما عمر سعد محمد مليحه32705

133سماء محمد سعيد محمد ابوعبدهللا32706

84.5سماح محمد مختار عبدالمنعم ابوغنيمه32707

92.5سمر سعد حسن احمد عيد32708

90سمر مختار عبدالقادر ابراهيم النجار32709

139سمية محمود احمد احمد حمادة32710

128.5سميحه سعيد عبدالعزيز محمد الشرقاوي32711

125.5سميرة سامى ابراهيم محمد الطحان32712

132سميه جابر ابراهيم محمد عبدالكريم32713

132.5سندس احمد احمد عبدالغنى الدسوقى32714

134سندس امين السنوسى امين عبدالخالق32715

123.5سندس سعيد سعيد نصر سليمان32716

107.5سندس فكري محمد حافظ فرحات32717

125سندس محمد محمود على محمود32718

136.5شاهنده اسالم محمد سليمان القلشانى32719

133شروق اسالم محمد سليمان القلشانى32720

94.5شمس محمد السيد محمد الشباسي32721

104شهد ابوالنجاه عبدالمعطى ابراهيم االمام32722

137.5شهد احمد احمد محمد خنفور32723

140شهد احمد محمد عبدالحميد الجمسي32724

99.5شهد عصام محمد محمد الصقار32725

119شهد فؤاد محمد كامل ابويونس32726

140شهد محمد جالل انور عتش32727

123.5شهد محمد سعد عبده القرباتى32728

118شهد محمد محمد اسماعيل الغرباوى32729

124.5شهد محمد محمد محمد زهران32730

123.5شهد محمد محمود عطيه حسنين32731

130.5شهد وليد نصر ابراهيم ضيف32732

101شيماء خميس سعد محمد عابد32733

117.5شيماء سعيد محروس ابراهيم خير32734

135.5شيماء محمد كمال مرسال علي مرسال32735

112.5صفا محمد على السيدعالءالدين32736

139صفا محمد محسن علي اللبودي32737

134ضى محمد سعيد محمد ابوعبدهللا32738

57.5عايده محمد حرزهللا ابراهيم ابوجنديه32739
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127.5عبير سعد بدري سعد النوام32740

81عزة محمد رجب السيد الخالل32741

123.5عال عبدالعزيز يوسف عبدالعزيزعوض هللا32742

122علياء احمد السعيد سالم32743

96.5غاده محمود راغب محمد الزينى32744

69.5فاطمة ابراهيم خليل محمد الفرارجى32745

115فاطمة الزهراء احمد السيد احمد الخلفى32746

123.5فاطمة الزهراء احمد عبدالقادر محمود السنهورى32747

112فاطمة الزهراء ايهاب على محمد الشرقاوى32748

121.5فاطمة بسيونى السيد السيد السقا32749

117.5فاطمة خميس سعد السيد عبادة32750

136فاطمة رضا محروس عبدالسالم الخالل32751

136فاطمة سعيد علي ابراهيم الدباح32752

74فاطمة ممدوح فتحى محمد المصرى32753

124فاطمه ابراهيم السيد السيد معتيق32754

117.5فاطمه البتول محمد امين محمد الششتاوى32755

131.5فاطمه الزهراء عبده احمد عبده شبور32756

100فاطمه سعيد عبدالمعطى محمد ابوالسعود32757

137فاطمه سعيد محمود على محمود32758

124فاطمه محمد عبدالعزيز محمود الخطيب32759

140فرح محمد سعد عبداللطيف القماح32760

97.5فرحه صالح محمد محمد الدسوقى32761

117.5قمر محمد حسن محمد القصاص32762

102.5قمر هاشم محمد هشام32763

133.5كنزي احمد متولي حسن الشباسي32764

116كوثر حسام الدين احمد السيد ابوزيد32765

124.5لمياء رشاد محروس ابراهيم السوداني32766

123.5ليلي عادل عبدالهادي علي جاد32767

130.5ليندا محسن صباح سيداحمد الزمر32768

137.5مرام محمود عبدالحميد فتح هللا سكسك32769

125.5مريم ابراهيم طه سيد روحه32770

104.5مريم احمد فتح هللا عبدالسالم الشيمى32771

123.5مريم الحسينى محمد سليمان عوض32772

85.5مريم جابر السيد السيد معتيق32773

63.5مريم جمال شافعى حسن شافعى32774

86.5مريم جمال عبدالحميد ابراهيم الشرقاوى32775

94.5مريم جمال علي على ميالد32776

136.5مريم حسن عبداللطيف محمد نصر32777
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120.5مريم حسن فتحى محمد الحشاش32778

133.5مريم حسين مصطفى ابومندور عبدالرازق32779

103.5مريم خميس احمد على الخالل32780

95مريم خميس السيد السيد السقا32781

86مريم سعد خليل ابراهيم طاليه32782

134مريم سعد محمد حسين على32783

99.5مريم عبدالنبى على محمد على الدين32784

84.5مريم علي عبدالحميد عبدالحميد الطريني32785

115مريم فؤاد محمد محمد القلينى32786

131.5مريم فاضل احمد محمد رزق32787

134مريم فتحى فتحى السيد ابوموسى32788

114.5مريم فتحى فتحى محمد عباسيه32789

135مريم مبروك محمد حسن ابوشاهين32790

59.5مريم محروس مصطفى على عرب32791

85.5مريم محمد ابراهيم عرجاوي حسن32792

134مريم محمد ابراهيم محمد قيلح32793

121.5مريم محمد عبدالفتاح محمد عطية32794

137.5مريم محمد محمد خليل الشباسى32795

124مريم محمد محمد عبدالعظيم الكومى32796

139مريم محمد مسعد احمد محمود32797

134مريم محمد يوسف عبدالفتاح العطار32798

104مريم محمود سعيد على الصعيدى32799

132.5مريم محمود عبدالقادر محمود السنهورى32800

122.5مريم مصطفى زكريا فتح هللا الطنطاوى32801

99مريم مصطفى يوسف محمد نجا32802

135.5مريم ناصر محمد محمد ابراهيم32803

134مريم ياسر علي سالمه البغدادي32804

133.5ملك احمد السيد الحسيني الحشاش32805

119ملك احمد محمد عبدالفتاح حربى32806

125.5ملك جمعه عبدالمعطى ابراهيم االمام32807

125ملك سعد سليمان حجازى ابوالروس32808

111ملك عبدالمحسن محمد محمد السقا32809

113.5ملك عثمان احمد محمد الكتاتني32810

102.5منار على راغب على دسوقى32811

128منار محمد فؤاد احمد خميس32812

134منة هللا ابراهيم اليمني عوض سيد احمد32813

138.5منة هللا احمد حلمى احمد عنانى32814

94.5منة هللا احمد على على الفقى32815
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100.5منة هللا الرومى على بيومى االشرم32816

105.5منة هللا حلمي فتح هللا فتح هللا الفضالي32817

126منة هللا خميس كمال محمد عويدات32818

86.5منة هللا رمضان السيد عبدالغنى ابراهيم32819

116.5منة هللا عادل جمعة ناجى الكوة32820

134منة هللا عبدالحميد محمود محمد شنيت32821

97منة هللا عبده عبدالحميد عبدالحميد حديفه32822

101.5منة هللا عيسى قدرى قدرى غراب32823

136منة هللا ماهر متولى حسن عالء الدين32824

133منة هللا هشام محمد احمد البربري32825

107.5منة هللا يوسف السيد احمد االشرم32826

125.5منةهللا جمال صباح عبده السعدنى32827

134.5منةهللا محمد احمد عابد32828

85منةهللا يسرى محمود اسماعيل القلينى32829

138.5منه ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوعيد32830

136منه هللا احمد محمد عبداللطيف جميعى32831

131منه هللا اشرف ابوالفتوح احمد كدش32832

128.5منه هللا اشرف النجيلى محمد ابوطالب32833

102منه هللا حسن عبدالوهاب علي خضر32834

127منه هللا سعيد محروس محمد خفاجى32835

139.5منه هللا محمد احمد ابراهيم الخليفه32836

131.5منه هللا محمد محمد السيد ابوعامر32837

108منه هللا يسرى محمد محمد ماجور32838

85منه جابر محمد حسن التلبانى32839

114منه حمامه شعبان محمد عبدالواحد32840

127.5منه سعيد سيد احمد احمد المدنى32841

135منى السعيد ابراهيم احمد الزغلى32842

65منى عصام محمد جالل عبدالعظيم سليمان32843

97موده اشرف خميس دسوقي الخلفى32844

113.5مى السيد احمد حسن كرم32845

91مي سعد السيد ابراهيم الرشيدي32846

127مي سعد سعيد محمد القصاص32847

136.5مى شفيق ابراهيم محمد باشا32848

119مى صالح مبروك عرجاوي حسنين32849

107.5مى عبدالمحسن محمد محمود شويل32850

132مى عبده يحيى عبدالنبى عماره32851

97.5مى محسن محمد السيد السقا32852

123.5مى محمد ابراهيم محمود الصعيدى32853
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92.5مى محمد السيد ابراهيم32854

77مى محمد فوزى حسن احمد32855

102.5مي محمد محمد محمد شعالن32856

99مي محمود محمد محمد البحيري32857

80مياده علي علي النقلي32858

138ميرام محمد البدرى على الفقى32859

99.5ميرنا سعيد محمود محمد حجر32860

138ميرنا نبيل حسن حسن النجار32861

129نادية عزت محمد عبدالوهاب خضر32862

127.5ناديه ابراهيم سعيد ابراهيم الميت32863

94ناديه على صباح الخباز32864

72ناهد على فوزى على الجربيد32865

108.5ناهد محمد ابراهيم سيداحمد عبدهللا32866

75ندا ناصر رفعت ابوعيطة32867

46.5ندى ابراهيم احمد خليل ابوطالب32868

125.5ندي احمد سعيد احمد ابوعلي32869

127ندى اشرف احمد احمد العباسى32870

86ندى اكرامي محمد بكر سالمه32871

138ندى السيد كامل محمد صالح32872

118ندى ايمن سعد ابراهيم الصعيدى32873

99.5ندى حامد على محمد الشابورى32874

122ندي حسن محمد على السعدني32875

105.5ندى حسن محى الدين حسن القلشانى32876

118.5ندى خميس محمد محمود حبليظه32877

130.5ندى سعد عبدالسالم محمد ابوطالب32878

125ندى سعيد احمد احمد عامر32879

50.5ندي سعيد عرجاوي عوض ابوغالي32880

109.5ندي سليمان احمد سليمان الطريني32881

138.5ندى عادل عبدالعزيز عبدالعزيزالنجار32882

124.5ندى عبدالباسط سالمه ابراهيم عبدالحليم32883

120.5ندى عصام ابراهيم عبدالحميد مفتاح32884

127ندى على عبدالسالم محمد شبور32885

85ندى فتحى محمد السقا32886

119ندى محمد الشحات خليل الشباسي32887

98ندى مصطفى رجب احمد منيسى32888

127.5ندى ياسر حسن محروس شعبان32889

126.5ندى يوسف محمد احمد الغاياتي32890

85.5نرمين احمد محمد محمد الفطرانى32891
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75نرمين جمال فوزى عطيه الدمنهورى32892

77نرمين سعيد محمد احمد فايد32893

53.5نعمه احمد عكرمه محمد النكالوى32894

114نعمه محمد عبدالحميد محمد جاهين32895

72.5نغم ابراهيم صديق جزر سعيد32896

77.5نغم رمضان رزق محمد الطرينى32897

98نغم عباس احمد عبدالمجيد32898

117نغم يسري الكيالني محمد السقا32899

114.5نور احمد محمد محمود الطريني32900

126.5نور عادل احمد السقا32901

74.5نور عطيه على السيد شكبان32902

126.5نور مجدى محمد محمد موافى32903

130نور محمد عبدالاله محمد ابوغيط32904

122نور محمد محمد محمد الكبريتى32905

119.5نورا ابراهيم على يوسف شعالن32906

102.5نورا جمال حجازى احمد32907

85.5نورا سمير فتحي سلمان عبدالجواد32908

90نورا كارم عبداللطيف عبدهللا بدران32909

129نورا محمد عبدالسالم فراج32910

118نورالهدي سعد علي السيد صقر32911

103نوران رمزى سعيد على المسينى32912

131.5نوران يسرى ابراهيم ابراهيم الشرقاوى32913

127.5نورهان ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم االمام32914

130نورهان ايمن السيد حسين كدش32915

97.5نورهان سعد عطيه حسن حرقان32916

102نورهان سعيد سيد محمد العقبه32917

131نورهان سعيد محمد على ندا32918

128.5نورهان محمود احمد عبدالحميد الشباسى32919

102نورهان وليد شفيق محمد الطريني32920

86.5نوسه ناصر محمد حسن المالح32921

132نيرمين محمد علي قدري الفقي32922

130هاجر ابراهيم ابواليزيد محمد القصاص32923

125.5هاجر احمد احمد محمد جودة32924

125.5هاجر السيد السيد محمد عتش32925

131هاجر حسن محمود حسن دربالة32926

105هاجر حمدى ابوالسعود محمود شطاره32927

105.5هاجر صفوت سعد محروس عجيز32928

0هاجر طارق منصور ابوحليمة32929
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55.5هاجر عبدالجواد محمد عبدالعظيم الكومى32930

127هاجر عبدهللا حسن ابراهيم الطنانى32931

119.5هاجر ياسر محمد عبدالسالم على الدين32932

94هاله عرفه عبدالحميد محمد جاهين32933

126.5هايدى حمدى محمد مصطفي النبراوى32934

127هبة ابراهيم سعيد ابراهيم الغزولى32935

103.5هبة سعيد جابر علي الرحمانى32936

102.5هبةهللا اسماعيل رجب محمد زياده32937

134هدى السيد زغلول السيد رزق32938

119.5هدى سعد عبدالسالم محمد ابوطالب32939

76هدى سعيد سعيد محمد ابوالروس32940

119هدى مبروك حسن حسن الرميلى32941

87هنا احمد محمد عبدالحميد الدمياطى32942

132.5هنا حسام محمد حسن منيسى32943

120.5هند على عبدالعظيم محمد شاهين32944

128.5وسام عزت محمد محمد بدر32945

110.5وفاء ابراهيم ابواليزيد ابراهيم خير32946

66وفاء احمد سعيد محمد الصعيدي32947

111.5وفاء ياسر خميس ابراهيم الزينى32948

106والء محمد حسن عبدالمنعم الشناط32949

125.5والء محمد فتح هللا عبدالسالم الشيمي32950

138يارا سعد فتحى محمد الشابورى32951

78.5يارا ممدوح السعيد حسن الطحطاوي32952

124.5ياسمين اسالم ابراهيم معوض ابوالعز32953

87ياسمين رمضان متولى سالم الهنداوى32954

121.5ياسمين سعيد عبدالعزيز محمد كرم32955

90.5ياسمين فكري السيد عبدالمعطى ابوقليشة32956

133ياسمين محمد سعيد محمد الطرينى32957

96.5ياسمين مرسى خميس عبدالمقصود عفيفى32958

135ياسمين مصطفى محمد محمود شويل32959

118ياسمين ممدوح محمد محمود رجب32960

127.5يمنى سعيد محمد محمد الديب32961

134ابراهيم السعيد محمد محمد السلماوى32962

136.5ابراهيم جمال ابراهيم ابراهيم عبدالعال32963

99.5ابراهيم حسن حسن محمد حيدر32964

117.5ابراهيم حلمى محمد ابراهيم عبدالكريم32965

95ابراهيم على ابراهيم اسماعيل ابوغالى32966

76ابراهيم محمد ابراهيم محمد جاهين32967
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79ابراهيم محمد الشحات ابراهيم ابوغيط32968

48.5ابراهيم محمد محمد عبدالغنى بن32969

134.5ابراهيم محمود محمد محمد عماشه32970

88.5ابراهيم ممدوح فكرى حسن عبدالهادى32971

67ابوالمكارم السيد جابر محمد درباله32972

39.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم غانم32973

43.5احمد احمد احمد السيد السنهورى32974

132احمد احمد محمود السعيد عرب32975

101.5احمد اسماعيل حمدى اسماعيل االخطابى32976

67.5احمد اسماعيل محمد حسن السلماوى32977

134احمد اشرف ابراهيم حلمى عبدالجواد32978

86.5احمد اشرف محروس محمد المقدم32979

108احمد اشرف محمد حجازى مسعود32980

51.5احمد السيد السيد السيد جوهر32981

128احمد السيد سعد حسن مصطفى32982

65احمد السيد محمد السيد الخطيب32983

63احمد ايمن احمد محمد ابواحمد32984

72.5احمد بشير محمد عبده الرميلى32985

121.5احمد جابر احمد درويش ابوعرب32986

75.5احمد جابر عبدالسالم مصطفى كريتح32987

131.5احمد جابر محروس محمد الدباح32988

64احمد جمال احمد محمد الهابط32989

116احمد جمال السيد محمد الزغبى32990

64احمد جمال محمد احمد سليمان32991

91.5احمد حسن عبده محمد المقدم32992

116احمد خالد محمد محمد البنا32993

106.5احمد خميس محمد سالم ندا32994

113.5احمد رافت احمد احمد الفحار32995

81احمد رزق عبده بدر جوهر32996

121.5احمد رضا محمد السيد كديرة32997

105احمد سالم محمد محمد ابوحليمة32998

108احمد سامي احمد عطيه القصاص32999

84احمد سعد زغلول السيد عرب33000

128.5احمد سعد صباح سعد حنفى33001

137.5احمد سعيد احمد محمود حبليزه33002

105احمد سعيد رجب سعيد الشباسى33003

80.5احمد سعيد محمد محمد الطرينى33004

135.5احمد سعيد محمد يوسف ضبش33005
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67احمد سمير محمد محمد عالء الدين33006

130احمد شكرى ابراهيم على عصر33007

56احمد صبحى عبدالحليم محمد حمودة33008

88احمد طارق محمد متولى سليم33009

110احمد عادل سعيد حسين درويش33010

128احمد عادل محمود بيومى عصايه33011

125.5احمد عاطف ابراهيم ابراهيم الخليفه33012

99احمد عبداللطيف عبداللطيف محمد الشرقاوى33013

98.5احمد عبدالمنعم احمد عبدالعال33014

110احمد عبدالمنعم احمد محمد عنانى33015

130احمد عصام محمد حافظ القال33016

72احمد عالء احمد ابراهيم العكيه33017

136.5احمد فؤاد عبداللطيف ابوالنضر33018

135.5احمد فتحى احمد سعد المالحه33019

133احمد ماجد عبدهللا السماديسى33020

124احمد محمد احمد على عبدهللا33021

138احمد محمد جمال الدين البدرى ابوفوده33022

64.5احمد محمد حسين محمد فراج33023

113احمد محمد خميس عبدالحميد السماك33024

106.5احمد محمد سعيد محمد العطار33025

82احمد محمد عطيه غريب ابوعبدهللا33026

80.5احمد محمد على عبدهللا المدنى33027

68احمد محمد مبروك حافظ ابوهديبه33028

94.5احمد محمد محمد على المدنى33029

115.5احمد محمد محمد عمران العرند33030

118.5احمد محمد محمد محمد كسبه33031

108احمد محى على خليل ابوشنب33032

71.5احمد مصطفى محمد محمد محفوظ33033

76.5احمد ممدوح نجا احمد الغياتى33034

91احمد منصور عبدالغنى درويش ابومصطفى33035

122احمد نبيل محمد محمد الجربيد33036

135.5اسامه احمد حامد محمد على الدين33037

122اسامه ياسر محمد عبده المغربى33038

105.5اسعد احمد محمد على سويد33039

127اسعد محمود محمد محمد ابوالسيد33040

96اسالم ابراهيم ابوالمجد ابراهيم منيسى33041

111.5اسالم احمد محمد مصطفي الدهالن33042

135.5اسالم بشير عبدالغنى درويش ابومصطفى33043
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129اسالم عادل عبدالحميد سلطان33044

105اسماعيل حسن محمد حسن السلماوى33045

73.5اشرف ابراهيم ابراهيم على عبدالعال33046

90اشرف احمد مصطفى كامل عوض33047

91اكرم احمد محمد على سويد33048

77الحسن على محروس عبدالسالم الخالل33049

90الحسين على محروس عبدالسالم الخالل33050

115السيد ابراهيم الحاج زكى الجربيد33051

124السيد عرجاوى السيد محمد الدباح33052

56.5السيد مبروك السيد محمد المحالوى33053

113السيد محمد السيد السيد الصهرجتى33054

63.5السيد محمود السيد محمد حسن33055

104السيد محمود معروف معروف الدمنهورى33056

131امجد وحيد احمد عبدالقادر عبدالعزيز33057

102.5امير عبده السيد السيد الدمنهورى33058

79انس ثروت عبدالحميد سعيد اللبودى33059

133انور خميس محمد كامل الطراوى33060

106.5ايمن بهيج محمد عبداللطيف المزين33061

56ايمن محمد محمد عزت ابوالسعد33062

134ايهاب ابراهيم فهمى عباس عبدالجواد33063

133باسل محمد محمود محمود ابوعاليه33064

118بدر محمد بدر احمد بدر33065

94تامر مصطفى عطا سعد الكيالنى33066

95جمال جمال محمود عبدالحميد الجربيد33067

72جمال سعد على احمد غراب33068

109حاتم السعيد بسيونى محمد سليمان33069

104.5حازم جمال محمد محمد عالءالدين33070

116.5حسام ابراهيم على ابراهيم ضيف33071

76حسام عاطف احمد حسين الزيات33072

68.5حسام محمد سعد عبدالسالم حماد33073

126.5حسن سالمه محمد سالمه عبدالنبى33074

117.5حسن شعبان محمود عبدالمقصود الشافعى33075

102.5حسن على عبده محمد المقدم33076

112حسن محمد محمد ابراهيم راشد33077

132حسين حسين السيد احمد درويش33078

129حسينى ابوالعنين حسينى ابوالعنين رزق33079

37حمدى جمال ابراهيم منصور الرفاعى33080

132.5حمدى صبرى فوزى رجب شبانه33081
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69.5رامى قطب عطا سعد الكيالنى33082

84.5رحيم مصطفى سعيد عبدالجليل كرم33083

74.5رفعت احمد رفعت على ميالد33084

47.5رياض محمد عبده عبده راشد33085

75.5زياد احمد محمد عبدالحميد ابوسيف33086

135زياد اشرف عبدالحميد حامد الدمياطى33087

118.5زياد عادل محمد محمد بدر33088

134.5زياد محمد بدرى محمد المغربى33089

18.5زياد محمد حسن محمد يونس33090

136.5زياد محمد محمد السيد حماد33091

26زياد هانى ابراهيم محروس شعبان33092

111.5سالم محمد سعد الطرواى33093

67.5سامى ابراهيم ابراهيم احمد العكية33094

45سعد عبدالعاطى السيد عبده ابوقليشه33095

85سعد عطيه حامد احمد ابوموسى33096

106.5سعيد حامد السيد حامد الصعيدي33097

107.5سعيد خميس سعيد جمعه ابوخشبه33098

135سعيد مؤمن محمد محمد مكحل33099

108سعيد محمد سعيد ابراهيم القماح33100

128.5سعيد محمد سعيد على الصعيدى33101

137.5سعيد محمد سعيد محمد العقبه33102

133سعيد محمود محمد محمود عبدالحليم33103

134.5سعيد مسعد سالمه سالمه زايد33104

126سعيد ياسر السعيد احمد يونس33105

106.5سفيان يونس عبدالجواد سالمة الشباسى33106

115.5سالمه سعد سالمه السيد ابوموسى33107

109سمير ايمن سالمه السيد زامل33108

119سيف الدين سعيد محمد اسماعيل القلينى33109

112شريف سعد محمد الفاضلى الشريف33110

112.5شريف محمد محمد محمد الكبريتى33111

102.5صالح محمد رجب على ادم33112

97.5ضياء سعد محمد سعد الفراش33113

102.5طارق ابراهيم فؤاد محمد خير33114

119.5طارق السيد المحمدى معروف مسعود33115

118.5طارق رضا محمد حسن شافعى33116

98طارق محمد الحسينى محمود عثمان33117

107.5عاصم اشرف محمد يوسف الحليس33118

122.5عاصم محمود محمود عبدالسميع الجد33119



كفرالشيخ1/27/2020

Page 860

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

135عبدالجواد محمد جمعه عبدالجواد محجوب33120

125عبدالرحمن احمد محمد محمد مرجان33121

124عبدالرحمن احمدمحمود محمود باشا33122

117عبدالرحمن اسماعيل سعيد اسماعيل رفاعى33123

139عبدالرحمن الحسين محمد عبداللطيف شاهين33124

58عبدالرحمن حسن كامل حسن ابوعيش33125

81عبدالرحمن حمدى عبدالمنعم حسين الخطيب33126

117.5عبدالرحمن حمدى محمد محمد السنهورى33127

111.5عبدالرحمن خالد احمد احمد شهود33128

134.5عبدالرحمن رفعت عبدالحميد عبده عاشور33129

80عبدالرحمن سامى منصور مهدى دراز33130

91عبدالرحمن سعد خميس سعد السقا33131

89عبدالرحمن سعيد معروف عبدالحميد عضام33132

128.5عبدالرحمن صالح ابواليزيد محمد الدسوقى33133

116عبدالرحمن عبدالشافي علي علي المدني33134

134.5عبدالرحمن عبده عبدالحميد عبدالحميد عتش33135

75.5عبدالرحمن على عيسى محمد الصياد33136

120.5عبدالرحمن عماد حمدى بسيوني هشام33137

99.5عبدالرحمن محمد النجيلى محمد ابوطالب33138

123عبدالرحمن محمد حسن زكى الفقى33139

110.5عبدالرحمن محمد زكريا محمد شقطايه33140

84عبدالرحمن محمد سعد على البيومى33141

101.5عبدالرحمن محمد محمد البحيرى33142

60.5عبدالرحمن محمد محمد السيد الزغبي33143

109.5عبدالرحمن محمد محمد عبدالعزيز فوده33144

102.5عبدالرحمن محمد محمد علي العباسى33145

111.5عبدالرحمن محمد مختار احمد ابوالنور33146

122.5عبدالرحمن محمود محمد سالم ندا33147

122.5عبدالرحمن نصر حسن عبدالفتاح عتش33148

128عبدالرحمن ياسر على ابراهيم الدباح33149

55عبدالسالم السيد عبدالسالم عبدالقادر ابوموسى33150

115.5عبدهللا احمد حافظ محمد الفكس33151

134.5عبدهللا احمد سعد محروس33152

54عبدهللا احمد محمد محمد الكورانى33153

123.5عبدهللا بليغ حمدى يوسف الخلفى33154

107.5عبدهللا جمعه مختار ابراهيم شعالن33155

99.5عبدهللا حسين محمد احمد الدخاخنى33156

110عبدهللا حسين مصطفى ابومندور عبدالرازق33157



كفرالشيخ1/27/2020

Page 861

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

117.5عبدهللا حمدى السيد حسن القليوبى33158

105.5عبدهللا رضوان سليمان ابراهيم النوسانى33159

103عبدهللا سالمه السيد احمد السرجانى33160

104عبدهللا محمد احمد خليل سحسح33161

107عبدهللا محمد بسيونى بسيونى ابوطالب33162

124عبدهللا محمد محمد محفوظ سلطان33163

134عبدهللا محمد محمد محمد ابوحليمه33164

112عبدهللا محمود عبدالغنى درويش ابومصطفى33165

134عدنان محمد فؤاد محمد يوسف33166

86.5عصام حسين على حسين حديفه33167

134عالء احمد محمد حسن شافعى33168

121.5عالء اشرف على عبدالمجيد رجب33169

125عالء اشرف على محمد حماد33170

99عالء حسن على حسن عوض سيد احمد33171

88عالء سالمه محمود محمود الشرقاوى33172

131.5عالء محمد عبدالغنى عبدالسالم موينه33173

122.5على ابراهيم محمد على الغرباوى33174

83.5على ابوالعينين حسين حسين عبدالعزيز33175

72على احمد فتحى السيد ابوموسى33176

93على السيد محروس محمد الدباح33177

133على جمعه محمد فوده ابوعلى33178

109.5على حسن عبدالمعطى حسن البواب33179

97.5على حسن على حسن الخليفه33180

102على حلمى محمد حسين ضافر33181

124على خليل فؤاد ابراهيم ابوالسعد33182

106على رافت على حسن الششتاوى33183

136على عاطف علي خليفه حرفوش33184

135.5على محمد عبدهللا حسن عوض33185

126على محمد على عبده المحالوى33186

105.5على وليد على محمد ابوحجر33187

127عمار محمود محمد محمد عويدات33188

44عمر السيد احمد مندور الدسوقى33189

105عمر خميس محمد السيد كرم33190

102عمر سعد حامد محمد الصعيدى33191

119.5عمر سعد محمد فتح هللا ابودشيش33192

109عمر سعيد السعيد حسن السمان33193

125عمر سمير عبدالمنعم الهابط33194

126.5عمر عبدالعزيز حلمى عبدالعزيز عوض هللا33195
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38.5عمر عبدالفتاح عبدالعزيز علي رزق33196

44.5عمر عصام حسن محمد البدوى33197

110.5عمر محمد حمزه حمزه حماده33198

110عمر محمد عبدالكريم بركات عالء الدين33199

106.5عمر محمد عمر محمود مدكور33200

125.5عمر محمد محمد احمد غراب33201

129عمر محمد محمد بحيرى مطاوع33202

126.5عمر محمد محمد حسن اللقانى33203

112.5عمرو احمد سعد مصطفى الطرينى33204

105عمرو جابر ابراهيم علي سويد33205

95عمرو حسنى ابوالمكارم محمد السهرجتى33206

65.5عمرو خميس حامد ابراهيم على33207

130.5عمرو سامح السيد ابوجنديه33208

103عمرو على عبدالمنعم ابراهيم الهايط33209

86.5عمرو محمد رجب محمد المغربى33210

128.5عمرو ياسر على كامل ابوعيش33211

129عمرو ياسر محمد ابراهيم رفاعى33212

127عمرو يحيى محمد حافظ القال33213

101.5عوض محمد عوض خليل الفضالى33214

103فارس السيد السيد علي عرب33215

101.5فارس وحيد محمد محروس رزق33216

133.5كارم ياسر ابوالمكارم خليل الطنطاوى33217

133كريم سعد صابر محمد حراز33218

117كريم سعد عبدالفتاح مسعود عبدهللا33219

99.5كريم سمير محمد السيد المعداوى33220

102.5كريم عبدالوهاب محمود احمد سالم33221

103كريم عمر عمر على السنديوى33222

118كريم محمد السيد محمد رجب33223

127كريم ناصر جابر حامد شلتوت33224

107.5مؤمن جابر محمد قدرى ميالد33225

128.5مؤمن محمود محمد محمد رمضان33226

106.5ماذن فلفل محمد محمد الكتاتنى33227

133.5مازن بسيونى احمد فتح هللا ناضر33228

126.5مازن وليد عبداللطيف حسن القماح33229

131مالك محمد بحيرى مكى33230

65.5محسن سعيد محسن اسماعيل ابوغالى33231

128محمد ابراهيم ابراهيم عبدالمجيد ابوحليمه33232

114.5محمد ابراهيم ابراهيم قطب سكيكر33233
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84.5محمد ابراهيم عرجاوى درويش ابوعرب33234

98.5محمد ابراهيم محمد محمد مكى33235

99.5محمد احمد ابوالعطا البراجه33236

134.5محمد احمد حسن عرجاوى33237

132محمد احمد فؤاد احمد ابوعبدهللا33238

120محمد احمد فتحى خليل العباسى33239

138.5محمد اشرف احمد رجب غزال33240

96.5محمد الحاج خضر عبدالقادر عبدالعزيز33241

121محمد السيد السعيد السيد بدر33242

83.5محمد السيد عبدالحميد محمد عبدالباقى33243

131محمد العربى محمد محمد ابوهالل33244

107.5محمد ايمن على على سويدان33245

113.5محمد ايمن محمد الكيالنى السقا33246

45محمد باسم ابوالعنين يوسف خميس33247

38.5محمد بهنسى محمد على قرقورة33248

101.5محمد بهيج السيد صابرخليل33249

123.5محمد تامر محمد فهر محمود بلتاجى33250

52.5محمد جابر محمد محمد ابوربع33251

51محمد جمال محسن محمد الحصيص33252

111.5محمد جمال محمد عبدالواحد غوش33253

127.5محمد جمال محمد محمد حشيش33254

82محمد جمعه حسين عبده العطار33255

124محمد حسام الدين محى فتح هللا الدباح33256

131.5محمد حسن محمد بسيونى هشام33257

95.5محمد حسنى محمد محمد معازو33258

107محمد حسين يحيى حموده الزعيم33259

91.5محمد حمدى على امين درويش33260

79محمد خليل خليل خليل الشربينى33261

66.5محمد ذكريا احمد فتح هللا رزه33262

82.5محمد رجب محمد حسين سليمه33263

128محمد رضا عبدالنبى محمد ابودشيش33264

99محمد رمضان محمد عبداللطيف الربيعى33265

0محمد سعد عاطف يوسف هالل33266

66.5محمد سعد عطية عبدالسالم سرور33267

51محمد سعد على سالم العكيه33268

120محمد سعد يونس سالمه الشباسى33269

87.5محمد سعيد حسن علي المرتعش33270

135محمد سعيد رجب حسين شطارة33271
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120.5محمد سعيد محمد عبدالسالم موينه33272

81.5محمد سعيد محمد علي الجربيد33273

119.5محمد سعيد محمد محمود شويل33274

101محمد سالمه عطيه على الهضيم33275

83.5محمد شاكر محمد محمد المحالوى33276

86.5محمد عبدالستار على عبدالستار ابويونس33277

139محمد عبداللطيف محمد محمد شعبان33278

129محمد عبدهللا سعيد محمد القصاص33279

120.5محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ابوحليمه33280

113محمد عرجاوى عوض عرجاوى رمضان33281

110محمد على البدرى احمد عباس33282

87محمد على السيد احمد ابوعلى33283

89.5محمد على عبدالحميد عبدالعال محروس33284

86.5محمد على عزاز على السرجانى33285

80.5محمد على فوزى عطيه الدمنهورى33286

101.5محمد على متولي عبدالعظيم عتمان33287

137.5محمد على محمد حسن خطاب33288

85محمد على مصطفى على سالم33289

126.5محمد فتح هللا احمد احمد ابوالسعد33290

123.5محمد فريد شوقى بسيونى هالل33291

130.5محمد قطب محمد قطب ابوعبدهللا33292

85محمد مؤمن الغمرى عبدالمنعم غزى33293

68.5محمد محسن محمد السيد السقا33294

137محمد محمد ابراهيم يوسف الشباسى33295

98.5محمد محمد حمعه احمد شعبان33296

80محمد محمد سعيد ابراهيم الدباح33297

68محمد محمد صباح عبدالفتاح النجار33298

81.5محمد محمد محمد السعيد الشهاوى33299

80.5محمد محمد مصطفى محمد الصاوى33300

90محمد محمود حسن على ابوفوده33301

139محمد محمود فؤاد اسماعيل سالم33302

106.5محمد محمود محمد محمد الخالل33303

73.5محمد مسعد ابراهيم السيد صبح33304

79.5محمد مصطفى سعيد مغازى المنجوجى33305

134.5محمد منصور على على زكرى33306

119.5محمد ناصر محمود محمد اللبودى33307

52.5محمد نصر سعيد نصرسليمان33308

98محمد وائل محرم محرم البنا33309
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123.5محمد ياسر صالح سعيد ابوعيطه33310

123محمد ياسر منصور ابراهيم ابوحليمه33311

112محمود ابراهيم محمود ابراهيم اللقانى33312

94محمود ابوبكر محمد فتح هللا الخالل33313

138محمود احمد فتحى محمد غازى33314

111محمود السيد محمد احمد سرحان33315

52.5محمود جابر فؤاد فتح هللا ماجور33316

135.5محمود حمدى سعد محمد االخطابى33317

118محمود سعد عبده درويش ابومصطفى33318

103.5محمود سعيد عبدالسالم محمد ابوطالب33319

134محمود سعيد محمود محمود ابوعاليه33320

106.5محمود سمير عبده عنانى33321

126.5محمود شريف نعمان الصياد33322

135محمود عالء محمد محمد السقا33323

132.5محمود على صبرى احمد عسل33324

130محمود محمد جابر القصاص33325

86.5محمود محمد محمد دسوقى العقبه33326

104محمود محمود السيد مسعود فرحات33327

23.5محمود منيسى محمود حسن النشار33328

114محمود ناصر محمد محمد ابومصطفى33329

63.5محمود وحيد احمد عبدالمنعم عبدالعال33330

99محيى الدين محمد جالل غريب بعجر33331

126.5مرسى عرجاوى مرسى عرجاوى عرجاوى33332

107مروان السيد السيد محمود عبدالدايم33333

101مروان حسين محمد محمد رجب33334

114مروان طارق محمد حسن منيسى33335

50.5مصطفى ابراهيم مغازى احمد الطوخى33336

110.5مصطفى السيد مصطفى حسن السقا33337

126.5مصطفى حمدى درويش مصطفى المدنى33338

90مصطفى سعد احمد عبدهللا33339

126.5مصطفى سالمه عطيه سالمه عياد33340

131مصطفى محمد احمد عمر فايد33341

96.5مصطفى محمد محمد عبدالسالم الفوال33342

0مصطفى محمد محمد قدرى ميالد33343

108مصطفى محمود فاروق محمد عبدالحليم33344

125مصطفى محمود محمد محمود شويل33345

88مصطفى نصر هللا عبداللطيف اسماعيل العجل33346

96.5مصطفى هشام محمد الغمرى السنكرى33347
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124.5معاذ حسن محمد سعد زلط33348

135.5مهند حسام سعيد حسن الجمسى33349

101.5نبيل محمد سعدهللا الجالب33350

22وحيد محمد على احمد سلطان33351

83ياسر خميس فتحى خليل البحطيطى33352

124.5ياسين عمرو حسني عبدالسالم ابوطاحون33353

128.5ياسين محمد محمد محمود عيد33354

59.5يحيى ابراهيم خميس ابراهيم ابوالعيون33355

107.5يحيى ابراهيم عبدالغني ابراهيم خضر33356

131.5يحيى احمد محمد عبدالرحمن عبدالغفار33357

111.5يحيى السيد السيد عبدالمعطى ابوقليشه33358

125.5يحيى سعيد على محمد صبح33359

128يزيد وليد يونس حسن يونس33360

122.5يوسف احمد ابراهيم ابراهيم الطويل33361

127.5يوسف احمد حسن نعيم شطارة33362

127يوسف احمد سعيد محمد خميس33363

133.5يوسف احمد فتحى على القليبى33364

130.5يوسف السيد عبده توفيق كدش33365

101يوسف السيد عرجاوى السيد ابوموسى33366

124يوسف بركات مصطفى محمد ابويوسف33367

93يوسف جالل يوسف محمد الشرقاوى33368

70يوسف حسن جابر حسن المحالوى33369

131.5يوسف رضا جمال فتحي حسان33370

121.5يوسف رمضان يوسف السيد الغاياتى33371

120.5يوسف سامى ابراهيم محمد القصار33372

99.5يوسف سامى محمد فؤاد الفوال33373

110.5يوسف سعد ابوالفتوح احمد كدش33374

88يوسف سالمه محمد السيد الدمنهورى33375

97.5يوسف شفيق وليم شفيق معوض33376

111.5يوسف محمد السيد الحسيني الحشاش33377

122.5يوسف محمد السيد علي ابوطرطور33378

114.5يوسف محمد رفعت حسن منيسى33379

40.5يوسف محمد عبدالحميد ابراهيم احمد33380

126.5يوسف محمد محمد محمد الصقار33381

120.5يوسف مصطفى محمد مصطفى المزين33382

99.5يوسف مصطفى نهاد محروس العرباوى33383

110يوسف هشام احمد علي زيتون33384

114.5ابراهيم مالك عوض الصعيدى33385
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108احمد خالد امين محمد عصر33386

101.5احمد رجب محمد على مرسي ابواحمد33387

96.5احمد رضا محمد طاليه33388

109احمد رمضان عبده محمد خطاب33389

116احمد زكريا عطيه على الطايفه33390

116.5احمد شعبان احمد احمد فايد33391

114احمد عاطف محمد حسين كدش33392

101.5احمد عبدالغنى احمد ابوالعنين حنتيره33393

113.5احمد نصر محمد عبدالمجيد الحالج33394

97اشرف انور محمد حسن البغدادى33395

110.5باسم اشرف صباح حسن صالح33396

108بدرالدين عبده فتح هللا محمد خليفه33397

76بهاء اشرف اسماعيل احمد جالل33398

112جابر اشرف جابر محمد المليجى33399

83جمال ابراهيم محمد ابراهيم حمد33400

133.5حسن ابراهيم استفتاح محمد الشافعى33401

121خالد السيد محمد السيد حماد33402

105رافت السيد رافت السيد وهدان33403

96سعد عبده سعد عبده زيتون33404

113سعيد السيد رمضان عبدالعال احمد33405

91.5سيد جابر سيد ابراهيم حنتيره33406

103طه احمد محمد احمد المطرى33407

132.5عبدالرحمن شوقى محمد يوسف شتيه33408

121عبدالرحمن محمد بسيونى ابراهيم السودانى33409

114عبدهللا احمد احمد ابوالعنين حنتيره33410

122.5عبدالهادى كمال بدوى عبدالهادى طاليه33411

128.5عزت عبدالغفار محمد حسن جمعه33412

121.5عالء فتح هللا على فتح هللا هجرس33413

103.5عالء محمود محمود صادق المناسفى33414

126على هشام على ابراهيم العكيه33415

114.5عمر هانى عبدالسالم محمود عيد33416

124عمرو عالء محمد على مليحه33417

134كريم اشرف فتحى فهمى ابوالنجا33418

127.5مايكل وائل نعيم لبيب رزق33419

67محمد ابراهيم سعد ابراهيم عبدالهادى33420

122محمد احمد ابراهيم محمد الخطيب33421

120.5محمد اسامة زيدان ابراهيم امان33422

123.5محمد حسن سعد السيد عكه33423
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98.5محمد خميس محمد محمد طاليه33424

124محمد سعد احمد احمد شيحا33425

82.5محمد سعيد صبره محمد النحاس33426

94.5محمد عادل محمد الغنى موينه33427

91محمد عبدالسالم على السيد صبح33428

95محمد على خليل ابراهيم طاليه33429

119محمد فتحى محمد فتحى محمد المعناوى33430

89محمد ماهر محمد احمد ابراهيم33431

117محمد محسن محمد عبدالحميد الحالج33432

77.5محمد محمد محى الدين الخطيب33433

110محمد مسعد سيد احمد محمد اللبودى33434

108.5محمد نصر عبدالفتاح حسن ربيع33435

81محمود رمضان محمد عبدالسالم البالط33436

112محمود محمد محمود محمد الكريونى33437

110.5مروان هشام عبدالوهاب احمد محمد33438

88نادر احمد سعيد محمد عماره33439

89.5ناصر عبدالسالم على السيد صبح33440

102.5يوسف محمد محمد عبدالجواد محمد رجب33441

109اسراء اشرف سيد عبدالمقصود مرجان33442

103.5اسراء سعيد عبدالحميد عوض33443

83.5اسراء محمود السيد سالمه النجار33444

91.5اسراء مصطفى ابراهيم عبدالحميد شخيخه33445

90.5اسماء السيد محمد السيد خليل33446

110اسماء سيد احمد عبدالفتاح سالمه جمعه33447

101.5اسماء شوقى حسين حسين خضر33448

124.5االء محسن محمد عبدالحميد الحالج33449

109.5الزهراء حسن محمد حسن جمعه33450

107.5امل ياسر فتحى ابراهيم حمد33451

90.5اميره اشرف احمد حسن الزيات33452

97.5ايمان فتحى حسن حسن يونس33453

60.5ايمان محمد السيد احمد ابومرزوقه33454

127.5ايناس السيد عبدالفتاح عبده فياض33455

131.5بسمله احمد محمد عطيه الدمنهورى33456

130بسمله السيد محمد السيد عيد33457

70حبيبه احمد احمد متولى خليل33458

113.5حبيبه محمود جابريوسف الصعيدى33459

122حبيبه وليد محمد يوسف شتيه33460

122.5حنان حسن حسن يوسف شتيه33461



كفرالشيخ1/27/2020

Page 869

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

104حنان عوض عوض محمد شعبان33462

128.5حنان مرسى عباس مرسى راشد33463

90.5حنين عادل محمد محمد الفكس33464

98حنين على محمد على جعلص33465

119حنين فتحى فتحى فتح هللا عصر33466

101.5حنين محمد خليل عبدالمقصود شاهين33467

109حنين محمد محمد محمود الحليس33468

77حنين محمد محمود محمود الحله33469

137دعاء محمد حسن ابراهيم سرور33470

125.5دالل احمد عبدالحى الفوال33471

69.5دنيا سعد محمد مرشدى متولى33472

104.5ذكرى صالح عبدالنبى محمود الحانوتى33473

95.5رانيا حسن رضوان رجب شاهين33474

99.5رانيا محمد محمد نصر رخا33475

54.5رحمه ابراهيم محمد حسين ابوبكر33476

78.5رحمه ابوزيد عبدالسالم عبدالسالم البغدادى33477

96رحمه حمدى محمد عطيه حسين33478

88رحمه محمد احمد حسن خليل33479

92.5روان ابراهيم خليل ابراهيم طاليه33480

83روان محمد عطيه عبدالحميد الشريف33481

137ساره محسن عبدالحميد عبدالحميد دراز33482

100سعيده شعبان على محمد الطور33483

108سلمى احمد ابوالمكارم اسماعيل سالم33484

102سلمى اليمنى جابر عرجاوى شنيت33485

68.5شادن محمد حامد محمد راشد33486

100.5شاديه احمد فكرى احمد الدسوقى33487

96.5شهد محمد خضرجى محمد غالب33488

60عزه جابر يوسف محمد اللواتى33489

137علياء محمد حسن ابراهيم سرور33490

58.5فرحه سعيد عوض محمد شعبان33491

121.5لقاء على محمد على محمد33492

139مريم احمد عبدالواحد محمد خليفه33493

96مريم السيد السيد السيد خميس33494

115مريم ايمن الحاج زكى الجربيد33495

103مريم محمد محمد عبدالمجيد الحالج33496

105مريم منصور راغب يوسف ابوغيط33497

139مريم ميمى محمدى درويش الغايش33498

139مريم هانى رجب عطيه الطايفه33499
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107.5منة هللا على على ابراهيم الحلبى33500

134.5منه هللا عبدهللا محمد عبدالفضيل ابوزامل33501

118.5منه هللا على احمد احمد المغربى33502

138منه هللا محمد محى الدين محمد القليطى33503

106.5منه محروس احمد محمد الشرقاوى33504

100منى ناصر محمد عبدالسالم محار33505

96.5ناديه خيرى اسماعيل على سليمه33506

107.5ندى اشرف ابراهيم عبدالحميد شخيخه33507

117ندى جمال الدين احمد محمد الخالل33508

120ندى حسن جابر حسن حمد33509

113.5ندى حسن عبده محمد الجزار33510

99ندى خميس محمد السيد ابوحجر33511

137ندى محمد احمد حسين الخالل33512

94.5ندى محمد محمد يوسف شتيه33513

41.5نسمه على على حسن الصقار33514

121.5نعمه احمد محمد محمد طاليه33515

106نوران احمد محمد السيد الفقى33516

99نورهان ابراهيم محمود اسماعيل عماره33517

98.5نورهان وليد السيد طلبه البنا33518

89هاجر حلمى محمد الحلوانى33519

103هبه محمد احمد عبدالمجيد حمد33520

100.5هبه هانى على عبدهللا ريحان33521

118هناء رضا عاطف محمود عصر33522

120وعد الشحات محمد زكى الجزار33523

121.5والء جمعه على عبدالسالم الصبى33524

136يارا مهدى عبدالحميد عبدالحميد دراز33525

89.5ياسمين فرج الوردانى محمد رمضان33526

91.5ياسمين محمد السيد مصطفى مبروك33527

122.5ابراهيم عبده محمد ابراهيم حراز33528

113.5ابراهيم محمد محمد ابراهيم النوسانى33529

136.5احمد ابراهيم فوزى ابراهيم قطب33530

109.5احمد جابر محمد السيد شنيت33531

75.5احمد سعيد محمد صادق فتح هللا ابودشيش33532

102.5احمد سمير ابوالنصر يوسف حفناوى33533

105.5احمد عبده على عبده مكحل33534

93احمد محمد ابراهيم محمد حرقان33535

110.5احمد محمد سعدعلى الديباوى33536

103احمد محمد عبدهللا محمد دربالة33537
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111.5احمد محمد محمد ابراهيم البغدادى33538

95.5احمد محمد محمد عبدالسالم هيكل33539

77.5اسالم جمعه عطية على ابواحمد33540

121السيد يوسف السيد عبدالجواد الديباوى33541

121جمال هانى جمال الغمري البديوى33542

94خالد محمد بركات محمد السلطيسى33543

103زياد على محمد على حجاج33544

107سعد اشرف سعد مسعود النجار33545

111سعد الدين الشحات محمد احمد العسكري33546

121سعد رضوان سعد السعيد اللقانى33547

102سعيد حسن فكرى العبدالدسوقى33548

114سعيد سمير عبده احمد الغياتى33549

90.5سعيد عبدالحليم محمد محمد خليلو33550

90عبدالرحمن سعد محمد ابوالعال الشباس33551

97عبدالرحمن فتحى فتحى على الحليسى33552

138عبدالرحمن قطب احمد قطب رفاعى33553

125.5عبدهللا محمد ابوالنصر يوسف حفناوى33554

136.5عبدهللا محمود محمد السيد كرم33555

86.5عبده احمد سعد عبده عامر33556

82عالء عادل محمد ابراهيم زقزوق33557

118.5على خالد احمد عبده العالم33558

112.5عمر محمد حافظ حافظ جوده33559

79.5عمرو محمد احمد محمد عرب33560

101كريم على محمد محمد العطار33561

84كريم محمد مختار عابدين عامر33562

115محمد حسن ابواليزيد محمد القصاص33563

78محمد حسن محمد حسن حالوه33564

110محمد سامى جمعه على ابواحمد33565

128.5محمد سعد بحيرى على الشاذلى33566

52.5محمد على السيد بدوى سلطان33567

120محمد محمود حسن حافظ النشار33568

93.5محمد منير محمد محمد العطار33569

105محمد وليد محمد زكى ابراهيم33570

68.5محمود على محمد احمد الشرقاوى33571

85نادر السيد فؤاد سالم المسيرى33572

60نعيم سعيد محمد صادق فتح هللا ابودشيش33573

102.5يوسف احمد محمد عبدالمعطى السيد33574

129ابرار محمد محمد محمد ابودشيش33575
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42.5اسماء محمد محمد بدوي شنيت33576

109.5اميره محمد جمعه محمد البشبيشى33577

124.5اميره نصر ابوالمكارم ابراهيم غرز الدين33578

86ايمان ابراهيم محروس سيد احمد القلشانى33579

87ايمان ابراهيم مصطفى سعد صبح33580

117.5ايه احمد احمد محمد غوش33581

116ايه جابر سالمه نصر رخا33582

84.5بسنت شريف محمد محمد الخلعي33583

133حبيبة محمد محمد حسن الششتاوى33584

132.5حبيبه الشحات ابراهيم الحسينى امان الدين33585

97.5حنان حسن السيد سالم المسيرى33586

125.5خديجة محمد الشافعى بهي الدين جزر33587

119.5دارين حمدي محمد عبدالحميد عبدالحليم33588

98دعاء محمد عباس زيان النشرتى33589

98دنيا يسرى احمد جاد الشباسى33590

131.5رحمه رضا محمد ابراهيم النوسانى33591

133.5رحمه محمد عبده محمد الشرقاوى33592

135.5رنا رضا سعيد مبروك العرند33593

121رنا على حسن عبدالمنعم الشناط33594

120روان ابراهيم سعيد رجب بدران33595

135روان عبدالسميع محمد حسن حالوة33596

120روان مصطفى محمد مصطفى ابوعرب33597

100ريهام الشحات سعيد على البربرى33598

131.5سلسبيل عبيد عبدالمنعم محمد رمضان33599

118.5سلمى احمد احمد قطب رفاعى33600

126سمر سعيد احمد عبدالحميد الشباسى33601

132شهد خالد بركات محمد السلطيس33602

129.5شهد طارق محمد الدغمة33603

111صفا وليد محمد احمد منيسى33604

96.5فاطمة الزهراء اشرف محمد حسين وزيرى الرفاعى33605

103فاطمه سعيد ابراهيم عبدالنبى رفاعى33606

125.5مروه ناصر سعد عبدالرحمن سعد33607

110.5مريم سالم ابراهيم سالم الغاياتي33608

135مريم عادل محمد السيد السبعاوى33609

132.5مريم على على عبدالرسول العبد33610

114مريم محمد العربى محمد صابون33611

128.5ملك محمد ابراهيم نجم33612

128منه هللا احمد محمد مرسى شويل33613
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135.5منه هللا خالد صادق حسن خضير33614

126.5منه هللا زغلول فايز راغب زيتون33615

132.5منه هللا محمد سعد فتحى ابويوسف33616

115.5منى احمد محمد محمد خليلو33617

119مى سعد حسن حسين ابوحسين33618

134مى محمد سعد فتحى ابويوسف33619

125ندى احمد حسن احمد الدغمه33620

61.5ندى احمد محمد احمد سليم محمود33621

133ندى رضا محمد عبدالعزيز الزعويلى33622

82ندى زغلول سعد عماره33623

134نعمه سعيد السيد على البالط33624

116.5هاجر اشرف محروس محمد عيسى33625

79هنا فتح هللا عبدالحميد فتح هللا الصعيدي33626

51.5احمد السعيد احمد السعيد شاهين33627

62.5احمد جمال عبدالسالم حماده ابوحليمه33628

39.5احمد عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز الشرقاوى33629

59.5احمد محمد فاروق محمد ابوابراهيم33630

55.5احمد محمد محمد فتح هللا ابودشيش33631

49.5البدرى عالء البدرى عبدالسالم الشرقاوى33632

93السيد احمد فتحى سالمه خضر33633

45حسين مصطفى مصطفى عبدالمجيد عوض33634

41.5سعيد عرجاوى سعيد عرجاوى الحناوى33635

102سعيد محمد السعيد ابراهيم عبدالهادى33636

71.5سعيد ناصر محمد محمد السعداوى33637

46سمير محمد مروان زامل محمد33638

51.5شريف محمد صبحى محمد الصعيدى33639

35.5صالح عثمان عبدالمجيد ابراهيم المالح33640

41.5صالح مصطفى مصطفى عبدالمجيد عوض33641

72طه حسن محمود محمود مدكور33642

59عبدالرحمن محمد احمد محمد حسن33643

57عز محمد محروس على الشامى33644

93على جمال على محمد الشرقاوى33645

52.5على سامح على على السلماوى33646

88على عيد عبدالعظيم عبدالهادى33647

95.5عمرو زغلول ابراهيم مهدى درويش33648

78فارس السيد سعد السيد حبلص33649

69.5فارس ايمن محمد احمد ابويونس33650

57محمد احمد ابراهيم ابوالعنيين شحاته33651
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69محمد السيد احمد محمد مرسى33652

116محمد ايمن محمد محمد الصباغ33653

73.5محمد بدر محمد بدر العمورى33654

54محمد رزق عبدالغنى محمد دحروج33655

116.5محمد سعد محمد سعد عبدالوهاب33656

58محمد شاكر عبدالعليم احمد يونس33657

131.5محمود ابراهيم عبدالسالم حماده ابوحليمه33658

104.5هادى صالح صبحى محمد الصعيدى33659

117.5هشام محمد النجيلى محمود مرسال33660

70.5احالم سعيد على حسن المزين33661

53.5اسراء جابر محمد محمد عمارة33662

116.5اسراء خميس على سالمه نانو33663

44.5اسراء سعد رمضان قنديل33664

51.5اسماء علي محمد على ابوعبدهللا33665

46اسماء مبروك قطب احمد نانو33666

36امنيه رمزى حسن خضر33667

94اميرة قطب احمد قطب يونس33668

134ايمان محمد مصطغي عبدالمجيد عوض33669

105.5بشرى على ابراهيم على عبدالهادى33670

37حبيبه السعيد فهيم فهيم الحمراوى33671

138حبيبه حمدان ابراهيم عامر الوكيل33672

82دنيا خالد ابراهيم حسن الحناوى33673

47ذكرى هشام محروس محمد خضر33674

72.5رحمه الشحات جابر سعيد ابوابراهيم33675

99رحمه رضا ابراهيم حسن الحناوى33676

39.5رشا جمعه محمد مسعود مسعود33677

85رشا عبداللطيف عبدالسالم حماده ابوحليمه33678

135ريهام محمد قطب احمد رفاعى33679

95.5سعاد محمد على حسين الشيمى33680

106سلمى يحيى السيد حموده حبلص33681

84.5سماسم حلمى جابر محمد عنيصر33682

65شروق حسين محمد محمود العقده33683

79.5شروق سعد محمد حموده حبلص33684

60شروق عادل محمد حسين الشيمى33685

102شهد عبدالعزيز عبدالستار على بدر33686

35.5عفاف عبده محمد قطب يونس33687

127مريم بسيوني علي متولى سلطان33688

50.5مريم محمد عبدالعليم احمد يونس33689
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32.5ملك على ابراهيم عبدالرازق يونس33690

127منة هللا عصام سعيد محمد موسى33691

71.5منة هللا محمد محمود على مرسال33692

95.5منى ناصر على السيد كرم33693

96.5نسرين عصام شعبان على عبدهللا33694

76.5نور محمد حسن محمد خضر33695

53.5نورا حمدى على محمود مرسال33696

59نورهان على السعيد عبدالعزيز احمد الشرقاوى33697

43ياسمين محمد محمد السعيد ابوابراهيم33698

80يسرا ابراهيم سعد ابراهيم الدقلة33699

124.5ابراهيم حمدى سعد احمد ماجور33700

49ابراهيم عبدالرازق ابراهيم صقر33701

124ابراهيم محمد على ابراهيم مصطفى غانم33702

88.5ابراهيم مصطفى ابراهيم المعزاوى33703

102.5احمد اشرف عبدالعال الشرنوبى33704

129احمد اشرف محمد موسي سليمه33705

49احمد السمرى محمد حمزه33706

57.5احمد الشحات محى الدين ابوكيله33707

76.5احمد حمدى ابراهيم فخر الدين33708

93احمد خالد احمد عبدالعاطى عبدالرازق33709

40.5احمد رزق عبدالرحيم كحيلو33710

73.5احمد سعيد سعد خليل33711

136.5احمد صالح يوسف ابوجنديه33712

108.5احمد عادل صبحى خليفه33713

124.5احمد عبدالحميد عبدالمحسن سالمه33714

55احمد عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد عاشور33715

68.5احمد عبدالحميد عطية عبدالحميد الشريف33716

65.5احمد عبدالعاطى مرسى على راشد33717

109احمد عبدالفتاح عباس عبدالفتاح ابوهالل33718

75احمد عبداللطيف محمد احمد الصعيدى33719

109احمد عبده عنتر على طه33720

103.5احمد عيد محمد السحت33721

102.5احمد فكرى احمد عامر33722

116.5احمد ماهرمحمد عبدالقادر ابوطبيخ33723

87احمد محمود عبدالعليم ابوخضره33724

132احمد مهدى عبدالعزيز عنتر ابوسعده33725

138احمد نصر سعيد احمد الشباسى33726

115احمد نصر محمد حامد الصعيدى33727
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97احمد هانى هنداوى الزقيلى33728

104.5احمد وائل محمد جابر الروينى33729

124.5احمد وحيد محروس محمد بدران33730

119.5اسامه ايمن عبدالنبى ابوجنديه33731

122.5اسامه محمد حسن ابراهيم ابوالنضر33732

115.5اسالم سيد حمد نجاتى شمس الدين33733

117.5اسالم عصام فتحى عبدالخالق33734

103اسماعيل محمد اسماعيل ابوريشه33735

104اشرف محمد عبدالفتاح ابوريشه33736

63.5السيد رضا عبدالعزيز السودانى33737

98السيد على السيد على السقا33738

99.5انس احمد محمد كمال الدين عبداللطيف33739

106.5ايمن استفتاح سعد بحبح33740

89.5بدر احمد محمد ابوشليل33741

117بدر العربى عطيه ابوخضره33742

64ثابت حسن رزق محمد عبدهللا33743

82.5حازم عثمان محمد الزقيلى33744

69حافظ محمد حافظ سعد33745

94.5حامد محمد يوسف شهاب33746

68حماده احمد حسين عبدالخالق33747

73خالد اشرف سعيد حميده33748

121خالد طلعت عبداللطيف ابوالنضر33749

131خالد ياسر عطية عبدالخالق33750

133رؤوف مصطفى انور مسعود الزقيلى33751

87.5رمضان ابراهيم سعيد الزقيلي33752

94.5ريان محمد احمد على شمس الدين33753

130زياد طارق عبدالحميد عبده33754

131زياد محمد نصر شهاب الدين33755

119.5زياد ياسر ابراهيم عبده33756

134سامى احمد سعيد نوفل33757

105.5سعد حسن سعد حسن بحبح33758

101.5سعيد اسامه سعيد النني33759

114.5سعيد على محمد عبدهللا33760

136سليمان احمد محمد المختار33761

137سيف احمد حسين احمد محمد33762

135.5سيف الدين محمد محمد الشرنوبى33763

120طارق اشرف عبده ابوالنضر33764

75.5طارق السيد محمد ابوريشه33765
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117.5عادل محمد خيرى السودانى33766

125عبدالرحمن نصر ابوالمكارم عطيه الشناوى33767

68عبدهللا حسن محمد فخرالدين33768

83.5عبدهللا سامى محمد الصعيدى33769

122عبدهللا محمد زيدان ابراهيم33770

124.5عبدهللا محمد عبده الفار33771

119.5عبدهللا محمد محمد مصطفى33772

138عبدهللا هشام غضابى عبدالخالق33773

121عطيه يونس عطيه عطيه33774

126عالء احمد بدر محمد بدر33775

76.5عالء الدين محمد عبدالرحمن الشرنوبى33776

135علي محمد صادق ابراهيم خطاب33777

115.5على نصر السيد عبداللطيف فخر الدين33778

119عماد الدين محمد مرسى مرسى راشد33779

99عمر امين موسى الحناوى33780

109.5عمر محمد سيد احمد خطاب33781

137.5عمر مدحت عبدالحميد عبدالستار33782

132.5عمرو محمد بركات محمدبركات33783

120.5كريم جمال سعيد الكيالنى33784

133.5كريم جمال فرج شهاب33785

98مؤمن حسونه محمد  على عجاعه33786

112مازن محمد على حسين الجمل33787

133.5محمد احمد محمود محمد غزال33788

133محمد اسامه سعيد قنديل33789

112محمد استفتاح عبدالرازق محمد البقرى33790

56محمد التهامى عبدالرازق ابوريشه33791

102محمد الزاهد عبدالحميد عاشور33792

96.5محمد السيد رجب ابوريشه33793

76.5محمد الطوخى عبدالحافظ عبدالحق33794

107.5محمد توفيق الشحات الشرقاوى33795

74محمد جمعة محمد السيد محمود33796

127.5محمد حاتم بركات عالء الدين33797

121.5محمد حمدى عبدالسالم رضوان عبده33798

51محمد رشاد ابراهيم ابوخضره33799

64محمد رشاد عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالرازق33800

74محمد سامح عاطف عبدالمجيد خلف هللا33801

128.5محمد سامي رشدي حجازي33802

60محمد ضيف هللا راغب ابوريشة33803
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105محمد عبدالحميد عبدالمنعم شليم33804

111محمد عبدالفتاح صالح الدين محفوظ عاشور33805

89.5محمد عالء محمد ابوخليل33806

71.5محمد عالء محمد الطحان33807

138.5محمد عماد محمد البسيونى33808

46محمد فتحى محمد الشاعر33809

83.5محمد محمد عاطف الزقيلى33810

45.5محمد محمود فتحى صبح33811

132.5محمد محمود محمد ابوالنضر33812

125.5محمد يوسف حامد حسن ابوقوره33813

114.5محمود احمد محمد العمروسى33814

91.5محمود اسماعيل عبده سالمه33815

34محمود سعد عبدالسميع الطور33816

130محمود صالح محمود ابوريشة33817

125.5محمود ياسر محمد جابر احمد33818

125محمود يسري السيد محمد حمزه33819

137مروان مصطفى ممدوح سعيد33820

73.5مصطفى ابراهيم مراد العربى33821

78.5مصطفى سعيد السيد بكير33822

32معاذ احمد ابراهيم عبدالرحمن عبدالحليم33823

94.5وسيم جابر سعيد الشرقاوي33824

84.5يحيى احمد الحبشى الشرنوبى33825

79.5يوسف خليل محمد ابراهيم كحيلو33826

131.5يوسف محمد حسن ابوخضره33827

96يونس محمد يونس عبدالخالق33828

132.5اسراء ابراهيم محمود حسن خالف33829

133اسراء احمد عبدالرحمن احمد الشرنوبى33830

129اسراء احمد على احمد33831

116اسراء السيد يونس عبدالخالق33832

72.5اسراء تامر مصطفى السيد البنا33833

136اسراء حسن رجب احمد العذبة33834

65.5اسراء صالح صالح ابراهيم شبار33835

112اسراء عبده فتح هللا الدغمه33836

39.5اسراء على حسن عقيده33837

84اسراء ماجد خاطر عدلى سعيد فرج33838

106.5اسماء باسم احمد خليفه33839

85.5االء ايمن محمــــد الخطيب33840

55.5االء محمد عطيه ابوالنضر33841



كفرالشيخ1/27/2020

Page 879

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

139.5االء هشام غضابى عبدالخالق33842

130الزهراء احمد رشدي حجازي33843

123.5امال سعيد محمد ابوجنديه33844

125امانى السيد السيد ابوشامه33845

124امانى ايمن محمد شرشير33846

139.5امانى على عاطف الشرقاوى33847

119.5امل جمال يحيى عدلى سعيد33848

108.5امل وليد الشحات ابوخضره33849

123ايمان ابراهيم حسين ابوقوره33850

79.5ايمان ابراهيم عبدالحميد عطيه33851

70.5ايمان اشرف على عبدالكريم الشرنوبى33852

117ايمان ايمن جمعه زين العابدين33853

82.5ايمان حسين استفتاح ابوكيله33854

136ايمان حمدى محمد وعيوع33855

115.5ايمان راضى عبدالسالم حميده33856

125.5ايمان زهدى على السحت33857

124ايمان محمد حامد سالمة33858

120.5ايمان محمد محمد بكير33859

137ايه اسالم نسيم محمد ابوعبدهللا33860

139.5ايه رمزى على على الطور33861

90.5ايه عبدالحميد محمد محمد ابوجنديه33862

39ايه عبدالمنعم محمد عبدالحميد عاشور33863

131ايه محمد عرفه عبدالخالق33864

124.5ايه نصر يونس ابراهيم سالمه33865

45.5حبيبه عبده بدوى عبدالحق33866

132.5حبيبه وائل محمد فخري الكردي33867

98.5حسناء محمد حسن الشيخ33868

139.5حنين حمدى احمد عبدالوهاب سالم33869

138.5حنين خالد عبدالرحمن شحاته حسن33870

136خلود محمد محمد ابوالنضر33871

137.5دعاء حسن سعيد غانم33872

135دعاء محمد سيد احمد الشرقاوى33873

135.5دنيا ايهاب خيرى عبدهللا عبدربه33874

76.5دنيا ربيع محمد عبدالواحد هنداوى33875

52.5دنيا عمرو عبدالفتاح برهامى الشيخ33876

117.5دنيا محمود فهمى خضر33877

0دينا صالح السيد السيد معيتق33878

135دينا عبدالرؤف ابراهيم المعزاوى33879
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53.5رحاب راغب عطيه راغب فخر الدين33880

136.5رحمه خالد نجاح ابوخضره33881

101رحمه محمد صالح كبير33882

114.5رحمه محمد عبده الفار33883

124.5رحمه مسعود فتح هللا الشوربجى33884

111.5روان محمد عبدالعزيز زغلول33885

108روناء محمد محفوظ احمد الرويني33886

61رويدا مهدى عبدالسالم على سليمان33887

0ريهام محمد لملوم محمد الزقيلى33888

78.5ريهام محمد محمد عامر33889

138.5ريهام نصر محمد عبدالرازق33890

138.5سارة صالح محمد يوسف قنديل33891

138.5سارة محمد ابراهيم حسن رمضان33892

110.5ساره اكرم عبدالحميد جاد33893

137.5سعيده انور الغمرى غزال33894

56.5سعيده جمال محمد فخر الدين33895

69سلسبيل ناجى صالح ابراهيم شبار33896

138.5سلمى حسن محمد ابوالنضر33897

125.5سلمى سعد عبدالجواد زيد33898

112.5سلمى على محمد عبدالقادر ابوطبيخ33899

138سلمى وائل محمد نشات خضر33900

123.5سماء عمر محمد عمر غزال33901

131.5سماء محمد عرفه عبدالخالق33902

113سمر صابر عبدالسميع على ابوريشه33903

126سهيله وحيد جابر سالم33904

97.5شروق محمدي يوسف صقر33905

104شروق وليد ابوالفتوح خطاب وعيوع33906

85.5شيماء ابراهيم سعيد النوتى33907

51.5شيماء عبدالعزيز محمد الصعيدى33908

69صباح عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد صقر33909

131صفا حلمى خيرى ابوقورة33910

97عبير نصر عبدالحميد ابوالنضر33911

37عتاب الشحات حسين سيد احمد33912

135.5عزه صابر مسعد حمزه33913

86.5عال سيف الدين محمد سيف الدين33914

113علياء احمد مصطفى حسام الدين33915

134.5علياء لملوم محمد على الخطيب33916

101علياء ياسر عبدالعظيم شعبان فخر الدين33917



كفرالشيخ1/27/2020

Page 881

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

131.5غاده سعيد هنداوى الشرقاوى33918

137فاتن مصطفى عبدالفتاح ابوريشه33919

48.5فاطمه جمال حامد حمزه33920

117.5فاطمه عبدالناصر السيد شهاب33921

121فاطمه يسرى صادق ابراهيم خطاب33922

96فلاير محمد محمد الحانوتى33923

127فريده عادل خليل العطار33924

91مريم ابراهيم سعيد السطوحى33925

132.5مريم احمد محمد الشرنوبى33926

135.5مريم حامد محمد كمال الدين عبداللطيف33927

122مريم فهمي حسن عبدالفتاح عتش33928

124منه هللا ابراهيم مهدى فايد33929

59منه صبرى حبشى الشربجى33930

86منه على محمد عبدهللا33931

85منى صالح على زين الدين33932

81.5مى ابراهيم سعد ابراهيم برجاس33933

103مى نجاح محمود متولى عثمان33934

139ميران وائل منير فخر الدين33935

122نانسى جمال عبدالخالق عرابى ابوخليل33936

73.5ندا محمد عيد الخياط33937

96ندى حسني بهي الدين رمضان محمد33938

124.5ندى سعيد احمد ناصر عبدالخالق33939

138ندى محمد عبدالرحمن السيد داود33940

137.5ندي محمد فاروق محمد السوداني33941

104نسمه عمرو فتحى على الشاعر33942

121نعمه محمد رجب عبدالحميد دراز33943

131.5نميره حسين الحبشى محمد ابوخضرة33944

122.5نهى محمد فيصل عثمان33945

39.5نورا سمير فتحى الشرنوبى33946

125نورا عبدالرازق عبدالمنعم ابوقورة33947

138نوران احمد عبدالعزيز قنديل33948

132نورهان عبدالفتاح رمضان قنديل33949

93هاجر حاتم كمال الزقيلى33950

134هاجر حسن عبدالعزيز الرفاعى33951

0هانم حامد رمضان قنديل33952

39.5هانم عبداللطيف عبدالحميد السيد33953

137هايدى جمال عبدالخالق عرابى ابوخليل33954

136هبه احمد على محمود ابوقوره33955
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115.5هدير على حسن على ابوخضره33956

116هند عبدالشافى محمد وهيدى33957

132.5هند عصام محمد عبدالفتاح العواد33958

116هند محمد سعيد عبدالمنعم سالمه33959

139وفاء محمد فهمى على حجازى33960

133وفاء يوسف محمد النجار33961

130والء محمد سيداحمد عطيه33962

125ياسمين عبده فتحى الخراشى33963

79.5ياسمين محمد سعيد ابوكيله33964

129.5ياسمين ممدوح عزت ابوخليل عطيه33965

129.5اسراء حسن عبده بشير33966

128اسراء مصطفى عاطف كرشه33967

71.5اسراء يسرى يوسف كرشه33968

39اسماء الغمري كامل الشرقاوي33969

130.5اسماء عبدالتواب محمد سيد احمد عاشور33970

117اسماء محمد السيد يوسف33971

128.5اسيل صالح على ابراهيم سالم33972

109االء عباس محمد حموده33973

97.5امل احمد محمد الفوي33974

65.5امل جالل محمد الحلفاوى33975

109.5امنية احمد السيد حسن عنيصر33976

125اميرة ابراهيم محمد مطر33977

114اميرة عالءالدين محمد عثمان33978

107اميره صالح محمد سعد عطا هللا33979

103اميره مسعد وهبى كرشه33980

110انهام هانى على كحاله33981

108اية ابراهيم ابراهيم المنسيى33982

112.5اية محمد على قنديل33983

111.5اية محمود ثابت حسنين33984

64اية مسعد سعد احمد الشال33985

106ايمان السيد مصطفي الرجال33986

114.5ايمان ايمن عبدالجواد التلبانى33987

100.5ايمان ايمن عبدالمحسن محى الدين كرشه33988

98ايمان حماد محمد كحاله33989

107.5ايمان رجب عبدالمحسن السمدونى33990

98.5ايمان محمد حسن قارونه33991

81ايمان محمد محمد الحلفاوي33992

78ايه عادل عاطف كرشة33993
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134ايه عالء محمد يونس نشوان33994

137.5ايه محمد جاب هللا رحيم33995

87.5ايه مصطفى محمد غانم33996

35.5بدرية صبرى احمد محمد غباشى33997

26بسمله يحيى سعد محمود33998

134.5بسمه ابراهيم الشاملى السقا33999

121.5بسنت سعد محمود خنيفر34000

82.5بسنت عماد خيرى الشربينى34001

135بسنت محمد فؤاد عطاهللا34002

80بشرى عماد خيرى الشربينى34003

99.5حبيبة رضا عبدهللا علي السمدوني34004

118.5حبيبه خالد عبدالرحيم عوض هللا اللبان34005

108حنين عادل محمد المغازي كحالة34006

134.5حنين محمد محمد الصياد34007

86.5خلود عبدالحميد عبدربه المالح34008

62دنيا حسني حامد سليمان حشيش34009

95دنيا حمام محمد عبدهللا34010

77دنيا عبده محمد المدني34011

65دينا عبدهللا محمد مخيمر34012

86.5راما محمد مصطفى ابراهيم كشك34013

133رحمه عمرو عبده الداودى34014

113رنا احمد مصطفى محمد عطاهللا34015

93رنا بدر احمد بدر ابوعاصى34016

109.5روان اشرف محمد الساعي34017

99.5روان محمد اسماعيل ابوقصيبه34018

91روان محمد شوقى جميعى34019

98.5سارة خالد صدقي ابواحمد34020

91.5سارة سعد محمد مطر34021

101ساره جيهاد عبدالستار عبدالمجيد الجندي34022

49سحر بيومى ابراهيم جمعه34023

137.5سحر على محمود كرشه34024

124.5سعيده محمد سعد كشك34025

133.5سلمى عادل حجازى هالل34026

137سلمى عبده ابراهيم عبده خنيفر34027

126سلمى مصطفى ابراهيم ابوعريضه34028

98سمر محمد محمد كشك34029

63.5سميه عبده محمد حشيش34030

127سهيله اسماعيل ابراهيم مخيمر34031
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61شروق اشرف على عطاهللا34032

124شروق عطية محمد السمان34033

127شروق مسعد يوسف مطر34034

121شهد عادل وهبى كرشة34035

82.5شهد محمد عبدالفتاح معروف34036

129.5صفاء عادل الصاوى الشرقاوى34037

118.5ضى نصر محمد غانم34038

111عبير محمد محمد جاهين34039

105علياء عادل محمد النشيف34040

97.5غيداء محمد ابراهيم كرشه34041

64.5فتحيه محمد جابر سالمه34042

99.5فرحة مرشدى على الصياد34043

118فرحه كمال عبدهللا عاطف كرشه34044

100فرحه محمد على عامر34045

75فريدة خالد قدرى الشربينى34046

119فريده سعيد محمد عبدالمقصود رفاعى34047

123.5قمر جابر عبدالحليم ابوالمجد34048

105مريم احمد فتح هللا علي الداودى34049

122مريم ياسر فتح هللا محمد جمعه34050

125.5منة هللا كمال ابوالعينين اللبان34051

137.5منه هللا السيد محمد خليله34052

124.5منه عرفات احمد السلماوى34053

126منه عزت محمد عبدالباسط مرعى34054

123منه مصطفى على عبدهللا كحاله34055

106.5منى عبدالحميد عبده اللبان34056

106منى محمد محمد السواحلى34057

46مي ابراهيم حسن المنجوجي34058

96.5مى عبدالسالم محمد مسعود34059

63مى نصر لبيب محمود34060

43ندا مهدى محمد الساعى34061

138ندى ابراهيم سعيد ابوزيد34062

76.5ندى بدر احمد ابوعاصى34063

87ندى حسن محمد على الشال34064

52ندى رضا خيرى الشربينى34065

68.5ندى سعد رياض كرشه34066

0ندى محمد محمد الصياد34067

97نوال محمد مصطفى عطاهلل34068

124نورا محسن محمد هالل34069
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137.5نوران عبدالحميد محمد امين غازى34070

58.5نورهان كامل كامل الفضالي34071

120.5نورهان نبيل على الشافعى34072

84.5نورين مسعد عبدالرازق السمان34073

124.5نيروز لبيب محمد احمد الصعيدى34074

68.5هاجر رضا عبدالرسول ريحان34075

106.5هاجر مصطفي محمد كشك34076

107.5هاجر موسى محمد الدوادى34077

77.5هدى اشرف االنوار الداودى34078

63هدي سعد عبدالحليم الساعي34079

127هدى عصام كمال خليله34080

131.5هناء سامي انور الصياد34081

135.5وفاء جالل محمود كرشه34082

71.5وفاء عبدالخالق فاضل عبدالخالق34083

111.5وفاء عبدالقوى السيد جميعى34084

77.5والء السعيد عبده الحلفاوى34085

54ياسمين خالد عطية جميعى34086

121ياسمين طلعت مختار الشربينى34087

116ياسمين محمد عبدالحميد جمعه34088

129ابراهيم طالل ابراهيم طمان34089

94.5ابراهيم عصام ابراهيم دياب34090

122.5ابراهيم عطية عوض المشاعلى34091

107احمد ايمن منشاوى كشك34092

87احمد خالد احمد ابوعاصى34093

57احمد رجب محمود عبدالخالق34094

130احمد سعد ابراهيم الشربينى34095

85.5احمد سعيد عطيه جميعى34096

96احمد عابد الصاوى الشرقاوى34097

110.5احمد عادل وهبي كرشة34098

94.5احمد عبداللطيف محمد المسيرى34099

124احمد عبده عبدالفتاح ابراهيم الدح34100

114احمد عماد ابوالمكارم سعيد فضل هللا34101

108.5احمد فتحى عبدالسالم الصياد34102

91.5احمد محمد رمضان عبدالجليل شرشير34103

132.5احمد محمد عبدالكريم البنا34104

126.5احمد هاني صبري ابراهيم34105

106اسالم خالد احمد عبده جبر34106

93.5السيد جالل محمد الداودي34107
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22السيد قناوى قطب بندق34108

103امير فتحى محمد سالمه34109

98.5امين مصطفى محمد امين عطاهللا34110

123جابر احمد جابر ابراهيم كرشه34111

90.5جالل محمد عبداللطيف السمدونى34112

129.5حسام الدين احمد محمد الفقى34113

104حسام مصطفى محمد مسعود34114

126حسن احمد حسن الشربينى34115

59حماده حمدى الجندى كرشه34116

89.5رامى جمال لمعى دياب34117

81.5رامى على عبدالجواد محمد السلماوى34118

137.5زياد سعد محمد جاهين34119

127.5زياد محمد محمد الحصرى34120

115سعد علي سعد ابوعريضة34121

102.5سعد علي سعد كحالة34122

105.5سعيد عبده سعيد ابوسليمان34123

122.5شادى محمد سعد هالل34124

117صبرى عبدهللا محمد االبيارى34125

96صالح اسامه عيسى خنيفر34126

124.5طارق ايمن محمود ابوطالب34127

131عبدالرحمن احمد لبيب البنا34128

58عبدالرحمن السيد عبدهللا دربالة34129

107عبدالرحمن عصام محمد احمد34130

125.5عبدالرحمن وليد محمود محمود الفضالى34131

121عبدالفتاح ابراهيم ابواليزيد النشيف34132

68عبدهللا حسن احمد سند34133

126.5عبدهللا عادل عاطف محمد الجندي كرشه34134

96.5عبدهللا عبده عبده محمد بشير34135

118عالء عصام حمدى ابوزيد34136

132.5على صالح على كحاله34137

136.5عمر سامي محمد الفوي34138

87.5عمر قدري ابوالسعد بيومي غازي34139

120.5عمرو حماده عبدالحميد الشرقاوى34140

95فارس شريف سعد حشيش34141

130فتحى محمد السعيد عسل34142

110كريم احمد محمد السمدونى34143

122كريم سعيد عيسى خنيفر34144

108.5كريم محمود محمد عبدالمقصود رفاعى34145
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133.5محمد اشرف اسماعيل عسل34146

133.5محمد ايمن قدرى السمدونى34147

86محمد جمال عبدهللا عطيه34148

59محمد جمعه قطب بندق34149

111.5محمد سعد السيد محمد يوسف34150

128.5محمد سعد رمضان الصعيدى34151

111محمد سعد محمد خلبل الصياد34152

123محمد صالح محمد الطواب34153

78محمد عادل محمد كحاله34154

63محمد على ابراهيم متولى المنسى34155

123محمد على السيد مشرف34156

91.5محمد فتحى محمد المسيرى34157

131.5محمد مجدى مصطفى محمد الشرقاوى34158

68.5محمد مرشدى جالل هالل34159

57.5محمود احمد السيد خنيفر34160

134محمود اسامة محمد غباشى34161

139.5محمود سعيد محمود رويزق34162

68.5محمود مامون كامل شعيب34163

119.5محمود محمد حسن السمدونى34164

105.5محمود محمد محمد رفاعي34165

121.5مصطفى ثابت محمد هالل34166

85مصطفى سعيد حمدى عبدالعزيز السلماوى34167

78مصطفى مامون قطب البنا34168

115.5نادر سعد محمد السمدونى34169

119.5نصر احمد نصر ابوالمجد34170

82.5هشام عبدالحميد سعد عبدالحميد االبيارى34171

70.5يوسف حسن عبدالفتاح التلبانى34172

119يوسف رضا عبدالتواب عبده34173

102يوسف رفعت على علي كرشه34174

68يوسف محمود محمد السمدونى34175

105يوسف ياسر عرفات بلبل34176

75ابراهيم بدير محمد بدير النحاس34177

65.5ابراهيم سعيد السيد ابراهيم الغرباوى34178

110.5احمد احمد اسماعيل فتح هللا موسى34179

107احمد بخيت محمود بخيت34180

58.5احمد رحيم رحيم جاب هللا محمد34181

122.5احمد شريف محمود احمد ابوقمر34182

94.5احمد صبحى محمد محمد زقيزق34183
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78احمد محمد سعيد ابوالمكارم محمد34184

129احمد محمد عبدالمحسن بردان34185

101.5احمد محمد على الحناوى34186

60.5احمد محمد محمد الصياد34187

91.5اسامه على شهاوى سالم جمعه34188

95اسالم عطيه عطيه محمد ابوطالب34189

91السيد ابراهيم محمد ابواليزيد موافى34190

59السيد حسن عادل سيف الدين34191

59.5السيد خميس محمد السيد عمار34192

119.5بالل سعيد محمد عبدالعزيز الشناوى34193

70.5حسن اسماعيل حسن فتح هللا موسى34194

78.5حسنى سامى حسنى عبدالمجيد البنا34195

54حسنين خميس حسنين مرسى الصياد34196

108خالد ماجد على حسين بركات34197

108.5خالد محمد قطب دشيشه34198

105.5شاكر محمد شاكر محمد بردان34199

60.5صابر احمد محمد بدر جوهر34200

64.5عاصم عبدهللا حسن على القاضى34201

102عبدالرحمن محمد ابراهيم عبداللطيف قرشم34202

96.5عبدالرحمن محمد سعيد محمد سيف34203

101.5عبدالرحمن نصر عبدهللا حسن القط34204

88عبدهللا الشحات عبدالمنعم زين الدين34205

121.5عبدهللا عبده داود ابوطبل34206

112عبدهللا محمد محمد السيد الشاعر34207

81عبدهللا محمد يوسف يوسف ابوقمر34208

107.5عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الصعيدى34209

58على ابراهيم محمد عبده الغرباوى34210

101على ابراهيم محمد على34211

10.5على بدران على ابوطالب34212

45.5على سعيد عبدالنبى عنانى34213

30عمر دياب سعيد خليفه السودانى34214

85.5عمر محمد فتحى محمود ابوطالب34215

99.5عمرو محمد محمد محمد عزام34216

67.5كريم احمد على الغليض34217

110كريم مبروك بدير النحاس34218

118.5كريم محمد محمود بخيت محمد34219

119مؤمن احمد فكرى فوزى التلت34220

73.5محمد ابراهيم ابراهيم بردان34221
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74محمد احمد ابراهيم حسين الصعيدى34222

75.5محمد احمد احمد محمد الضبابى34223

64.5محمد السيد محمد محمد ابوخشبة34224

79محمد حسن حسن عبدهللا الحالج34225

98.5محمد حسنى احمد عبده البنا34226

108محمد حسنى محمد محمد شافع34227

72محمد خميس حسنين مرسى الصياد34228

91محمد خميس محمود محمود جابر34229

68.5محمد رشدى على ابوالليف34230

89محمد سعد شوقى محمد حموده34231

93محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح جحا34232

109محمد مرعى محمد مرعى القصراوى34233

64محمد وصيف محمد عزام34234

46.5يحيا رجب ابراهيم عزمى خليفه34235

59يوسف محمد حسنين مرسى الصياد34236

102اروى سعيد مرسى محمد الغرباوى34237

127اسراء عبدالمقصود عبدالمقصود عنانى34238

77اسراء عبدالمولي فتحي جمعه سالم34239

105.5اسماء السيد سليم سيف الدين34240

93.5اسماء زغلول محمود محمود عبدالعال34241

88.5اسماء عصام محمد محمود بردان34242

115اسماء قمر كريم العربى نصر34243

109.5اسماء محمد محمود البيبى34244

87االء محمد حسنين مرسي الصياد34245

93االء محمد عبدالصمد الطحان34246

78.5امانى حسين ابراهيم حسين الصعيدى34247

58امل محمد عبدالمقصود محمد نصر34248

89اميرة الشحات ابراهيم جمعه34249

122اميره ايمن مبروك احمد مبروك34250

96ايمان ابوحسيبه فرغلى ابوالليل34251

122ايمان على حسن اسماعيل الشاعر34252

97ايمان فخرى صبحى حامد ابوقمر34253

107ايه احمد محمد السيهيلى34254

112ايه عادل عبدالمجيد عبدالمجيد بردان34255

54ايه عنتر محمد عرجاوى34256

122.5ايه محمد سعد الثلث34257

125.5بسمله محفوظ يوسف بردان34258

131.5بسمله نبيل محمد ابوطالب34259
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80.5جميله ابراهيم محمد صقر34260

113.5حنين احمد ابراهيم سالم نصر34261

80خلود رمزى عرفان ابراهيم بدر الدين34262

131.5داليا فايز محمد محمد جمعه34263

70دعاء محمد حسنين مرسى الصياد34264

123دعاء محمود مصطفى محمود عثمان34265

95.5دنيا محمد عبدالمقصود محمد نصر34266

32رحمه فرحات ابراهيم السروى34267

136.5رزان حمدى شاكر بردان34268

113رنا اشرف محمد خفاجي34269

127.5رواء عرفان محمد محمد جمعه34270

102روان داود محمد داود ابوطبل34271

112.5ريهام عابد يوسف عمار34272

53ريهام عبيد حسن اسماعيل نوفل34273

76.5زينب ايهاب محمد صقر34274

136.5ساره فايز عرفان محمد جمعه34275

61.5سعيده ماجد عبدالتواب شاهين34276

111.5سلمي يوسف محمد يوسف بردان34277

133.5سماح على محمد عرفه الدهنه34278

103سهام خالد ابراهيم علي عبدهللا34279

104شهد احمد احمد رزق ابوغالى34280

135شهد محمد ماهر الدفينى34281

130.5شيماء عالء مسعود لبيب ابوقمر34282

86.5عبير السيد حارس السيد شراره34283

134عدالت محمد السيد محمد عنانى34284

129.5فاطمه خميس محمد السهيلى34285

50.5كريمه سعيد محمد ابوالوفا موسى34286

74ملك فتح هللا عرجاوى عبدالسالم مسعود34287

47منه احمد محمد احمد دشيشه34288

52منه هللا سعيد يوسف عمار34289

109.5منه هللا عصام عرجاوى ابراهيم مسعود34290

133.5منه وليد سعيد بركات34291

120.5ندي رضا عبدالنبي السيد عناني34292

97.5ندى عبده جاد الحق ابراهيم زايد34293

129.5نورهان سالمه مصطفى الغرباوى34294

114.5نورهان محمد سعد محمد ابوالليف34295

63.5هاجر سمير رزق محمد رزق34296

30هايدي فؤاد علي نوفل34297
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93.5وفاء سعيد سعيد محمد النوام34298

131.5ياسمين احمد محمود احمد حسين34299

103ياسمين عالء الدين احمد ابوقمر34300

137.5ياسمين فايز محمد محمد جمعه34301

137احمد السيد محمد ابراهيم هالل34302

126محمد خميس احمد محمد راشد34303

71.5مصطفى محمد سعد محمد راشد34304

127اسراء سعد محمد عبدالمحسن الصاوى34305

140اسراء صالح عبدالسالم النجارة34306

114.5ايمان رضا عبدالنبى راشد34307

120حنين عرفات غريب راشد34308

98.5دعاء محمد فريد الصاوى34309

136.5رودينا على سعيد عبدالفتاح شاهين34310

123.5نغم السادات محمد عرجاوى34311

111نورا عرفات محمد السيد راشد34312

138.5نورهان محمد عبدهللا دياب34313

137.5نورهان يوسف ابراهيم يوسف راجح34314

101.5ابراهيم محمد سعيد سالم السداوى34315

111.5ابراهيم محمد محمد احمد سالم34316

94.5احمد ابراهيم محمود ابراهيم سالم34317

101احمد اشرف عبدالمنعم مصطفى الديباوى34318

81احمد العربي غانم عبدالمجيد سعفان34319

76احمد بالل محمد حافظ ابوشرابيه34320

62احمد جابر على حسانين عبدالرحمن34321

93احمد جمال زين العابدين احمد34322

70.5احمد حماده محمد مصطفى بيومى كريم34323

120.5احمد حمدى مسعود محمد ابوسمره34324

43احمد رشاد محمد معروف البربرى34325

67.5احمد رمزى سعد حسن خلف34326

121.5احمد عبدالشافى احمد حسن سالم34327

92احمد عبدالعزيز محمد على حسن مبروك34328

66احمد عبدهللا محمد عبدالحافظ عامر34329

15.5احمد محمد ابراهيم عبدالفتاح ابوسمك34330

58احمد محمد احمد عبده احمد المعداوى34331

60احمد محمد احمد على بصل34332

70احمد محمد السيد بدوى هاشم34333

120احمد محمد حسن احمد الصفانى34334

98احمد محمد حسينى سالم ابراهيم34335
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73.5احمد محمد عبدالسالم محمد على قلقاس34336

133.5احمد محمد على حامد مبروك34337

129.5احمد محمد محمد بيومى كريم34338

124.5احمد محمد محمد محمد قلقاس34339

95.5احمد محمد محمد مندور سالم34340

96.5احمد محمود محمد على العيساوى34341

104.5احمد محمود محمد محمود عمر34342

66احمد مصطفى على احمد عوده34343

95.5احمد ممدوح عبدالجواد محمد سالم34344

39اسالم ربيع محمد محمد حجازى34345

110.5اسالم شعيب عبدالرسول احمد خلف34346

84اسالم صالح يوسف حسن ابراهيم34347

111.5اشرف محمد مصطفى محمد عبدالسالم34348

129السيد احمد السيد احمد الصفانى34349

119حذيفه محمد مصطفى سعد السقا34350

106حسن سعد ابراهيم حسن محمد محرب34351

101حسن مسعود عبدالكريم صالح الشرقاوى34352

108.5حمدى محمد عبدالمنعم سعد سالم34353

130.5خالد عادل محمد حسن المليجى34354

68.5خالد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح ابواحمد34355

99خالد مسعود محمد مسعود بصل34356

95.5راغب فايز عبدالفتاح عبدالرحمن الشرقاوى34357

130راغب محمد محفوظ محمد حسن العيساوى34358

132.5زياد احمد محمد على الدسوقي34359

125.5سعد على كمال سعد النوسانى34360

127صالح سليمان عبدالقادر محمد الجدوى34361

120.5صبرى محمد السيد سيد احمد السلمونى34362

123ضياء فوزى محمد حامد درويش34363

106عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عبدالغنى عبدالرحمن34364

122.5عبدالرحمن محمد محمد الزمامرى34365

104عبدالعزيز احمد عطا هللا مصطفى السلطيسى34366

102عبدالغنى محمد عبدالغنى اسماعيل سويلم34367

98.5عبدالفتاح خالد محمد محمد ابواحمد34368

139عبدهللا حسن عبدالمنعم حسن سعفان34369

137.5عبدهللا خالد حسن بدوى سعفان34370

114.5عبدهللا محمد عبدهللا محمد الدهمه34371

116.5عبدهللا محمد محمد على مبروك34372

114.5عبدالملك على مرسى محمد منصور34373
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42عبدالهادى مسعود محمد مصطفى سالم34374

53عالء احمد على احمد الدسوقى34375

85.5على حسن محروس على الدهمه34376

93على محمد على محمد خلف34377

129.5عماد محمود مرسى محمد مرسى34378

131عمر خالد عبدالفتاح عبدالغنى على34379

135.5عمر على عباس ابراهيم عسل34380

133.5عمر محمد احمد محمد الحصرى34381

135.5فرج كامل محمد عفيفى34382

136.5كريم محروس عبدالمحسن ابراهيم العساوى34383

100كريم محمد مصطفى حامد عبداللطيف34384

133لؤى عماد حسن حسن النجارى34385

102.5محمد احمد عطاهللا احمد النجارى34386

73محمد السيد محمد عباس سالم34387

49.5محمد بكار محمد حسين ابوبكر34388

81محمد حسام احمد رجب سالم34389

134محمد خالد احمد احمد عوالى34390

107.5محمد خيرى عبدالحليم سعد نعيم34391

60.5محمد رزق رزق عبده الجربه34392

114.5محمد سعد محمد سعد العساوى34393

107.5محمد سمير محمد السيد دره34394

70محمد شريف محمد فهمى مصطفى الرشيدى34395

121.5محمد صالح احمد محمد النجارى34396

97محمد صالح عزام على محمد خلف34397

69محمد طارق محمد عبدالجليل عبيد34398

134محمد طارق مسعود عبدالمجيد سيف النصر34399

124محمد عباس ابراهيم عبدالعزيز عسل34400

120.5محمد عباس عبدالمولى عباس سالم34401

39محمد عباس علي محمد سعفان34402

58.5محمد عطيه محمد على حسن مبروك34403

34محمد على سعد رفاعى محمد العساوى34404

62محمد على عبدالقادر محمد الجدوى34405

56محمد على قطب عبداللطيف الفخرانى34406

80محمد عماد عبدالرؤف محمد النجارى34407

92.5محمد ماجد محمد محمد ابراهيم ابواحمد34408

43محمد محمد رجب عبدهللا محمود34409

32.5محمد محمد مرسى رضوان النجار34410

51محمد محمد مصطفى محمد اليمنى34411
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61.5محمد محمود محمد هالل حسن34412

108.5محمد مصطفى احمد مصطفى تاج الدين34413

110محمد هانى سالم على حسن سالم34414

132محمد والء محمد مسعود محمد نعيم34415

102.5محمد يس عبدالرسول احمد خلف34416

64.5محمود صالح الدين عبدالرازق عبدالعزيز عبدالرازق34417

115محمود علي عبدالكريم عباس زلهف34418

104.5محمود محمد عبدالحميد عبدهللا عبدالسالم34419

98محمود محمد فرغلى على كريم34420

126.5محمود محمد كمال امين34421

0مصطفى احمد احمد عبيد الكيالنى34422

108مصطفى احمد السيد سعد عبدالعال34423

127.5مصطفى طارق محمد احمد سالم34424

119.5مصطفى مبروك عبدالمحسن ابراهيم العساوى34425

85مصطفى محمود عبدالرحمن عبدالمجيد مصطفى34426

86مصطفى وائل محمود عبدالحميد كريم34427

136مصطفى ياسر محمد مصطفى محمود خلف34428

63.5معاذ محمد يوسف محمد يوسف34429

88.5ممدوح على محمد على قبضايه34430

76نور محمد مصطفى الفاضلى الشيخ34431

133.5هاني عبده محمد على ابوخضره34432

122وحيد البربرى عباس مرسى خلف34433

132ابتسام طارق عبدالهادى رفاعى الشرقاوى34434

135.5احالم حمدى محمد ابراهيم الرشيدى34435

135اروى حسن سعد محمود شلبى34436

110.5اسراء سعد عبدالخالق ابراهيم خليفه34437

98.5اسراء محمد عبدهللا مصطفى عباده34438

130.5اسراء محمد على حامد مبروك34439

71اسماء ايمن على خلف الكبير34440

99اسماء ايمن هاشم مندور كريم34441

45اسماء جمال عبدالحميد عبدالواحد الحناوى34442

46.5اسماء على زكريا حسن مبروك34443

124.5اسماء غزال على محمد سعفان34444

66.5اسماء محمد عبدالحميد محمد محمد عبدالسالم34445

133.5االء احمد فوزى طلبه سيد احمد34446

133االء على محمد مسعود العساوى34447

98االء مسعود محمد محمد ابراهيم حجازى34448

137االء مصطفى محمود احمد الدهالن34449
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119.5امانى وحيد عباس مرسى خلف34450

136.5امل حسام فهمى عبدالغنى الفار34451

129.5امل عبدالغنى عبدالمقصود عبدالغنى الشرقاوى34452

137امل على عبدهللا عبدهللا بيصار34453

137امل فتح هللا عبدالمولى محمد فوده34454

131.5اميره ابراهيم حسنى ابراهيم واصل34455

136اميره احمد محمد يوسف السقا34456

122انجى على عبدهللا ابراهيم ندا34457

0ايمان ابراهيم مصطفى محمد الزعفرانى34458

120.5ايمان احمد عبدالونيس محمد المسيرى34459

131.5ايمان احمد محمد مرسى سالم34460

137ايمان السيد احمد عبدالفتاح الصعيدى34461

123ايمان السيد خليل العواد34462

117.5ايمان بسيونى الشاملى سعد الفار34463

132ايمان محمد عبدالمنعم احمد ابوحطب34464

129.5ايمان محمد مسعود مسعود واصل34465

135.5ايمان مصطفى محمد احمد احمد الصفانى34466

126بسمله كمال مرسى فايز عباده34467

137بسنت جمال مصطفى عبداللطيف محمد34468

138جنى محمد يونس محمد يونس قالوه34469

102.5حبيبه احمد عبدالرحيم محمد النبراوى34470

72حبيبه محمد يوسف مصطفى عبدالسالم34471

119حبيبه مصطفى حسن مصطفى المليجى34472

119حبيبه نصر محمد احمد عتش34473

90حميده محمد مسعد مسعود بحبح34474

94حنان غزال محمد رجب محمد سالم34475

134.5حنين اشرف سعيد سالم السداوى34476

128حنين حمدى محمد محمد بحبح34477

131داليا مصطفى على مصطفى القالوى34478

137.5دينا احمد محمود فتح هللا الرشيدى34479

92رجاء محمد عبدهللا محمد عبدالسالم34480

138.5رحمه السيد عبدالغنى مسعد قالوة34481

88.5رحمه محمد مصطفى حماده سالم34482

133.5روان كارم عبدالموجود عباس الشباسى34483

98.5روضه محمد عبدهللا مصطفى عباده34484

115.5زينب الفاضلى سعد احمد النوسانى34485

121.5زينب محفوظ عبدالونيس محمد الجدوى34486

61ساره محمد سعيد مسعود النحيف34487
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120سعيده محمد محمد حسنين الشيخ يوسف34488

130سلسبيل محمد مرسى يوسف الحصرى34489

138.5سماء احمد محمد على الحصرى34490

116.5سمار ماهر مصطفى سعد السقا34491

77سها اشرف رفاعى مسعود العساوى34492

138.5سوسو محمد احمد حسين الخطيب34493

117شروق عادل حامد بدوى سعفان34494

134.5شروق عادل محمد يوسف حلحيل34495

81.5شهد احمد بدوى عبدالعال هاشم34496

68شهد حمدى عبدالعزيز ابراهيم عسل34497

134.5شهد عادل محمد عبدالحميد الديباوى34498

82.5شهد محفوظ عبدالغنى مصطفى الصفانى34499

36.5شهد مصطفى محمد مصطفى الرشيدى34500

80عبير محمد حافظ عبدالعزيز ابوشرابيه34501

98.5علياء احمد محمد حسن الحصرى34502

104علياء شوقى محمود محمود خلف34503

112.5فاطمه احمد مسعود مصطفى عبدالسالم34504

139فاطمه الزهراء جمال احمد محمد الدسوقى34505

94فريده احمد مصطفى سعد السقا34506

103.5لمياء مصطفى عباس سعد عبدالسالم34507

94مروه جمال محمود احمد الدهالن34508

106مريم احمد فاروق محمود علم الدين34509

133مريم جابر عبدالحميد ابراهيم خلف34510

125مريم على قطب على عبدالسالم34511

128منال جمال عباس مرسى خلف34512

135منه هللا جمعه على حسن حسن خلف34513

132منى محمد عبدالغنى على قبضايه34514

77.5مى محمد مصطفى محمد اليمنى34515

125.5مى مصطفى عباس مصطفى سعفان34516

135ندى محمد حافظ محمد الزعفرانى34517

133ندى محمود احمد ابراهيم قرمان34518

98نرمين مسعد عرفات حسين شعفه34519

107نعمه عبده ابراهيم حسانين سالم34520

56نعمه مصطفى محمد على خلف34521

124.5نهاد يحى عبده احمد منصور34522

136.5نوال نبيل هارون مندور سالم34523

128نور خالد عبدالمنعم حسن سعفان34524

115نور خالد محمود احمد عوده34525
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85.5نور صالح محمد مصطفى النبراوى34526

124.5نوران محمود محمد يوسف سالم34527

110.5نورهان عبدالحميد السيد محمد عبدالسالم34528

132نورهان عبدهللا محمود عبدهللا عبدالسالم34529

136نورهان على عبدهللا محمد الصيفى34530

114نورهان عماد محمد محمد عبدالعال34531

124نيره ابراهيم محمد عمر الزعفرانى34532

126هاجر صالح عبدهللا محمد الحصرى34533

139هبه عبدالمقصود عبدالعزيز محمد المسيرى34534

64.5هدير احمد موسى عطيه محمد الجمال34535

41.5هناء محمد ابراهيم على مبروك34536

136هند محمد احمد عبدالفتاح ابواحمد34537

59هيام منصور عبدالعزيز مصطفى درويش34538

131ود مصطفى محمد مصطفى خلف34539

67والء اسماعيل محمد عبدالودود الهلى34540

136.5ياسمين احمد عبده مصطفى عبده34541

75.5ياسمين عبدالحى عبدالفتاح تركى ابوسمك34542

114ياسمين عزت محمد مسعد كحله34543

120ياسمين كمال يحيى محمد ابواحمد34544

130.5احمد الشحات ابوالغيط السقا34545

125احمد فتحى عبدالعزيز محمد متولى34546

128احمد محمد ابراهيم شباط34547

132احمد محمد احمد عالء الدين34548

119.5احمد محمد احمد محمد سالم34549

81.5احمد محمد محمد عثمان34550

131احمد وائل احمد محمد عناني34551

126اسالم كارم محمد خالف34552

105اكرامى عبدالمجيد جمعه الحشاش34553

112ايمن عادل عبدالعليم حسين سالم34554

127.5حسام الدين محمد محمد الكردي34555

104حسن محمد حسن خطاب34556

115حسن محمد خطاب عبدالحميد خطاب34557

84خالد احمد عبدالمحسن ابوحموده34558

112خالد حسين عبدالمجيد الجمل34559

99.5شريف محمد القرني الطحان34560

115طلعت حسن السيدعبدالمجيد السالموني34561

118.5عبدالحميد عبدالمنعم محمد شباط34562

111عبدالفتاح رجب عبدالفتاح الهنداوي34563
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128.5عبدهللا محمد محمد الكردي34564

110.5علي عطيه السيد الخياط34565

126.5علي نصر محمود عبدالحليم34566

113.5عمار نظمي محمد خطاب34567

102عمار ياسر بدر محمد بدر34568

119عمر طه حسن بدوى االخطابى34569

128عمر عبدالعزيز محمد عبدالحليم34570

117عمر محمد محمد احمدعثمان34571

102عمرو عبده عبدالسالم ابوحسين34572

109فارس محمد محمد احمد غالب34573

105محمد احمد عبدالفتاح الخضري34574

100.5محمد اشرف رمضان ابراهيم منيسى34575

111محمد السيد علي سالم34576

111محمد امين احمد امين عبده34577

119محمد امين محمد محمد زين الدين34578

123.5محمد خيري محمد عبدالحميد عثمان34579

114محمد رضا محمد خطاب34580

126محمد زهران عبداللطيف السقا34581

115.5محمد سامي محمد احمد الطنطاوي34582

111.5محمد سيد احمد فتح هللا محمد الطور34583

112محمد صباح محمد محمدالحنفى34584

110محمد عبدالحميد عبدهللا علي الصعيدي34585

114.5محمد عبدالحميد محمد عبده34586

89محمد عبدالرحمن سعيد هلول34587

128محمود احمد محمود عبده بركات34588

112.5محمود جمال محمود محمد غانم34589

124.5محمود حسن عبداللطيف حسين زين الدين34590

117محمود رمضان احمد قاسم34591

123.5محمود عبدهللا عبدالمقصود الشمسي34592

132.5محمود عثمان محمد عثمان34593

125.5مصطفي احمد قطب الجمل34594

80.5مصطفي محمد عبدالسالم ابوالسعود ابراهيم34595

57.5نبيل ابراهيم محمد متولي34596

89نبيه محمد نبيه ابوعرب34597

73.5يوسف احمد يوسف عبدالرؤف الصعيدى34598

113يوسف السيد يوسف العمروسي34599

86.5يوسف شعبان بدوي صافى شنيت34600

91يوسف محمد احمد حجاج34601
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102اسراء عيسي جمعه ابوحموده34602

131.5اسماء عبدالحميد عبدالحميد شريف34603

139اسماء محمد عبدالسالم عالم34604

87.5اسماء محمد محمد هاشم شهاوى34605

92االء احمد محمد احمد الشبراخيتى34606

97االء رمزى محمد عبده34607

114امل ابراهيم فؤاد ابراهيم عكه34608

123.5امنية عنتر عزيز الدين محمد متولي34609

133.5ايمان جابر عبدالمقصود الشمسى34610

132ايمان حسنى لبيب احمد حجر34611

129.5ايه حماده الشاملى يوسف قنديل34612

137.5بسملة كمال محمد عقبة34613

132.5تسنيم ايمن محمود محمد الشاذلى34614

61حبيبة محمد علي حسن علي34615

118حبيبه خطاب محمد السيدخطاب34616

124.5حبيبه علي ادريس الدفراوي34617

127.5حبيبه فهمى السيد حمد34618

127.5حبيبه ماجد مصباح حسن خالف34619

134حبيبه محمد رمضان محمود عبدهللا34620

72.5حنين خميس محمد السيد34621

133حنين محمد احمد على الدفراوى34622

118حنين محمد خالد السيد الصعيدى34623

120دعاء عبدالغنى محمد شهاوى34624

112.5دعاء محمد محمد بيان34625

78.5دنيا سالمه مصطفى سالمه مصطفى34626

97رحمة عبدالغني عبدالحميد ابوبكر34627

59.5رحمه مصطفي عبدالغني ابوحموده34628

91روان شعبان رجب متولي34629

137.5روان عيسى عبدالمحسن عبداللطيف جميعي34630

107.5ساره احمد خليل يحيي34631

97.5ساره محمد السيد ابراهيم يحيى34632

134سامية حسن راشد الفقي34633

132.5سلمي احمد محمود عبده34634

130.5سلمى محمد حسن محمدالجنبيهى34635

135سلوي حسن راشد الفقي34636

92.5سماح ممدوح عبدالغنى محمدابوحموده34637

126.5سمر حسام محمد ابوغزالة34638

92سندس محمد احمد عيد المطرى34639
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118.5سهيله خطاب محمدمحمد بدر34640

134.5شمس السيد يوسف العمروسي34641

128شهد احمد محمد محمد يحي34642

78صباح عبدالفتاح السيد عبدالفتاح سالم34643

88.5غاده السيد رمضان خليل الخراشى34644

133.5فاطمة طارق فتحي العمروسي34645

138.5فاطمه حسن حفناوى محمد ابوغزاله34646

64ليلي عبدهللا محمد العربي34647

91مالية فهيم عيسى على هيكل34648

99مريم الشحات فؤاد ابراهيم عشيبه34649

122.5مريم حاتم جابر عبدالقوي ابوزامل34650

112مريم علي عبدالحميد عبدالباقي34651

128مريم عمرو حسن طه34652

82منار عبدالغنى محمد شهاوى34653

124.5منه هللا خيرى محمد على الطحان34654

107.5منه محمد محمد شلبي34655

130ميار احمد خضرجى عبدالهادى الصعيدى34656

108ميار حسن خطاب عبدالحميد خطاب34657

138ميرنا محمد مصطفى محمد على الدين34658

106ندى عبدالحميد محمد السقا34659

128.5ندي فؤاد حسن علي نعيم34660

133.5ندى محمد حسان محمد سعد34661

126.5نرمين خيري القرني الطحان34662

120.5نعمة فتحي عبداللطيف شرف34663

92.5نوران سعد عبداللطيف خطاب34664

105نورهان عبده سعد عبده الصعيدى34665

132هايدى طه رافت السيد وهدان34666

129هبه خالف مصباح خالف34667

135هبه عبدالمنعم محمد عبدالمنعم شباط34668

84.5والء محمد صبحى الخضرى34669

102.5ياسمين يوسف عبداللطيف حسين خطاب34670

65ابراهيم حفظى صبحى خليفة34671

35.5احمد ابراهيم محمد بحيرى جالل34672

77.5احمد السيد عوض الالفى يوسف34673

99احمد سعد السيد احمد الصعيدى34674

67احمد عباس سالم كريم34675

75.5احمد عبدالعزيز محمود فخرى34676

107.5احمد محمد سالمه بيومى زامل34677
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120احمد محمد فؤاد مسعود ابوطايش34678

106احمد محمد مصطفى محمد صقر34679

118.5احمد محمود محمود حسين الخولى34680

132.5احمد مختار حسن عشرى34681

102.5احمد مسعد محمد عبدالعظيم السيد34682

125.5احمد ياسر احمد عباس كريم34683

124.5اسامه مسعد محمد خليل34684

82.5اسالم نصر محسن غريب34685

131.5اسالم وليد حامدحسن الحداد34686

130اكرم محمود ابراهيم علي كشك34687

124.5السعيد حسن السعيد عكه34688

117امير احمد عرفات عبدالغفار عكة34689

111امير محمد عبدالعزيز احمد خلف34690

113.5ايهاب رضا محمد ابراهيم الشرقاوى34691

111ايهاب صالح محمد ابوالحديد بيصار34692

79.5حازم عبداللطيف عبدالقادر الدجوى34693

86.5حازم محمد محمد شحاته  الصعيدي34694

71خالد هانى بهى الدين رزق دراز34695

109رشاد حمزه حسين حمزه البحيرى34696

38سعد محمود على عرجاوى سعد34697

121.5سعيد مبروك ناجى عبدالجليل عبدالعاطى34698

119.5سمير احمد عرفات عبدالغفار عكة34699

130سمير هشام مسعود ابراهيم فرج34700

136سيف حموده سيف النصر حسن ابوزامل34701

136.5سيف محمد خالد جاب هللا ابوطايش34702

132شادى محمد عبدالعاطى محمد خليفة34703

56.5عبدالرحيم عطا عبدالرحمن الطلياوى34704

100عبداللطيف سيف النصر محمد زين العابدين زامل34705

113.5عبدهللا خالد محمد شهود34706

122عبدهللا شهدى محمد محمد عفيفى34707

44.5على محمد عبدالعال نصار34708

68علي مسعد علي السقا34709

132عمر اشرف صبرى يمنى الجزار34710

120.5عمرو خالد شعبان عكه34711

89عمرو عبدالمجيد حسنى زعيتر34712

117.5عمرو وليد مسعود ابراهيم فرج34713

44عوض عبدالكريم عوض عبدالعزيز عبدالكريم34714

61فارس رجب ابراهيم محمد المسينى34715



كفرالشيخ1/27/2020

Page 902

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

99فارس محمد سالمه محمد بسيونى34716

92.5فارس وائل بسيوني ابراهيم خليل34717

88فيصل اشرف كمال امين الحناوى34718

127.5كامل حامد سعد حامد الخشب34719

85كريم احمد احمد السيد النجار34720

80.5كريم هشام عبدالفتاح محمد محمود نصر الدين34721

39كمال ابراهيم السيد الشرقاوى34722

61لطفى عبدالمجيد حسنى محمد زعيتر34723

42.5مؤمن محمد عبدالمجيد الشناوى34724

115ماجد السيد فؤاد السيد البحيري34725

122محمد ابراهيم سالمه بيومى ابوزامل34726

67محمد ابراهيم محمد سلومه عبدربه34727

136محمد احمد محمد المغازى دراز34728

67.5محمد امين عبدالقادر عبدالجواد الدجوى34729

50محمد حسن محمد زين العابدين زامل34730

37محمد حسين السيد ابومبارك34731

129محمد حسين السيد محمد ابوطايش34732

123محمد حماده يوسف الشيخ34733

126.5محمد رضا عبدالعزيز عبدالغنى دخيل34734

112محمد رفيق امين عاطف ابوزامل34735

82محمد عبدالجليل مبروك عبدالعاطى مبروك34736

134محمد عمر السعيد الدجوى34737

113.5محمد غازى عمر خليفة34738

57.5محمد ماهر اسماعيل البحيرى34739

47محمد محمد معتمد محمد عكة34740

35محمد هاشم رزق نعيم34741

49محمد هنداوى محمد ابوالنصر34742

55محمود احمد فتوح صقر34743

121.5محمود على مصطفى محمد صقر34744

134.5مصطفى حسين مصطفى المصيلحى شاهين34745

128.5مصطفى سعد ابراهيم ادم34746

102.5مصطفى عبدالنبى شلبى محمد بركات34747

64.5مصطفى فهمى راشد عبدالرازق عيد34748

23نبيل محمد ااسماعيل البحيرى34749

29وائل هانى محمد حمزة البحيرى34750

56يوسف محمد عبدالنبى عامر34751

103اسراء اشرف عبدالسالم عبدالغفار34752

81اسراء عوض على حسن الدجوى34753
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47.5اسراء عيسى كمال امين الحناوى34754

122.5اسماء خالد محمد السيد حسنين34755

112.5اسماء عبدالجواد عبدالرحمن عبدالجواد لطلياوى34756

51اسماء محمد ابراهيم عالم34757

134االء جمال رمضان محمد بسيونى34758

128االء محمد محمد متولى اللقانى34759

136امانى محمد متولى عبدالمنعم اللبودى34760

131.5امل يوسف كامل يوسف  الزيات34761

127امنيه متولى ابراهيم عبداللطيف عصفور34762

133.5امنيه محمود على احمد االمام34763

113.5ايمان البشبيشى محمد عبدالستار الشناوى34764

121.5ايمان حاتم محمد حسين ابوطايش34765

115ايمان عبدالكريم سعيد الجنبهى34766

51ايمان على محمد السماحى34767

100ايه ابراهيم محمد فتحي خطاب34768

67ايه حموده سعيد البغدادى34769

119ايه عبدالستار محمد محمد ابوموافي34770

100.5ايه عبدهللا حامد عوض الدجوى34771

125ايه محمود عبدالستار محمد محمد34772

99بسمه زغلول عبدالرحيم اسماعيل خليفة34773

126.5بسمه سمير صبحي ابراهيم خليفه34774

101.5تهانى نشات عمر غازى خليفة34775

118حبيبة اشرف عبدالمجيد عبدالحميد خضر34776

120حبيبه عالء كحيل عبدالحميد الشريف34777

17حسيبة محمد عبدالمجيد الشناوى34778

103حليمه يحيى عبدالستار حمود حمود34779

127.5حياه ابراهيم عمر محمد خليفة34780

132.5خلود على محمد نصر هللا محمد34781

124دعاء جابر سعد ابوحشيش34782

115دعاء حسن احمد شبور34783

102.5دنيا ابراهيم بدوى ابراهيم ابراهيم34784

19دنيا سعد عبدالرحمن عبدالجواد الطلياوى34785

96دنيا محمد هاشم عبداللطيف ابراهيم34786

118ذكرى محمد عبدالهادى محمد زيدان34787

69.5رانيا فريد حسنى اليمنى سعد34788

92رحمه محمد عبدالعال على سعيد34789

123.5رنا محمد عبدالفتاح عبدالعزيز الكومى34790

94رواء ربيع مسعود يوسف البشبيشى34791



كفرالشيخ1/27/2020

Page 904

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

74زينيب سعيد احمد الزعفرانى34792

36.5سارة ابراهيم محمد بحيرى جالل34793

136ساره عادل هاشم شهاب34794

84.5ساميه حسن محمد زامل34795

128سمر عبدالعزيز احمد الخولى34796

132.5شهد فهمى محمد حسن الدجوى34797

135.5شيماء فكيه عبدالعال على نصار34798

133عائشه عبدالحليم محمد عبدالعزيز خضر34799

127عبير عبدالمقصود محمد عبدالمقصود عفيفى34800

29.5غادة احمد يوسف الشريف34801

60غاده رجب على بسيونى34802

90.5فاطمه سعيد على عبدالرحمن عزام34803

59ليلي بسيوني عمر عبدالعاطي الدجوي34804

84.5مريم سعيد حسن السعيد دراز34805

76.5منة هللا عادل ابراهيم غازي خليفه34806

136منه هللا محمد عبدالمالك ابوزامل34807

128.5مى عادل سعيد ابراهيم الصالحى34808

123.5ناهد محمود احمد اسماعيل غنيم34809

123.5ندى ابراهيم محمد عرجاوى سعد34810

107ندى السعيد عبداللطيف بسيونى عقله34811

85نسمه جمعه محمد محمد جعفر34812

59.5نسمه دسوقى محمد سامى الحناوى34813

58.5نها رجب محمد سامى الحناوى34814

132.5نورهان حموده سعيد على البغدادى34815

65.5نورهان على ابراهيم الصعيدى34816

83نيهال محمد غانم العربى34817

112.5هاجر جمعه على عبداللطيف عصفور34818

93هاجر حسام محمد زين العابدين زامل34819

130.5هاجر عوض كمال عوض الدجوى34820

131.5هبه بالل سعيد عبدالحميد قنديل34821

60.5هناء كامل جمال الزيات34822

109.5هند محمد فوزى شهاب34823

76والء عبدالعزيز ابراهيم المسيري34824

124.5والء لطفى حسنى رزق34825

109.5يارا ابراهيم حسين عبدالمجيد عبده34826

39ياسمين الشحات سعد رزق جوهر34827

85.5ياسمين حمدى عبدربه مغاورى عبدربه34828

137.5ياسمين زين عوض عبدالمولى غيضان34829
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116.5ياسمين عصام جمعه عصفور34830

83.5احمد عبدالوكيل عبدالوكيل لطيف  طايش34831

81.5احمد ماهر ابو المكارم مرسي الدمراوي34832

67.5احمد محمد احمد عاشور حمود34833

90.5اسالم نشات مرسى مصطفى القط34834

74.5السيد يوسف عبدالقادر عبدالقادر ابوزامل34835

76حازم عطيه عبدالفتاح بكر ابوطايش34836

87خالد علي عبدالفتاح جاب هللا جريده34837

72.5خالد فؤاد عزت زيتون34838

50.5رمضان سعد اسماعيل حامد العبد34839

45.5سليم هالل عبدهللا عامر مصطفى34840

97شهدي عبدالسالم عبدالمجيد متولي نصار34841

58.5عبدالرحمن عدالن سعد احمد ابوجريده34842

67.5عبدالرحمن محمد على محمد ابوموسى34843

78عبداللطيف الشحات يوسف  عبدالحميد زامل34844

66.5عبدهللا السيد عبدالعال ابوالغيط خراشي34845

126.5عبدهللا يوسف فتحى السيد عبده34846

74.5عالء علي عمران بيومي  ابوزامل34847

53.5على احمد على عمار34848

45علي زين فتوح ابوطايش34849

89علي محمد علي الحداد34850

35.5عماد اشرف حسن ابراهيم ناصر34851

52عمر ابوالنجاه ابراهيم حسن الخولى34852

91.5محمد السيد علي بيومي زامل34853

98.5محمد بسيوني محمد بسيوني الجنايني34854

25.5محمد عبدالجيد على محمد ابوموسى34855

26محمد عبداللطيف عبدالمولى عيسى34856

111محمد محمود حسني محمود الخولي34857

122.5محمد مختار ابراهيم احمد   عصر34858

91.5محمد مصطفي مرسي مصطفي الدمراوي34859

79محمد يوسف على محمد الخولى34860

118محمود محمد صالح كيالني  ابوزامل34861

111.5محمود مدحت عبدالمجيد محمد زامل34862

99.5هيثم السيد مرسى مصطفى القط34863

47.5ياسين محمود جابر ابوطايش34864

97.5اسراء حسن عطيه محمد طايش34865

105.5اسراء على محمد ابوالنجاه نشوان34866

121اسماء عبدالفتاح علي  جاب  هللا متولي34867
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105.5اميره خميس الحيطاوى احمد معلوف34868

125.5اميره علي عبده علي  حمدان34869

55اميره محمد علي  اسماعيل الخولي34870

36ايمان الشحات عبدالفتاح جاب هللا34871

118ايمان محمود عبدالمالك محمود زامل34872

122.5ايمان محمود محمد عبدالحميد بسيونى34873

132حبيبه ابراهيم نشات الشرقاوي34874

134.5حبيبه عصام محمد عطا سلطان34875

132حنين بليغ محمد محمد زامل34876

124دينا سعد بشبيشى على حسن34877

114.5رحمه حسن عبدالجواد علي  عليان34878

111رقيه الشحات السعيد عبدالفتاح الحداد34879

130رنا توفيق محمد توفيق محمود34880

129ريهام علي شتا يحي  ابوزامل34881

134.5ساره محمد عبدالفتاح محمد منيب34882

0سعيده موسى على محمد ابوموسى34883

103سلمين محمد ابراهيم جاب هللا34884

105شهد حسام سيد سليمان34885

122شيماء احمد محمد احمد مسعود34886

134.5شيماء السعيد طه محمد زامل34887

112.5عزه محمد زكريا على حسن دحروج34888

103.5غادة محمد يوسف ابو جريده34889

70.5غاده ابراهيم على حسن نوفل34890

135.5لبنى ياسر جمال محمود الخولي34891

131نبيله عنتر خميس احمد معلوف34892

101.5ندا حماده ابوالمكارم مرسي الدمراوي34893

95وردة حسن السيد حسن النجار34894

115.5وفاء عادل محمود محمد ابوطايش34895

112ياسمين على حسن عطيه ابوطايش34896

115ياسمين مدحت نصر محمد محمد ابوزامل34897

14.5ابراهيم على كامل غراب34898

71.5ابوبكر اشرف محمد ابوالنجاة هيكل34899

102احمد عادل علي عيسي حرفوش34900

36احمد مصطفي محروس السيد عمر34901

79السعيد حاتم السعيد على دخيل34902

95السيد احمد السيد محمد بحيرى34903

80.5ايهاب محمد السعيد مصطفى الحلوانى34904

57حسن سيداحمد حسن رزق الجمال34905
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41خالد محمد عبدالحميد ضيف هللا ابوريشه34906

70زين العابدين عبده موسى ابراهيم ابوالغيط34907

90سمير حسن ابوالفتوح محمد ابوشوشه34908

24.5عبدالحميد يسرى عبدالحميد سليمان ابوالنضر34909

48.5عبدالرحمن على محمد حسن الجمال34910

60.5عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم حامد34911

85.5عبدهللا ابراهيم ابراهيم محمد حرفوش34912

95على حمدى على محمد فتح هللا موسى34913

95كريم احمد السعيد احمد ابراهيم34914

83.5محمد بهجات مسعود محمد خلف34915

62.5محمد رمضان محمود احمد ابوالمجد34916

40.5محمد سعد موسى سعد الجربه34917

81محمد عصام على موسى ابوالغيط34918

47.5محمد فريج ابراهيم محمد السقا34919

71مصطفى حمدى احمد ابراهيم الشيمى34920

41.5ناصر حربى بدوى السيد الحويطى34921

37.5هانى عبدهللا شعبان عبدهللا العشماوى34922

123.5االء محمود حسين طسم عبدالمعطى34923

135االء موسى يوسف موسى الجربه34924

71امل جوده موسى محمود خطاب34925

97امنيه عصام ابوالفتوح محمد ابوشوشه34926

54امنيه مدحت محمد عيسى خطاب34927

72اميره حامد فوزى سالم خميس34928

58.5ايناس اسالم سعد ابراهيم عزام34929

133ايه محمد السيد حسن الجوهرى34930

72.5حنان ابراهيم عبدالسميع ابراهيم شعير34931

92.5دعاء عبدالوكيل فتحى محمد عبدالجواد34932

66.5دنيا احمد مصطفى عبدالعزيز الحلوانى34933

75رانيا الشحات محمد عبدالسالم الحلوانى34934

79سماح محمد حسن على الشيمى34935

125شروق حسن محمد محمد الكايش34936

117.5شهد محمد على حسن الجربه34937

130صفاء اشرف محمود محمود الجمال34938

95.5علياء محرز عطيه اسماعيل خليفه34939

110غاده على حسن على الشيمى34940

112.5فاطمه حسين السيد محمد بحيرى34941

106مريم احمد مسعود خلف34942

116نانسى نشات سعد محمد غازى34943



كفرالشيخ1/27/2020

Page 908

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

95ندا محمد عبداللطيف عبدالعزيز الحلواني34944

124ندى على السيد حسن على الجوهرى34945

123.5نورهان هانى على سالم بهنسى34946

97نيره محمد على يونس غندور34947

125هبه السيد مختار اسماعيل غانم34948

80هبه هللا عصام على موسى ابوالغيط34949

107هبه مصطفى فهيم احمد الصعيدى34950

105هدير على مسعود على نوفل34951

91والء على ابراهيم الدسوقى الجمال34952

96.5ابراهيم حسن الشحات حماد34953

110.5عبدالرحمن على عبدالرحمن عبدالواحد ابوالشين34954

69.5فارس نبيل شعبان ريشو34955

68محمد ابراهيم شعبان ريشو34956

54.5محمد عوض زكى جمعه حماد34957

68.5محمد عيد السيد الرفاعى34958

45محمد هشام صباح سعد34959

83محمود محمد عوض محمد السقا34960

48محمود محمد محمد بيصار34961

61.5مصطفى خليل فؤاد ابوخضره34962

66يوسف محمد محمد ابوالحديد بيصار34963

69.5ايمان سعيد ابراهيم قنديل34964

108.5ايمان محمود عبدالرحمن عبدالواحد ابوالشين34965

92رضا عبدالعزيز محمد خضر34966

96.5منى العربى محمد عبدالمولى خضر34967

99.5مها ابراهيم مرشدى الطلياوى34968

107ندى ابراهيم سعيد اسماعيل الروينى34969

119نورهان محمود السيد الشين34970

62.5ياسمين سليمان محمد سليمان ناصر34971

121ابراهيم مصطفى رزق عبدالستار عكه34972

90.5احمد ابراهيم قطب يونس34973

107احمد سمير محمد عبدالفتاح صالح34974

87احمد كمال مسعد محمد الميهي34975

77.5احمد محمد حلمي سعد القلشاني34976

77انور محمد انور حسن سالم34977

77بهاء عبدالغنى محمد سلطان34978

86بهاء وليد شكرى على سليم34979

67حسام محمد البدرى محمد عركز34980

68.5حسن محمد ابراهيم الشباسى34981
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120خالد محمود كمال علوانى34982

80.5سامح عبدالمحسن فاروق النوام34983

89سيف محسن البدرى محمد عركز34984

48.5شعبان على محمد على ابوسمكة34985

120شهاب الدين محمد مصطفى خطاب34986

44صالح علي صالح محمد ابودشيش34987

79.5ضياء صفوت استفتاح هالل34988

115عبدالرحمن جمعة عبدالغنى عبدالعزيز عركز34989

91عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد الشرقاوى34990

45عالء قاسم محمد محمد شحاته34991

48.5على اسماعيل على زيدان ندا34992

35علي جمال سليمان علي غالب34993

32علي محمد عبدالوهاب عكه34994

49.5فؤاد محمد فؤاد محمد غازي34995

30.5فتحى صالح حسان محمد حسان34996

98.5كريم حمدى محمود ابراهيم شكر34997

68محمد ابراهيم عطا محروس يونس34998

26.5محمد الحاج السيد على البالط34999

23.5محمد السيد السيد عرجاوى المسيرى35000

73.5محمد حسن حامد بدوي دويس35001

51محمد حمدى محمد رزق رمضان35002

109.5محمد زكريا عبدالمنطلب الشيخ35003

29محمد كمال جابر محمد عمارة35004

55محمد مبروك نصر احمد النباصى35005

44.5محمد محمود السيد محمود ابوناجى35006

132.5محمد مصطفى محمد على عسل35007

42محمد وليد محمد حسن مرزوق35008

51محمود عبداللطيف اسماعيل مرسال35009

74محمود عبده عبدالغني محمد صالح35010

34.5محمود محمد محمود سليمان غالب35011

33مصطفي جبريل محمد سعد الطريني35012

95مصطفى صالح عبدالحميد عربان35013

82.5مصطفى محمود احمد خميس ابوابراهيم35014

107معتز حسن سعد مصطفى الطرينى35015

62هشام احمد محمد احمد البالص35016

74.5وسام وجيه البدرى محمد عركز35017

55يوسف زهران محمد ابراهيم جاب هللا35018

39يوسف عبدهللا تهامى ابويوسف35019
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44.5يوسف عبده محمد عبده سالم35020

111.5اسماء رضا عبدالعاطى احمد حاتم35021

107اسماء عبدهللا محمد عبدهللا35022

117االء اشرف ماجد على عربان35023

134االء صالح عبدالباقى ابوعثمان35024

65الهام عوض عبدالواحد شاهين35025

128.5امل احمد موسى سعد قرمان35026

113.5امل سعد مسعد سعدهللا35027

121امل على انور حسن سالم35028

117.5امل وائل عنتر شرف الدين35029

124.5اميره محمد على محمد ابوعيسى35030

76.5امينة مصطفى محمد عبدالمعطى35031

125.5ايمان على سعد على عبده35032

98.5ايمان محمود على محمد سلطان35033

97ايه عبدالخالق على سلطان35034

134ايه على ماجد على عربان35035

122.5بسنت محمد عبدالعزيز عبدالرازق35036

96حبيبة خالد بيومى قطب هارون35037

92حبيبه على جابر ابوناجى35038

88حسناء مسعد زكريا على الصفتى35039

91.5خلود خالد بيومى قطب هارون35040

138.5داليا عبدالحميد عبدالجواد عبدالغنى35041

112.5ذكرى فتحي محمد عبدالحميد البياع35042

67.5ذكرى محمد السيد محمود ابوناجى35043

66رانيا فريد شوقى محمد البياع35044

58رحمه محمد محمود الشرنوبي35045

85.5ساره محسن البدرى محمد عركز35046

95سلسبيل محمد محمد محمد غبير35047

63سماح درغام محمد هالل35048

75.5سمر محمد اسماعيل فتح هللا ابوابراهيم35049

90.5سها ابراهيم سليمان جويرة35050

134.5شهد محمد ابراهيم محمد سلطان35051

76شيماء فتحى ابراهيم محمود مدكور35052

135عبير مدحت السيد سلطان حسين35053

113.5عزة محمد بيومى قطب هارون35054

101.5فاتن بركات ممدوح سعدهللا35055

127.5مريم محمد زين محمد اسماعيل35056

129.5ملك محمد زين محمد اسماعيل35057
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120.5منه السيد علي علي يونس35058

67منه هللا اسماعيل محمد رمضان الجناينى35059

100موده محمد سيد عبدالحميدرميح35060

118.5مي اشرف رجب عبدهللا ابوالعال35061

101ناهد راضى ممدوح سعدهللا35062

136.5ندى اسماعيل مؤمن اسماعيل شحاته35063

120نهى عبدالستار محمد السيد الفقي35064

99هند رشاد على سلطان35065

50.5والء على ابراهيم على خليل35066

27احمد اشرف احمد حماد الطيب حسن35067

113احمد اشرف الحسيني محمد الرشيدي35068

51.5احمد السيد عبدالعال رمضان فرج35069

102احمد بدوى فتحى هاشم ابوعرب35070

78.5احمد جابر على عبدالوهاب العقدة35071

57احمد حامد عبدالعاطي احمد فراج35072

127.5احمد حسن سعد علي شحاته35073

102احمد حماده عبدالمحفوظ السيد بيصار35074

43.5احمد حمدي عبدالحميد متولي35075

45احمد رفيق محمد محمد النجار35076

62.5احمد صالح مختار الشناوي عامر35077

87احمد عبدالعزيز محمود على الدين35078

78.5احمد علي عبدالغني درويش35079

106احمد علي محمد حسن زلهف35080

109احمد عماد عبدالكريم عبدالحافظ35081

60.5احمد عيد عبدالباري جابر احمد35082

61.5احمد محمد عبده عبدالخالق35083

86احمد محمد محمد عبدالحميد الفقى35084

90احمد مسعود عبداللطيف عبدالكريم يوسف35085

101احمد ياسر على ابوغزى35086

67اسالم ابراهيم محمد عبدالغني الصفاني35087

84.5اسالم فتحى محمد السيد اسماعيل35088

46ايهاب ابراهيم مسعد عبيد35089

84.5جميل حسن ابراهيم ابراهيم عبيده35090

109حسن مصطفى محمد عبدالعزيز قنديل35091

137.5حسين كرم حسين ابوالمكارم ابوعيسى35092

114حمدي محمد رمضان محمد خلف35093

89رامى ابراهيم عبده عبدالخالق35094

129زياد سيد احمد علي سيد احمد الطور35095
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93سامح رزق صالح المعناوى35096

61سعد وائل محمد محمد الشباسى35097

79.5سميح نصر السيد ابوالنضر35098

42شادى سمير نور رضوان الفقى35099

40شكري مصطفى عبدالحميد عبدالحميد عماره35100

24.5طارق ايمن رمضان عبدالرؤف سعيد35101

93عادل محمد محمد عبدالحميد علي35102

133.5عاصم محمود رزق شومان35103

86عاطف احمد احمد عبدالمجيد ابوقمر35104

61عبدالحميد محمد احمد عبدالخالق35105

52عبدالرحمن امين ابراهيم ابراهيم خضر35106

62عبدالرحمن زغلول السيد ابوالنضر35107

81عبدالعزيز منير سيداحمد عبدالعزيز قنديل35108

97عبدهللا عباس محمد عبدالغني الصفاني35109

97.5عبدالمجيد محمد عبدالوهاب علم الدين35110

119.5على حسن على على عقيدة35111

118.5على محمد على محمد شباط35112

108.5عمرو احمد عبدالعزيز محمد رمضان35113

121.5عمرو بسيونى صالح الدين بسيونى الشرقاوى35114

39.5فارس عبدالمجيد عبدالاله عبدالمجيد السقا35115

55فتحي محمود فتحي محمد الطحان35116

73كريم ابراهيم سعيد ابوخضره35117

92.5كريم محمد عبدالعزيز على الدين35118

90.5كريم محمود محمد ابراهيم ابوموسى35119

81.5محمد احمد عبدالكريم عثمان35120

126محمد احمد فتحى وهبه خطاب35121

82.5محمد احمد محمد عبدالحميد خضر35122

108محمد السيد محمد القاضي35123

95.5محمد السيد محمد خدرجي ابراهيم35124

90محمد حبشى طلبه ابوزيد مبروك35125

101.5محمد حسن عبدالحميد محمد البربرى35126

67محمد خميس عبدالسميع عبدالرحمن35127

121.5محمد سمارة عبدالمقصود شومان35128

74.5محمد عادل عبدالعليم العلواني35129

135.5محمد عبداللطيف عبدالعزيز عبدالكريم الشرقاوي35130

80.5محمد فتحى محمد السيد اسماعيل35131

52محمد ماجد عطية محمد عبيد35132

42محمد محسن عبدالمجيد محمود السقا35133
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48محمد محمد علي غازي خطاب35134

34.5محمد ياسر عبده عبدالخالق35135

114.5محمود اسامه محمد عبدالرحمن محمد35136

118.5محمود سعيد خالد ابراهيم العلواني35137

36.5محمود شعبان علي علي خطاب35138

133.5مصطفى عبداللطيف عبدالعزيز عبدالكريم الشرقاوي35139

21نصر ذكريا السيد ابوالنضر35140

18.5يوسف حسين يوسف محمد خضر35141

106يوسف محمد محمد احمد سالم35142

125.5اسراء عبدالباعث محمد عبدالباعث عون35143

123اسراء عبدالكريم يوسف عبدالكريم الشرقاوي35144

130.5اسراء علي علي علي منصور35145

105اسراء محمود عبدهللا علي الرشيدي35146

133.5اسماء اشرف محمد حسن عبيده35147

137.5اسماء الشحات محمد على الدين35148

139اسماء سماره رمزى ابوخضره35149

97.5اسماء شعبان مصطفى محمد العيسوى35150

105.5االء اشرف السيد عبدالفتاح حربى35151

66امنية كمال ابراهيم احمد عون35152

111اميره محمد ابراهيم محمد فراج35153

120.5امينة عادل السعيد ابراهيم المغبيني35154

80انجي صبحي محمد ابوكيلة35155

68.5انشراح حسن ابراهيم ابراهيم عبيده35156

57انعام خالد رجب خالد ابوالعزم35157

40.5ايمان محمد عباس محمد الصفاني35158

85ايه ابراهيم عباس محمد الصفاني35159

32ايه سعد على محمد شباط35160

119.5ايه فتح هللا حسن محمد الشرقاوى35161

105ايه محمد عبداللطيف عبدالسالم الخبيري35162

81ايه محمود ابراهيم عبده35163

110.5ايه محمود محمد طلبه35164

133حبيبة احمد السعيد عبدالرحمن فضل35165

127حبيبة محمد علي سعد خليفة35166

81حسناء محروس فتحي نفيس الجمال35167

58خيريه مصطفى محمد الشهبه35168

87داليا فهمي السيد خدرجي المزين35169

106.5دعاء محمد عزت محمد فراج35170

133دينا السيد حسن على الحرون35171
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123.5دينا عبدالمنصف عبده خطاب الجمل35172

43دينا محمد فوزي محمد المشد35173

132.5رحمة سعيد محمد محمود شويل35174

30ريم محمود ابراهيم محمد النجار35175

121.5ريهام محمد يوسف الزيات35176

95زينب حمدي يوسف محمد خضر35177

57ساره ابراهيم على على عقيدة35178

61.5ساره سمير مصطفى الديباوى35179

54.5ساره قدري يوسف ابوجندية35180

70ساره محمد ابراهيم مرسى الشرقاوى35181

106سعيده فوزي عاطف محمد خضر35182

94.5سلمى محمد علي سالمة35183

116.5سلمى محمد محمد عبدالحميد علي35184

117سماح محمد عبدالرازق عبدالحميد الفقى35185

125شهد محمد غضابي ابراهيم عبدالخالق35186

44شوق احمد محمود محمد ابوطالب35187

60صابرين جمعه محمد عبدالحميد عمارة35188

63.5صابرين رجب سميح محمد السوداني35189

90.5عبير عبدالقادر مصطفى عصران السقا35190

77.5عفاف حسن زكريا على الصفتى35191

75عفاف حمدي علي حسن حواش35192

125.5فاطمه الشحات رزق شومان35193

122.5فريده عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف خلف35194

120ملك عبدالغنى محمد الشرقاوى35195

124.5منار محمد سالمه عبدالمقصود فراويله35196

33.5منار نصر يحي يحي الخواجة35197

120منة هللا محمد محمد احمد عبدالعزيز35198

109.5منه محمود محمد مصطفى الشرقاوي35199

83.5منه مسعد صالح ابراهيم شبار35200

113.5ميرنا فتحى عبده العجمى35201

119نجوى ابراهيم محمد عبيده35202

54ندى عبدالعزيز محمود على الدين35203

97ندى مصطفى حسن خليل مصطفى35204

68.5نرمين حسن عبدهللا حسن35205

94.5نورهان محمد محمد محمد الجمل35206

115.5نورهان هاني قطب عبدالعزيز سالمه35207

128.5نيره هاني ابوالنصر محمد35208

102.5هاجر كامل محمد كامل عوض35209
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90.5هدى هاني محمد محمد الصعيدي35210

96.5هيام حمدي علي حسن حواش35211

81.5يارا اشرف محمد محمد الصباغ35212

131.5احمد ابراهيم زكى عطا هللا35213

109احمد السيد عبدالحليم صبره35214

67.5احمد انور محمد الكفراوى35215

103احمد بدران مسعد عبدالدايم35216

92.5احمد سماره رزق فرج35217

71.5احمد سمير عبدالرحمن الجزاوى35218

53.5احمد عبدالرحمن فتحى شهاب الدين35219

94.5احمد محمد خميس غنيم35220

76احمد محمد عطااللة ابواحمد35221

133احمد محمد على سعيد35222

136احمد محمد عوض على الخبيرى35223

122.5احمد محمد محمد بدر35224

131.5احمد محمود حسن درباله35225

49.5اسالم عبدالكريم ابراهيم الفقى35226

87.5اشرف شاكر عبدالجيد حجازى35227

133البراء نصر صابراحمد شهاب الين35228

76السعيد شحاته السعيد خليل35229

69انس عبدهللا عبدالغنى محمد ابوحمودة35230

102ايمن محمد على على النقيب35231

85.5ايهاب السيد فتح هللا مدكور35232

137حاتم عوض محمد عوض ترك35233

112حازم فهمى محمد صبح35234

138.5حسام ابراهيم عبدالعظيم ابوهالل35235

111رزق محمد رزق فرج35236

99زياد عبدهللا عبده محمد شتا35237

97.5سعيد مهدى سعد يونس محمود35238

92.5طارق سعيد محمد المعناوي35239

72طاهر محمود جمعه ابوزيد خميس35240

109عادل خالد محمد على يونس35241

102.5عادل محمد شحاته عبدالسالم عوض35242

118عبدالرحمن هشام عبدالكريم على ابوزيد35243

83.5عبدالعليم محمد محمود محمد عبدالعليم35244

135عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف عطيه35245

73عبدهللا على شوقى سيف الدين35246

66.5عبدهللا وحيد شحاته عبدالسالم شحاته35247
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103عطيه السعيد عطيه الفقى35248

99.5عمار محمد محمد غنيم35249

113.5عمر عثمان غانم مسعود حالوة35250

117.5عوض ياسر السعيد عوض35251

102.5محمد ابراهيم ابراهيم جاد35252

81محمد احمد حمدى الرشيدى35253

90.5محمد جميل عبدهللا محمد المزين35254

96محمد حافظ رشوان رشوان35255

100.5محمد حسن السعيد ابوسالم35256

118.5محمد حسن حسن درباله35257

138محمد حسن صالح الدين الشرقاوى35258

83محمد رزق مرسى نحله35259

138محمد سعد محمد سعد ابوسالم35260

90.5محمد سالمة السعيد شحاتة35261

132محمد صبحى محمد سعد مدكور35262

85.5محمد على مصطفى ابوغزى35263

125.5محمد عنتر ابوزيد حالوه35264

97.5محمد فتحى عبدالغنى علم الدين35265

75.5محمد ياسر على محمد العيسوى35266

100.5محمود ابراهيم ابراهيم بدر35267

67محمود سعد احمد خلف35268

98.5محمود محمد ابوالفتوح ابواسماعيل35269

115.5ممدوح السيد محمد عمر دويدار35270

97نور الدين ثابت عبدالكريم شاهين35271

81.5ياسر على محمد البصال35272

83ياسر محسن السعيد سعد درباله35273

132يوسف احمد عبدالعزيز منصور عماره35274

126.5اسراء احمد محروس احمد خطاب35275

122اسراء على شعبان العيسوى35276

96اسماء سعيد فؤاد شحاته35277

118.5اسماء سعيد مصطفى بدر35278

135.5اسماء شعبان ابراهيم عجوه35279

121.5اسماء شعبان محمد شاهين35280

90.5اسماء فرج محمد عتمان35281

124اسماء محمود فتحى حسين35282

76اسماء مصطفى احمد الرفاعى35283

99.5االء عمرو رفاعى محمد الشرقاوى35284

138.5االء مصطفى ابراهيم ابوعجوه35285
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108.5امانى صالح رزق محمود غنيم35286

118.5امنية سعد على جمعة35287

116.5اميرة عيد حمدى مصرى35288

71انجى شعبان عبدالفضيل فكرون35289

131ايمان السيد عبدالستار احمد الشعراوى35290

83.5ايمان عبدالمجيد صابر رشوان35291

64.5ايمان عبدالواحد عبدالكريم شاهين35292

134.5ايمان محسن ابواليزيد عبدالوهاب35293

104.5ايمان مصطفى حسن صبح35294

38ايه رمضان صبحى العبد35295

65بسمله محمد محمد عوض35296

127بسمه محمد على البصال35297

95بسنت محمد السعيد الشال35298

134تسنيم على محمد عقيده35299

109.5حسنات رافت فتحى سالمه35300

135.5حنين حسن عبده الشرقاوى35301

91حنين طه عبدالستار ابواحمد35302

137.5حنين عطاهللا على النقيب35303

50خلود سليمان محمد ذكى السيد درباله35304

82رحمة رضا اسماعيل عبدالحفيظ35305

120.5رحمة عوض محمد طاهر35306

106.5رحمه السيد حسنين الفار35307

133رحمه حمدى عبدالعاطى السيد العواد35308

123.5رحمه شعبان اسماعيل عبده الجربه35309

97رحمه عصام يوسف محمد الزيات35310

100رضا سعد كمال محمد ابوزامل35311

107.5روان رمضان صبحى صيام35312

135.5روان عباس عبدالمطلب حرويس35313

137.5روان عصام بهى الدين سالمه المعناوى35314

125زهور نصر مسعود حالوه35315

58سارة سعيد عصران درويش35316

98.5سارة سليمان المحمدى رجب غراب35317

113.5ساره عبدالقادر محمد البربرى35318

73.5سعيده محمد ابوالفتوح اسماعيل35319

134سلمى فتح هللا عبده الشرقاوي35320

80سلوى هشام عبدالعزيز حسين شريف35321

73.5سناء سامى السعيد عوض35322

79شروق شوقى حسن محمد الشريف35323



كفرالشيخ1/27/2020

Page 918

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

135.5شهد محسن احمد الرفاعى المشد35324

54شيماء عطا هللا السعيد ابواحمد35325

72.5غاده بدر ابراهيم الفقى35326

104غاده رمضان عبدالعزيز البحاس35327

115فايزه سعيد سعد شومان35328

76.5ملك سعد محمد عبدالحميد حواش35329

79.5منة هللا محمد مصطفى سالمه35330

121.5منه هللا محمد بدر بدر35331

97ميرفت حمدى ابراهيم الفقى35332

52ندى عبدهللا سيداحمد غبيش35333

113نرمين ابراهيم ابراهيم محمد عبدهللا35334

115نسرين ابراهيم محمد محمد ابوموسى35335

102.5نسمة حسن حامد سالمة35336

119.5نورا شرف عبدهللا شرف الدين35337

108نورهان بسيونى سيداحمد غبيش35338

114نورهان حسين محمد ابوخضره35339

120.5نورهان محمد فتحى احمد شهاب الدين35340

96.5هاجر ابراهيم عبدالكريم حميده35341

123.5هاجر محمد حسن مصطفى صبح35342

96.5هبه حسن رزق ريشو35343

89هبه وليد حامد الشرقاوى35344

126هدى مصطفى شعبان العيسوى35345

95.5هناء شعبان عبدالفتاح محمد35346

88وصال حمدى على عبدالحميد حواش35347

65ياسمين على محمد ابوسعده35348

127ابراهيم محمد ابراهيم حراز35401

131ابراهيم مدحت احمد عابدين35402

108احمد احمد احمد محمد الشهاوى35403

114احمد اسماعيل عبدالمالك محمد35404

134.5احمد حاتم السيد سرور35405

96احمد حماده محمد فليفل35406

119احمد خالد كامل على البنا35407

113احمد رضا محمد عبدربه النجار35408

118احمد زكى مسعد شامة35409

125احمد سعيد السيد ربيع35410

127.5احمد صبحى صبحى دراز35411

133احمد صبرى ابراهيم عقل35412

128احمد صبرى عبدالخالق شلبى بدوى35413
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110احمد عبدالحكيم عبدالصمد جنيدى35414

110احمد عبدالقادر عبدالمنعم المسمارى35415

117احمد عبدالمقصود عبدالمقصود ابوريه35416

95احمد عبدالمنعم عبدالمهيمن المرشدي35417

102.5احمد محمد ابراهيم عثمان35418

107احمد محمد احمد حسن الطويل35419

120احمد محمد بهى الدين المرحومى35420

109احمد محمد خميس جوده35421

116احمد محمد فكري النحاس35422

121.5احمد محمد محمد الشريف35423

116احمد محمد محمد الصادق محمد السيد عبده35424

116احمد ياسر ابوالعينين بركات35425

129احمد يسري ابراهيم نافع35426

110احمد يسن عبدالباسط ابراهيم درويش35427

124.5اسامة علي عرفة غازي35428

129اسامه عبدالسالم محمود فليفل35429

121اسامه نبيل بسيونى محمد الصعيدى35430

96اسالم رضوان رضوان فليفل35431

110اسالم فوزى عبدالمقصود محمد قنديل35432

104اسالم محمد السيد نافع35433

90اسالم مصطفي مصطفي العرجاوي35434

134انس محمد محمد سليم35435

101حازم وليد السيد الشعراوى35436

123.5حامد محمد حامد منصور35437

126.5حسام حسن عاطف الشيمى35438

126.5حسن حاتم حسن الجمال35439

122حسن وليد فتح هللا عطية الصياد35440

101حماده عبده عبدالحميد القال35441

116رامز كمال شفيق ابوالمعاطى35442

110.5رامى محمد نعمان راضى35443

92رشاد محمد رشاد احمد35444

116.5زياد سعيد كمال فليفل35445

137زياد محمد برهومى غازى35446

104زياد مرشدي اسماعيل اسماعيل وهبان35447

82.5زياد مصطفي مصطفي العرجاوي35448

98سامى باسم سعيد قدره35449

100سعد صدفه سعد منيسى35450

125.5سعيد سعيد عبدالمنعم مرسي ابودنيا35451
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112.5سعيد محمد سعيد وهبان35452

120سمير احمد سمير حسن35453

136.5سمير ايهاب سمير نافع35454

104.5سيف عبدالحميد سعد النجار35455

112سيف ياسر ابراهيم فتح هللا35456

117.5شريف جبر عبدالمنعم الشاذلى35457

118.5شهاب جبر عبدالمنعم الشاذلى35458

135.5طارق السيد محمد كساب35459

133.5طارق زهير احمد طليس35460

131عادل عبده السيد محمود المعداوى35461

132.5عادل محمد محمد الشاذلى35462

105عاطف  عصام  عاطف عبدالحميد35463

129.5عبدالحميد انس عبدالحميد درويش35464

125.5عبدالرحمن اشرف خليل دقماق35465

90.5عبدالرحمن حسن احمد فودة35466

118عبدالرحمن حمدى محمد حسب هللا35467

139.5عبدالرحمن عبادة علي القاضي35468

127.5عبدالرحمن محمد احمد حسن الطويل35469

113.5عبدالرحمن محمد عبدالقادر عاقول35470

129عبدالرحمن محمود رشاد المنحلي35471

99.5عبدالرحمن يوسف يوسف البياع35472

130عبدهللا ايمن عبده عبدالغني خير هللا35473

93.5عبدهللا سعيد عبدهللا البيانى35474

106عبدهللا عبدالباسط فوزي عبدالرحمن ابوتركية35475

129.5عبدهللا عبدالحميد فؤاد عبدالحميد عبده35476

133عبدهللا عبدالقادر محي الدين حسن المالح35477

125عبدهللا مجدى محمد رشدى35478

131.5عبدهللا مجدى محمود العجمى35479

98عبدالمنعم محمد مصطفى محمد العرجاوى35480

104عثمان ابوبكر محمد الشرقاوى35481

95عزت نعمان محمد محمد قودس35482

136.5عصام عبدالسميع عبدالسميع ابوحجازى35483

132عالء محمد محمد شعت35484

136على احمد على عبدالرؤف علي35485

128عماد خالد سعد ابوطويلة35486

132عماد خيرى جمعه الطباخ35487

130عمار محمد عز الدين الزعزوع35488

132.5عمر احمد محمود البيطار35489



كفرالشيخ1/27/2020

Page 921

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

137.5عمر كامل محمد راشد35490

104عمر محمد احمد يونس35491

108عمر محمد شوقى حوالة35492

115عمر محمد عبدالفتاح ملكي عبدالرحيم35493

80عمران محمد محمد شطا35494

85عمرو سعد سعد النجار35495

97فارس محمد فتحى السيسى35496

130فتحى صبرى فتحى طليس35497

119فتحى على فتحى البنا35498

87كريم خالد يوسف عبدالفتاح الهلبى35499

111كريم محمد السيد حراز35500

66كريم نصر ابوالمكارم بدر35501

119مؤمن سعد علي عبدالعزيز ابوطويلة35502

134.5مؤيد محروس ابوالمكارم بدر35503

127مازن وليد صابر الحسنين35504

128ماهر حمدى محمد تكتك35505

86محروس فريد سعيد فليفل35506

97محروس محمد محمد نجم35507

125محمد ابراهيم راغب منصور35508

49محمد ابراهيم عبدالغني بدوي35509

136.5محمد احمد اسماعيل عبدالعاطى الطنطاوى35510

137.5محمد احمد رجب عبدالوهاب غانم35511

134.5محمد احمد سعدعبدهللا باشا35512

122محمد احمد معوض محمد فرعون35513

137محمد الحسن مصطفى الشندويلى35514

103محمد السيد عبدالمحسن ابوريه35515

130محمد ايهاب محمد ابوابراهيم35516

88محمد تامر شوقى زبيب35517

117محمد حسن جمعة حسن ابوطبيخ35518

128.5محمد حسني عبدالقادر الشاملي مرجان35519

133.5محمد حسين محمد السايس35520

83محمد حمزة ابوالفتوح على الشناوى35521

86محمد سعد محمد الترياقى35522

137محمد سمير محمد عبدالجواد بدر35523

98محمد صبحى جابر الشناوى35524

129محمد عبدالباسط محمد فليفل35525

93محمد عبدهللا ابوالعال عجيلة35526

119.5محمد عبدهللا يوسف وهبه35527
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131محمد فرج عزالرجال منيسى35528

108محمد متولى محمدمسعد خوجة35529

91محمد محمد محمد محمد شطا35530

98محمد هشام عبدالرؤف ابراهيم فليفيل35531

121.5محمد وائل محمدعبدالرؤف طليس35532

133محمد وليد ابوالمكارم ابراهيم35533

133محمود احمد محمد عثمان35534

129.5محمود سامى عبدالعزيز نعينع35535

118.5محمود عادل ابراهيم سعد المعداوى35536

136.5محمود عبدالسالم حسن عبدالسالم المصري35537

115محمود على عبدالحميد المسمارى35538

111محمود محمد سعيد ضيف هللا35539

118محمود محمد شوقى وهبان35540

135محمود مهنى مهنى رزق خليفة35541

115.5محمود يوسف يوسف احمد المصرى35542

115مراد محمد نور الدين عبدالحميد زغلول35543

93مصطفى احمد احمد للو35544

120مصطفى مسعد محمود البانوبى35545

89معاذ عباده على ابوبيشة35546

134معاذ هشام محمد زغاوه35547

131.5معتز احمد محمد خير الدين35548

131.5نديم صبحى فؤاد المالح35549

126.5هشام سعيد محمد زاهر35550

130.5وائل ايمن يسرى الشناط35551

104ياسر طارق ابراهيم عبدالدايم عياد35552

108يسرى محمود السيد الخفير35553

126يوسف ابراهيم محمود عبدالغفار35554

104يوسف حسن محمد حسن ناجى35555

103.5يوسف خميس محمد شلتوت35556

119يوسف عادل عبداللطيف مرزوق35557

126يوسف كامل كامل السايس35558

130.5يوسف وليد ابوزيد البسطويى35559

79احالم ابراهيم ابراهيم فليفل35560

128اروي ابوالمعاطي ابوالمعاطي الشرقاوي35561

133.5اروي ايمن احمد النجار35562

124.5اسراء عبدالحليم عبدالحليم شكرى35563

94اسراء عبدهللا ايوب زغلول35564

103اسماء احمد السيد بدر35565
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93اسماء رفيق محمد عبدالرحمن فليفل35566

89اسماء سعيد فتحى المصرى35567

115اسماء عبده محمد العيشى35568

66اسماء محمد على الصعيدى35569

127االء رشاد احمد جويلي35570

109االء زهير محمد عبدالمنعم الزعيقى35571

103.5االء فتحي عبدالمحسن عركز35572

92.5امل بهي الدين شوقي سالم35573

95امل تامر جابر حموده35574

95امل كامل عبدالكريم العربى35575

97امل محمد محمد حراز35576

113اميره السيد محمد النحاس35577

97اميره صالح محمد الدهمه35578

83.5امينه عبداللطيف ابراهيم ابوبيشه35579

125.5ايمان احمد عبدالمقصود ابوريه35580

91ايمان حامد رجب الصايغ35581

113.5ايمان سامى ابراهيم محمود35582

127.5ايمان سامى عبدالعزيز نعينع35583

131.5ايمان عبدالغني محمد الدهمه35584

136ايه سامى عبداللطيف سعد عجميه35585

76ايه محمد عبدالسالم سليم35586

89براء محمد عادل عمر35587

103بسمله احمد عبدالرؤف طليس35588

133بسمله خالد محمد النجار35589

133.5بسمله شفيق محمد المرشدي35590

138.5بسمله عبدالحميد فتحي الشناط35591

59بسمله عالءالدين محمد الشوكى35592

107بسمله محمد احمد المسماري35593

104بسمله محمد كمال الساعى35594

96بسمله محمد محمد ربيع35595

127بسمه سمير على بدر35596

111بسنت اشرف عبده للو35597

110.5بسنت مسعود شعبان الخراشى35598

130.5بسنت معوض فوزى الصعيدى35599

107.5بسنت نادر احمد عمر35600

133تسنيم احمد عبدالمحسن حراز35601

111تسنيم رجب محمد عبدالباقى35602

132.5جيهان السيد عبدالحميد الشناط35603
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64جيهان علي مغازي خليفه35604

84حبيبه جمعه على للو35605

129حبيبه رضا عبدالعليم فليفل35606

127.5حبيبه عبده عبدالكريم العربى35607

69حبيبه محمد عبدالحميد هريدي35608

115حبيبه مقبول يوسف عبدالرسول35609

102حسناء محمد عبدالحميد منيسى35610

132حنين احمد محمود الدمراوى35611

95حنين اشرف حسن ناجي35612

85حنين باسم محمد حب هللا35613

97حنين خميس خميس القطري35614

68حنين سعد سعد عثمان35615

93حنين صابر محمد ايوب35616

112حنين عبدالسالم محمد نعيم35617

88خلود احمد عبده ابوالعنين35618

114خلود عماد احمد بدر35619

123.5خلود محمود قطب دشيشه35620

125داليا اشرف محمد السيد محمد35621

127دعاء صبحى السيد عباس35622

103دعاء عبدالمجيد رفعت عمران35623

122دعاء محمود محمد الشيخ35624

111دنيا هانى حسن ناجى35625

136.5ذكرى على بهى الدين عصر35626

110رباب هانى عبدالكريم الشاعر35627

136.5رحمة علي حمدي ابوشحاته35628

130.5رحمه سامى محمد تاج الدين35629

133.5رحمه عبدهللا عبدالواحد شحاته35630

59رحمه محمد احمد الحمراوى35631

93رحمه محمد محمد عبدهللا35632

129رحمه يحيا عبدالمنعم رشدى35633

88رشا صفوت سعد الدين عبدالحكيم35634

131رشا مسعود الشحات فضل35635

120رضوى ذكى محمد قايد35636

132رغده احمد احمد هاللي35637

114رفاء على قطب دشيشه35638

136رنا خليل السيد دشيشه35639

134رنا شوقى جابر سالم35640

78رنا عادل خميس القطري35641
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126رنا محمد ابراهيم صبح35642

93رهف عماد الدين السعيد فنبر35643

126.5رواء عادل السيد البيلى35644

110.5روان بهاء الدين محمد القطرى35645

129روان رضا محمد طليس35646

124.5روان كمال ابوطالب ابوهيكل35647

133.5روان محمد رشاد المنحلي35648

82.5ريحان محمد محمود الشقه35649

137ريهام يسرى السيد النجار35650

135زينب عمرو عبدالمنعم عمران35651

128زينه مجدى عزت ابوالمجد35652

137ساره جابر السيد قاسم35653

137ساره صالح عبدالمنعم الجعيدي35654

133ساره عيساوى قدرى السايس35655

138.5ساره ماهر عبدالرازق الشناط35656

91ساره محمد احمد فليفل35657

125.5ساره محمد محمود اسماعيل35658

127ساره وجدى على الطويله35659

139ساره يسري مرسي شعيشع35660

91سامية سامي حماده قودس35661

124سعاد سالمه سالمه منيسى35662

90سلمي تامر ماهر حراز35663

135.5سلمى سيد احمد عبدالحميد النزهى35664

138سلمى ماهر عبدالحميد السايس35665

76سلمى ماهر يونس الهنداوى35666

131.5سميه طارق احمد الزهار35667

119سناء محمد سعد ابوطويط35668

138.5سندس سعيد سعيد المصرى35669

128.5سندس عبدالمنعم عبدالسالم فليفل35670

122.5سندس عبدالوهاب رزق المرشدى35671

81شروق محمد احمد البشتامى35672

135شروق مختار سعد قشالن35673

97شفاء جبر عبدالمنعم الشاذلي35674

118شمس اشرف محمد هاللى35675

135شهد شريف محمد النزهي35676

57.5شهد عالء احمد عبدالشافى35677

90شهد فتحى محمد الصعيدى35678

108.5شهد محمد احمد ويتوت35679
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102شهد محمود كامل العوانى35680

83شيماء احمد على عطيه35681

97شيماء احمد محمد عنانى35682

107شيماء رشدى محمد شلتوت35683

124عائشه محمد السيد الهفيم35684

135عزه اسامه محروس حواس35685

80.5عزه خالد عبدالرازق ابوحجازى35686

129غدير عبدالمنعم شوقي دقينش35687

107فاتن جوده على الصعيدى35688

104فاتن صبري فرج فليفل35689

138.5فرح سامى عبدالعظيم سالم35690

106فرح فايز احمد الديشى35691

137.5فرح محمد محمد حرحش35692

139.5فوزيه سيد احمد محمد الشاعر35693

118ليلى احمد احمد الشناط35694

140مروه ماهر عبدالرازق الشناط35695

123.5مروه محمد امين مرعى35696

114مريم باسم فتحي زغلول35697

130مريم عادل عبدالرازق المكاوى35698

108.5مريم عادل محمد الزعيقي35699

93مريم عالء ابواليزيد قرمان35700

135مريم كامل محمد الصعيدى35701

126مريم مصطفى مصطفى شكر35702

105مريم وليد عبدالرحمن منيسي35703

98مشتان محمد ابراهيم ابوسعده35704

124.5ملك مهدى عبدالعظيم سالم35705

115.5منار منصور رشاد الساعى35706

134.5منة هللا محمد عبدالرحمن مراسى35707

136.5منه هللا محمد عطيه ابوصالح35708

133منه سامى ابراهيم عبدالفتاح35709

135.5منه محمد محمد الشناط35710

138.5منه منتصر احمد المرحومى35711

108منى عبدالعليم نعمان العدل35712

134منى عبدالناصر ابراهيم شكر35713

137منى ماهر عبدالرازق الشناط35714

122.5مها احمد محمد المنفى35715

103مها رضوان عبدهللا الباجورى35716

135مى حسن عبدالوهاب طه35717
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131.5مى محمد مصطفى عبدالعال35718

63مي يوسف محمود ابوعروس35719

128ميرا محمد عبدالمجيد القالل35720

138.5نانسى بهجت عبدالفتاح عبدالعاطى35721

120ندا حمدى محمد خليل35722

105ندا عبدالحليم عبدالمعطى منيسى35723

97ندي سعيد محمد جميعي35724

113ندى عصام نعمان نافع35725

98.5ندى محمد سعيد المنصورى35726

115ندى محمد محمد المصرى35727

135.5ندى ممدوح امين خلف احمد35728

133.5نسمه محمد محمد النزهى35729

125نشوات احمد محمد درغام35730

129نضال ماهر جالل الشناوى35731

138.5نورهان رضا خيرى الرشيدى35732

129.5نورهان فهمى محمد مبارك35733

122.5نورهان محجوب ابوالفتوح للو35734

120نورين حسين محمد صالح35735

122نورين محمد عبدهللا المنيسي35736

131هاجر احمد محمود ابوحماده35737

132هاجر سعد السيد السعداوى35738

115.5هاجر هانى سميح جويد35739

118.5هاجر يسرى محمد النزهى35740

94.5هاله اسامه سعد المعداوى35741

98هدى خميس محمد نجيله35742

131.5هدير فتحى احمد وهبان35743

109هند رضا عبدالفتاح تفال35744

123.5وداد محروس محمد فليفل35745

100ورد ايمن محمد عنانى35746

107ياسمين السيد بهنسي بهنسى35747

127ياسمين ايمن على باشا35748

100.5ياسمين سمير عزت طليس35749

96ياسمين كمال بدوي عباس35750

120ياسمين ماهر عبدالعليم الفار35751

37.5ابراهيم احمد ابراهيم احمد عبده35752

88ابراهيم علي سليمان علي عمر35753

55احمد حسن علي حسن مصطفي35754

62احمد سعيد يوسف عطيه الدعمه35755
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119.5احمد صبري نعمان دمران الصعيدي35756

119احمد عبدالجليل محمود عبدالجليل موسي35757

117.5احمد غريب سعد سرور35758

120.5السيد رمضان محمد عبدالهادي ابراهيم35759

106حازم اشرف جابر عبدالكريم العربي35760

126حازم عبدالرحمن حسن الخواجة35761

88زاهر سعيد عبدالعال عبدالهادي العربي35762

75سعيد محمد سعيد ابوالنضر35763

115عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن ابراهيم35764

84علي احمد محمد النجار35765

123عمرو عبده شحاته الزعزوع35766

84محمد احمد سعد كحيلو35767

131.5محمد البيلي عبده محمد شعيب35768

126محمد رمزي عبدالعال العربي35769

107محمد ماهر محمد القن35770

86محمد محمد عبدالجواد عوض35771

83محمود احمد محمد ندا35772

104محمود اسماعيل عبدهللا كحيلو35773

78محمود سعد عبده عبده الرشيدي35774

86محمود عبدالعال محمود حميدة35775

113مصطفي ابراهيم محمود عبدالجليل موسي35776

64مصطفي حموده جوده حسنين يوسف35777

114.5مصطفي علي السيد السقا35778

85نسيم عماد نسيم شلبي35779

78ياسين خليل محمد الطيب35780

83احالم على مصطفى يوسف35781

109.5اسراء بسيوني بسيوني عمر35782

59اسماء عبدالعزيز ابراهيم السقا35783

82اكرام اشرف محمد حماد35784

74امال محمد فتح هللا ابوالنضر35785

132امنية حسان السيد حسين عبداللطيف35786

91.5اميرة خالد عبدالغفار الجرحي35787

101انعام خالد محمد الصعيدي35788

109ايناس محمد السيد دراز35789

116حنين خالد موسي الكومي35790

125دعاء مروان رمضان عطيه سالم35791

90رحمة محمد عاطف احمد محمد35792

116ريهام علي مبروك محمد مبروك35793
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124.5سناء احمد السيد شحاته35794

116علياء عبدالجليل عبدالصمد راضي35795

125منه هللا ياسين كامل شعيب35796

105ندى عبدالفتاح فؤاد عشماوى35797

106نيرة محمد السيد كحيلو35798

89ابراهيم السيد خليفه عطا هللا35799

121ابراهيم حسن ابراهيم حسن ابوبريك35800

118احمد السيد الحسينى احمد قاسم35801

125.5احمد باسم احمد على عيد35802

122احمد حمدى محمد احمد رجب35803

103احمد سعيد نعمان عباده مطر35804

100احمد سالمه احمد احمد قاسم35805

108احمد عبدالشكور عيسى عبدالسالم العبد35806

117احمد محمد السعيد محمد عبدالدايم35807

133احمد محمد بهجات ابراهيم عبدالسميع ابوزامل35808

114احمد محمد محمد محمد درويش35809

135احمد وليد عبدالحليم عبدالعزيز شلبى35810

75اسامه السيد السيد ابوشبانة35811

107اشرف عبدالسميع عبدالرؤف حامد العبد35812

78امير اشرف حامد محمد خميس35813

106امير اشرف مرسى الديباوى35814

79باسم ياسر عرجاوى السيد الزيات35815

103زكريا عابد سعيد محمد ابواحمد35816

116زياد الحسينى محمد احمد قاسم35817

128زياد رضا فؤاد زهره35818

85زياد محمد عبدالعاطى السيد العزابى35819

102زياد محمد محمد عبدالكريم المغربى35820

128سعيد محمد على احمد رجب35821

76طارق سليمان عبدالرحمن سعد رضوان35822

135.5طاهر نصرهللا محمود احمد ابوبريك35823

108عابد على محمد ابواحمد35824

100عبدالرحمن عصام محمد ابراهيم ابوخليل35825

90عبدالرحمن محمد حسين سعد هللا زغلول35826

127عبدالرحمن محمد محمد رمضان عجيبه35827

113عبدالعاطى احمد عبدالعاطى ابوجانب35828

94عبدهللا محمد السيد احمد قاسم35829

131عبدهللا محمود محمود عبدالمجيد زغلول35830

124عبدالمنعم ايمن عبدالمنعم محمد زغلول35831
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88.5عز عثمان ممدوح الشطالوى35832

75على محمد سعيد محمد زغلول35833

121.5عمر محمود ابراهيم عبدالفتاح النجار35834

117كريم فتحى محمد رمضان35835

130كريم محمد نعمان محمد عمر35836

74ماهر مدحت احمد محمد ادريس35837

80محمد احمد سعيد السيد حسام الدين35838

107محمد احمد فتحي على ابوبريك35839

99محمد احمد محمد عبدالرحمن زايد35840

127محمد باسم احمد على عيد35841

85.5محمد جوده محمد حسن زايد35842

110محمد حسن احمد حسن عيد35843

110محمد سعيد عباس احمد الزيات35844

110محمد عبدالحميد عبدالحميد محمد قاسم35845

120محمد عبدالفتاح عبدالفتاح زايد35846

106محمد فارس يوسف يوسف عمر35847

93محمد كمال محمد المليجى35848

108محمد محمد على احمد رجب35849

110محمد محمد محمد السيد فتوح35850

102محمد محمود محمود البيطار35851

85محمد منصور ابوالنجا فتح هللا يونس35852

77محمود عبدالفتاح محمد عبدالفتاح زيد35853

82.5محمود على محمد على النجار35854

83محمود محمد عبدالنبى محمد ابوبريك35855

92محمود مسعد احمد شحاته حربى35856

89مصطفى اسماعيل جمعه احمد العباسى35857

121ياسر محمد السيد الساعى35858

119يسرى السيد سعيد السيد العزابى35859

119يوسف على رمضان عبدالجواد زايد35860

127.5اسراء سامى محمد محمد حسام الدين35861

121اسماء احمد محمد علي حسن35862

123اسماء حمدى حسين على عيد35863

114اسماء محمد مهدى غريب شلبى35864

138امانى احمد محمد حسن زغلول35865

126امل محمد محمد يوسف عمر35866

121امنية اشرف حجازي عبدالرحمن حجازي35867

130.5اميرة عبدالكريم موسى عبدالكريم المغربى35868

129.5اميره احمد محمود محمد عمر35869
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126امينة جمعه عبدالفتاح عبدالفتاح زايد35870

93.5امينه محمد حامد حميده35871

137.5اية ابراهيم محمد ابراهيم ابوالعطا35872

112اية احمد سعيد السيد حسام الدين35873

118ايمان ابراهيم ابراهيم ابراهيم شعالن35874

107ايمان سامى سعد رضوان محمد رضوان35875

132ايمان سعد على ابوالسيد35876

129ايمان عمر عاطف شلبى35877

119ايمان محمد ابراهيم عطيه ابوالعطا35878

90.5ايناس نزيه يوسف هاللى هاللى35879

85ايه سالمه احمد محمد عبدالجواد35880

138.5ايه محمد احمد رمضان زغلول35881

100.5بسمله سامى احمد سعد هللا زغلول35882

104بسمه محمد حسن شتا35883

115.5بسنت محمود السيد محمد الجمال35884

60بسنت محمود عبدالنبى الشطالوى35885

139.5جنى حسن محمد الشناط35886

94حسناء على محمد خميس35887

135.5داليا احمد محمد عرجاوى عيد35888

140داليا ماهر محمد فتح هللا رمضان35889

90دعاء محمد ابراهيم محمد يوسف عقل35890

130.5دنيا فتح هللا سعيد مندورزيد35891

110دنيا مصطفى محمود الشطالوى35892

125دينا احمد عطا عبدالرحمن رضوان35893

125دينا عونى محمد بدرعبدالحميد بدر35894

124دينا محمد علي عقل35895

108رضا عباس حسن الجندى35896

139ريهام فاروق عبدالحميد محمود زغلول35897

100ريهام مرسى عبدالحليم عبدالحليم كبر35898

137.5زمزم على حسن محمد عبدهللا35899

134ساره جميل محمد السعيد الدهمة35900

135ساره محمد احمد احمد الصعيدى35901

130سالى السيد محمد ابراهيم المزين35902

134.5سلمى سامى محمد فتح هللا رمضان35903

83سلمى عرفان طلعت سعد االنصارى35904

119.5سلوى عادل محمد عبدالرحمن زغلول35905

88شاهنده محمد سعيد عبدالصمد درويش35906

139شفاء قاسم محمد محمد35907
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0من فضلك ضع استمارة غياب35908

72شيماء احمد عصران محمد درويش35909

95.5شيماء سعيد محمد محمد هاللى35910

115عبير عبدالوكيل عبدالوكيل عبدالسالم العبد35911

103علياء على محمد خميس35912

134.5علياء محمود محمد عبدالحميد الحلو35913

128فاطمة محمد جابر محمد صبره35914

138.5فرحه فتح هللا سعيد مندور زيد35915

133.5مروة ابراهيم محمد على النجار35916

131ملكة محمد محمد محمد زغلول35917

125.5منة هللا مهدى حامد قطب عوض35918

110منه احمد عبدالمنعم احمد عيد35919

116.5مى سعيد محمد عبدالحميد الرملى35920

114.5مياده عبدالمنعم عبدالمتعال العبد35921

123ندا حامد احمد عبدالحميد ابوجانب35922

135ندا عاطف سعد رضوان رضوان35923

124ندا محمد محمد محمد زغلول35924

120ندى محمود محمد الشطالوى35925

131.5ندى منار نوار محمود شهاب الدين35926

91.5نرمين محمد محمد على جاد35927

102.5نهال نعيم احمد محمد عمر35928

109نوران احمد محمد ابراهيم ابوخليل35929

96نوره حامد منصور ابوخشبه35930

119نورهان ايهاب ابراهيم محمد ابوهالل35931

106نورهان عمر عبدالنبى يوسف عمر35932

121نورين السيد ابراهيم السيد شهاب35933

129هاجر رزق موسى المغربى35934

117هايدى محمد نعمان شحاته زايد35935

135هبه رضا سالم طلبه عمر35936

139.5هدير عبدهللا فرحان عبدالرحمن زغلول35937

136.5هناء حمزه حسن على قاسم35938

123هند عطية مسموع ابوشريف35939

136ياسمين طارق محمد عبدالرحمن زيد35940

105.5احمد سعيد قدرى بسيونى35941

78.5احمد عطيه جالل المنفى35942

102.5السيد محمد انور بلتاجى35943

122.5عادل عبدالمنعم مصطفى شكر35944

128.5محمد محمد زكريا على المنفى35945
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117محمود حاتم محمد عبدالرحمن المنفى35946

129محمود فهمى محمد المنفى35947

123محمود محمد مصطفى المنفى35948

133يوسف عبده احمد الديب35949

117امانى ايهاب السيد المنفى35950

98امنيه حسن سعد المنفى35951

62انجى احمد السيد الديب35952

102بشرى سعد محمد ابوالمكارم35953

96حبيبه ابراهيم محمد ابواحمد35954

91سعيده سعد عزالعرب المنفى35955

87عال السيد احمد الديب35956

97فاتن احمد محمد عبدهللا35957

127.5ندى سمير مصطفى شكر35958

95نيره حلمى سعد المنفى35959

104هند مهدى طلعت ابواحمد35960

80ابراهيم محمد ابراهيم حسن ابوشامة35961

87ابراهيم محمود عبدالفتاح ابوزالط35962

134.5احمد ابراهيم السيد الدياسطى35963

120احمد ابراهيم فوزى محمد هالل35964

130احمد احمد السيد محمود العبد35965

103احمد اسامه رجب الضببى35966

112احمد اسعد محمد سعدالسنور35967

107احمد اشرف احمد ابوالنجاه الشاشى35968

87احمد بكر بكر فرحات الحريرى35969

107احمد حسن حسن عبدالسالم طرفاية35970

63.5احمد حسن على حسن الزمزمى35971

108احمد خميس عبدالفتاح الخواجة35972

97احمد خميس محمد عبدهللا مرعى35973

135.5احمد شريف جابر حسونه35974

127احمد شوقى دياب غانم عطاهللا35975

118احمد صالح محمد عطية35976

125احمد عماد فتحى احمد الغمرى35977

123احمد فتح هللا فتح هللا ستخلوت35978

137احمد محمد احمد ابراهيم الشيخ على35979

88احمد محمد عبدالفتاح شخلوت35980

110احمد محمد عبدالقادر ابورحمه35981

112احمد محمد عبدهللا عميره35982

96.5احمد محمد محمد الشيخ35983
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109احمد محمد مختارعلى ابوشوشه35984

129احمد محمود شحاته عاشور35985

115احمد مدحت حسن محمد ابوعالم35986

85احمد وائل جابر رزق وهبان35987

26.5احمد ياسر حامد جالل سالم35988

104اسالم رضا فتحى عبدالقادرالخواجه35989

128اسالم محمود عبدالمجيد ابوطاحون35990

128.5اشرف محمود يوسف الصباغ35991

123اشرف وحيد محمد محمد عطاهلل35992

24امجد محمد محمد عبدالسالم عبدالقادر35993

93امير محمد مهدى احمد دره35994

80اياد جمال محمد ابوالوفا شرف35995

82ايمن محمد محمد عبدالقادر ابورحمه35996

60.5بدر جاد منصور درويش35997

91بسام احمد ابراهيم فريشح35998

50بسام وادى عطيه عبدالواحد صالح35999

131حسام الدين محمد السيد عبدالجليل ابوحادش36000

66.5حسام محمد حسين الزعيقى36001

27حسام ياسر حامد جالل سالم36002

105.5خالد احمد احمد احمد عقد36003

82خالد غازى غازى مرعى36004

70رافت احمد قطب ابوعبدالرحمن36005

51زياد ابراهيم ابراهيم المزين36006

134سامى سعيد سامى خليفه عطاهللا36007

127.5سامى فتحى جابر الحر36008

123سعد عطيه محمد عبدالمنعم عميره36009

69.5سعيد حمدى سعيد عبدالعظيم المنزالوى36010

102سعيد عبدالناصر عطيه صالح اليمنى36011

100.5سمير حاتم سمير عبدالفتاح حماد36012

132.5سيف اشرف سعد على فتح الباب36013

130.5سيف الدين عباس حسن وهبان36014

132.5سيف الدين محمد محمد محمد غزى36015

136.5سيف هانى مصطفى عبده الحلوانى36016

136.5شادى محمد على محمود البمبى36017

106.5شريف سعد رزق احمد الصباغ36018

83شوقى احمد محمد السيد الشرقاوى36019

96عبدالرحمن محمد محمد السيد36020

137.5عبدالرحمن محمد محمود عبدالرحمن ابوعبدالرحمن36021



كفرالشيخ1/27/2020

Page 935

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

120.5عبدهللا محمد محمد السيد36022

90.5عبدالمنعم خميس احمد فلفل36023

108على سيد احمد عبدالعليم سيد احمد شحاته36024

74على محمد عبدالحميد محمد بركات36025

95عماد الشحات عبدالمطلب عبدالواحد دياب36026

98.5عمر عبدالمهيمن سعيد شفطر36027

103عمرو احمد سعد محمود حسين36028

108.5عمرو خالد عبدالعليم سيد احمد شحاته36029

114فارس سعيد محمد احمد ابوطبيخ36030

125.5فارس طلعت عطيه الصباغ36031

81فتحى الخطيب فتحى عبدهللا مرعى36032

70فتحى فوزى سعيد كريم36033

71كرم محمد محمد ابوطاحون36034

61.5كريم احمد خطاب الحزين36035

77كريم عرفه فتح هللا الحلوانى36036

123كريم وليد عرفه عطيه عطاهللا36037

93.5كمال محمد كمال محمد مرعى36038

131ماذن حمدان حمدان محمد الديب36039

119.5ماهر عامر شلبى الجدى36040

99محمد احمد سالم رمضان36041

76محمد احمد محمد الشرقاوى36042

135.5محمد امين محمد محمد زبيب36043

91محمد ايهاب محمد محمد العباسى36044

76محمد جابر البهى جابر البهى بركات36045

95محمد جابر محمد طلبه ابوشامة36046

99محمد حجازى محمد فرحات النشال36047

28محمد خالد محمود نصر الدين36048

129.5محمد زغلول فهمى عبدالونيس الخواجه36049

103محمد صبرى حسن حسن غزى36050

94.5محمد عادل سعيد شفطر36051

76محمد عادل مرشدى الطويل36052

107محمد عبدالسالم عيد صابر رزق36053

91محمد عبدالعاطى عبدالحافظ نور الدين المعداوى36054

91محمد عالء فتحى احمد ابوشامة36055

100محمد عالء فهمى محمد اليمنى36056

106.5محمد على سعيد على حماد36057

135محمد على منصورعلى الصباغ36058

126.5محمد فوزى على محمد عاشور36059
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106محمد قطب محمد قطب عميره36060

108محمد محمد عبدالرحمن بركات36061

94محمد محمود جابر بركات36062

107محمد محمود عرجاوى ابوحسين36063

120.5محمد محمود على السنور36064

104محمد مهدى ابوالنصر محمد غطاس36065

117محمد مهدى مهدى على ابوشوشه36066

114محمد وليد عبدالرحمن ابوعبدالرحمن36067

97محمود السيد سالمة الشرقاوى36068

71محمود عمر احمد عبدهللا الحريرى36069

75محمود محمد محمد عبدالهادى سالم36070

82مصطفى كامل عطيه محمد الدويحى36071

107.5مصطفى محمد عبدالقوى محمد النجار36072

96.5معاذ محمد محمد درويش36073

122نادر جالل محمد عطا هللا36074

103نادر عبدهللا عيد عبدهللا درغام36075

128.5هيثم محمد احمد محمد الضبابى36076

108هيثم محمد محمد السيد بدر الدين36077

124.5يحيى عطية عبدالقوى محمد النجار36078

118يوسف حسنى محمود عطاهللا36079

134.5يوسف سامى يوسف ابوعيانة36080

94يوسف عبدالمنعم عبدالمنعم احمد مرعى36081

134.5يوسف محمد حسن على ابوزالط36082

92يوسف محمد شحاته ابوعالم36083

132اسراء فريز سليم سليم36084

137.5اسراء محمود ابراهيم محمد غالب36085

136اسراء ياسر محمود احمد المنزالوى36086

75اسماء ابراهيم صبرى العباسى36087

112.5اسماء احمد محمد ابوحسين36088

119اسماء ايمن سعيد عميره36089

129.5اسماء سعيد لبيب احمد القصاص36090

125االء احمد فتح هللا زبيب36091

130.5االء سعيد سعيد حسن الخواجه36092

129االء محمد على عبدالحميدابراهيم36093

130امل احمد ابراهيم خضر عوينات36094

103امل سالمه السيد ابراهيم عبدالوهاب36095

137امل كارم محمود محمد نصير36096

129امل نصر عبدالعزيز عبدهللا رشوان36097
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134.5امنيه رفيق عبدالشافى درويش36098

51اميره شريف احمد محمد يونس36099

41انحى ضاحى سعيد المنزالوى36100

101.5ايمان احمد كمال شمس36101

87.5ايمان اشرف ابراهيم عبدالفتاح الرمادى36102

127.5ايمان ايمن خليل ابراهيم الجدى36103

104ايمان جابر محمد الحلبى36104

124ايمان شاكر محمد عبدربه سالمه36105

113ايمان صادق عبدالونيس الخواجه36106

57ايمان عماد محروس محروس الشافعى36107

99ايه اشرف احمد احمد المزالوى36108

0ايه سعد عبدالسالم محمد العبد36109

121.5ايه سعيد عبدالمنعم عبدالهادى سيد احمد36110

0ايه محمود على بسيونى ابوطبيخ36111

130ايه محمود يوسف الجمل36112

137.5بسمله رشدى ابراهيم حسونه36113

130بسنت محمد عتمان محمد النجار36114

89تسنيم محمد ابراهيم حسونه36115

55تيسير فهمى محمد على فتح الباب36116

122حسناء احمد على على الدويحى36117

109حسناء حسن على عبدالمنعم ابوطبيخ36118

133حسناء عمادالدين حسن محمد ابوعالم36119

84حسناء نبوى على ابونازل36120

131حنين السيد فاضل عبدالوهاب36121

118خلود خالد سعيد عبدالوهاب ابوحادش36122

127.5خلود مرشدى محمد محمد خليفه36123

111دينا تامر محمد محمد الشرقاوى36124

127دينا عبدهللا محمد عبدهللا دبل36125

129رحمه كرم عبدالحكيم فتح الباب36126

106رحمه محمد حسن فكرى حسين36127

117.5رسميه حسن محمد المصرى ابواحمد36128

125رضوى عالء فوزى عبدالسالم عميره36129

127.5رنا نور ابراهيم محمد عبدربه عطيه36130

129.5رندا ماهر على خليل الجدى36131

64رنيا سعد محمد على فتح الباب36132

114روان حازم سعيد عطية عطاهللا36133

133روان حامد هاشم حامد الصعيدى36134

101روان حسن محمد الحلوانى36135
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118روان سعيد شحاته عاشور36136

135ريحان مرسى محمد مرسى36137

105ريم جبر عبدالصمد ابوقاسم36138

120.5ريم عالء فاروق الخواجه36139

115زينب السيد محمد محمد جادو36140

100ساره عادل عبدالمنعم ابوالوفا بركات36141

134.5ساره محمد محمد ابواليزيد الديسطى36142

85سحر جابر محمد عبدالرحمن بركات36143

95سحر معتز محمد عطاهللا36144

135.5سلوان محمود محمد ابوالوفا النحراوى36145

139سماء احمد فهمى سعد شحاته36146

107سماء سامى سعد محمد الصباغ36147

115سماء سعيد عبدالواحد بدير36148

114سماح احمد احمد المنزالوى36149

136سمر ابراهيم محمد على حماد36150

120سمر عرفه يوسف الجمل36151

93سندس محمد الشاملى محمد ابوشوشه36152

118شيماء حسن ابراهيم الجدى36153

84شيماء ماهر السيد رجب عبعوب36154

106عبير سعد حامد فلفل36155

105علياء محمد سعد احمد خالف36156

123مريم حسن قطب ابوالوفا36157

114ملك وائل توفيق احمد نوفل36158

136.5منار مرسى فوزى داود36159

111.5منة هللا وائل توفيق احمد نوفل36160

130.5منه هللا طارق محمود عميره36161

137.5منه جالل فارق جالل سالم36162

124منه سامى محمد ابوزالط36163

105منه سعد سعد ابوالنجاه الشاشى36164

104منه سعيد محمد الشافعى36165

123منى سعد احمد شمس36166

114.5مها عالء سعيد كريم36167

112.5مى محمد عزيز حماد36168

111ميرنا سعد سعد ابوالنجاه الشاشى36169

134ندى اشرف فتحى قطب الحلوانى36170

92ندى ايمن احمد حامد الفتيانى36171

122ندى سعد عبدالحميد محمد بركات36172

102ندى سعيد محمد غانم عطاهلل36173
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137.5ندى محمد محمد راضى مرعى36174

94نورا احمد احمد احمد عقد36175

76نورهان رفيق بسيونى ابوزالط36176

126.5نورهان محمد محمد محمود ابونازل36177

136هاله باسم احمد احمد مكى36178

100هاله عمر حسن احمد الصعيدى36179

113هاله غزال على خليل الجدى36180

89هبه محمد فتح هللا حسين ابونازل36181

97هبه هانى عبدهللا على ابوالنور36182

128هند فتحى محمد بركات36183

108.5هند محمد على عبدهللا الباتع36184

110وسام شلبى شلبى محمد الجدى36185

91وفاء احمد محمد محمد اليمنى36186

126وفاء شريف فاضل عبدالوهاب36187

92يارا سعيد ابراهيم ابراهيم ابوشامه36188

112يارا محمد ابراهيم محمد هالل36189

77ياسمين مرشدى عبدالعزيز البمبى36190

54ابراهيم السيد محمد محمد حجازى36191

86ابراهيم عماد بدير ندا ابراهيم36192

81ابراهيم محمد على محمد عيسى36193

103احمد احمد سعد احمد الشال36194

111.5احمد سليم سليم متولى سيد احمد36195

83احمد عادل احمد ابوالفتوح عون36196

83احمد عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز سالمه36197

100احمد على رضوان محمد ابواحمد36198

128احمد محمد محمد احمد شوغى36199

59احمد محمد محمد عبدالجواد الحب36200

48احمد ياسر احمد محمد خالف36201

97ايهاب صبحى محمد حسن شويقى36202

97.5تامر خميس ابراهيم مبروك فرج36203

98حمدى محمد يوسف حسن الجمل36204

107حمدى محمود محمود احمد قندبوله36205

82حمزه نشات يوسف على حجازى36206

86خالد فرج محمود عطيه غازى36207

101زياد ابوالسعود فهمى محمد شكر36208

103زياد محمد محمد سعد حمام36209

97سعد فؤاد عبدالجواد شيحه36210

83سعيد هشام السعيد يوسف قنبر36211
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32عاصم حمد سالم ابراهيم نوفل36212

85.5عبدالرحمن محمد المرسى عبدالعزيز البنا36213

46عبدهللا خلف سعد خلف منصور36214

28عالء صبحى محمد حسن شويقى36215

72عمر ابراهيم محمد احمد موسى36216

80عمرو اشرف عبده محمد االبحر36217

79عمرو فهيم عبدالسميع سيداحمد بدر36218

94فارس احمد محمد مرسى سعدالدين36219

51فيصل حمد سالمه ابراهيم نوفل36220

50كرم رافت محمد عطيه دوير36221

75مامون مامون احمد محمود جعفر36222

46محمد اشرف شعبان محمد محمد عيسى36223

42محمد حسن حسن محمد ابوعالم36224

46محمد رفيق مختار بدر36225

64محمد شلبى على محمد شاهين36226

74.5محمد عبدالسالم خطاب عبدالسالم باشا36227

80محمد عطا عزالدين امجد القراميطى36228

57محمد عالء علي منصور منصور36229

47محمد على محمد زكريا سعدالدين36230

59محمد على يوسف محمد حمام36231

63محمد محمود السيد خالد ابوحسين36232

88محمد منصور عبدالعال منصور36233

68.5محمود مرسى عيد عباس36234

103مدحت عيسى عبدالوكيل القبالوى36235

89معاذ عبدالنبى اسماعيل عبدالعاطى الطنطاوى36236

61نبيل محروس سيداحمد محمد الشال36237

116هيثم محمد السيد ابراهيم الغرباوى36238

82.5يوسف الشحات محمد خالف36239

114يوسف محمد رضوان محمد ابواحمد36240

87احالم محمد مرشدى عبدالفتاح صبح36241

132اسراء مختار جمال محمد ابراهيم السبعاوى36242

114االء الشحات مسعود على عياد36243

123امل محمد قدرى محمد غانم36244

92ايمان حسن محمد بركات36245

108ايمان سامح سعيد عبدالعاطى36246

92ايمان محمد حسن مخيمر على36247

105ايه شوقى احمد مجاهد36248

113.5ايه ماهر عبدالحليم حسين رمضان36249
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104ايه محمود سعد محمود مجاهد36250

79دعاء احمد سعيد الحلبى36251

69دنيا اشرف محمد محمد عبده عرفه36252

107دنيا محمود على محمد ابوعيانه36253

82سحر ابراهيم سالمه على العبد36254

91سحر محمد صبحى محمد حسن36255

81.5سهام عبدالرازق عبدالرازق شعبان36256

75سهام محمد بهنسى شابون36257

82سهيله لطفى عبدالرازق شعبان36258

67شرين ابراهيم محمد ابراهيم الغرباوى36259

75.5شهد محمد شعبان محمد عيسى36260

101.5صفاء ابوالسعود فهمى محمد شكر36261

102فاطمه ابوزيد سعد محمود مجاهد36262

38فريده حمدى محمد بسيونى عبدالرحيم36263

89لمياء باسم يوسف احمد عبدالمجيد36264

115.5مى سعيد محمد فتحى فرج عبدالعاطى36265

136مياده محمد محمد ابراهيم الحفته36266

100.5نداء بسيونى محمد احمد موسى36267

123.5ندى ابراهيم جمعه محمد سعفان36268

127ندى محمد محمد رمضان فرج36269

114ندى يوسف احمد يوسف مخيمر36270

87هاجر سعد رزق مرسى عيسى36271

97هاله محمود احمد ابوسماحه36272

95هبه ابوالفتوح احمد عبدالباقى36273

90.5هدير عصام محمد على على36274

102.5هدير محسن رشاد محمد عبدالعاطى36275

115.5والء ممدوح قدرى محمد غانم36276

108احمد خيرى حامد السيد الحالج36277

119احمد يسن متولى عبدالعال ندير36278

111السعيد الشحات ابراهيم السيد جبريل36279

98الشحات السعيد ابراهيم   السيد دعبس36280

106الشحات طاهر محمد عيسى عطاهللا36281

105جمعه متحت السيد منشاوى هليل36282

85حاتم عبدالحافظ محمد عبدالعال ندير36283

90حازم منشاوى عبدالناصر حسين ابومطر36284

88رحيم السعيد حماده ابراهيم36285

82رضوان شحاته رشوان شريف البطاط36286

93سعد محمد جميل محمد ابوعيسى36287
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102شادى محمد شامخ محمود عطاهلل36288

103.5عزت اشرف راشد ابراهيم بهى36289

95عالء محمد رشوان شريف البطاط36290

105.5عمرو اشرف محمد محمود عطاهللا36291

100محمد صبرى راشد ابراهيم بهى36292

91.5محمد عبدالعزيز ابوالسعود محمد خليفه36293

91.5محمد عبدالمقصود مبارك حسين ابومطر36294

70.5محمد عمر حمده عطاهلل36295

82محمود مسعد على  حسن الحالج36296

65مصطفى راشد جبارة عطيه عطاهللا36297

74.5نصر السيد نصر ابوسالم36298

80.5اسماء محمود محمد احمد شلبى36299

110امل اشرف احمد ابراهيم الرشيدى36300

121.5امنيه حسن السيد عبدالمولى نوفل36301

86ايمان عبيد سعيد فرج جمعه36302

84توكال عبدالحفيظ محمد ندير36303

98دالل ابراهيم غانم ابراهيم عويضه36304

114رضا شتا كريم رحيم سعيد36305

132.5روان عزالعرب محمد عبدالرازق علوانى36306

94ستيته ممدوح السيد ابوسليم36307

97سميه السعيد جبر على سليم36308

82سها ابراهيم غانم ابراهيم عويضه36309

87شمس محمد محمد مصرى عطاهللا36310

108.5شيماء ميمى فتحى عبدالرحمن اسماعيل36311

104منه سعيد سعيد بسيونى زبيب36312

76نورهان رمضان عبدالقادر عصران مصطفى السقا36313

48احمد السيد احمد زقزوق36314

41احمد حسين محمد على ابوالعنين36315

42احمد رؤوف محمد محمدالحريرى36316

98احمد سالمه سيداحمد الجزايرلى36317

49احمد صالح السيد ابراهيم العيسى36318

103.5احمد فتحى محمود خليفه عطاهللا36319

116.5احمد محمد صبحى محمدالعشرى36320

79احمد محمد عبداللطيف غنيم36321

131.5احمد مرعى سمير امين قندبوله36322

110.5اسالم صباح مرسى نحله36323

45اسالم عامر محمد صالح عطيه36324

94انس مراد جمال عبدالجواد ابوالعال سعد هللا36325
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53حسام احمد على سعيدابوزالط36326

67حماده فرج خطيب عبيدالشنوانى36327

105حمدى السيد حمدى السيدالحريرى36328

116رامى مجدى حمام مهنى الدمياطى36329

34رمضان محمد عبدهللا احمد محمد رزق36330

13سالمه طلعت سالمه حسن على36331

31شريف سعد احمد قطب نوفل36332

47ضياء فوزى ابراهيم سليمان ناصر36333

72عادل خيرى عبدالواحد ابراهيم سليمان36334

67عاطف فتحى ابراهيم يونس ابوسعده36335

82عبدالحليم شوكت عبدالسالم الديهي36336

79عبدهللا صابر رزق حسن غاذى36337

66عالء عادل محمد على الدنف36338

86على اسماعيل شحاته اسماعيل حلفه36339

47على سعد فرحات باتع36340

58محمد ابراهيم عبدالعليم عبدالواحد القصاص36341

105محمد ابراهيم عبدالفتاح عثمان شلبى36342

75محمد اشرف محمد محمد الدمياطى36343

75محمد جمعه فؤاد محمد36344

112محمد حمدى محمود مهنى الدمياطى36345

83محمد سعداوى خطيب عبيد الشنواني36346

113محمد فتحى محمود خليفه عطاهللا36347

56محمد محمود محمد ابوغازى36348

117محمد ميمى محمود خليفه عطا هللا36349

95محمد نادى جبر السيد حسن36350

115محمد هانى صبرى محمد الدويحى36351

117محمد يسرى محمد حسن المنزالوى36352

59محمود رافت مبروك عبدالسالم36353

76محمود عادل محمد محمود على36354

77مصطفى الشحات عبدالمقصود الشرقاوى36355

49مصطفى عبدالستار السعيد غنيم36356

40.5نادر ابوالنصر محروس احمد قندبوله36357

84هانى وجيه الزناتى خليفه عطا هللا36358

76وجيه محب ابراهيم عبده36359

99.5وليد جباره عبدالعزيز محمد جباره36360

99احالم حسن حسن محمد الديب36361

102اسماء بسيونى ابرهيم على سراج36362

75اسماء عبدالمحسن عبدالعظيم عطاهللا البستاوى36363
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131.5االء قطب محمد عبدالحليم السعودى36364

79الحسناء نجاح ابوالخير مرسى ضافر36365

76امانى اسامه خليل محمد ابراهيم36366

110ايمان احمد خطيب عبيد36367

126.5ايمان احمد عطيه محمد الدويحى36368

135.5ايمان اشرف محمد محمد عطاهللا36369

130ايمان الخطيب محمود فتحى سالل36370

65ايمان ايمن محمد السيدالمزين36371

70ايه محمد علي محمد لبن36372

45دنيا جابر محمد امين قندبوله36373

117رباب صابر احمد السيد عباس36374

56رحمه على عبدالوهاب سيد احمد البحاسى36375

48ريهام بركات محمد فرج بهى36376

76ساره على شحاته عبدالراشد فرج36377

52ساره محمود محمود قطب الحريرى36378

127شهد شلبى عطيه محمد36379

100شيماء على عبدالحليم على عبدالحليم36380

55عزه رمضان على محمود حجازى36381

90عزه محمد ابراهيم الشيمى36382

96عزه محمد عبدهللا احمد محمد رزق36383

128.5علياء احمد حسن حسن ابوعامر36384

129فاتن مصطفى محمد عبداللطيف الحلوانى36385

119.5فاطمه محمد ابراهيم يونس ابوسعده36386

90فاطمه محمود سالم محمد رمضان36387

81منصوره عطيه الشحات محمد مصباح36388

103منى على اسماعيل محمد اسماعيل36389

90منى محمود على عبدالفتاح الحريرى36390

113ناديه ابراهيم رجب ابراهيم محمد36391

43ندا اشرف حامد السيد الحالج36392

43ندا مرشدى عبدالهادى عبدالجليل جبريل36393

63ندى مصطفى رياض قطب السعدنى36394

85نهى سعد السيد السيد سعيد الحمير36395

88نورهان حمدى رزق اسماعيل على36396

102نورهان محمود الزناتى خليفه عطا هللا36397

100هاجر العوضى ابواالسعاد عوض العوضى36398

78هدير محمد يحيى حماده36399

74ياسمين فتحى ابراهيم يونس ابوسعده36400

96ابراهيم عاطف محمد السيسي36401
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99احمد حسنى محمد شهاوى36402

107احمد حسين عبداللطيف ابوجازيه36403

88احمد حمامه محمد ابوجازيه36404

80احمد حمدي محمد عبدالبارى36405

117احمد خالد كامل نويجى36406

88احمد عاطف عاطف ابوالخير36407

119.5احمد محمد احمد عبدالسالم العلوانى36408

108احمد محمد سعيد الزهيرى36409

121احمد محمد محمد ابوعامر36410

71احمد محمد محمد ابوقايد36411

105احمد محمد محمود جويلى36412

36اسالم احمد احمد ابوخضره36413

35اسالم احمد سعد خباطه36414

111اسالم عبدالمقصود محمد عباسى36415

119.5امير ياسر احمد عركز36416

63امين ياسر فتحى زيدان36417

86زياد عالء سعيد بدوى36418

129.5زياد محمد فريز سيداحمد عبدالباقى36419

84.5زياد محمد محمد السيسى36420

64.5صالح جمال حسن مرسى سالم36421

85.5صالح عبدالرحمن محمد الخواجه36422

92طارق كرم محمد عبده شكر36423

117.5عبدالرحمن عادل عبدالحى القاضى36424

92عبدالرحمن محمد جمال ابوجازيه36425

64عالء مصطفى عكاشه محمد وهدان36426

122.5عمر امجد امجد محمد القراميطى36427

100عمر عزمى عمر ابوحمادة36428

65فارس فريد شوقى غانم36429

81.5محمد الدباح محمد جويلى36430

119محمد بركات محى ابوجازيه36431

82محمد حمدى عبدالفتاح على القاضى36432

49.5محمد حمدى وجيه جويلى36433

47.5محمد خميس ابراهيم مدكور36434

107محمد سعيد لطفى بدر36435

131محمد صابر فتح هللا ابوجازيه36436

89محمد عاصم عبده االمشيطى36437

104محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد36438

99محمد عبود سعد ابوغازي36439
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93محمد محمد احمد زغلول36440

110محمد محمد محمد الحنفى36441

120.5محمد محمد محمد زيدان36442

102محمد نصر سعيد عبده الزهيرى36443

81مختار  سعيد مختار  ضيف هللا36444

124.5مصطفى كامل كامل محمد النجار36445

124مصطفى محمد عبدالمحسن الحلوانى36446

97.5هادى ابوالسعود محمد القاضى36447

130هالل محمد نبيل زيدان36448

119.5يوسف مؤنس عطيه شكر36449

106.5يوسف ناصر عبدالحميد عبدالفتاح شكر36450

106اروى خالد فتح هللا المرشدى36451

98اسماء احمد فراج محمد معز36452

113امانى محمد عبده مرسى سالم36453

107امانى محمد يوسف ابوقايد36454

120امل  سعيد احمد زغلول36455

109.5امل رمضان مهدى الزهيرى36456

117امل محمد وهبى بدران36457

127امنيه عبده عبدالمعطى المشد36458

105.5اميره ايمن محمد القاضى36459

110اميره عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح العجمى36460

123ايمان  باسم  مندى  الصعيدى 36461

108ايمان ابراهيم محمد ابوعامر36462

103ايمان حمامه ابراهيم االشعل36463

128.5بسمله سعيد عبدالقادر الكحله36464

118رجاء احمد محمد ابوعامر36465

115رحاب عاطف فراج محمد معز36466

124رنا حمامه محمد القاضى36467

134.5ساره شريف محمد شرف36468

123سلسبيل عيد مهنى رزق خليفه36469

126.5سلمى البدرى عبدهللا محمد عبدهللا36470

132.5سلمى حسن مرسى عبده سالم36471

114.5سلمى سعد احمد المنشلينى36472

120شمس محمد محمد السيسى36473

96عال مصطفى عكاشه محمد وهدان36474

137فداء ابوالسعود صبحي محمد الصعيدي36475

125.5مريم محمد فهمى ابراهيم مرسى36476

127.5ملك تامر محمد ابوخضره36477
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87منار عاطف محمد السيسى36478

136منار محمد سعد قنديل36479

93نجاة  عبدالغنى  محمد جويلى36480

108.5ندى احمد محمد الزهيرى36481

81ندى عبدالمنعم فتحى العجمى36482

71ندى يوسف محمد ابوقايد36483

137.5نها صبحى عبدالحميد عبدالمطلب الديشى36484

112نوران ممدوح عبدالوكيل القبالوي36485

87نوره محمد سيد احمد ابوقايد36486

102.5والء وفا محمد القاضى36487

134يمنى محمد احمد ضيف هللا36488

53ابراهيم ايمن حسن السيد الباجورى36489

55ابراهيم عبدالجليل دسوقى عبدالجليل36490

115احمد ابراهيم باهى محمد حمام36491

74احمد عباده عبدالسالم صبره36492

55احمد عبدالحميد عبدالكريم شكر36493

28.5احمد عبده محمد ايوب جنيدي36494

57احمد محمد عبدالسالم شتا36495

49احمد مرسي عبدالفتاح عبدالواحد36496

30احمد نعيم محمد على المنشلينى36497

111اسامه نشات سعيد يونس36498

123.5اسالم رفيق عبدالفتاح المشد36499

98اسالم صبحي محمود عمران36500

96اسالم عبدالسالم بسيوني جنيدي36501

59اسالم محمد محمود ابوهواش36502

61امام عبده كامل عمران36503

48.5انس كريم محمد المنشلينى36504

80بالل عشور مسعد ابوجازية36505

54حمدي محمد كناني المشد36506

81سامح اسامه بسيونى ابراهيم السودانى36507

79سامي اشرف عبده ايوب36508

102سعد سعيد عبدالفتاح جنيدي36509

88سمير مراد عبدالحميد شكر36510

21طه عبدالفتاح محروس الزعيقي36511

41عبدهللا جابر قطب على شكر36512

30عبدهللا عبدالعال عبدالعاطي المشد36513

23.5علي الشحات علي سالم36514

45.5على وائل على السقا36515
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58عمر عبدالمنعم كامل عبدالمجيد عمران36516

97عمرو سامح جالل محمود قنديل36517

107عمرو عبدالسالم محمد محمد ابوهواش36518

101عمرو عبدالعزيز مصطفى عبده ابوكبشه36519

49.5فريد جمال سالمه محمد الهضيم36520

17كامل عزام صالح الشرنوبى36521

88مامون الشحات عبدالكريم الصعيدى36522

24.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم عطوه36523

31محمد السيد كمال ابوالغز36524

14.5محمد سعد على عبده الهضيم36525

37محمد عبدالسالم محمد الباجورى36526

92محمد عبدهللا حسن خليل36527

90محمد عزت محمد النجار36528

40محمد فتح هللا يوسف ابوشادى36529

68محمد كامل شعبان سالم محمد36530

132.5محمود محمد احمد البنا36531

88اسراء محمود سعد النجار36532

138اسراء هانى كامل عمر نويجى36533

88اسماء اشرف عبده ايوب36534

84اسماء شحاته عبدالغفار ايوب36535

127الهام احمد صبحى عمران36536

66امل محمود عبدالواحد عبدالعاطى36537

119.5امل يوسف سعد عمران36538

118امنيه سعد على المشد36539

16ايمان احمد محسن زيدان36540

54.5ايمان بركات سعد الشرنوبى36541

18.5بسمه محمد على الهضيم36542

90خلود محمد شحاته عبدالغفار ايوب36543

104.5داليا عبدالحكيم يوسف السيد عبدالدايم36544

121دعاء حسنى حسين احمد عباسى36545

74دنيا شاكر يوسف عبدالهادى36546

25ذكرى محمد رجب العمروسى36547

84سهيله محمد سعيد محمد ابوحماده36548

50.5شروق ايمن بسيوني جنيدى36549

118شمس حازم فؤاد العلوانى36550

67شيماء مروان عبدالسالم العلوانى36551

95فاطمة مسعود مرشدى قطب36552

131ملك نادر محروس محمد الزعيقى36553
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36منار سامى ابواليزيد محمد النجار36554

116نجالء اسامة ظريف عبدالحليم فرج36555

29نجوى شهدى منصور محمد حمام36556

75ندى ابراهيم عبده ايوب36557

111ندى عالء الشحات سالم36558

45ندى محمد عبدالحفيظ بدر36559

10ندى وفا محمد ابوالغز36560

55نورهان ايمن اسماعيل اسماعيل وهبان36561

129نورهان هاشم عوض شكر36562

21هبه ماهر فؤاد عبدالسالم العلوانى36563

127.5هبه محمد مسعود محمد شكر36564

10هبه محمد يوسف السنهورى36565

67هدى حسن خيرى مرشدى36566

96ياسمين رمضان كمال يسن36567

93ياسمين سعد ابواليزيد محمد النجار36568

32ياسمين سعيد سعد الشرنوبى36569

103ياسمين سمير سعيد سعيد الحناش36570

77ياسمين عبود على ريان36571

127ياسمين مسعد متولى عمران36572

86ابراهيم عمر محمد عبدالجواد الشال36573

87.5احمد ابراهيم عبدالمجيدمحمد شيحة36574

111.5احمد السعيد عبدالعزيز مرشدى الشال36575

124.5احمد شاكر محمد السيد حجازي36576

123احمد علي حسن جدران منصور36577

115احمد عماد عبداللطيف نعيم36578

105احمد فتح هللا فريز الشال36579

116احمد كمال عبدالناصر عليوة36580

111احمد محمد ابراهيم سعيد36581

106.5اسامة محمد يونس عطوان عطا36582

125انس شريف مرشدى حسن خليفة36583

130.5رامى مهدى حمام سعد حمام36584

114زياد طارق صبحى عبدالرحيم عليوه36585

118.5زياد وليد عبدالموجود باشه36586

124سليمان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن شهاوى36587

126.5عبدالرحمن محمد اسماعيل عبدالمتجلى بدر36588

105عبدالعزيز عادل عبدالعزيز السباعى36589

121عبدالمجيد ابوالسعود محمد عليوة36590

119عمار ياسر شوقي عبدالتواب حجازي36591
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106مازن ايهاب سيد احمدسيد احمد حجازي36592

132.5مجدى سعد عبدالشافى عبدالعاظى36593

70مجدي مجدي محمود محمد العجمي36594

109محسن عماد عبداللطيف محمد نعيم36595

127.5محمد اسامة محمود فرج ابوحسين36596

105محمد اشرف يوسف محمد الشال36597

91محمد سعد صالح السيد بدر36598

83محمد سعد عبدالجواد الحب36599

112محمد صباح محمد السيد باشة36600

96محمد عاطف كمال عبدالقوي بدر36601

112.5محمد عبدالسالم محمد السيد حجازى36602

114.5محمد مجدى عبدالجليل عبدالرحمن بيلي36603

112.5محمد مندور محمد مندور الشال36604

137محمد منير ابوالفتوح عبدالعاطى36605

117محمود اشرف محمد عبدالعظيم عون36606

125.5محمود جنيدى احمدمحمد عبدالمؤمن36607

116محمود محمد سالمة عبدالتواب حجازي36608

111.5مرشدى محمد مرشدى هيبه36609

96مصطفى احمد درغام احمد ابوهاللى36610

106.5مصطفى احمد مصطفى ابراهيم ابوعامر36611

88.5معاذ راضي حلمي بدر36612

133.5معاذ محمد عبدالسالم الشال36613

129.5هادى رشاد مرشدى خليفة36614

111يحيي طارق محمد عبدالجواد شيحة36615

118يوسف محمد يوسف محمد الشال36616

99اسراء صالح سعد النعيم بدر36617

133.5اسراء على محمد عبدالجواد الشال36618

101اسماء السيد عبداللة عبدالرازق الشال36619

133اسماء حازم محمد عبدالقوي بدر36620

139اسماء حسن احمد محمد عبدالعاطى36621

122اسماء عادل عبدالعزيز علي السباعي36622

112اسماء محمد عبدالرؤف عبدالرؤف الشال36623

111اسماء مصطفي محمدمصطفي الصعيدي36624

118االء صبحى محمدابراهيم شحاتة36625

121االء محمد سليمان عبدالرحمن شهاوى36626

132الزهراء محمود محمد عبدالجواد بدر36627

106الهام محمد عبدالونيس فياسة36628

111امال زكريا سليمان عبدالرحمن شهاوى36629
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126.5امال عبدالرسول علوان محمد ابوالخير36630

103.5امال عصام عبداللطيف عثمان الطراس36631

120.5امنيه فريد شوقي عبدالجواد بدر36632

119.5ايمان عزت احمدابوالمجد الشرقاوي36633

113ايمان محمد محمود الشال36634

137ايمان محمد هاللى ابوهاللى36635

110.5بسنت محمد سعد محمد الطحان36636

114حبيبة عالءدياب محمد نعيم36637

116حسناء عبداللطيف كمال عبدالكريم سلمان36638

117.5حسناء فخرى فيصل محمد ابوعيانة36639

114حسناء محمد عبدالشافى عبدالمعطى عبدالعاطى36640

107حنان فتح هللا عبدالحميد خميس36641

119داليا صابر على شعبان36642

107دعاء سعد سعد محمد االمشيطى36643

127.5دعاء عثمان بسيونى ابوعيانه36644

134دعاء محمد سالمة عبدالتواب حجازي36645

103ريم ماهر عبدالسالم عطية فياسة36646

125سلسبيل شريف قدري عبدالفتاح حجازى36647

136سوزان محمد عبدالسالم عبدالرحمن حجازى36648

114عطيات عماد رشاد حسن خليفة36649

103عفاف حامد محمد على طايل36650

92.5عفاف ياسر حسان احمد عبدالعاطى36651

101علياء سيد احمد محمد ابوزيد36652

89علياء محسن محمد حجازي36653

122مارية عبدة عبدالعليم باشا36654

126مريم بشير عبدالمغنى سعد حمام36655

103منار ايمن حسن عركز36656

116منار عبداللطيف كمال عبدالكريم سلمان36657

137.5منه عيد محمد سيداحمد حجازي36658

122منى سعد فريز مرشدى ابوالخير36659

112مى عصام الشحات سعد جعفر36660

136.5ميرنا اسامة عبدالصمد عبدالعال الشال36661

138.5ناهد عبدالسالم خيرى العلوانى36662

111نداء محمد حلمي عبدالسميع بدر36663

138.5نداء ياسر محمد عبدالعاطى36664

135ندى هالل كمال عبدالكريم سلمان36665

132.5نرمين مجاهد عبدالحى احمد عبدالعاطى36666

93نهله محمد نصر العشرى36667
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125نورا هانى محمد ابوالخير36668

135.5هاجر بدران محفوظ عبداللطيف بدر36669

130هاجر سعد جابر الطحان36670

129هبه احمد عبدالواحد حسن عطية36671

138هبه ياسر السيد السعيد36672

139ياسمين سمير عبداللطيف عثمان الطراس36673

137.5ياسمين عبدالعال ابراهيم شكر36674

98احمد السيد جمال محمود عجوه36675

96احمد الشحات عوض عبدالنبى هالل36676

86احمد ايهاب فتح هللا محمد رزق غانم36677

111.5احمد محمود فريج السيد سحلول36678

50اسالم محمد على محمد بدر36679

124.5السيد محمد السيد ابراهيم مرسي االميت36680

124امجد نصر الدين ابراهيم بيلى بدر36681

86ايمن السعيد السبعاوى محمود الجمال36682

122حلمي رضا حلمي عبدالشافي حمدون36683

37حمدى رضا محمد ابراهيم قنعر36684

97خالد حسن على ابراهيم عسل36685

103رائد ابراهيم عبدالفتاح على زيدان36686

92رامز محمد زكى ابراهيم شرشير36687

78.5رزق على رزق على شعبان36688

123زياد احمد محمد عبدالعاطي السيد36689

79سعد عبدالرحيم سالم محمد زيد36690

47عادل مدحت عبدالحليم محمد الحالج36691

111عبدالحميد يسرى عبدالحميد محمد عميرة36692

75عبدالرحمن رمضان محمود على طايل36693

46.5عبدالرحمن محمد عبدالحميد عطاهلل36694

68عبدهللا السعيد عبدالوكيل محمد عطاهلل36695

64عبده هشام السعيد الهنداوي36696

117.5على عصام الدين فتح هللا ابوخشبه36697

31على محمد رزق ابوالمكارم شعبان36698

61على محمد على ابراهيم فكرون36699

50على محمد على محمد عمران36700

94فارس السعيد ابراهيم حمدون36701

95كريم الشحات محمد عبدالسالم حمدون36702

46مبروك سامى فتحى مبروك شرف36703

96.5محمد ابراهيم محمود محمد عميرة36704

121محمد حسين سعد محمد شحاته36705
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53محمد صبحى على ابراهيم عسل36706

121محمد عارف محمد عيسى بدر36707

122محمد عبدالمنصف سلومه عبدالقادر سلومه36708

77محمد على محمد شعوط36709

134.5محمد فرج الصافي فرج وهدان36710

93محمد فرج بسيونى عماره36711

101.5محمد محمود الشحات عمر محمد شريف36712

37محمود حسام اسماعيل الحبشى36713

76محمود عصام محمد محمد عطاهلل36714

121محمود محمود ابراهيم محمود شحاته36715

101محمود موسى بيلى موسى بدر36716

91معاذ مجدى السيد السيد ابوحشيش36717

55ياسر محمد وافى القالوى36718

86احالم ابراهيم محمد عبدالجليل ابوصالح36719

105اسراء سيداحمد محمد سيداحمدوهدان36720

92اسراء ماجدى عبدالعظيم احمد سيداحمد36721

78اسماء سعد احمد سيداحمد نوفل36722

85اسماء سالمه حموده محمد قنعر36723

114اسماء عبدالشافى رفاعى عبدالشافى ندير36724

72اسماء عبداللطيف عوض محمد شرشير36725

54.5االء السيد محمد رمضان ابوهواش36726

82االء محمد عبدالمجيد زامل36727

71امل فيصل عبدالموجود عبدالسالم سالم36728

125امل محمد كامل حسن شعبان36729

105امنية ايمن السيد محمد ابوشحاته36730

124امنيه مؤمن سمير علي وهدان36731

110.5اميره احمد فتحى حسن بدر36732

100اميره فهمي حماد السيد قطب36733

98ايمان جميل ابراهيم ابوالنجاه شعبان36734

41ايمان مامون عبدالعزيز الحطاوى36735

72ايمان نور عبدالجواد محمد شرشير36736

81دعاء حسين على احمد العتربى36737

96.5دعاء مروان عبدالفتاح على زيدان36738

96دينا السعيد حسن محمد حتاته36739

110ريهام احمد بيلى موسى بدر36740

111زهراء صبحى على السيدبدر36741

87سماء السيد عبدالعظيم على زيدان36742

30سماح الشحات محمد على شقرة36743
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85.5سميره سعد عبدالحليم ابوخشبة36744

87سناء شحاته فؤاد محمدالفقى36745

90شموع ربيع حامد بدراوي بدر36746

56شوقية سميح عبده العشرى36747

107شيماء على نصر على وهدان36748

80عايدة عبدالسالم محمد عبدالسالم سلمان36749

74عبير يسرى حامد عبدهللا غانم36750

66غاده محمد سعيد مجاهد36751

99.5منة هللا حسن كامل حسن شعبان36752

46.5ميرنا احمد احمد خليل36753

82ندى عبدالحكيم عبدالكريم عبدالمولى36754

77ندى ممدوح سعيد عيسى بدر36755

84نرمين عبدالسالم عبدالحميد عبدالسالم سالم36756

93نسمه بشير سعيد على مرسى36757

134.5نسمه ياسر محمد السيد عياد36758

138نوران عادل عبدالحليم محمدالحالج36759

134.5نورهان احمد عبدالعظيم ابوالنجاه شعبان36760

97.5نورهان محمد كامل معوض36761

113هاجر محمد احمد عبدالحليم العمرى36762

84.5هانم عطية محمد عبدالحميد الطحان36763

137.5يارا ياسر ابراهيم عبدالسالم حمدون36764

94.5ياره بركات محمد عبدالمعطى خلف هللا36765

100ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن نوفل36766

91احمد بسيونى على بسيونى زيد36767

81اشرف عبدالعاطي محمد علي عبدهللا36768

85.5السيد عبدالباسط محمد السيد شعبان36769

108انس عزت على ابراهيم منصور36770

91بشير توفيق عبدالحافظ الحفناوى36771

111عمر عبدالعزيز محمد سيداحمد العتيقى36772

113محمد على سالمة السيد ابوكيلة36773

102اسماء حسن محمد حسن زيد36774

128.5امانى بليغ حمدى محمد سحلول36775

75امنيه عبدالهادى ابوالسعود سلمان36776

137خلود ابراهيم سالم محمد عامر36777

117رحمة مسعود ابوالسعود حسن سلمان36778

92روان رفعت سعد محمدابوبدر36779

72.5شرين فتح هللا عبدالغفار محمد زعلوك36780

112شيماء حمدى احمد حسن سلمان36781
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0لبنى سعد عطية عبدالوهاب الخبيرى36782

89مى خليل عبدالمجيد عبدالوهاب الخبيرى36783

98نجالء حسن دياب حسن الفار36784

112ندى زين فتحى احمد بدر36785

58نوره عبدالسميع ابراهيم نوفل36786

123نورهان السيد محمد السيدشعبان36787

127هايدى السيد سالم العوضى حمدان36788

112ابراهيم مغازى عابدين طايل36789

64احمد رضا سلمى سلمى السيد36790

101احمد سعد عبداللطيف مبروك خفاجى36791

85.5احمد وليد عالء محمد حسن ابوالخير36792

76حسن عبدالحميد صالح العوضى حمدان36793

45حماده يسري شوقي عبدالجليل ابراهيم36794

103.5سعد لطيف مطاوع عبداللطيف مبروك خفاجى36795

41سمير حسن عبدالجليل ابراهيم ابراهيم36796

57عادل محمد محمود ابوزيد الشال36797

129.5عمر صبرى عبدالرحمن بيومى مبارك36798

52عمرو ابراهيم امام عبدالغنى ابراهيم36799

63عمرو نصر محمود موسى عاصى36800

63مجدى رمضان ابراهيم متولى36801

56محمد حسن محمد حسن عبدالرحمن الجوهرى36802

48محمد خليل عزت عبدالغفار خليل36803

116محمد شريف محمد محمد صالح36804

53محمد على محمد على بسيونى36805

87محمد مجدى احمد الشاملى عمرو36806

62محمود محمد رمضان محمد ابوزرد36807

98مختار ابراهيم العجمى عبدالعظيم بسيونى جبر36808

53مصطفى سعد عبدالسالم ابوزيد  الشال36809

81اسماء شعبان عبدالعظيم محمد ابوحسن36810

47امال مجاهد صالح ربيع فنون36811

102امانى ابراهيم يونس ابراهيم ابوشريف36812

136امل فهمى نصر ابراهيم ابوطه36813

92اية مسعود محمد يوسف عيسى36814

88ايمان ابراهيم سعد عبدالفتاح منصور36815

137ايمان الشحات محمود احمد شحاته36816

109.5بسنت محمد دسوقى عزت ابواحمد36817

126.5حبيبه هشام محمد عبدالرحمن مرجان36818

55دنيا ربيع فتحى عبدالعظيم جبر36819
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86سعده عالء علي سعد36820

79سميه عبدالباسط عبدالعزيز ابوحسن36821

87شيماء السعيد محمد محمد على العزبه36822

84منى اشرف ذكرى حسن محمد36823

74ناهد خضر صالح ربيع محمد فنون36824

90نجات على مصطفى فايد36825

116نورهان اشرف ابراهيم متولى36826

115.5هاجر العزيزى فؤاد فتح هللا ندير36827

131هبة على عبداللطيف عبداللطيف دراز36828

130هدى كمال على كامل ابوبريكه36829

74يارا محمدمحمد عبدالغنى ابراهيم عبدالرحمن36830

136يارا مصطفى هالل ابراهيم حسب هللا36831

113ابراهيم خالد ابراهيم الكومى36832

114احمد السعيد سعد حميده الكومى36833

117.5احمد بهجات عبدهللا الكومى36834

126احمد حمدى عرفه عبدالواحد شعبان36835

98احمد رمضان ابوبكر متولى ندير36836

111احمد سعد سعد عبدالسالم تركى36837

87احمد سعيد احمد عبدهللا داود36838

105.5احمد عبدالجواد سالمه عبدالجواد36839

94احمد عبده محمد عميره36840

114احمد فكرى محمد احمد ابوعيد36841

80احمد محمد جبر عبدالحليم سرور36842

84امين نبيه السيد عفيفى عبده36843

123.5حبيب هللا محمود خميس محمود عبدهللا36844

116سعيد حمدان حسن ابراهيم عبدالجواد36845

123سمير ماجد ابوالفتوح عبدالكريم الكومى36846

76عبدهللا استفتاح عطيه محمد ندير36847

116.5عبدهللا وائل عبدهللا داود36848

119.5على وجيه محمد ابراهيم الجمال36849

87فؤاد ابراهيم احمد حماد36850

92محمد ايمن عبدالعال فهمى داود36851

127محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز جابر36852

139محمد عماد محمد عبدالسالم عبدالجواد36853

90محمد فهمى محمد فهمى داود36854

106محمد محمد عبدالحليم جزر الدهمه36855

139.5محمود حمدى حسن عبدالجواد36856

124محمود فكرى محمد احمد ابوعيد36857
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90محمود محمد حميده فتح هللا حويله36858

121.5اسراء عبدالواحد محمود عبدالواحد داود36859

122.5اسراء فهمى محمد مصطفى فاضل36860

42اسماء عالء طلبه محمد عبدالجواد36861

132.5اميره مصطفى مصطفى ابراهيم صبح36862

113ايمان سعد عبدالصادق محمد السيد36863

93جيهان حمدان حسن ابراهيم عبدالجواد36864

129حسناء مسعود السيد مسعود36865

136حنين قطب على البربرى36866

49دنيا على عبدالرحمن داود داود36867

130.5رحمه احمد محمد احمد عربان36868

131روان ماجد محمد عبدالحليم الدهمه36869

118.5زهراء عادل محمد عبدالحليم فرج36870

123سمر سامى عبدهللا الكومى36871

95شاهيناز الشحات محمد عبدالحليم فرج36872

121.5شهد السيد عبدالكريم الصياد36873

85شهد على ابوزيد العشرى36874

50شيماء السعيد عبدالرحمن داود36875

105صابرين محمد لملوم محمد عبدالجواد36876

102عال وحيد عبدالعزيز السيد جابر36877

114علياء عالء السعيد عبدالكريم الكومى36878

104علياء هشام فتح هللا داود36879

79مسعوده نور محمد محمد ابويونس36880

103منه على محمد على ندير36881

97منى ربيع السيد عجوه36882

93ناديه محمد على محمود عبدالمالك36883

123.5ندى فارس السعيد محمد سليم36884

124ندى فريد جزر محمد الدهمه36885

101نعمه جمعه ابوزيد محمد فتح هللا36886

120.5نورهان ابراهيم السيد الكومى36887

122.5نورهان محمد مبارك محمد ابوجمعه36888

109هاجر محمد منصور ابراهيم داود36889

110هناء فكيه محمد محمد ابوالحسن36890

96ابراهيم السعيد محمد عبدالسالم درغام36891

109.5ابراهيم علي عبدالحي الحصري36892

101.5احمد امام شعبان احمدغانم36893

90احمد خالد احمد ابراهيم عشماوى36894

119.5احمد علي حسن عبدالسالم المصرى36895
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109.5احمد مجدى عبدالوهاب محمد ابوعليان36896

103.5احمد محمد السعيد احمد القيم36897

94احمد نبيل محمد سعد زين الدين36898

89احمد هانى محمد سعد خليفه36899

97احمد وائل السيد محمد على36900

104اسامه السيد مرزوق محمد36901

112اسامه محمد بركات عبدالوهاب خضر36902

120امير محمد نصر عبداللطيف الخولى36903

101ايهاب مسعد محمد زغلول36904

109حسن قدرى على حسن عمار36905

116سالم احمد سالم محفوظ السيد محفوظ36906

118صبري صبحي عبدالسالم عبداللطيف الخولى36907

107طاهر حسن السيد رزق ابومبارك36908

94عبدالرؤوف محمود محمد سيد احمد شريشره36909

88عبدالعزيز محمد عبدالمجيد محمود عباده36910

115عالء ايمن احمد مرزوق36911

97على احمد حسن عبدالسالم  المصرى36912

89عمرو موسى علي حسن عبدالعال36913

112فارس محمد ابراهيم احمد شحاته36914

92محمد على جمعه السيد سرحان36915

114محمد فريد شوقى ابراهيم يوسف36916

100محمد محمد عبدالمجيد ابراهيم ابوشقه36917

136.5محمد مديح محمد النجليى غانم36918

95محمد ياسر عبدالغنى محمد دياب36919

86محمود السيد ابراهيم عوض العتربى36920

93محمود سامى احمد احمد العشرى36921

112محمود محمد شعبان محمد شوينه36922

95مصطفى سامى احمد احمد العشرى36923

81مصطفى عبدالرؤوف محمد سيد احمد شريشره36924

90نادر السعيد محمد عبدالسالم درغام36925

138.5اسراء ايمن حسين رزق ابومبارك36926

131اسماء رجب رجب عبدالوهاب ابوعليان36927

90االء صابر عبدالمنعم عبدالسالم العشرى36928

99االء عطيه عبده محمد بدر36929

138االء محمد حلمى امام سعيد36930

136امل نجيب زعلول عبدالعزيز عبدهللا36931

73امل يسرى محمود حسين عبدالجليل36932

98اميرة احمد محمد سعد الدهمه36933
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87امينه سالمه عبدالوهاب خضر36934

74ايمان قدرى ممدوح ابراهيم ابوالسعود36935

58.5ايناس الشحات شوقى محمد عامر36936

98ايه سعد عبدالرحمن مصطفى الدهمه36937

124.5تنسيم مبارك حسن رزق مبارك36938

138حبيبه احمد عبدالصبور عبدالحميد36939

106حبييه على احمد حنفى بغدادى36940

83خلود عبدالرؤف احمد عبدالرؤف عطااللة36941

66.5خلود محمد سعد محمد محمد سويلم36942

102دنيا عبدهللا محمد احمد مرزوق36943

100رباب احمد سالم محفوظ السيد محفوظ36944

96شيماء فؤاد محمد ابوالمجد على36945

95عزه محمد شعبان عالم النفياوى36946

70عزه وليد عبدالمنصف ابراهيم اسماعيل36947

137.5علياء على خليل على عطاهللا36948

87فاطمه محمد السيد محمود البنا36949

57فرحه عبدالحميد محمد عبدالحميد البديوى36950

98لبني جمال سيداحمد ابوشقه36951

89ليلى ابراهيم توفيق عبدالعزيز البديوى36952

137مروه السيد فهيم حسن حسن36953

76منه رضا زكريا ابواليزيد36954

79نجالء فتحى محمد على غانم36955

111ندى هانى ابراهيم فرج سعد36956

103نغم مجمد حسن ابراهيم عشماوى36957

96نهى عادل سعد مصطفى الدهمه36958

128.5نوال خيرى فوزى ابراهيم الصعيدى36959

71نورهان محمد حسن على غانم36960

123نيفين حسن حسن ابراهيم عشماوى36961

84هيام محمود محمد درغام36962

98ياسمين عبدالحليم ابراهيم حنفى محمد حنفى36963

136.5ياسمين عزت عنتر يوسف عطا هللا36964

123ابراهيم وحيد فتحى السيد فرج36965

115احمد شعبان جبر عالم النفياوي36966

126.5احمد عبدالمجيد جمال على السهيتى36967

95احمد عطا عبدالهادى حسنين36968

108احمد محمد احمد ابراهيم شعير36969

102احمد مدحت الشاملى حسين المالح36970

115عبدالرحمن محمد فتح هللا عبدالحميد حواش36971
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100على بدران على ابراهيم ابوسالمه36972

108عمرو شوقى فتح هللا عباده36973

129عمرو عالء كمال رفاعى36974

137عمرو وائل حسن شتا العادلى36975

130.5كمال السيد فتحى السيد ابراهيم36976

84محمد ابراهيم لملوم حسينى المالح36977

107محمد ربيع محمد موسى النحيف36978

112محمد عبده محمد عبده الشقرا36979

135محمد محمود حسن على الدهمه36980

129محمد مسعود فوزى حسنين36981

118محمد نصر رافت موسى النحيف36982

125محمود احمد سعيد عبدالفتاح عبدالخالق36983

98نادر السيد السيد محمد السقا36984

114وليد فتح هللا ابوالمعاطى كسر36985

59االء شرف الدين عبدالجليل منصور36986

139ايه شريف كمال الدين عبدالرازق جوهر36987

136ايه عبدهللا على على الدهمه36988

98بسمله مهران حسين حسين المالح36989

117حنين احمد شوقى احمد السيد احمد36990

117.5دنيا عبده محمد عبده الشقرا36991

100دينا سمير عبدالعاطى عبدالسالم حجازى36992

100رانيا مبروك عبدالغنى عنان36993

110رضوه اكرم عبدالوهاب محمد حسانين36994

108روان احمد محمود عبدالحليم معلوف36995

119.5غادة عبدهللا السيد محمد ابويوسف36996

119فايزة محمد فهمى موسى النحيف36997

87لمياء احمد سعيد عبدهللا السودانى36998

87مريم ادهم عبدالفتاح السيد عمار36999

88ملك سطوحى محمد حسانين37000

125منة هللا اشرف محمد احمد عباده37001

122.5منه السعيد مسعود عبدهللا الحناوى37002

89نورا رمضان عبده العادلى37003

121نورهان ابراهيم رمضان البحاس37004

128نيفين محمد محمد عامر37005

113هاجر استفتاح محمد قطب الدهمه37006

119.5هاجر رمضان عبدالفتاح السيد عمار37007

90.5هديه زيدان السيد يوسف عطيه37008

128.5ياسمين شحاته احمد مسعود بهنسى37009
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42ابراهيم محمد حامد ابراهيم جاب هللا37010

38احمد عبدالحكيم السيد  فتح هللا37011

107احمد محمد النمر عبدالرحمن حجازى37012

114احمد محمد عبدالكريم مرسى فايد37013

53احمد هنداوي فرج محمد البيلى37014

67احمد يونس ابوزيد اسماعيل الفار37015

64اسالم حامد حميده حامد دومه37016

54السيد سعد مهدي سعدالفار37017

64السيد محمد السيد غازي بيلي37018

112ايمن محمد يوسف سيد احمد منصور37019

66جالل على رجب علي فراج القاضي37020

40حسام حسن محروس حسن ابوعبدهللا37021

49حسن عبدالوكيل حسن على ابوسعده37022

64حسن محمد عبدالحافظ القن37023

31حماده محمد اسماعيل الفار37024

50رضا عادل فراج علي القاضي37025

62سالم عبده جزر يوسف الفار37026

46سعد عطيه سعد حسن عبدهللا37027

57سماره نصر حسن ابوالنصرالفار37028

72سميح رامي سميح فرج البهي37029

70صباح حسان محمد عبدالوهاب ابوسعد37030

63ظريف ماهر اسماعيل ظريف الفار37031

53ظريف يونس ظريف يونس الفار37032

59عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد جامع37033

60عبدالكريم سعد داغر عزيز الفار37034

44علي ابراهيم سالم ابراهيم سليم37035

86عمر محمد عبدالمنعم زين الدين37036

31فؤاد قدري فؤاد خليفه الفار37037

36فتحي ابوالسعود كمال ابوالسعود الفار37038

17فتحي خليفه سعد محمد37039

49محمد استفتاح سعد عبدالعزيز عياد37040

50محمد سعد محمد احمد بدر37041

25محمد عوض شحاته صبره الفار37042

111محمد قطب محمود علي غراب37043

107محمد مصطفي عبدالكريم محمد غازي37044

53محمود صبري عثمان القاضي37045

33محمود محمد حافظ حافظ القاضي37046

28مصطفي يسري محمد  محمد احمد القاضي37047
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27.5هانى عصران عبدهللا حامد دومه37048

89ابتسام حسن مسعود حسن ابراهيم37049

42اسراء  عطية عبدهللا الفار37050

102اسراء فتح هللا حسن ابوالعنين زغلول37051

86اسماء محمد فتحي  ابراهيم الدسوقي37052

71افهام عطيه عبدهللا الفار37053

122اميرة الشحات جاد  عبدالغفار ابوعبدهللا37054

57اميره فؤاد احمد خليفه محمد الفار37055

80ايمان رضا نور احمد عبدالعال37056

131ايمان عبدالسالم محمد عبدالرحمن حجازى37057

97ايمان محمد جزر يوسف الفار37058

109ايه ابراهيم فوزي خليفه الفار37059

105خضره محمد رزق محمد زهران37060

98داليا فارس فتح هللا عطيه فتح هللا37061

43دعاء علي عيسي محمد الفار37062

88راندا مسعد حافظ حافظ القاضي37063

74ريه محمد محمد عبدالسالم دومه37064

52زينب شكرى عبدالرحمن الدناصورى37065

76ساره احمد علي ابوالعباس القن37066

72ساره صبرى عثمان علي متولي القاضى37067

32ساميه هالل عطيه محمد الفار37068

108سعيده حسن علي علي ابوجازية37069

89سليمه عبدالعال سعد فريج خليل37070

103سليمه محمد يوسف عبدالمنعم خليل37071

66سمرات احمد جمال يونس الفار37072

120.5شاهندي ياسر عبدالتواب ابراهيم النحراوي37073

91صباح نبيل محمد عبدالعزيز الفار37074

68عزة ابراهيم عزت عبدالحليم الفار37075

128غاده عطيه جزر عبدالعال ابوسعد37076

64فاطمه سعد مشحوت سعد ابوغازى37077

39فرحه صبره شحاتة صبره الفار37078

97ليلي عبدالودود عجيب جاد ابوعبدهللا37079

60منى اشرف محمد توفيق الفريدى37080

85نريمان محمد احمد مغازي القن37081

46نغم محمد محسن يونس اسماعيل االفار37082

63نوره حسين فتح هللا دياب ابوسعد37083

70نيفين فارس فتح هللا فتح هللا37084

56هاله محمد حسن ابوالنصر الفار37085
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130هدير ابوالفتوح عبدالرشيد عبدهللا القن37086

29.5هناء محمود عبدالغني محمد ابوسعده37087

97.5هناء ناصر حسن دقيس37088

71والء عباس صالح عباس القاضى37089

78ابراهيم عبدالحكيم عبدهللا بسيونى37090

111احمد الشحات على يوسف البوهى37091

89احمد خليل احمد صبره محمد ابوالحسن37092

108احمد رضا عرفه مرعى37093

96احمد عادل محمد ابراهيم كرد37094

105.5احمد محمد محمود ابوالعينين ابوالعينين37095

77اسامه عبدالواحد عطيه قاسم قاسم37096

106السيد فوزى السيد عبدالوهاب37097

68ايمن ابوالسعود فتح هللا الدلجمونى37098

91حسن السيد عويس محمد الصياد37099

65حسن محمد محمد ابراهيم تليمه37100

97حماده محمد ابراهيم عبده رطيل37101

90خالد محمود محمد محمد خليل الجرف37102

49رجب خالد ربيع ابراهيم تليمة37103

69رضا عوض عبدهللا زايد37104

28عبدالسالم جابر عبدالسالم جابر عبدالسالم37105

50عبدالفتاح على السيسى احمد الصعيدى37106

68عبدالمجيد ادريس حلمي دراز37107

75عبدالمنعم ممدوح عبدالكريم اسماعيل37108

101عبدالوكيل محمد عبدالوكيل ابوالمعاطي الشرقاوى37109

91.5عمر محمد ابوالسعود الرمادى37110

44فارس محمود محمد محمود خليفه37111

54فارس محمود موسى محمد محمد الكومى البلط37112

47مؤمن كمال محمد فتح هللا ابوالعنين37113

63مازن عصام السيد رجب علوان37114

126مجدى زكريا عبدالفتاح يونس قاسم37115

105محمد ادريس حلمى عبدالسميع دراز37116

91.5محمد حموده محمد ابوعامر37117

103محمد صبرى شعبان فتح هللا خباطه37118

92محمد طارق عبدالحليم بسيونى ندا37119

98محمد عاطف رجب ابراهيم احمد كرد37120

98.5محمد عبدالمقصود محمد محمد احمد القاضى37121

85محمد عبدالناصر احمد على الدمياطى37122

81محمد عوض مصطفى محمد المهدى37123
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51محمد فتحي سعيد كريم37124

84محمد فتحي علي علي القاضي37125

60محمد نعمان لطفي ابوالعنين ابوالعنين37126

116محمود محمد عبدالمنعم عبدالجواد منصور37127

108مصطفى صالح صالح عباس عبدالرحمن القاضى37128

87وليد محمد احمد خليل عبدالحليم37129

82ياسر زغلول مسعد الشرنوبى يونس37130

126.5اسراء عبدهللا محمد ابراهيم كرد37131

129.5اسماء حسن شوقى محمد عمر37132

91ايمان اسماعيل سعد عبدالحميد النيدانى37133

94ايه احمد محمد الحسيني37134

103.5دنيا محمد محمد زكى بدر الدين37135

133دينا ياسر محمود ابراهيم احمد كرد37136

53راويه محمد محمد محمد النجار37137

91رنين احمد على ابراهيم الفار37138

114ريهام حسن حسن محمد عمر37139

93سميه ماهر عطيه ابوالمعاطي الشرقاوى37140

83شهد السيد امين خليفه37141

94شيماء حمدان عبدربه صابر المشتولى37142

59علياء فوزى محمد محمد النجار37143

50مريم حلمي محمد حسين مندور عقلة37144

96.5ندا محمد محمد قطب ابوزالط37145

128ندى يسرى لطفى الصعيدى37146

105نرمين عبدالفتاح عبدالفتاح عطيه الغروبى37147

92نرمين محمود احمد محمد شهاب الدين37148

85نورهان السيد فهمى على سحلول37149

126.5نورهان عبدالاله على بسيونى سالم37150

81يارا عبدالعاطى السيد محمد قاسم37151

114.5يارا محمد شوقى محمد عمر37152

73ياسمين عبداللطيف عرفان عبداللطيف الكفراوى37153

131.5يسرا خميس محمد عبدالنبى حسين37154

129يمنى سعد حسن قاسم37155

80ابراهيم سليم على على من37156

83ابراهيم محمد محمد محمد المرسى37157

70احمد ابراهيم يسرى يوسف خليل37158

107.5احمد السعيد عبدالهادى دياب37159

115احمد السعيد محمد محمد رزق زاهر37160

116احمد السيد فهمى النزهى37161



كفرالشيخ1/27/2020

Page 965

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

103احمد جبر عمران محمد الدنف37162

132.5احمد حسنى محمد محمد عوينات37163

129.5احمد خيرى عبده محمد غيضه37164

127احمد راشد محمود محمد نميله37165

100احمد سامى عبده ابوعياش37166

104احمد عبدهللا احمد القنه37167

113.5احمد عطيه عبدالحليم ابونار37168

108احمد عوض عبدالرحمن عبدهللا37169

117احمد عيد محمد ابراهيم عطيه37170

94احمد فرحات عيسى اسماعيل المدهون37171

129.5احمد محمد احمد الشاذلى37172

107احمد محمد عبدالحارس محمد اسماعيل المهر37173

96.5احمد محمد فؤاد سالم37174

86احمد محمد محمد ابراهيم الدهراوى37175

130احمد محمد محمد المنار37176

88احمد محمد محمد عبدالغنى البرادعى37177

125احمد محمد مختار ابراهيم موسى37178

75احمد مصطفى محمد محمد عوينات37179

63احمد نسيم محمد ذكى الزراع37180

86.5احمد نعيم محمود محمود عزب37181

92احمد هانى شاكر محمود سرور37182

88اسامه محمد سمير العرجاوى37183

119اسالم عبدالغنى عبدالمنعم درويش37184

87اسالم عزت محمد على الدنف37185

120السعيد عبده احمد ابراهيم الدهراوى37186

102السيد حسن مصطفى حسن رخا37187

88السيد محمد السيد الشناوى37188

127بدر ابراهيم سيد احمد سيداحمد نميله37189

100بدر شريف احمد عبدالفتاح العجمى37190

126بالل عبدالعاطى عبده محمد خطاب37191

108حازم فرج فرج العروسى37192

93حسام زغلول عبدالسميع عطيه ابوصالح37193

100حسام عبدالرازق عبدالسالم محمد جوهر37194

88حسن حسنى حسن محمد الجيزى37195

71حسين محمد حسين محمد للو37196

78حماده عبدالجيد محمد محمد سرور37197

111خالد عبدالفتاح سعد ابراهيم عريقات37198

104خالد محمد ابراهيم عبده خليل37199
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96.5خالد محمد يوسف محمد غنومه37200

130.5رضا وحيد رمضان يونس دياب37201

76زياد جميل السيد عبدالصمد درويش37202

97زياد مطاوع محمود العرجاوى37203

126.5سامح احمد محمد حميد37204

102سامى السيد عبده عبدالرحمن ابوعياش37205

114.5سامي حسن غنيم عبدالحفيظ غنومه37206

134.5ساهر ثروت عاطف محمد الجديلى37207

116سيف محمد فتح هللا فتح هللا المكاوى37208

117شهاب عبده السيد عبدالحفيظ المهر37209

87صبرى عيد عبدالمنصف غنومه37210

87صالح محمد معتمد السيد امان37211

112طارق محمد محمد ابراهيم ابوخديجه37212

113.5عادل عبدهللا احمد محمد حجر37213

95عادل محمد محمد محمد القاضى37214

62عبدالحميد وهبه عبدالحميد محمد الصمودى37215

135عبدالرحمن كمال كمال عطيه37216

101عبده عبدالرازق انور العصفورى37217

109عزت سند ابراهيم خطاب37218

82عزت عزت السعيد عبدهللا زويل37219

123.5عزت محمد محمد محمد حجازى37220

126.5عالء جبر عبده محمد ابونار37221

126.5عالء على على جمعه37222

107.5عالء محمد سعدهللا حجازى37223

117عماد محمد فرج فرج العروسى37224

117.5عمار ابراهيم احمد سعد صوفان37225

112.5عمر عالء محمد محمد حجازى37226

109عمر فتحى بهى الدين غنومه37227

112عمر محمد عبدالعزيز ابراهيم شحاته37228

109فرج محمد محمد عبده فليفل37229

102كريم سمير احمد السيد القاضى37230

93مجاهد حسام محمد السيد فريشح37231

82محمد ابراهيم عبدهللا عبدالرحمن القاضى37232

83محمد توفيق محمد عبدالرؤوف غطاس37233

106.5محمد حسن فتحى محمد العزبى37234

97محمد حسنى ابراهيم محمد فريشح37235

68محمد خالد محمد حسن العزبى37236

92محمد خيرى فوزى محمد عبدالنبى37237
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95محمد ربيع وفا على السيد37238

81محمد صالح عبدالجليل حسن العرجاوى37239

89.5محمد طايل فهمى المنوفى37240

101محمد عباس نصر فرج جمعه37241

86محمد عبدالسالم عبدالرشيد الطباخ37242

103محمد عبدالقادر صالح عبدالقادر عصر37243

82محمد عبدالمنعم كامل محمد زغلول37244

91محمد على محمد على النزهى37245

100محمد عماد محمد محمد عبيد37246

117.5محمد فتحى عيسى احمد شعير37247

63محمد فريد راغب ابراهيم التابعى37248

76محمد كمال كمال كمال عبدهللا37249

112محمد محمد احمد محمد الساهى37250

99محمد محمد السيد متولى البراجه37251

87محمد محمد محمد محمد ابونار37252

84محمد محمد مصطفى النزهى37253

104.5محمد محمود محمد محمد غنومه37254

127.5محمد نصر خضرجى ابونار37255

106محمد نمير شهدى محمد عالم37256

99.5محمد هاشم السعيد محمود ابونار37257

74محمد هشام محمد ابراهيم حرفوش37258

94محمد وجيه محمد محمد ابونار37259

99.5محمد وحيد عبدالمنعم اسماعيل زايد37260

81.5محمد وهبه عبدالحميد محمد الصمودى37261

49محمد يونس محمد دياب37262

137محمود احمد عبدالعزيز محمود ابونار37263

46محمود محمود ابراهيم شعير37264

109مصطفى ياسر محمد عبده المكاوى37265

133مكرم محمد شحاته محمود فياض37266

87.5وحيد عزت ابراهيم زويل37267

102.5ياسين رضا محمد ابوالمكارم ابوباشا37268

85يوسف صبرى عبدهللا عبدالرحمن القاضى37269

96يوسف نبيل محمد عبده عبدالعزيز37270

123.5اسراء ابراهيم ابراهيم القاضى37271

118اسراء احمد احمد احمد دياب37272

124اسراء الخضرى ابراهيم ابراهيم القاضى37273

133.5اسراء السيد عبدالعزيز القرينى37274

76اسراء سمير على شوشان37275
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138اسماء سراج عبدالمجيد المكاوى37276

95اسماء عبدالمنعم عمر السنور37277

116اسماء مؤمن عبدالوارث عبدالمحسن الطباخ37278

91اسماء محمد عبده ابوالمكارم الدنف37279

76االء حافظ حافظ حسن عوينات37280

133.5االء خالد محمد محمد ابوابراهيم37281

101االء وسيم حامد احمد زغلول37282

54امل عبده محمد عبدالستار غنومه37283

112امنيه ايمن رمضان عبدالصمد درويش37284

68اميرة محمود علي عبدالهادي عبدربه37285

93انجى عزمى محمد محمد عبيه37286

71ايمان حسن فضلى حسن فريشح37287

139ايمان رضا محمد رياض الجندى37288

109ايمان رمضان عبدالرحمن القنه37289

118.5ايمان عبدالسالم عبدالرشيد الطباخ37290

124.5ايمان عماد عبدالوكيل ابونار37291

132ايمان محمد السيد السيد ابوقايد37292

107ايه اشرف محمد سالمة موسى37293

133.5ايه بهاء حسن حسن فليفل37294

138.5ايه حسني كامل عزب37295

102ايه سامى احمد ابراهيم الدهراوى37296

98ايه صالح ابراهيم خليل37297

71ايه عبدالحى جمال العزبى37298

93ايه عبدالسالم السعيد محمود ابونار37299

82.5ايه فريد ابراهيم محمد ابوحجازى37300

84ايه محمد عبدالفتاح السيد العصفورى37301

134ايه محمد محمد السيد حواله37302

126.5ايه محمد موسى سالمه موسى37303

139ايه محمود عبدالعزيز ابونار37304

83بسمله عبدالجيد محمد محمد سرور37305

81بسمله فوزى حلمى حلمي عوينات37306

113بسمله يحيى حميدو سعد على37307

140حسناء محمد محمود عبدالقادر عزب37308

106حنين محمد عبده محمد ابونار37309

139داليا عيد مصطفى على القاضى37310

117.5دعاء محمود محمود العرجاوى37311

114دنيا عرفان وفا علي السيد37312

135.5دينا محمد على عبده عبدهللا37313
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130ذكرى خضر عبدالوكيل ابونار37314

108رباب رضا شحاته على رزق37315

51رباب محمد عبدالسميع الشاذلى37316

138.5رحمه رضا محمد محمد ابوقايد37317

87روان محمد على ابراهيم حرفوش37318

76ريم محمد محمد رجب الشيخ37319

112زينب محمد رمضان محمد القاضى37320

138ساره حموده محمد دياب37321

101ساره عبدالفتاح احمد محمد حجر37322

83ساره محمد عبدالحارس محمد المهر37323

92ساميه احمد احمد عبدالرحمن فياض37324

68سجده عبدالونيس ابراهيم ابونار37325

72سحر ياسر السعيد محمد ابوجمعه37326

107سعاد محمد عبدالمنعم مرسي العساسى37327

66.5سعديه حسان ابوالوفا السيد37328

63سما محمد محمد اسماعيل عبدالنبى37329

119سما ياسر عبدالغنى صابر البرادعى37330

99سمر عبدالعزيز احمد عماره37331

88سمر موسى محمود حرفوش37332

79سها محمود محمد على الشاذلى37333

63سهيله محمد سعيد زغلول37334

84سومه عيسى محمد النحاس37335

98شرين فتح هللا محمد ابراهيم فضاله37336

105شهد فتح هللا محمد عبدهللا خطاب37337

108شيماء ماهر احمد عبده خطاب37338

106صدف وليد رمضان ابوعاصى37339

136.5صفا عبده باهى غنومه37340

105صفاء عالء جمعه النحاس37341

137.5عصماء على السيد سيد احمد زغلول37342

125عفاف عصام محمد محى الدين العصفورى37343

94عفاف قدرى احمد محمد ابونار37344

95عليه السيد مصطفى حسن رخا37345

107غاده عالء محمد السيد درويش37346

110غاده محمد عبدالمنعم اسماعيل زايد37347

73فاتن توحه على الفقى37348

116فايده احمد احمد محمد القاضى37349

83قمريه احمد احمد محمد الديب37350

113مرفت ميمى صبحى سعيد باشا37351
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134مروه رزق هللا نصرهللا موسى37352

104مريم خالد احمد محمد القاضى37353

96منار مدحت مهنى المهر37354

139منال عيد محمد محمد بركات37355

108منه سامى محمد محمود اليمنى37356

89منه محمد عبدالمنعم عاطف مطر37357

102منى وهبه كمال وهبه عبدهللا37358

91مى خيرى محمد الفجال37359

63مى عالء عبدالحارس محمد المهر37360

105ميرفت احمد ابراهيم الصعيدى37361

93ميرنا فرحات عيسى اسماعيل المدهون37362

98ناديه صبرى محمد رزق زاهر37363

136.5ندا ايمن شكرى النشرتى37364

123ندا عصام سعد النزهي37365

73ندى سميح عمر عبدهللا خطاب37366

88ندى عبدالمحسن عبدالمحسن خطاب37367

130نسيله عدنان وفا محمد جالل37368

108نور السعيد نظيم محمد عبداللطيف37369

137.5نور الهدى محمد جبر محمد الدنف37370

84نور عيد عبدالحميد عبدالحميد كريشه37371

124نور محمد محمد رزق خير37372

97نورا عبدالمنعم قطب جعفر37373

136نورا محمد العربى السيد موسى37374

138.5نورسين فتحى السيد علي ضيف37375

59نورهان سعيد محمد محمد الحبشى37376

75هاجر فوزى ابراهيم ابوحجازى37377

47هايدى شريف على ابراهيم حرفوش37378

100هايدى معوض محمد مبروك السماحى37379

134هبه احمد احمد عبده خطاب37380

46هبه رمضان محمد عبدالغني البرادعى37381

105هبه ضياء عبدالحارس محمد الدراجينى37382

102هدير منصور رسمى محمد الفالح37383

51وسام حسن عبدالجليل العرجاوى37384

54.5وعد عبده احمد علي الدفار37385

91يارا احمد عمرمحمد السنور37386

80ياسمين سعد محمد محمد دياب37387

138ياسمين عبدالحارس سعد غيضه37388

135ياسمين محمد غازى مبروك السماحى37389
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94ابوبكر ياسر بكر ابراهيم العوانى37390

95احمد ابراهيم احمد ابراهيم المعداوى37391

83احمد ابراهيم رمضان محمد العوانى37392

93احمد سمير محمد على فتيانى37393

85احمد عفيفى انور ابراهيم العوانى37394

74.5احمد محمد محمد محمد القليوبى37395

46.5اسالم السعيد محمد محمدالمهر37396

63اسالم مصطفى مصطفى عبدالعزيز قدرة37397

0جالل كمال عبدالواحد الزهار37398

82حازم عبدالنعيم كرم محمد جودة37399

41خالد عطيه محمد عطيه37400

80عالء محمد خطاب السيد المعداوى37401

112على محمد محمد شهيب37402

106عماد محمود عبدهللا محمد الفتيانى37403

126عمادالدين حسام السيد خيرهللا37404

92عمرو محمد فؤاد ابراهيم الفتيانى37405

62محمد السيد السيد عبداللطيف ابوزيد37406

107محمد رياض عبدالشافى محمود فتيانى37407

105محمد نعيم مهنى عبدالسالم فتيانى37408

55وليد يحى عطيه عصر37409

108يوسف ابوطالب كرم محمد جودة37410

92.5اسراء سعيد محمد محمد ابوشاهين37411

134اسماء محمود عبدالرحمن محمود فتيانى37412

94االء نبيل على سعد المعداوى37413

72انجى نعيم فوزى محمد رمضان37414

86ايمان ابراهيم ابراهيم االصالبى37415

110ايه فوزى عابد الشربينى37416

99ايه محمد شحاتة محمد جودة37417

129خلود فؤاد عبدالواحد عبده الزهار37418

82روعة حسن محمد حسن عثمان37419

131رويدا عبدهللا كرم محمد جودة37420

107ريهام محمود محمود حسين خيرهللا37421

72زينب مبروك السيد السعيد االصالبى37422

121.5ساره فريد ىونس ابراهيم عرجاوى عطيه37423

140شروق شحاته فتح هللا الصغير حجازى37424

131فاطمة محمود ناجى محمود الباجورى37425

123.5لينا كمال حسن السيد المعداوى37426

119نرمين ايمن جابر عبدالحميد السبيحى37427
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83نورهان فهمى حامد محمود المعداوى37428

109هند محمد محى الدين راشد المعداوى37429

97والء يحي محمد على شهيب37430

83ياسمين عبده محمود ابراهيم الباجورى37431

77.5ابراهيم يسرى ابراهيم احمد الشاذلى37432

69احمد اسعد كمال خليفه37433

55احمد جبر محمد عبدالغنى الشازلى37434

34احمد شحاته جمال محمد منصور محمد37435

63احمد عبدالقادر عبدالعظيم خير هللا37436

91احمد ممدوح فوزى خليفه37437

83.5اسامه سعدهللا احمد البرقى37438

98اسالم عبده عبدالوهاب ابوالنضر37439

83تامر ماهر احمد احمد الشاذلى37440

24جمال جمعه محمد منصور محمد37441

37.5جمعه محمد جمعه منصور محمد37442

26حاتم فتح هللا سعد فتح هللا ريحان37443

23.5حسام حسن ابراهيم محمد راضى37444

79حسن خيرى محمد احمد ابوزيد37445

65زياد خالد عبدالفتاح الزعيقى37446

45زياد خليفة مخيمر خليفة37447

114زياد عماد قطب محمود الزيات37448

50سعد سعد سعد على الشاذلى37449

29.5طارق على السيد على ابوصميده37450

42عادل محمد عباس فتوح ابوزيد37451

70عبيده سامى عبيده الحفيان37452

81عمرو على يوسف خليل37453

32فارس محمود فرج فرج حتيته37454

16.5لبيب عمر لبيب النجار37455

12.5محمد ابراهيم حسن مشحيت37456

104محمد العربى محمد خير هللا37457

30.5محمد حماده عرابى كامل عرابى37458

22.5محمد حموده محمد يوسف الزعيقى37459

40محمد رشاد فوزى خليفه37460

10محمد سامى عبدالرشيد السخينى37461

14محمد شحاته جمال منصور محمد37462

90محمد طالل عبدالوكيل ابوزايد37463

81محمد ماضى عبدالعظيم خير هللا37464

36محمد هنداوى مغازى عبدالغنى الزيات37465
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60محمود عادل ماهر البرقى37466

25.5ممدوح محمد ممدوح الزعيقى37467

31نصر رزق هللا عبدالحميد الزعيقى37468

99.5هيثم عبدالكريم قاسم الشاذلى37469

79يوسف عطا عبدالونيس ابوقاسم37470

122اسراء ابوالمجد طلعت محمد ابوشريف37471

116اسراء شبيب قاسم ابراهيم الشادلى37472

125اسراء على محمد على العجوانى37473

102اسماء راشد محمود متولى الزيات37474

52امل محمد مزيون محمد عشوش37475

136.5حنين محمد عبدالفتاح محمد ناجى37476

124دعاء شريف بكر الزعيقى37477

85دنيا محمد مسعود الزعيقى37478

78رضا حسن حسن الزعيقى37479

114ساره عادل احمد الشاذلى37480

130ساره محمد عبدالحميد الزعيقى37481

122سحر محمد عبيده الحفيان37482

59سماح محمد عبدالحميد المصرى37483

63شرين احمد حلمى البرعى37484

117شيماء كامل عرابى السخينى37485

107شيماء محمد عبدالرشيد السخينى37486

110صفاء على خليفه المصرى37487

38عزه محمد مسعود الزعيقى37488

76عطيات عبدالغنى مغازى الزيات37489

133علياء خميس السنوسى الحضيان37490

91نورهان حسن عرفان ابوزيد37491

128هدير بركات احمد احمد الزيات37492

40.5ياسمين محمد مصطفى الزعيقى37493

73ابراهيم عبدهللا محمد عبدالسالم37494

114احمد حسن كمال حسن الصعيدى37495

79احمد عصام احمد احمد الفحام37496

87احمد قدرى محمد محمد العربجى37497

129.5احمد كمال محمداحمد الهندى37498

86اسالم محمود على محمود حمد37499

65حسن محمد عبدالمعطى ابوريده37500

69خالد محمد محمد ابوالنضر عبدالسالم37501

49سامح سعيد حسن عبدالسالم37502

73عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد ابوريده37503
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122عبدالرحمن السيد على السيد ابوزيد37504

93.5عبدالرحمن محمد رمضان عبدالعزيز منصور37505

85عبده على عبده عبده الوردانى37506

96عمار عرفه محمد حسين عبدالعاطى37507

53فتح هللا اسماعيل فتح هللا خضر37508

63فوزى محمد عبدالفتاح المزين37509

87محمد االنصارى محمد محمد ابوعبدهللا37510

77محمد زيان فتوح ابراهيم زيان37511

87محمد سعيد محمد سعد نعمه هللا37512

95محمد سمير حسن محمد ناصر37513

54محمد صابر امين محمد ابوريده37514

72محمد عبدالعال محمد عبدالعال جعبوب37515

85محمد عمر محمد محمد مرعى37516

72يوسف عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن ابوريده37517

93اسماء محمد احمد ناصر37518

139.5االء عبداللطيف على حسان37519

101امل فهمى عبدالعليم عبدالرحمن القصراوي37520

75امنية محمد محمد الشربينى37521

85امنية يسرى يوسف عبدالرحمن ابوريدة37522

86اميره الشحات حسن محمد العربجى37523

49ايمان صبرى عبدهللا احمد ناصر37524

49ايمان عبدالعزيز حسن عبدالعزيز منصور37525

91ايمان عبده عبدالجليل على ابوعبدهللا37526

130.5ايمان مصطفى مصطفى مصطفي العمروسى37527

91حسناء محمد عبدالواحد امين ميمون37528

75حنين عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز نعمةهللا37529

112رغده حسين محمد حسين عبدالعاطى37530

135.5ريهام صالح سعيد سعيد صوفان37531

116شروق شريف محمد علي ابوشريف37532

118شمس محمد محمد ابوزيد ابوزيد37533

121شيماء ابراهيم يوسف عبدالرحمن ابوريده37534

135عبير السيد محمد الباجورى37535

103غاده عبدالمجيد عبدهللا الوردانى37536

76فكيهه فتح هللا عبدالمنعم عابدين37537

136لبنى محمد شفيق ابوشريف37538

105منةهللا عبدالقوى يسيونى بسيونى العمروسى37539

55ميسون محمد عبدالوارث علي ابوعبدهللا37540

131 نانسى اسامه امين عبده ميمون37541
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73ندى هاشم احمد الفوال37542

134هبه محمد عبدالحميد احمد الهندى37543

99والء عباس عبدالغنى قطقاط37544

95والء محمد سعيد عبده ابوالغيط37545

64ابراهيم حمامه محمد خالف37546

64احمد ابراهيم رمضان ابوموافى37547

60احمد ماهر محمد عبدالحميد زايد37548

93احمد محمد احمدعبدالهادى عجيز37549

63احمد محمود حسن الفوال37550

77احمد مصطفى محمد سيد احمد حويره37551

74حازم بشير سعد صالح السايس37552

112خالد محمد محمد العباسى37553

74شريف سالمه منصور محمد منصور الفالح37554

70كامل ابراهيم ابراهيم عباس الدسوقي37555

120.5محمد اسماعيل سعد شاهين37556

85محمد حسنى شحاته عبدالفتاح الطويل37557

70محمد صبحى محمد نصار37558

91.5محمد طلعت حزم ابوشوشة37559

100محمد محمد بسيونى محمد نصار37560

76مصطفى الشحات احمد النحال37561

49.5ممدوح يوسف محمد احمد عابدين37562

75يوسف محمد فوزى ابوموافى37563

122.5االء شرف الدين على شرف الدين37564

116ايمان عبدالجليل فوزى ابوموافى37565

131.5حسناء حسن عبدالمجيد عاشور37566

118شاهندا وليد محمد عبدالفتاح ابوشاهين37567

63.5شهد محمد اسماعيل زايد37568

74عزيزة ايهاب عطيه االفندى37569

127غدير اشرف محمد ابوموافى37570

93محروسه عبدالحميد عبدالمولي محمد فوده37571

136مريم عفيفى بندارى مناع37572

135.5نجاة صالح رمضان فتح هللا ابوموافى37573

89.5نورهان ابراهيم محمد العباسى37574

88نورهان يوسف يوسف عابدين37575

68ابراهيم اشرف سميح برعاص37576

90ابراهيم الحاج عبدالعزيز عبدالواحد عتمان37577

88ابراهيم عبدالحميد جبر شحاته37578

106ابراهيم مبروك ابراهيم مرعى37579
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85احمد ابراهيم محمود عنتر37580

120.5احمد اسماعيل عبدالشكور عامر37581

117احمد السيد رفاعى المدهون37582

117.5احمد حسام الدين فضل حماد ابوبكر37583

120احمد رزق عبده عبداللطيف37584

68.5احمد سامى حسين برعاص37585

89احمد ظريف قطب البربرى37586

79احمد عادل عبدالجواد عطية37587

130.5احمد عبده عبدالحميد يوسف خير هللا37588

97احمد لبيب سعد مرعى37589

109احمد محمد سعيد سكيكر37590

85.5احمد محمد عبدهللا البشبيشى37591

97احمد محمد عبده مرعى37592

108احمد محمد عطا هللا بصلة37593

88احمد محمد محمد ابراهيم جاد37594

106اسالم سمير عبده عشوش37595

101اسالم فرج صالح بسيونى زهره37596

111اسالم محمد محمد يونس مرعى37597

96اسالم مسعد مسعد قريش37598

115بسام سعد سعيد سكيكر37599

80بهاء الدين محمد ابراهيم ابونمشة37600

54جابر عصام جابر االستمبولى37601

90حاتم مرضى محمد ابراهيم سلطان37602

59حمادة محمد مالك محمد عطية37603

76حماده فؤاد مراسى محمد الجندى37604

89رضا ابراهيم عبدهللا احمد الشيخ37605

96رضا بسيونى بسيونى المدهون37606

114.5سعد درويش عبدربه حمريط37607

45سعد زغلول بهى الدين المغربى37608

122سعد عالء عبدالصمد خير هللا37609

107سعيد محمد رشاد عبدالرحمن عتمان37610

79شوقى فياض صالح زهره37611

41صالح حسن اسماعيل حسن ابواسماعيل37612

97طارق محمد قيس عطا هللا37613

100طارق مصطفى محمد عبده الدعدر37614

100عاصم موسى محمد السيد على حسن37615

124.5عبدالعزيز اسامة عبدالعزيز مرعى37616

93عبدهللا سالمه عامر محمد37617
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75عبدالناصر القذافى جبر السلمونى37618

103عبده سامى عبدالمنعم قريش37619

95.5عدلى عدلى محمد عبداللطيف37620

128عطيه جميل عطيه السخينى37621

87على عبدالوكيل على المشد37622

62عمر محمد محمد سليمان المزين37623

63عمرو حازم مطاوع محمود37624

46فتحى عالء محمد ابوجبل37625

93ماهر طارق عاطف مرعى37626

35محمد ابراهيم عبدالعزيز عتمان37627

52محمد ابراهيم عبدهللا المكاوى37628

55محمد جابر محمد احمد حموده37629

134محمد ربيع محمد ابوربيع37630

138.5محمد سامى محمد البحيرى37631

65محمد سعد محمد محمد المدهون37632

118.5محمد سعيد محمد السعيد درويش37633

66.5محمد صبرى محمد سلطان37634

72محمد عبدالبديع محمد محمد المدهون37635

104محمد عبدالجواد عبداالعاطى محمد عطية37636

66محمد عبدهللا محمد شرارة37637

92محمد عبده عبدهللا عطيه37638

103محمد عطية عطية ابراهيم ابورجل37639

104محمد عالء محمد محمد الديب37640

51محمد علي محمد رمضان37641

79محمد عماد عبدالمنعم عبدالغنى مرزوق37642

50محمد محمد بغدادى البغدادى37643

63محمد محمد عبدالعزيز مرعى37644

45محمد محمد مبروك بصله37645

138محمد نادر حسن خليفة37646

96محمود احمد ابراهيم ابونمشة37647

50محمود سعد شوقى محمد ابوقوطه37648

110.5محمود صبرى اسماعيل عامر37649

82محمود عبده عبدالغفار ابوشبانه37650

66.5محمود محمد عيد عتمان37651

61محى ممتاز ابراهيم المدهون37652

60مصطفى عبدالرحيم فضل حماد ابوبكر37653

55مصطفى مسعد مصطفى سكيكر37654

56ممدوح احمد السيد المدهون37655
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109مهند يوسف عباس خليل37656

59نسيم السيد مسعود على البحيرى37657

114نصر نصر فتحى المدهون37658

46هشام سامى مغازى ابراهيم درويش37659

106يوسف ايمن عدلي عبداللطيف37660

94يوسف عبدالباسط باهى عطيه37661

95احسان صابر محمد جاد37662

102اسراء ابراهيم راغب الشاطر37663

137اسراء حازم محمد باتع مرعى37664

77اسراء على اسماعيل منيسى37665

99اسراء هانى محمد احمد ثابت37666

96اسماء حماده سعد ابوشبانه37667

102.5اسماء عبدالمنعم شحاته دياب37668

89اسماء عنتر نعمان شعبان37669

103اسماء محى ابراهيم كمال المدهون37670

117اسماء نعمة هللا محروس عتمان37671

87االء حمدي محمد مصطفى ابوشبانه37672

95االء رجب ابراهيم محمود سليمان37673

133االء محمد بيومي مرعي37674

113الهام سليم رجب عبدالجواد37675

133.5امنيه تكال عبده عبداللطيف37676

137امنيه محمد ابراهيم ابونمشه37677

96ايمان على على طه37678

120ايمان كامل كمال كامل خير هللا37679

92ايمان محمد محمد محمد بركات37680

133.5ايه الشحات على مرسي سعد37681

90ايه سمير محمد محمد سالم37682

97.5ايه عباس محمد محمود37683

124.5ايه على كمال الصعيدي37684

81ايه مجدى عبدالظاهر سعد خيرهللا37685

127ايه محمد محمد مسعد البحيرى37686

123.5ايه مسعد ممدوح محمد ابوشبانه37687

98بسمله ايهاب ابراهيم بالل37688

125بسمله بشير عبدالفصيح خليفه37689

122.5بسمه اسعد السعيد درويش37690

136تسنيم محمد محمود فتحي مرزوق37691

130جهاد ابراهيم حسن رخا37692

136حليمه فاروق ابراهيم عبدالجواد37693
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116.5حنين حامد عبدالحى عبدالمجيد ابوعقاده37694

126داليا حسام طه ابواسماعيل37695

103.5داليا صالح عزت درغام العسكرى37696

102.5دعاء عبدهللا على زياده37697

104دنيا السيد ابراهيم سليمان37698

121دينا رمزي مختار علي المعداوي37699

104.5دينا عطيه على نور الدين المعداوى37700

75دينا وفدى محمد عبداللطيف37701

96رؤياء حسان خليل بصله37702

135رحمه محمد شلبى ابراهيم خليفه37703

79رواء حسام محمد مرعى37704

92ريهام شحاته مهني محمد صالح37705

133ريهام على رجب عبدالرحمن عبدالجواد37706

115ريهام محمد مسعد المدهون37707

107.5سارا حسن حسن السيد البدوى37708

89سارة سعد عبدالمجيد سعد خليفه37709

109ساره محمد محمد عطية37710

107سالى السعودى ابوزيد عبداللطيف37711

122.5سماء محمد يوسف عبدالسالم نصير37712

60سماح سعد منسى مرسال37713

110سماح محمد ابصيرى الجندى37714

76سمر سعيد عوض شحاته37715

133سناء العربى محمود ابراهيم شحاته37716

136سوسن عبدالستار عبدالموجود العباسى37717

107.5شريفه محمود احمد محمود عطيه37718

135شمس محمد فرج مرسي المزين37719

128شيماء ريان سعد ابوالمكارم الشاش37720

126شيماء عادل سميح حسين برعاص37721

109شيماء عبدالناصر عبدالسالم يوسف نصير37722

129شيماء مسعد رجب محمد ابوسريع37723

132.5صابرين ضاحي راشد سعد سعيد37724

84عزه عبدالستار عبدالحفيظ عتمان37725

105عزه عبدهللا على ابوراجح37726

112عال رمضان رمضان الدسوقى37727

107فاطمه هشام صبرى الفرماوي سليمان37728

86لمياء اسعد نصر هللا البحيرى37729

112مروه محمد مسعود قريش37730

104مريم سامى كامل الدناصورى37731
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101منار الشحات كرم عنتر37732

79منار عالء ابراهيم الدسوقى37733

118منار مامون ابراهيم مغازى درويش37734

122منار وجيه فؤاد درويش37735

124.5منه هللا محمد رشدى المدهون37736

97مى ماهر مصطفى سعد37737

124نجاة سليم على عبدالقادر المدهون37738

125.5نجوى سعد عبدهللا خليفه37739

128.5نداء نصر فتحى المدهون37740

126.5ندى اسامه رفيق البحيري37741

113.5نسمه على ابوالمجد محمد طايع37742

79نور رشاد مرسال مرسال37743

132نوران عبدالوهاب عبدالحميد درويش37744

124نورهان عبدالحميد ابراهيم مرعى37745

113نورهان محمد محمد عبدالواحد عتمان37746

118نيره عسران عبدالحميد المدهون37747

99هبه الظريف الظريف المدهون37748

86هبه حمدان احمد خليفه37749

73هدى مصطفى مصطفى العباسى37750

98هدير وحيد ممدوح على الجندى37751

59.5وديان صقر محمد محمد المدهون37752

90.5يارا عرفات انيس السخينى37753

80ياسمين بالل وحيد ابراهيم الدناصورى37754

130ياسمين عبود عبده عبدالواحد شعيشع37755

94ياسمين محمد متولى محمد المالح37756

106احمد جمعة محى بهنسي العباسى37757

49.5احمد عبدالوكيل عبدالجليل ابوعبدهللا37758

58احمد محمد احمد العباسى37759

57احمد محمد ظريف ابراهيم شلبى37760

139احمد محمد فهمى ابوشبانة37761

29احمد محمد نظيم خليل37762

54.5ايمن مبروك محمد غازى37763

115.5سامح عماد ابراهيم ابراهيم اغا37764

55سعد قطب محمد الدسوقى37765

22.5صالح عيد ابوزيد الجمال37766

90.5صالح فرحات خميس باشا37767

19.5عبدالحميد عصام عبدالحميد العباسى37768

110عبدهللا سعد رمضان زيادة37769
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60عبدالمنعم رمضان رمضان زيادة37770

48عبده حافظ مسعد الطويلة37771

51عزت نسيم حسن الدسوقى37772

40عمر العربى جبر البغدادى37773

46عمر محمد مهدى عبيد37774

13.5فيروز حموده فيروز محمد الجمال37775

22.5كمال خيرى فوزى خيرهللا37776

12.5محمد احمد فتح هللا الطباخ37777

14.5محمد الروينى خضر ابولبن37778

92.5محمد حسين فهمى  محمد ابوشبانة37779

28محمد رشدى عبدالهادى شلبى37780

26محمد شحاته فوزى شحاته العش37781

101محمد شلبى يوسف خيرهللا37782

18محمد عماد رزق هللا ابوعيسى37783

19محمد محمد فكرى ابولبن37784

92محمد محمد مندوه شلبى37785

84محمد هشام عبدالمعطى ابولبن37786

78محمد هيثم محمد خيرهللا37787

121محمد يحى فتح هللا العباسى37788

33محمود عبدالباسط عبدالرافع عبيد37789

28محمود عبدالعزيز عبدالعزيز طه37790

27.5مدحت عبده فكرى ابولبن37791

38مصطفى ادهم امين هيكل37792

41مهدى ايمن مهدى عبدالمقصود الدسوقى37793

21.5ابتسام عوض مهنى ابومنصورة37794

99اسراء حمدى محمد الطباخ37795

0اسراء صبرى خميس عشوش37796

51.5اسماء عبدهللا صابر الجمال37797

42االء كامل محمد شلبى37798

42ايات جابر ابراهيم طه37799

113ايمان احمد فتح هللا عبدالجواد37800

118.5ايمان بسيونى عبدالحميد شلبى37801

74ايمان بسيونى يوسف خيرهللا37802

51ايمان خميس عبدهللا النجار37803

101ايمان محمد عاطف باتع الطويلة37804

0ايمان محمد كمال ابراهيم العباسى37805

61ايه خالد عبدالعزيز غازى37806

32بسنت عبدالوكيل محمد يسن37807
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95جيهان بدوى صبحى البدوى37808

71جيهان محمد محمد سيد المشد37809

87دعاء خيرى درويش الطويلة37810

0دينا احمد الباتع الطويلة37811

74.5رانيا محمد زكريا حجازى37812

87.5رحمة عبدالرحمن محمد العباسى37813

104رفيدة عبدهللا محمد عبدالعال ابوشبانة37814

108رنا رضا عزات الزعيقى37815

86رواء خليل محمد ابراهيم خليل37816

103روان عبده عبدالرشيد غازى37817

43.5سارة عنانى عبده الدسوقى37818

84سمر كامل محمد شلبى37819

104.5سندس رشاد عبدالحميد اغا37820

0سوزان السيد محمد موسى37821

112شاهندة احمد زكريا حجازى37822

57شرين حمودة الظريف احمد العباسى37823

59شرين محمد محمد عبدالحليم ابوشبانة37824

131.5شيماء اسامه عنتر خيرهللا37825

99عال فتح هللا شحاته الزعيقى37826

0غادة عبده على خيرهللا37827

111فاطمة عزت حماد سعيد37828

0فاطمه رمضان على طه37829

35منار صبرى صابر الجمال37830

110منار محمد فهمى عبدالجواد37831

41منى المغازى جمعة مغازي يس37832

96.5مى محمد محمد محمد شلبى37833

41نجالء زيدان معوض فرج هللا37834

121نجوى محمد عبدالفتاح عبده37835

66ندى سعد نظيم خليل37836

115.5نرمين عمادالدين محمد شلبى37837

53نسمة ايهاب صالح حماد ابوبكر37838

0نوره عصام رمضان الدسوقى37839

0نورهان محمد محمود سراج37840

108هاجر فايز يوسف ابراهيم ابوراجح37841

0هالة محفوظ محمد رمضان37842

108هدى مدحت ممدوح خيرهللا37843

0وفاء سعيد محمد ابراهيم البدوى37844

61ياسمين طلعت عبدالحى حسن شلبى37845
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103.5احمد احمد فتح هللا ابوهيكل37846

112.5احمد سمير طاهر ابوعقاده37847

109احمد شحاته ابراهيم عطية37848

110احمد عبدهللا عطيةعبدالقادر ابوعقادة37849

108احمد عصام فضل الجالي37850

95جمعه جابر صالح ابوصالح37851

131حماده عبدالحميد عبدالحميد ابوزايد37852

86.5حماده على على رحيم جبل37853

106.5شادي عصام عبدالوكيل محمد ابوفرج37854

75صالح فياض صالح زهرة37855

99طارق محمد بسيونى دياب37856

123.5عبدالقادر فتح هللا مختار ابوجبل37857

90.5عبدهللا مبروك على ابوزيد37858

122.5عبدهللا محمد عبدالمولي احمد حامد37859

97عبده سمير عبدالجليل ابوعقاده37860

103عالء السعيد عبدالمجيد السعيد37861

86.5على على مصرى الجالى37862

103عماد سلومه عبدالمنعم رجب37863

99.5عمر عبدهللا بخاطره جبريل37864

118.5عمر عطية مطراوي ابوعقادة37865

85.5عمرو درغام ابراهيم ابوسعد37866

105فاضل فضل محمد رجب الجالي37867

94قدرى صبرى عيد ابوصالح37868

91كريم عبيد عبدالعزيز ابوجمعه37869

87ماجد انور اسماعيل عطية ابوعقاده37870

102مامون على محمد ابوسعد37871

131.5محمد بكر بكر بكر ابوزايد37872

126.5محمد حمدى محمود ابوعقاده37873

90محمد طارق محمد رياض ابوسلومة37874

100محمد عبدهللا بخاطره عبدالعظيم37875

113محمد عبيد السيد ابوحليمة37876

110محمد على هللا مهدى عبدالعزيز درويش37877

85محمد محمد طاهر عبدالمجيد37878

86.5محمد منشاوى شحاته ابوعقادة37879

110محمد يوسف محمد يوسف غنيم37880

55.5منصور مدحت لملوم سعد ابوزايد37881

109اسراء عصفور انور ابوصالح37882

127.5اسماء جابر سعد عطية37883
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104امل محمد غريب محمد ابوعقاده37884

125اميرة اسماعيل عبدالكريم ابوزايد37885

103.5اميره عيسى باتع  عبدالواحد ابوزايد37886

118اميمة مسعود زايد بكر ابوزايد37887

126.5امينة محمد مختار ابوجبل37888

120ايمان اسماعيل اسماعيل فايد37889

128ايمان عزت رزق هللا علي ابوزيد37890

106.5بسنت فهيم عبدالسالم عبدالعزيز فرج37891

108حجازيه سعد سعد عبدالجواد37892

116داليا محمد ابوزيد محمد عبدالجواد37893

121.5دعاء سامى يونس درويش37894

101.5دينا محمد على منصور الشاذلى37895

118رحاب رجب عبدالعزيز شحاته37896

113زاهية جابر ابوعقاده جابر ابوعقاده37897

96سارة جمال رايق رشوان ابوزايد37898

92سارة نادر فرج هللا محمد ابوعقادة37899

100سحر ابراهيم مكاوى عطية ابوحسن37900

84سحر فتحي علوان فتحي شعيشع37901

110سمر مصطفي يونس ابوفرج37902

110شرين محمد عبدهللا محمد برعاص37903

90عبير عامر السيد عبدالجواد37904

84فاطمة سعيد سعيد نصار37905

88قمر عبدهللا عبدالعزيز ابوجمعه37906

120لمياء محمد عبدالحميد ا حمد حماد37907

92منار عبدالقادر عطية عبدالقادر هنداوى37908

129.5منال السيد مامون محمد بدوى37909

111نداء هاشم محمد سليمان37910

120نرمين اشرف السيد على مبارك37911

103نسمة السعيد سليمان فرج ابوعقادة37912

96.5نوال الزينى فرج هللا ابوزايد37913

84نورهان غريب عيد محمد صالح37914

74نورين محمد عبدالكريم ابوزيد37915

82هبه مناع ابوعقاده ابوعقاده37916

115وردة حسان كامل عطية37917

0وفاء عبدالعظيم جمعه جبريل السعداوى37918

95ابراهيم احمد كمال خطاب احمد شلبي37919

90ابراهيم السيد عبدالمنعم محمد جوده37920

110ابراهيم سامى ابوزيد سعيد37921
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98.5ابراهيم عادل سميح يوسف37922

106.5احمد اشرف ماهر الدناصوري37923

86احمد الشحات محمد عناني الساسي37924

100احمد سعيد عبدالصمد ابوسليم37925

100احمد على سعد البغدادى37926

93احمد مجدي حافظ مندور صقر37927

95احمد محمد عبدالسالم عيد37928

106احمد نسيم عبده مصطفي خميس37929

103اسامه مجدى محمد عبدالمنعم زهره37930

100اسالم السيد عبدهللا سالمه37931

98اسالم حامد امين حامدعيد37932

78اسالم سيد محمد عجالن37933

86اسالم عبداللطيف رزق نصر37934

104اسالم محمد عبدالعليم نصر37935

85اسالم محمد عبدالغنى عبدالجليل البدوى37936

78اسماعيل ابراهيم محمد محمد الفوى37937

105السعيد غانم السعيد عبدهللا خميس37938

82السيد حمدان محمد حمدان37939

88امير حمدي عزيزالدين مندورصقر37940

83تامر مصطفى احمد يوسف ابوسليم37941

110.5جالل محمد محمد مصطفى ابوحجازى37942

111.5جمال سعد قناوى الشناوى الدناصورى37943

101.5حامد السيد حامد محمود عبده37944

90.5حسام راشد السعيد عبدهللا خميس37945

99حسام سعد هللا محمد زهره37946

97.5حماده ابراهيم رشدي السعيدعطيه37947

111حماده عبده ابراهيم معوض البرعى37948

92حماده عالء محمد عبدالخالق المعداوى37949

93سعد حمدان محمد حمدان37950

81شهاب الشحات عبدالعزيز درويش37951

82عادل سعد عطيه عبدالمطلب عبدهللا37952

77عبدالبارى عادل كمال عبدالسالم ابوركبه37953

98عبدالحميد عنتر حلمى الدناصورى37954

83.5عبدالعظيم على عبدالحميد ابراهيم ابوخوخه37955

72عوض محمود على عبدالمنعم عشيبه37956

59كمال عصام كمال ابوركبه37957

72مجدى السيد محمد النداف37958

52محمد اشرف محمد محمد كشك37959
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133.5محمد الشحات صقرعبدالحى صقر37960

74محمد الشحات عبدالونيس درويش37961

86محمد امجد محمد شلبى37962

100محمد سامى عبدالعليم خميس37963

78محمد صالح محمد على عيد37964

78محمد طلبه محمد عبدالخالق37965

108محمد عبدالجواد زغلول عيد37966

93محمد مرشدي عبالكريم البغدادي37967

80محمد نسيم محمد بكر صقر37968

74محمود جابر رمضان محمد ابراهيم37969

95محمود جالل معوض البرعى37970

70محمود سعيد عبدالحميد عبدالهادي زقيزق37971

72محمود عبدالحميد محمد عبدالحميد احمد37972

102محمود عبدهللا محمود عبدهللا خميس37973

86محمود محمد باهى عبدالقوي فرج37974

85محمود يحى مرعى نصر37975

79مصطفى محمد احمد عابدين37976

105هانى محمد صبحى حافظ قدره37977

96يوسف السيد عيسى حيدر الدناصورى37978

78يوسف سعد سعد البغدادى37979

88احالم عاطف محمد محمد ابوخليل37980

89اسراء الشحات قنديل قنديل37981

129اسراء سعد عبدالنور زهره37982

118اسراء مهران شوقى نصر37983

85اسماء جابر عطيه جابر درويش37984

134اسماء شلبى عبدالخالق بدوى37985

138االء مصطفى وحيد ابراهيم الدناصورى37986

62امال السيد محمد السيد البدوي37987

73امنه عبدالوهاب السعيد عبدهللا خميس37988

121اموره ضاحي فتح الرحمن بلتاجي صقر37989

100اميرة محمد بسيونى البغدادى37990

77اميره عاطف محمد محمد ابوخليل37991

95اميره عاطف محمود فهيم البغدادى37992

78اميره محروس فتح هللا عيد37993

78امينه مختار صبرة منصور الشاذلى37994

68انتصار صبري محمد عبدالرحمن عبدة37995

75ايمان ابراهيم عبدالعاطى جوده37996

122.5ايمان السعيد احمد رزق نصر37997
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133ايمان حمام رشاد سعد37998

55ايمان عبده كامل الدناصورى37999

105ايمان معوض مصطفى فرج38000

97ايناس محمد بسيونى عبدالمطلب38001

109ايه ابراهيم نظير البلط38002

83ايه السيد على هريدى38003

105ايه الوردانى حمام ابواليزيد شعيشع38004

98ايه ايهاب بليغ الدناصورى38005

76ايه رشاد حيدر الدناصورى38006

98ايه محمد سعد حسن الجمال38007

124حبيبه طاهر محمود احمد المال38008

75حنان السعيد رشدى عطيه38009

98حنان فرج حسين ابوفرج38010

137.5حنين على عبدالغفار ابواليزيد شعيشع38011

66حياه عادل كرم عيسوي بدوي38012

78خديجه هليل عبدالحق الدناصورى38013

87داليا رضا اسماعيل شاهين38014

103.5داليا عبده يحى المعداوى38015

103دعاء على ابراهيم محمد نصر38016

91دنيا عبدالقادر عبدالمبارك عبده38017

131.5دنيا مجدى محمد عبدالمنعم زهره38018

50دنيا هشام على عوض ابوسليم38019

76دينا محمد على فتح هللا سعد38020

80راضين حمدان محمد البحيرى38021

65رانيا فرج مختار حسن شمس الدين38022

63رانيا محمد مرشدى محمد خميس38023

106.5رشا عبدالمنعم احمد محمد الجندى38024

110.5روحيه محمد رشاد سعد38025

81زينب حمدان محمد البحيرى38026

47ساره ابوالسعود راجح ابوالفتوح البغدادي38027

115سحر السعيد مطاوع عبدالونيس صقر38028

120سحر رفيق عبدالصمد ابوسليم38029

128.5شرين عبدالمطلب مصطفى البغدادى38030

129شهد نبيل على على المعداوى38031

83شيماء السعيد جالل معوض البرعى38032

115.5شيماء جالل فؤاد محمد المعداوى38033

84شيماء حسن محمد الشاذلى38034

119.5شيماء سعد سعد شرف نصر38035
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58شيماء عيسى امين سعد38036

77صفاء عبدالعاطي محب الشاشي38037

123.5صفاء مناع جاد حسن البغدادى38038

108عبير محمود احمد سالم38039

99غاده السيد مصطفى ابوسليم38040

81فاطمه حمدى مصطفى على ابوسليم38041

82فاطمه سعيد سعد سعد خالف38042

92فاطمه فرج بركات على عبدالجواد38043

94فاطمه محمد عبدالحميد عباس38044

88فاطمه محمد عبدالسالم زهره38045

131.5فاطمه محمد عبدالهادى الشيخ38046

91لمياء مناع كمال ابوالفتوح زهره38047

116لوزه بسيونى محمد سعد38048

83ليلى صالح بسيونى البغدادى38049

80مرفت عزت عرفان راشد البغدادى38050

82ملك سالمة رفعت هاللى38051

128.5منار خالد عبدالحميد عبدالحليم سعد38052

107منار عصام فيصل محمد بدوى38053

128.5منار ميمى احمد عنانى الديب38054

99منه ماهر احمد ابراهيم رضوان38055

96منى عادل باهى زهره38056

97نجالء سعد عبدهللا محمد سالمه38057

97ندا احمد طلعت رزق هللا ابوجمعه38058

120ندى السيد عبدالغفار ابواليزيد شعيشع38059

85ندى جمعه صالح الدناصورى38060

127ندى عالء على جبر الجزار38061

111ندى محمود راغب الشاش38062

120ندى نزيه رزق عبدالدايم38063

70نسمه فرج مختار حسن شمس الدين38064

59نسيمه عبداللطيف بركات على عبدالجواد38065

108نها ناصر طاهر عبده38066

64نهاد ثروت عبدالمنعم مصطفى البغدادى38067

107نهله جوده عبدالغنى عبدالغنى مبارك38068

59نورا اسماعيل عبدالحميد عطيه38069

72نورهان الشحات عبدالحارث البغدادى38070

85نورهان حمدان ابوبكر صقر38071

125نورهان صبرى عرفه عبدالحميد المعداوى38072

139هدى همام راشد سعد38073
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110هناء حمام حنفى الشيخ38074

87هويدا راشد سعد عبدالوهاب المعداوى38075

83هيام محمد رجب ابوسريع38076

111وصفه مصطفى ابوزيد مصطفى الدسوقى38077

111.5ياسمين محمود خيرى بدوى38078

97.5احمد ابراهيم السيد السيد تركى38079

100احمد السيد صبحى عبده النجار38080

95احمد جمعه محمد موسى عبده38081

105.5احمد دياب رمضان عبده البرجيسى38082

118.5احمد رمزى عباس على موسى38083

106احمد عبدالعظيم محمد عبده الفقى38084

109احمد عطا على محمد شاهين38085

88احمد عليوه الطنطاوى السيد مرشدى38086

101احمد قاسم عبدالغني عبدالرحمن38087

109احمد ماهر ابراهيم عبدالمنعم بسيونى38088

115احمد نصر البواب حموده38089

80اسعد الشبراوى مسعد الصاوى38090

84ايمن يوسف محمود العيسوى محمود38091

105.5حازم محمد محمد عبدالمجيد بصله38092

116.5حماده فراج زهران محمد حموده38093

92زياد محمد سعد محمد ابوشنب38094

85سالم بالل سالم عطيه يوسف38095

72.5عصام رمضان سعيد احمد رزق38096

88عالء احمد حلمى احمدعبدالجواد38097

100.5عالء محمد محمد احمد تركى38098

87على ابراهيم ابراهيم بسيونى شاهين38099

83عمر فيصل محمد احمد محمد38100

104عمر محمد حسنين ابوشاهين38101

87عمرو يوسف محمد العيسوى محمود38102

100كامل ايمن السيد حموده38103

119محمد ابوبكر ابوزيد عبدالحفيظ38104

93محمد احمد محمد احمد تركى38105

109محمد بسيونى عطيه بسيونى الغلس38106

121محمد حسن حامد حسن المرشدى38107

97محمد رضا فيصل عبدالفتاح البشبيشى38108

112محمد سعد على علي سالم38109

106محمد عبدالمنعم ابراهيم بسيونى38110

118محمد على حسن على ابوخديجه38111
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122.5محمد فهيم فرحات بركات مسلم38112

116محمد ياسر محمد محمد النجار38113

112محمود حسونه محمد عمرالعربى38114

108محمود سامي محمد عبدالعزيز عمران38115

109محمود عبدالمجيد سالم عطيه محمد38116

93مصطفى سعيد فرحات مسلم38117

98اسماء السعداوى محمداحمد سالم38118

124.5امانى محمد احمد احمد منصور38119

123امانى نصر نصر حسن الرفاعى38120

120.5امل ربيع السيد جمعه المسلمانى38121

106.5امل محمود احمد جعفر38122

90اميره اشرف احمد مختار سلطان38123

88اميره ايمن سعد حسن فرج38124

94ايمان منصور ممدوح احمدحسن38125

131.5ايه سعد البواب عبدالحميد حموده38126

107حسناء حسام ابراهيم محمد الصاوى38127

94.5دينا عوض عبدالحليم عبدالحليم الرفاعى38128

99رحمه ابراهيم ابراهيم شحاته البرادعى38129

92رحمه حسنى احمد محمد عبده38130

102.5زينب كريم عبدالمجيد بسيونى38131

122صباح اسامه فتحى فتحى المرشدى38132

139عبير عبدالقادر عبدالغنى عبدالرحمن محمد38133

111فاطمه مصطفى محمد محمد بسيونى38134

88فريده بالل صالح حسن ابوالسعود38135

85كريمه الحاج على ابراهيم عبيه38136

107ليلى لبيب سعد لبيب محمود38137

136.5مريم انور محمد لبيب المصري38138

104مريم محمد على السيدعبده38139

135ملك سعيد عبدالحليم الرفاعى38140

129ميار راشد توفيق الشنب38141

118.5نانسى محمد محمد بهنسى38142

132نهال عاصم عبدالقتاح محمد الجمال38143

101نورهان انور مهنى انور حموده38144

104هاجر محمد احمد اسماعيل الفرسكورى38145

72هدى اشرف محمد خميس فرج38146

137.5همسه عبداللطيف نعيم الرفاعى38147

90.5هيام مرزوق عبدالدايم عبدهللا38148

106يارا فرج بدران سالم38149



كفرالشيخ1/27/2020

Page 991

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

104ياسمين ربيع محمد يوسف عبدالخالق38150

95ياسمين على احمد احمد منصورحسن38151

75احمد عبدالعزيز قرمان محمد عجيز38152

70احمد عبدالفتاح محمد ابراهيم38153

95احمد محمد على محمد نوفل38154

87الحسن احمد محمود محمد شرف الدين38155

89.5امير محمد سعد اسماعيل البصال38156

111.5انس محمد محمد احمد جاب هللا38157

72جمال سعيد مختار محمد الفالح38158

77حسن محمد حلمى محمد رزق38159

96سعيد اسعد حسين محمدعجيز38160

90سعيد محمد حلمى محمد رزق38161

127صالح ابراهيم قنعان عبده قرمان38162

98.5عبده محمد محروس عبداللطيف شلبى38163

83محمد احمد ابراهيم يونس جاب هللا38164

71محمد صالح سليم محمد تركى38165

113محمد عبدالقادر محمد عبدالفتاح38166

92محمد عرفة عبدالوكيل رفاعى شخلوت38167

96محمد محمد منصور مصطفى اليسير38168

57محمد مصطفى حسين عجيز38169

76محمد ناصر محمد ابوالمكارم عجيز38170

91نادر السيد محمد علوان المسلمانى38171

87نوفل السيد على محمد نوفل38172

135.5ابتسام عصام محمد محمد منيسى38173

122اسراء رمضان غريب محمد رزق38174

103اسراء سعيد سليم عبدالوهاب ابوشحاته38175

72اسراء عبدالعزيز سعد البدوي38176

136.5اسراء محمود سعد محمد شرف الدين38177

111اسماء احمد انور النملى38178

139.5االء محمد احمد جابر حيدر38179

80اية قاسم عمر محمد بسيونى38180

105اية محمد رضوان احمد الردينى38181

89ايمان احمد حلمى محمد رزق38182

82ايمان عاطف سليم ابوشحاته38183

91حسناء يحيى عبدالعال سعيد38184

104داليا ابراهيم سعد ابراهيم قنديل38185

105دعاء حسين حسين محمد قطقاط38186

129رابحة محمد عبدالحميد نصر القلشانى38187
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124رحمة عبدالوكيل عبدالوكبل عريف38188

131.5ريماس محمد بيومى محمد غانم38189

134سارة محمد احمد محمد رزق38190

123.5سارة محمود ابوالعزم سالم38191

136.5سلمى محمد سعد عبدالعزيز البدوى38192

82سماح عمر مسعد حسين المرشدى38193

119شبماء ياسر محمد محمد جاب هللا38194

76شيماء محمد محمد احمد اليسير38195

91علياء غريب احمد محمود رزق38196

123علياء مصطفى محفوظ الجمال38197

101منال محمد عبدالحارث عبدهللا النملى38198

134.5منى ابراهيم محمد احمد تركى38199

64منى نصر منصور محمد حيدر38200

80مى شحاته شحاته صابر عجيز38201

45نسمة مسعد اسماعيل نعمان عريف38202

138نورهان محمد احمد محمد قطب رزق38203

132يمنى محمد سعد شرف الدين38204

97احمد خالد عبدالعليم حسن عاشور38205

64احمد سماره عطيه سعد عياد38206

114.5جالل محمد جالل كشك38207

84سعيد عماد بدر محمد بدر38208

92عبدالمطلب فتحي عبدالمطلب عاشور38209

55عبده فتحى عبدالفتاح محمد احمد38210

85عماد محمد فوزي عبدالعليم عاشور38211

123عمر احمد على على جرانه38212

79عمر فتح هللا عباس السركسي38213

77.5محمد عبدالرشيد محمد سيداحمد عياد38214

98.5محمد على محمد محمود ابوخاطر38215

69محمد مبروك محمد عطيه ابوقوطه38216

67محمد هشام عبدالفتاح محمد حسن38217

58.5محمود اشرف عبدالعليم سيد احمد عياد38218

71.5محمود فرج محمود عباس الدسوقي38219

91.5ممدوح عبدالخالق عبدالحكيم كشك38220

89نبيل جميل محمد محمد حسن38221

79.5نور الدين عالء محمد عبيه38222

89يوسف حسين محمد حسن الطويل38223

92اسراء جالل محمد محمد حسن38224

91اسماء سعيد سيد احمد الشناوي38225
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87اسماء عبدهللا محمدعبدهللا السركسى38226

109االء جالل محمد محمد حسن38227

124اماني محمود محمود حسن عاشور38228

87امل زايد ابراهيم حسن38229

97ايمان شريف عبدالمطلب عبدالعزيز منتصر38230

72ايناس عالء مهدى عاشور38231

71بسنت السيد محمد محمد منتصر38232

110بسنت محمد ابوالعزم مصباح بهنسى38233

101حنان محمد صبحي االسكندراني38234

131حنين ابوالنضر عباس الشركسى38235

101.5خلود خالد عيد ابوموافى38236

83دينا سعيد عبدالحميد محمد عياد38237

86ريهام جبر محمد عبداللطيف حسن38238

81سهير شعبان عبدالحميد كشك38239

109كريمة محمد اسماعيل غانم38240

105لمياء محمد سعد عبده عياد38241

99منى اشرف محمد فوده38242

85.5منى جمال عبدالعليم الفوى38243

80نانسي السيد محمد ابوشنب38244

80نشوى سعد محمد سعد عياد38245

105هايدى السباعى لطفى على السركسى38246

129يسرا محمود احمد خالف38247

130احمد خالد احمد عيد محمد صقر38248

70احمد عبدالعزيز عبدالوكيل تركي38249

50اسماعيل محمد اسماعيل فتح هللا الفص38250

65السيد باسم السيد مصطفى صقر38251

40درويش سعيد عبدالموجود عجالن38252

34سعيد عبدالمنعم عبدالمنعم البمبى38253

127شريف عبده درويش الفار38254

49عادل عبدالكريم عشماوى محمد صقر38255

43على السيد احمد عجوز38256

119عمر محمد درويش محمود الفار38257

96عمرو محمد سعد محمد تركي38258

25فهمى محمد شعبان جرانه38259

128.5كريم محمد موسى طوى مالك38260

78محمد سامح محمد حسنين محمد الصعيدى38261

39محمد عبده عبده عبده محمد ابوحجازى38262

65محمد على ابراهيم وهبه ابوشحاته38263
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38محمد مصطفى السعيد ابوشحاته38264

58محمود فهيم محمد حسن ابوحبشى38265

124.5محمود محمد عبده احمد حسين الساعى38266

73اسراء صبحى شفيق على البمبى38267

88اسماء عباس محمد حسين الساعى38268

71اسماء عطية محمد ابوزيد البمبى38269

41اسماء على على السيد البنبى38270

35االء هانى صالح صالح عجالن38271

88امل محمد جمعه محمد الخلعى فايد38272

52ايمان على محمد حسن الساعى38273

120.5ايه حسن فرج خفاجى38274

53ايه رضا سميح سميح محمد الساعى38275

96ايه يسرى عبدالسالم حجازى38276

77حنان كمال عبدالحميد عترو س38277

60رويدا محمد عبدالعال عبدهللا سعيد38278

104سماح عادل محمد حسن حماده38279

62فاطمة عادل محمود محمد عمر38280

89فرحة السيد محمد دياب38281

73منال بدر الباتع محمود جعاره38282

76منال طلعت السيد عبدالعزيز ابوشحاته38283

48منةهللا حسن على السيد عطيه البمبى38284

79منى محمد محمد ابوزيد البمبى38285

33مى محمد محمد عبدالرحمن جوده38286

44نسمة احمد محمد العجوانى38287

46نشوى محمد شعبان محمد جرانة38288

58نورهان احمد ابراهيم عبدالرحمن جابر38289

70نورهان احمد ابراهيم عبده شحاته38290

72.5نيره عبده هاشم احمد صقر38291

65نيره محمد شوقى بهنسى38292

56.5هاجر السعيد ابوالمعاطي محمد البالصي38293

19ابراهيم عبدالسالم سيفه جبريل38294

35ابوالعز محمد حبشى خليل ابوخليل38295

54احمد خليل ابراهيم اسماعيل ابوخليل38296

75احمد سعد شحاته هليل38297

85.5احمد عبده فرج هللا السيد جبريل38298

56احمد نبيل محمد عبدالمنعم ابوعيد38299

38اسامه نصر محمد فرج جمعه38300

74.5اشرف عبدالونيس عبدالونيس بكر ابوبكربكر38301
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67ايمن بدران شحاته محمد السلهبى38302

92ايهاب عبدالمقصود سلومه ابراهيم جبريل38303

80بركات احمد محمد بركات38304

68حازم عبدالحليم منشاوى جبر البدوى38305

60حازم عبيد عبيد ابويونس38306

76خميس عطيه عبدالمعطى ابوزيد38307

48رمضان عبدالنبى رمضان جبريل38308

97.5سعد اسماعيل محمد سعد دياب38309

48.5سعد محمد شحاته فتوح هليل38310

48سلومه  عبدالعزيز  عبدالسميع  جبريل38311

35سليمان رزق هللا السيد فتوح جبريل38312

34عادل جمعه على جبريل38313

31عبدالجليل محمد محمد السيد جبريل38314

54عبدالحليم نبيل عبدالحليم البدوى38315

37عبدالصادق ماهر عبدالصادق سليمان38316

26عبدالفتاح محمد جمعه المرشدى38317

61عزوز جبريل عزوز عبدالحميد جبريل38318

61عالء  شحاته  رياض السيد  رحيم 38319

82على محمد ابراهيم عبده ابواسماعيل38320

61عمر جبر جبر محمد ابوجبر38321

60.5عمرو صبره على ابوجمعه ابومندور38322

73.5عمرو عبدالوكيل على جبريل38323

105فارس سعد عزيز دياب38324

81محمد اسالم محمد بكر جبريل38325

65محمد السيد محمد ابوالنضر الشباسى38326

56محمد بسيونى عطيه بسيونى ابوخليل38327

34محمد ثروت جبر على حموده على38328

37محمد جمعه محمد محجوب محمد رحيم جبريل38329

106محمد صبحى حميده سلومه جبريل38330

61محمد عادل فتوح هليل جبريل38331

49.5محمد عبدالرحمن عامرابوزيد عامر38332

89محمد عبدالعظيم السيد خميس جبريل38333

71محمود جبر على عبدالعال على38334

73محمود غريب قاسم غريب ابوعيسى38335

110مروان سعد محمد محمد محمد مصطفى البحيرى38336

71مصطفى امين امين غيطانى38337

43نبيل راشد على ابوجمعه ابومندور38338

57هشام خالد بريك ابوخليل38339
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26وائل نصر محمد  فرج جمعه38340

43ياسر محمد عبدالمقصود عطيه ابوحموده38341

81ابتسام السعيد الشافعى ابواسماعيل38342

78.5ازهار عطا هللا عبدالمنعم عيسى38343

99امل محمد خليفه ابوعيد38344

107.5انجى نايف محمد محمد مسلم38345

105ايناس على عبدالونيس على جبريل38346

92ايه عصام محمد عبدهللا يوسف38347

84داليا ابراهيم جبر ابراهيم ابوعلوه38348

62دعاء على محمد عبدالمنعم ابوعيد38349

55دنيا صبحى مطراوى جابر ابوعيد38350

113رحمه السيد محمد عيسى عطاهللا38351

56سلوى رمضان شرهان محمد ابوعاصى38352

98كريمه راشد قاسم غريب ابوعيسى38353

123.5لمياء ياسر عطيه عيسى عامر38354

99ماليه عبدالحميد قاسم غريب ابوعيسى38355

135مروه نبيل عطيه عيسى عامر38356

67مسعوده مصطفى فرج رحيم جبريل38357

135منار سمير على محمد دياب38358

86منار عبدالقادر راغب محمد عبدهللا38359

79مها محمد شرهان ابوعاصى38360

67.5نانسى سعيد على محمد السلهبى38361

101هاله عتريس دعبس خميس جبريل38362

83هدى عوض محمد ابواسماعيل38363

130.5هناء ياسر على دياب38364

99هيام السيد محمود خليل38365

59احمد ابراهيم احمد حماد38366

76.5احمد باهى محمود احمد قاسم38367

35احمد صبحي كمال علي علي عبدربه38368

41احمد كامل فضل هللا عبدالونيس ابوهال38369

62احمد مشرف احمد مشرف عامر38370

36.5اسالم رضا سعد عطيه محمد38371

37جمال رمضان حميده رمضان السيد سلومه38372

44حسام الدين عبدالسالم على عبدالسالم المغربى38373

62رمزى يوسف خير هللا عبدالرحمن عوف38374

48سعد فرج سالم على عابدين38375

77.5سمير السيد يونس ابوفرج38376

75شنوده ثروت فوزى مقار38377
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54عبدالحميد محمد منشاوى محجوب38378

73عبدالفتاح اسعد عبدالفتاح حامد كشك38379

79.5عبيد عبدالرحمن ابراهيم ابوعوف38380

76.5عطيه ابراهيم عطيه ابوفرج38381

79.5عمرو محمود زيدان محمد38382

60محمد السيد يونس ابوفرج38383

68محمد رضا سعد عطيه محمد38384

51محمد عبدالمجيد السيد احمد سالم38385

76محمد ممدوح عيسوى محمد عيسوى38386

59محمود مجدى محمد الشربينى ابوشعيشع38387

13مصطفى احمد مصطفى عبدهللا38388

51مصطفى عماد الدين مصطفى غبور38389

50نصر يسن نصر محمد المرشدى38390

39نور عبدالحميد محمد ابونار38391

28يحيى خميس طاهر مسلم مسلم38392

74اسراء حسن احمد محمد غبور38393

134امنيه سالم عبدالنبى محمود كبيشه38394

77تفاحه سامى يونس السيد ابوفرج38395

68جميله طاهر يونس ابوفرج38396

94حسناء اشرف على احمد سلطان38397

62رانيا احمد حسين احمد38398

134روان اشرف محمود محمد السنهورى38399

80سهيله احمد مصطفى عبدالسالم حصان38400

24.5شهد رضا سليمان محمد الصياد38401

46.5عائشه امبارك عبدالرحمن ابواسماعيل38402

82ملك كريم محمد عبدالعال ندير38403

76ندا حماده محمد محمد غالب38404

132هاجر هدير كامل خباطه38405

47هناء عوض ابراهيم حسين38406

33.5وفاء الشحات محمد فتح هللا عاشور38407

45ابراهيم عماد ابراهيم عامر38408

73ابراهيم عوض عبدالفتاح السيد ابراهيم38409

76احمد زكريا على محمدابووافى38410

62احمد نور عيد عمرخليفه38411

99احمد ياسين سعد ابراهيم شبور38412

66بهاء محمد بهاءالدين عبدالهادى الصباغ38413

104حسين حسنى حسين حسين جبر38414

135عبدالعليم ياسر عبدالعليم ابوريشه38415
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97عمرو موسى محمد موسى ابوالخير38416

80فخرى عثمان طلحه طلحه38417

41فهمى كمال مصطفى ابراهيم حجازى38418

102محمد ابراهيم محمد ابراهيم سالم38419

47محمود السيد احمد السيد38420

51مصطفى صبحى بهاءالدين الصباغ38421

39احسان السيد فريد السباعى38422

80االء خالد عبدالحليم عبدالجوادعوض38423

88ايه سعد محمد حسين الصباغ38424

61ايه فهمى فهمى المسمارى38425

47بسمله وجيه عباس محمد غريب38426

52.5بسمه حاتم عبداللطيف عبدالرحمن خليل38427

67بسمه محمود محمد عمرالخبيرى38428

44.5داليا صالح فتحى عبدالحميدحماده38429

72دنيا الدسوقى سعد طه احمد38430

77دنيا سعد محمد محمد عامر38431

44دينا صابر محمد على على38432

112.5رحمه عماد الحسينى محمدابراهيم عبدالسالم38433

134ساره ابراهيم رافت عبدالرازق ابوريشه38434

38.5سحر سعد محمد ابراهيم بسيوني38435

56.5صابرين عادل عبدالحليم جزرالدهمه38436

96عزة جابر السيد علي رزق احمد38437

36.5منار محمد جمعه على طه38438

90نبيله صالح عبدالفتاح محمدسيد احمد38439

120.5نوران هانى يوسف عماره38440

29.5نورهان شعبان قدرى ميمون38441

27.5ابراهيم جاب هللا جاب هللا على ابوفرج38442

39امين صالح بسيونى زهره38443

48حماده طارق محمد عبدالعافى الزغبى38444

52خميس السيد عبدالعافى الزغبى38445

37شعبان محمد ابراهيم موسى38446

48على محمد على عنتر قاسم38447

55عيد فريد محمدمحمد عبدالعال38448

30.5محمد اشرف محمدابراهيم موسى38449

60محمود عبدالعزيز محمدعبدالمنعم محمود38450

133.5مصطفى عصفور ابراهيم رشوان عطا38451

83.5منصور وازن عبدهللا خميس الزغبى38452

97نعيم عوفه السيد الزغبى38453
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102دنيا حافظ السيد خميس الزغبى38454

90.5دنيا عيد محمود ابراهيم رفاعى38455

25ابراهيم محمود ابراهيم سليم تاج الدين38456

34احمد رامى ابراهيم عبدالمنعم ابوالروس38457

45احمد عبده يوسف يوسف ابوهيكل38458

76احمد عنتر ابراهيم العوادلى38459

63احمد غريب محمد عبدالوهاب38460

104احمد فوزى محمد احمد الشامى38461

37احمد محمد خليل سعيد عبدالحميد38462

95احمد محمد محمد فرحات سليم38463

54احمد محمود ابراهيم سليم تاج الدين38464

136احمد منصور السيد الحصرى38465

0احمد هانى شعبان حجاج38466

108اكرم عطيه محمد بدر عطيه خيراللـه38467

36البدرى محمد عبدالفتاح محمد مصطفى38468

39السيد يوسف سعيد احمد افندى38469

39امير رضا كريم محمد العوادلى38470

97ايهاب عنتر مصطفى ابوحامد38471

108بكرى وحيد احمد الفخفاخ38472

89جمال جمال محمد محمد المطوبسى38473

73حسين غريب عبدالوهاب ابوالنيل38474

64خيرى عبدالعاطى شامخ عويدات38475

57رزق اللـه مراجع صافى ابوزيد38476

129.5زياد عبده متولى متولى المزين38477

52سعد عالء محمد محمد السعودى38478

64شامخ عيد مطاوع عويدات38479

35شريف مبروك اسماعيل االفندى38480

62شعبان محمد محمد البنا38481

54شكرى محمد صابر محمد سالقون38482

52طارق خيرى احمد مصطفى الجرم38483

43عادل احمد سعد حصان38484

59عاطف محمد عاطف محمد حسن عبدالواحد38485

95عبدالرحمن حمدان منسى الشناوى38486

51عبدالرحمن محمد عبدالرحمن تاج الدين38487

96.5عبدالعال محمد عبدالعال محمد ابوعقاده38488

48عبدالقادر محمد عبدالعظيم محمد ابوعقاده38489

89عبداللـه حمدان منسى الشناوى38490

63عبده خميس ابراهيم احمد ابوعرب38491



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1000

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

44عبده مسعد محروس عرفه الفخفاخ38492

0عالء عبدالجليل عبدالعظيم ابوعقاده38493

54عالء غريب بسيونى محمد بسيونى38494

88عالء محمود عبدالوكيل ابوهيكل38495

114.5على عبده عبدالغنى االذلى38496

57على محمد عبدالرازق مصطفى الهرش38497

106فؤاد مصطفى فؤاد مصطفى ابوعرب38498

92كريم محمود بركات محمود38499

42مازن جمال زغلول السيد جمعه38500

38.5مجدى احمد احمد بريش38501

87مجدى محمد احمد احمد ابوحنيفه38502

72محمد ابوالنجا احمد حسن نور38503

86.5محمد احمد ابوالمعاطى الشامى38504

104محمد السيد فؤاد مصطفى ابوعرب38505

72.5محمد صبحى عبدالفتاح عبدالعظيم محمود38506

75محمد محمد ابوالمجد راشد38507

45.5محمد محمد محمد تاج الدين38508

133.5محمد مسعد عبدالنبى عثمان غنيم38509

115محمد مصطفى عبدالجليل النجار38510

78محمد مصطفى نصر كشك38511

90محمد ناجى ناجى حسين38512

80محمد يحيى جابرحسن احمد38513

84محمود سعد محمد المطرى38514

83مسعد عبده عبدالعزيز المطرى38515

68مصطفى مبروك اسماعيل اسماعيل مرعى38516

41منير سعيد احمد على حصان38517

31نبيل يونس محمد ابراهيم يونس عبدالفتاح38518

58هشام قاسم احمد الطنايحى38519

69هالل يوسف عبدالمنعم الصباغ38520

48وجدى محمد حسنى ابوطه38521

49وديع محمد سعد ابوحامد38522

54ابتسام عبداللـه ابراهيم مصطفى38523

84.5اثار عنتر احمد على الفخفاخ38524

23احالم رافت محمد شعبان الغرباوى38525

84اسراء السيد محمد عثمان الصباغ38526

37.5اسراء عبدربه عبده عبدربه38527

91اسماء جمال شامخ محمد الصباغ38528

45اسماء حمدان حافظ االزلى38529
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46اسماء صبحى عبده السيد العوادلى38530

83االء عادل تركى سعد ابوحامد38531

74ام السعد كامل فتح اللـه حليبو38532

90اميره عبدالحميد جبر مبارك ابوزيد38533

117اميره محمد السعيد محمد ابوحامد38534

22انجى منصور الزاهى ابوفرج38535

31انجى يحيى جابر حسن احمد38536

33.5ايثار عثمان يوسف محمد عثمان38537

117.5ايمان احمد السيد على شعالن38538

43ايمان رضا عبده ابوحامد38539

64ايمان رمضان عيسى ابوهيكل38540

73ايمان سعد سعد ابوحامد38541

63ايمان عطيه عبداللـه اسماعيل كرد38542

29.5ايمان فوزى محمد احمد الشامى38543

41ايه خالد مشهور صابر عويضه38544

89ايه فرج كريم ابوفرج38545

113.5ايه محمد عبدالجليل الخربطلى38546

36ايه مسعد رمضان ابوحامد38547

42بهيه اسماعيل محمد دياب38548

82تهانى محمد فتحى الغرباوى38549

92.5حبيبه ناجى السيد على شعالن38550

57حنان نبيل يوسف حمده االفندى38551

93خلود احمد احمد الطنايحى38552

49.5داليا منصور منصور خليل ابوفرج38553

36دعاء مصرى شحاته على بريش38554

131دينا جمال على تاج الدين38555

47.5راندا رجب رجب عويضه38556

78رانيا فوزى عبدالاله عمران مرد38557

86رانيا قناوى عبدالعزيز ابراهيم ابوخطاب38558

48رانيا محمد حسنى ابوحامد38559

48رنا سعد احمد غنيمى38560

91رندا رامى فتحى شعبان الغرباوى38561

119روان على محمد عبدالقادر رزق38562

128.5روان محمد يوسف محمد االفندى38563

33روحيه شاكر بكر مرعى38564

104ريم عيسى سعد عبداللـه ابوهيكل38565

87ريهام رمزى محمد عمر عشوش38566

88زينب محمد محمود ابوهيكل38567
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132.5ساره عبدالرحمن صالح يوسف تاج الدين38568

46.5سحر محمد محمد عبداللـه38569

16سحر نور الدين اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل38570

78.5سلمى نورالدين اسماعيل عبدالرحيم38571

58سمانه اشرف احمد سعد38572

57سمر احمد ابراهيم عبدالخالق38573

58سمر رزق عبدالعاطي الشاذلي38574

60سمر محمد على شعبان الشامى38575

46سميه عبدالحميد احمد حسين38576

62.5سهيله محمد محمد تاج الدين38577

64.5شاهنده رياض عبدالجليل وحيده عبدالجليل38578

71شمس سعد محمد ابوخديجه38579

125صبرين احمد يونس مرعى38580

50صفوه صفوت رمضان ابوحامد38581

56صفيه محمد محمد عبدالحليم عبداللـه38582

39.5عبله احمد حسون على يونس38583

60عبير رافت رمضان منصور38584

84عزه شكرى محمد عبده الفخفاخ38585

79عال ابراهيم محمد ابراهيم عبدالفتاح38586

44.5عليه عليوه عبدالجليل عبدالجليل38587

58.5عيشه عثمان فرحات ابوزيد امبارك38588

67فاطمه نبيه محمد شعبان الشامى38589

90ليلى نظيم محمود ابوفرج38590

112مروه محمد حنضل محمد ابوخشبه38591

56منار الشحات عبدالفتاح مصطفى38592

95منار على نصر اللـه مسعود فرج38593

85منال محروس محمد ابوحامد38594

137.5منه اللـه محمد محمد احمد الشامى38595

55منى سعيد معوض ابوالفتوح38596

31.5منى شرهان عبدالجليل وحيده38597

58منى محمد عبدالوهاب ابوالنيل38598

21.5مها السيد ابراهيم ابراهيم ابوزيد38599

35مها محمد السعيد السيد محروس38600

89نانسى محمد حبيب الصباغ38601

86نرمين عبدالفتاح محمد محمد ابوعمر38602

56نعمة اللـه السعيد محمد ابوحامد38603

36نورا رضا عبده ابوحامد38604

65نورهان محمد حموده السيد الحداد38605
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76هاجر سالم كامل خليل38606

76هاله مصطفى احمد الطنايحى38607

64هدى ريان فرحات ابوزيد38608

57هند غزال ابراهيم يونس38609

116هند مصطفى مشهور مرعى38610

49هيام خالد محمود حليبو38611

41هيام دياب يوسف مرعى38612

49ورده ابراهيم ابراهيم العوادلى38613

111.5ورده محمد عبده ابوحامد38614

108وفاء السعيد سعيد عبدالسالم يونس38615

120وفاء خالد على محمد السعودى38616

52وفاء شاكر بكرابوالنضر مرعى38617

115.5والء محمد حمدان يوسف ابوحامد38618

34والء نعيم محمد بهنسى مرعى38619

90يارا مدحت على عبدالفتاح محمود خليل38620

79.5ياسمين قضور محمد شعبان الشامى38621

79ياسمين محمد عبده ابراهيم عبدالرازق38622

117ياسمين منصور عبدالجليل ابوحامد38623

68ياسمين نصر محمد منصور ابوفرج38624

64ابراهيم جمعه محمد بدر خيرهللا38625

102احمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد النملى38626

73احمد محمد اسماعيل سعد البدوى38627

59احمد محمد مبارك السعودى38628

76احمد محمد محمد محمد النجار38629

49ادهم محمد ابراهيم صبره النجار38630

52.5حسن حسن محمد عبده جابر38631

72حماده محمد رشدى احمد مصباح38632

88رمزى نبيل محمد عمر عمر عشوش38633

70سعد على السعيد محمد على السعودى38634

71عادل صالح ابراهيم عمر عشوش38635

66عبدالرحمن احمد محمدالسيد محمود38636

41على ابراهيم محمد ابراهيم حسنين النجار38637

42عمرو سميح محمد بدر خيرهللا38638

60مبروك منصور منصور احمد ابوناصر38639

83محمد حازم ابراهيم عبدالجليل ابوعامر38640

108.5محمد سعد ابراهيم سعد ملوحه38641

91محمد عبدالسالم محمد عمر عشوش38642

92محمد يحي محمود محمد محمود38643
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54محمود محمد امين احمد عد الفتاح المحالوى38644

103.5يوسف جابر ابراهيم يوسف جابر38645

42اسراء سالمه صالح كيوان38646

114.5اسراء عبده محمد االزلى38647

109اسماء محمد ابراهيم خطاب38648

66اسماء محمد احمد السيد محروس38649

71اسماء مصطفى وهبى محمد السعودى38650

79.5اسيا يسرى سعد عبدالواحد ابراهيم38651

135.5االء حسن سعد ابوخديجه38652

134الزهراء احمد سعد سعد ابوخديجه38653

80امانى مصطفى مصطفى عبدالجواد الجزار38654

116.5امل ايمن محمد الحاج محمد زوين38655

100امنيه اشرف سيداحمد زوين38656

133اميره رشدى محمد مصطفى خطاب38657

76اميره سليم سليم محمد السعودى38658

54اميره محمد ابراهيم يوسف عبداللعال السناط38659

61ايمان عبده محمد عبده الحنفى38660

78ايمان محمد عبدالرازق ابراهيم الشامى38661

134.5ايه ابراهيم يوسف بركات38662

75.5ايه احمد صبحى الشامى38663

127.5حسناء خليل ابراهيم خليل الحداد38664

73حسناء نادى سعد يوسف الغواب38665

91حمديه احمد محمد اسماعيل الفقى38666

65رانيا فتحى محمد فتحى بركات38667

65رباب محمد سعد فراج38668

108رحاب غزال حسن على البرجى38669

99رشا عبدالحميد صالح عبدالمقصود محمد باشا38670

61رنا محمد محمد ابراهيم عبدالفتاح38671

85ريهام حماده مصطفى النحار38672

86ساره محمد مصطفى احمد جابر38673

114.5سلوى هانى عبده عرفه اسماعيل38674

103سماح سعد السيد النجار38675

90سناء احمد نصر سعد ابوخديجة38676

79سهيله يونس محمد ابراهيم يونس عبدالفتاح38677

80شريهان محمد فكيه محمد سيداحمد المدخوم38678

115شهد محروس حسن على البرجى38679

75شيماء عمر مخمير ابوالعنين38680

93صباح صالح محمود ابوعيسى38681
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130.5عزه نصرهللا السيد احمد مصطفى محروس38682

112عال يوسف محمد يوسف زوين38683

76فله عنتر فكيه المدخوم38684

91منال سالمه محمد محمود خيرهللا38685

135منه هللا حسن يوسف حسن خليل38686

94منه هللا فريد خميس احمد الشامى38687

104مى عبدالجليل محمد باشا الوكبه38688

72مى محمد عبدالعزيز غريب38689

133نجاح عبده محمد ابراهيم النجار38690

82ندى حسنى البدوى محمد االذلى38691

100ندى منصور عبدالقادر السعودى38692

97نها العجمى بهى الدين ابوالنجاه دغش38693

124نور حسن جابر عبده مصطفى جابر38694

94نور طارق محمد الجرم محمد ابراهيم38695

45نور محمد حسن محمد على ابوخديجه38696

53هايدى السيد عبدالبنى السيد خليل38697

122.5هايدى محمد فتح هللا عبدالعاطى السعودى38698

128.5وئام احمد احمدمحمد احمد ابوخديجة38699

86وداد ماجدى عبدالجواد ابوعامر38700

93وصال محمد احمد البهجه38701

121.5ياسمين السيد احمد احمد المحالوى38702

136ابراهيم محمد ابراهيم صادق احمد38703

83ابراهيم محمد الحبشي محمد البهلوان38704

98احمد احمد محمد باشا38705

70احمد احمد مصطفي مرعي38706

127احمد حسن احمد ابوابراهيم38707

130احمد سالم عبده عبده سالم38708

102احمد سالم محمد عبدالجواد ابوشاهين38709

81احمد سامى سعد الفار38710

93احمد سامى عبدالفتاح شريف38711

80احمد شحاته عطية مرعى38712

25.5احمد طايل على الشاذلى38713

61احمد عبدالرحمن محمد ابراهيم حمدين38714

83احمد عبدالهادي حسن خالد مبروك38715

50احمد على محمد احمد االبيارى38716

74احمد فتح هللا اسعد الفار38717

53احمد فتح هللا محمد فتح هللا حسانين38718

62احمد فتحى سيداحمد المليجى38719
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45احمد مجدى احمد يحى38720

0احمد محمد فتح هللا عطية مرعي38721

71احمد محمد قطب محمد عبدالدايم38722

80احمد محمد محمد احمد موسى38723

75احمد محمد محمد المزين38724

136.5احمد محمود ابراهيم باشا38725

41.5احمد محمود سيد احمد ابوناصر38726

73احمد هالل رجب ظافر38727

109احمد يوسف عبداللطيف مرعى38728

87اسامة هشام رمزي محمد صالح38729

113اسامه السيد على السيد شراقى38730

76اسالم اسعد محمد شراقى38731

56.5اسالم ثابت محمد رزق هللا امبارك38732

75اسالم سعيد محمد عراقي غريب38733

96.5اسالم عبدالسالم ابوالنضر يوسف ابوناصر38734

75اسالم محمد عبدالمنعم عثمان غنيم38735

63.5اكرامى محمد السعيد ابوالنضر قلموش38736

75.5السيد خفاف السيد على ابوعثمان38737

29امير حبشى اسماعيل عبدالخالق38738

98بهاء محمد محمد حسن ابوشاهين38739

126تامر محمد عبده محمد دياب38740

86جبر صالح محمد حواس38741

44جمال وحيد محمد محمد ابوحنيفه38742

52حاتم محمد رمضان سعد دياب38743

77حازم عصام عبدالرؤف شاهين38744

77حازم محمد السعيد ابوالنضر قلموش38745

75حافظ السعيد احمد عبدهللا عبدالخالق38746

47حبشى همام سعد دياب38747

61حسام الشحات سمير قطب ابونار38748

41.5حسام غزال ابراهيم ابراهيم فرج38749

57حسن يوسف عبده ابوهيكل38750

44.5حمادة ابوالمعاطى ابوالمعاطى دغش38751

67خالد خالد السيد عبدالعزيز38752

82.5خالد غندور محمد احمد ابوشاهين38753

78خالد محمد ابراهيم ابراهيم خليل38754

89رامى على محمد محمد يوسف38755

30رضا زكريا محمد سالمه الصباغ38756

70رضا صبرى صبرى محمد الشاذلى38757
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65زكريا عبدالفتاح عبدالفتاح ابوناصر38758

70زياد حسن صبحى ابوعتمان38759

66زياد مراد احمد محمد38760

120سامح يوسف بيومي ابوهيكل38761

78سامى محمد محمداحمد بريش38762

70.5سعد سعد احمد ابوعثمان38763

127سعيد عبده عبدالفتاح عبدالحميد سالم38764

133.5سعيد فتح هللا فتح هللا محمد عرفه38765

137سليم عبده ابوزليمه محمد غنيم38766

60.5شتا الشحات موسى الزنطاوى38767

21شريف عبدالجواد محمد ابوشاهين38768

24.5شريف ناجى على االذلى38769

29.5شهاب الشحات شحاته خضر38770

77شهاب رمضان حمده حمده االبيارى38771

56شهاب ياسر عبدالخالق عبدالخالق38772

74صالح عزت بيومى ابوهيكل38773

87طارق الشحات محمد علي داود38774

78.5طارق محمد محمد محمد السيد الشيحى38775

50عادل طه ابراهيم االشقر38776

46عبدالرحمن محمد محمد شرف38777

46.5عبدهللا ايمن عبدهللا احمد عبدربه38778

115عبدهللا محمد ابراهيم قلموش38779

58عبدة السعيد عبدالقادر احمدعطية38780

62عبده وحيد عبده عبدالخالق38781

73عصام يوسف محمد سالم38782

69عطية ياسر زايد مرعى38783

111.5عالء اسامه عبده عبدالحميد ابوهيكل38784

91عالء بهنسى السيد ابوناصر38785

85على نظيم على ابوابراهيم38786

117عماد يوسف السيد محمد شرف38787

124.5كريم عبدالقادر عبدالقادر الفتيانى38788

65كريم عطيه عطيه عطيه الزنطاوي38789

63كريم على على حامد ابوحامد38790

54محمد  بدر محمد ابونار38791

53محمد احمد عبدالجواد بدران38792

73محمد احمد محمد االبيارى38793

58محمد السيد السيد ظافر38794

116محمد جمال محمد محمد مرعى38795
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97محمد جمال محمد مصطفي مرعى38796

85محمد حسن صبحى ابوعتمان38797

111محمد حماده محمد يوسف ابوناصر38798

56محمد خالد محمد ابوشاهين38799

103محمد خالد محمد افندى38800

61.5محمد خالد محمد محمد قلموش38801

75محمد سعيد محمد محمد سليم38802

106محمد شامخ شعبان االزلى38803

74محمد صبحى احمد جمعه38804

68محمد صبحى صبحى ظافر38805

67محمد عصام محمد محمد البدوى38806

60محمد على عبدالفتاح محمد المقدم38807

94.5محمد عودة محمد عطية مرعى38808

74.5محمد غزال ابراهيم ابراهيم فرج38809

66محمد فرحات دسوقى عبدالرحمن سلمان38810

52محمد فريد ابراهيم خليل38811

57.5محمد محروس محروس الدنسورى38812

97محمد محمد سميح عبده شرف38813

69محمد محى الدين على جاهين38814

96محمد ممدوح سعد عبدالرحمن سلمان38815

35محمد وحيد محمد ابوحنيفه38816

61محمد ياسر محمد ابوشاهين38817

71محمود محمود محمد غيطانى38818

83مرعى سعد احمد مرعى مرعى38819

64مروان الناغى سالم احمد38820

100مصطفى جمال متولى يوسف ابوناصر38821

72مصطفي زكي زكي زكي مرعي38822

82مصطفي مسعد مصطفي الشاذلي38823

71معاذ محمد السعيد محمد المصرى38824

71منصور محمد محمد بسيوني عبدالخالق38825

74ناجى سعد ناجى السيد االزلى38826

82ناصر شلبى شلبى االزلى38827

56هادى جمال على محمد دياب38828

50هاني رجب محمد صالح38829

62هانى عبدالرحمن محمد سلمان38830

80هانى على قاسم على شراقى38831

84هشام شاكر رمزي صالح38832

70هشام فيصل فيصل شرف38833
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72وحيد شكر احمد احمد عبده شرف38834

77ياسر ابوالمكارم محمد ابوالنضر دياب38835

80ياسر السيد يوسف احمد ابوناصر38836

117ابتسام محمد محمد احمد االفندى38837

65.5احالم السعيد عبدالعزيز عبدالعزيز مرعى38838

132.5اسراء احمد فوزى محمد حواس38839

59اسراء فتحى احمد باشا38840

82اسراء نجدى عبدالمجيد شريف38841

42.5اسماء عبدالرحمن محمود حصان38842

62اعتماد عبدهللا محمد المصرى38843

61االء عبدالفتاح عبدالفتاح المزين38844

51امانى حسن مصطفي حسن مسعود38845

68امل عبدالمالك عبدالحميد محجوب38846

74امل عزالعرب احمد احمد عبدربه38847

27امل عوض عوض محمد عامر38848

84امنيه زكريه ابراهيم ابوناصر38849

79اميرة زكى رمزى عبدالفتاح ابوناصر38850

121.5اميرة على على قمرى38851

137.5اميره ظهران سيد احمد فرفره38852

27اميمة عبدهللا بسيونى محمود بسيونى38853

58امينه الباشا على مصطفى المالح38854

70اية السيد محمد محمد شرف38855

47اية هالل ابراهيم االشقر38856

123ايمان السعيد محمد دياب38857

74ايمان فتح هللا احمد حماده38858

57ايمان كمال محمد محمد سعد قمرى38859

0ايناس رفعت حسن ابوشاهين38860

93ايناس سعد محمد قمرى38861

19ايناس يحيى محمد عبدالفتاح حراز38862

111ايه مصطفي محمد مصطفي محمد38863

111بديعه سعد مصطفى مصطفى الجعار38864

109بسمة عبدالرازق ابوالنضر يوسف احمد38865

113بسمه حافظ محمد باشا38866

98.5بسنت عطيه اسماعيل غنيم38867

46بسنت محمد شعبان الفار38868

30جمانه محمد محمد لزم38869

126حسناء جمال محمد يوسف مسعود38870

84حسناء سامى حسن عبدهللا38871
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132حسناء عبده محمد عبدالحى مرعى38872

75حسنات حسين حسين ابوناصر38873

45حنان رمضان شحاته جابر38874

130.5حنان زايد الصغير عبدالخالق مصطفي38875

125.5خلود رمضان محمد فرحات السقيلي38876

88.5دعاء ابراهيم ابراهيم الجعار38877

107دعاء احمد قطب احمد االذلى38878

130.5دعاء فايز شحاته حسن داود38879

71دنيا سعد سعد فرفرة38880

51دنيا عبده عبده ابراهيم مصطفي38881

115.5دينا عادل محمد عبدالمعطى38882

61دينا عبدهللا بسيونى بسيوني الصباغ38883

87دينا عطا عبدالباقي علي الشاذلي38884

67دينا فوده ممدوح كشك38885

67دينا محمد صابر حسن المسلمانى38886

87دينا يوسف حسن احمد الطنايحى38887

131.5رشيده عبدالسالم عبدالقادر االزلى38888

73رضا محمد صبحي محمد ظافر38889

79روان جمعه محمد محمد الطنايحى38890

78ريم محمد السيد ابوناصر38891

121زكرى منيسى السيد محمد ابوناصر38892

127زينب صالح احمد حماده عبدالواحد38893

110ساره احمد احمد دياب38894

89.5ساره نصرهللا محمد حسان38895

58ساميه اسعد على عبده سلمان38896

112سحر محمد ابراهيم محمد ابوهيكل38897

62سلوي احمد على محمود عبدالدايم38898

88.5سلوى الصغير حمادة محمد شرف38899

51سلوي رزق ابراهيم محمود الطنايحي38900

99سمر رمزى سعد ابوناصر38901

85سمر محمد محمد حافظ االشقر38902

113سهيله نصرهللا محمد حسان38903

70شاهنده عبدالجود هالل عبدالجواد شريف38904

31شاهنده فوزى محمد محمد الطنايحى38905

77شاهيناز هاشم حلمى عبدالرحمن38906

129.5شروق طارق السيد عبيد الشنوانى38907

97شروق محمد محمد حسن ابوشاهين38908

119شرين فؤاد قطب االزلى38909



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1011

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

73شرين ياسر محمد محمد مرعى38910

72شمس محمد مصطفى ابوهيكل38911

139.5شهد عبده عبدالسالم محمد باشا38912

111شهد منصور رجب حافظ يحى38913

56شيرين ابراهيم علي المغدود38914

101شيماء حمدان عبدهللا حمص38915

85شيماء سعد حمدان ابواسماعيل38916

0شيماء عبداللطيف محمود المقدم38917

51صابرين كمال ابوراجح جاهين38918

72صفاء محمد حلمى محمد عبدالال38919

46عبير وائل شتا ابوحنيفة38920

65عزه محمد سعد سراج38921

27غادة معاذ محمد محمد صالح38922

134فاتن عطيه شحاته مرعى38923

95فاطمه يوسف يوسف محمد مرعى38924

54لمياء ابوالنضر ابوالمكارم دياب38925

51لمياء السيد بسيونى ابوجوخه38926

117لمياء مصطفى مصطفى عبدالحميد جابر38927

79ماجده احمد محمد المصرى38928

117.5مبروكه االمير علي حسن المدخوم38929

48مروة حسن صبحى ابوعثمان38930

72مريم خميس محمد خفاجى38931

138.5مالك صبرى احمد يحى38932

64منار محمد فؤاد حسن قلموش38933

140منة هللا حمدى محمد مرعى38934

71منه فتحى عبدالباسط االشقر38935

104منى عباس مصطفى عبدالخالق38936

82ميرفت يحي ذكي محمود الصباغ38937

94نادية سعد محروس خليل38938

107ناهد عبده كمال محمد االذلي38939

87ناهد على محمد محمد الشيحى38940

108ناهد عويضه عويضه غنيم38941

80نرمين عبدهللا محمد الفار38942

120.5نسمه مجدى بالل ابوناصر38943

42نعمه ابوالنضر على علي المغدود38944

56نعمه شعبان محمد محمد الفار38945

84نعمه محمد محمد حافظ االشقر38946

130نها اشرف عرفه شريف38947
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92نهى نعمه فوزى عبدالخالق38948

69نوال يوسف ابراهيم مرعى38949

53نورهان ابراهيم احمد فرج38950

32نورهان حجاج يوسف ابوهيكل38951

48.5نورهان خيرى محمود الحصرى38952

127.5نورهان سمارة ابوالكرام ابوخليل38953

52نورهان محمد ابراهيم المحالوى38954

126نيرة محمد فؤاد محمود االذلى38955

85نيره محمد محمد محمد متولي38956

133.5هاجر احمد السعيد محمد المصرى38957

95هاجر جمال عبدالغنى حسنين38958

131.5هاجر عبدالوهاب عبدالقادر ابوناصر38959

136.5هايدى غزال ابراهيم قلموش38960

30هايدى فايز محمد علي الشيخ38961

134هدير ابراهيم فرج ابراهيم فرج38962

35.5هناء شاكر مصطفى عبدالعزيز مرعى38963

61هناء محمد محمد حمدين38964

68هيدى صبرى على االذلى38965

112وردة حسن عبدالجليل ابوعثمان38966

102وفاء عبدالقادر عبدالقادر الفتيانى38967

90وفاء فوزى فوزى احمد سالمان38968

120وفاء منصور عبدالفتاح محمد المقدم38969

51والء عيد عبدالعزيز البدوى38970

57ياسمين عباده عبدالقادر يوسف عيسى38971

81ياسمين هاشم حلمى محمد عبدالرحمن38972

65ابراهيم حسن حسن محمد احمد البدوى38973

93احمد السيد احمد حسن يحى38974

103احمد سعيد محمد محمد متولى ابورزق38975

76احمد عبدالحى عبدالحى محمد فرج38976

105احمد على حسن محمد البدوى38977

78احمد على محمد على حسن المدخوم38978

76احمد فراج احمد فراج فراج38979

55احمد محمد احمد ابراهبم المليجى38980

79احمد محمود احمد محمود عيسى38981

70احمد مصطفى حمدون عبدالعزيز منصور38982

109اسالم صبرى محمد محمد حسين عرفه38983

85اسالم فوزى جالل محمد على كنون38984

71اشرف عبدالباقى عبدالجواد عبدالباقى38985
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108السيد محمد السيد احمد عرفه38986

78السيد محمد عبده محمد حسين الخضرى38987

75.5العبدمحمد عبدربه احمد الصباغ38988

70بدر محمد حسن على كنون38989

70جميل مندور سعيد درويش الشهيه38990

66.5حبيب حسن احمد مصطفى كناس38991

79.5حسام حسن حسانين بيومى عرفه38992

47حسام حسن على ابراهيم  االدكاوى38993

44حسام مصطفى احمد مصطفى فراج38994

65حسن اسامه محمد حسن الفالح38995

51.5حسن اشرف محمد عبداللطيف  ابورزق38996

58حسن السعيد محمد احمد عرفه38997

52حسن حسن مصطفى محمد البهلوان38998

47.5حسن حسين محمد حسين احمد الشوكى38999

45حسن شكرى حسن يوسف عرفه39000

57حسن عبداللطيف حسن عبداللطيف االزلى39001

70حسن عبداللطيف حسن على حسن39002

57حمدى محمد محمد على  داود39003

58ذكريا مصطفى درويش درويش نصار39004

56رافت عادل حسن محمد السمار39005

47ربيع هشام شيبه الحمد محمد عرفه39006

60رمضان محمد محمد احمد قشالن39007

60سامح مختار السيد احمد البهلوان39008

54سعد حسن عبدالفتاح مرتضى39009

82سعد محمد فرج منسى عبدالجواد39010

77سعيد السيد عبدالفتاح عبدالفتاح عرفه39011

44سعيد محمد سعيد محمد عرفه39012

65شعبان احمد شعبان احمد درويش39013

67صبرى على محمد عبدالقادر على الفقى39014

113طارق ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالمجيد عامر39015

85عادل محمد حمدان محمد على رطب39016

70عادل وهدان حسن مصطفى محمد عبيد39017

84عبدالعزيز محمد حسين محمد عبيه39018

75عبدالقادر ابوالعنين مسعود محمد حميده39019

78عبدالقادر السيد محمد السيد مسعد39020

74عبدالقادر عبدالقادر احمد عبدالقادر39021

48عبداللطيف صبرى عبداللطيف حسن االزلى39022

63عبدالمنعم عبدالمنعم محمد البهلوان39023
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81عبده حسن عبدالستار حسن راشد39024

57عبده عبده السيد البهلوان39025

73عصام بدوى بدوى حسن عرفه39026

58عالء سعد عبدالفتاح على مرتضى39027

83عالء على على احمد عامر39028

64عالء غريب محمد ابراهيم محمد39029

69على حسن حسن احمد حماده39030

59على سعد حسن محمد احمد39031

65عماد درويش رزق هللا درويش رزق39032

50عماد عوض شعبان على عبدالمقصود39033

76غالى بلتاجى توفيق احمد الصباغ39034

115كريم صالح عبدالجواد عبدالجواد احمد منيسى39035

104كريم عبدالقوى احمد يوسف عرفه39036

59كريم محمد محمد سليم عرفه39037

42.5كريم هانى محمد احمد  ابورزق39038

59مؤمن محمد احمد منصور39039

73.5محمد ابراهيم حسن محمد البدوى39040

61محمد ابراهيم محمد محمد الفقى39041

66محمد احمد محمد احمد دامر39042

95محمد بركات حسن على كنون39043

60محمد ثابت احمد احمد حماده39044

46محمد جمعه جمعه محمد احمد الحمار39045

39محمد حسن على ابراهيم39046

108محمد حسن محمد السيد على شحاته39047

85محمد رمضان رمضان مصطفى حموده39048

104محمد سالم محمد محمد ابوسعده39049

128.5محمد سعيد فرج فتح هللا محمد خالف39050

35.5محمد سعيد محمد عبيد محمد عبيد39051

49محمد شرف حماده محمد عرفه39052

126.5محمد على احمد محمد بدوى عرفه39053

97محمد عوض احمد احمد جادو39054

74محمد فوزى ابراهيم عبيه39055

55محمد قدوره عبدالقادر احمد رزق39056

79محمد محمد شعبان شعبان درويش39057

124.5محمد مصطفى مصطفى االدكاوى39058

74محمد يوسف ابراهيم يوسف السمار39059

85مدحت على محمد على حسن نكوده39060

48.5مرسى محمد احمد مرسى الشامى39061
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125مصطفى حبشى نصر مصطفى عبدالرحمن39062

47.5مصطفى حسن جالل محمد كناس39063

48مهند احمد محمد عبدالرازق المصرى39064

77نادر السيد محمد سليم عرفه39065

54نادر جمال رمضان الشهيه39066

27.5ناصر عبدالقوى سعيد محمد عرفه39067

78هانى صبرى درويش حامد ابورزق39068

48هانى عبدهللا على حسن39069

109.5هشام رضا احمد حجازى السيد على39070

35.5هشام سامى حسن السمار39071

74احالم خميس شوقي مصطفى39072

121احالم عبدهللا عبدهللا علي محمد داود39073

139اسراء احمد العبدالمصري39074

78اسراء محمد عبدالحارس محمد جادو39075

82اسماء ابراهيم احمد علي كنون39076

112اسماء عبدالستار عبدالستار عرفة39077

27.5اماني محمد علي حسن عرفة39078

28امل  شوربجى سالم الجاويش39079

97امل علي محمد حسن رمضان39080

83امل نعمة حسن احمد غريب39081

75امنية محمد خالد عبده جادو39082

132امورة ابراهيم رزق هللا ابوالسعود الفقي39083

84اميرة محمد عبده احمد نصار39084

55انعام شوربجي فتح هللا بدوي حسن عرفة39085

60.5ايمان ابراهيم حسين محمد عبية39086

50ايمان احمد حسن احمد حمادة39087

101ايمان عبدالعظيم محمد بدوي بدوي عرفة39088

122ايمان فرج فتح هللا المزين39089

114ايمان محمود احمد محمود عيسى39090

125.5ايمان محمود رافت محمود طه البداوي39091

83ايمان ناجي شعبان شعبان درويش39092

115.5ايه صبري جادالرب مصطفى39093

103ايه محمد بدر ابراهيم البهلوان39094

122بسمة احمد محمد علي الفالح39095

97حسناء ابراهيم ابراهيم جاد39096

96حسناء محمد محمد عبدالسالم محمد39097

82حسنة حسين محمد حسين السقا39098

79حكمة صبري جمعة خفاجي39099
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137حنان عادل فتح هللا فتح هللا المزين39100

99دنيا علي حسن الطحان39101

104.5دينا مصطفى حسن مصطفى عبيد39102

112.5رانيا ياسر مصطفى عبده شهاوي39103

24رضا سامى محمد شابون39104

65رضا عيد احمد محمد متولي ابورزق39105

133رقية رويحة جبر الصباغ39106

81.5روان حسانين بيومى رجب عرفة39107

62روان حسني احمد حسين الشوكي39108

34ريهام حسين محمد حسين علي نعمة هللا39109

64زينب عبدالقادر محمد احمد رزق39110

63سارة احمد محمد احمد فراج39111

67سارة عبده عبدالفتاح محمد يحى39112

41سارة عسران محمد محمد مصطفى عرفة39113

78سمر علي غريب علي غريب39114

43سندس احمد علي محمد الفالح39115

41سها فوزي البرنس احمد الصباغ39116

55سهام محمد علي محمد الصعيدي39117

128.5سوريا اشرف احمد محمد مصطفى الخضيري39118

108شروق احمد حسن محمد جبر39119

43شهد علي مصطفى علي فراج39120

41شيماء محمد ابراهيم احمد شعبان39121

45شيماء محمد فتحى سعيد شوشه39122

97شيماء محمد محمد علي نعمة هللا39123

94صالحة حسن عبيد محمد عبيد39124

104صفاء اسامة حسن احمد محمد نصار39125

52صفاء جمعة محمد حسين عرفة39126

38عزة ابراهيم شعبان شعبان درويش39127

112عزة احمد علي احمد درويش39128

68عزة محمد عبدالفتاح عبدالجواد عوض39129

50عفاف محمد فرج فتح هللا خالف39130

118علياء شوربجي شوربجي عبدالرحمن علي عرفة39131

70علياء على سعد عوض حسن عرفه39132

51فؤاده مرزوق مصطفى حسين عطيه39133

93فادية ابراهيم احمد غريب39134

63فاطمة  عوض على نعمة هللا39135

64فاطمة طارق احمد سميح قشالن39136

75فاطمة محمد علي احمد عامر39137
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41فاطمة محمد محمد عثمان الميسي39138

99فاطمه سعيد محمد ابراهيم ابوموافى39139

95فدانه حسن طمان البهلوان39140

82فرح محمد محمد حسين باشا39141

125لولة محمد بيومى رجب عرفة39142

111ماجدة عبدالجواد محمد عبدالجواد عبدالصالح39143

34مرفت سعيد محمد حسين حميدة السقا39144

59مرفت محمد رمضان محمد عبيد39145

44.5مروا على بدوى عبدالقادر39146

42مروا عماد حسن عبيد39147

28مروة مصطفى علي مصطفى داود39148

63ملك جمعة عوض احمد علي39149

57ملك محمد محمد عبدالرؤف غريب39150

47ملكه حربى ابراهيم ابراهيم الشيخ39151

74منار محمد سليم عبده عرفه39152

76منه هللا محمد عطية محمد مصطفى39153

129.5منى عماد فهمي عويس رزق39154

126منيرة فتح هللا احمد منصور39155

110مي علي عبداللطيف علي االزلي39156

46نادية احمد احمد محمد القاضي39157

54نادية مصطفى حمودة مصطفى محمود39158

130ناديه محمد جمعه مصطفى فراج39159

58نانسى سعيد توفيق احمد الصباغ39160

138.5نانسي محمد محمد محمد درويش39161

81ناهد هاني ابراهيم عبية39162

85نجاة عبده عبدالقادر مسعد عرابي39163

41نجاح حمودة حمودة يوسف السمار39164

116.5نجالء حسن علي ابوالحسن الصعيدي39165

138نجوى احمد احمد احمد السقا39166

81نجوى محمد حميدو محمد عبدالفتاح الغرباوى39167

63نجوى محمد رزق احمد39168

90نرمين حسن علي حسن نكودة39169

86نسرين اسالم احمد عرفه39170

36نسمة شحاته حسنين عبيه39171

84نسمه حلمي عبدالعاطي محمد يوسف39172

77نعمة ابراهيم محمد حمودة ابراهيم39173

92نعمة عيد احمد محمد نعمة هللا39174

84نعمة ناصر محمد البهلوان39175
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107نوال فاروق حسن صابر درويش39176

95نوره رزق محمد محمداحمد رزق39177

100نورهان رزق هللا مصطفى على39178

82نورهان عزت مبروك حسن علي39179

92نورهان فوزي ابوالنضر مظاليم39180

138.5نيرة حسن محمد حسين الشوكي39181

117.5هاجر عبدالفتاح احمد البهلوان39182

77هالة حسن علي نصار39183

98هالة علي مكارم حسين39184

59هبة محمد عطا عطا ظافر39185

59.5هبة ياسر محمد محمد محمد عرفة الجالسي39186

60هدى ابراهيم حسين رزق هللا39187

133.5هدى سعد عبدالحميد ابوعرب39188

47هدى عبدالكافي محمد محمد الزنطاوي39189

47هدير ابراهيم مصطفى محمد احمد عباس39190

83هدير ناصر علي محمد كناس39191

75هنيات عبدالقادر احمد احمد حسن كنون39192

78هيام سامي ابراهيم احمد الحمار39193

63وفاء احمد حمودة مصطفى محمود39194

28والء جالل احمد مصطفى39195

24يارة محمد احمد البهلوان39196

63ياسمين حسن محمد عامر39197

32ياسمين راشد محمد عرفة39198

35يسرا نصر علي عبده مرتضى39199

77محمد محمد سعد شكر39200

50شرين سامى عبده محمد عبده عبيه39201

39هشام محمود راغب الساسي39202

25محمد محى عبدالفتاح فايز عبدالعال39203

48يوسف محمد محمد االزلي39204

52صالح صبحى عبيد جمعه39205

55محمد نصر محمد يونس المرشدى39206

129.5ابراهيم احمد بدير احمد الشمندى39301

135.5ابراهيم اسامه المغاورى ابراهيم عبدالعاطى39302

126.5ابراهيم الحنفي علي البيومي الحنفى39303

39ابراهيم السعيد على ابراهيم احمد39304

119.5ابراهيم السيد ابراهيم محمد سويلم39305

132ابراهيم خليفه المغازى خليفه احمد39306

129.5ابراهيم رزق سليم رزق حسنين39307
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127ابراهيم سامح ابراهيم عبدالحليم البرعى39308

127ابراهيم عبدالحليم عبدالحليم احمد البرعى39309

122ابراهيم عبدالعزيز الحسانين السعيد موسى39310

134.5ابراهيم عبده ابراهيم ابراهيم عثمان39311

115.5ابراهيم علي ابراهيم علي ابراهيم39312

128.5ابراهيم فتحي عرفات الدسوقي على39313

129.5ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى محمد على39314

120.5ابراهيم محمد ابراهيم حامد زناتة39315

133.5ابراهيم محمد السيد محمد السيد مرزوق39316

136ابراهيم محمد سعد على الحمراوى39317

135.5ابراهيم مصطفى سيد احمد عبدهللا ذكرى39318

97.5ابراهيم ناصر محمد محمد على39319

128.5ابراهيم وجدي ابراهيم الدسوقي عبدالحميد شادى39320

83.5احمد ابراهيم عبدالعظيم عبدالسيد محمد الشيخ39321

136احمد ابراهيم عبدالمنعم محمد رمضان39322

87.5احمد ابراهيم عبدالونيس محمد عبدالغني39323

136.5احمد ابراهيم محمد ابراهيم ديه39324

137احمد اسماعيل احمد علي اسماعيل39325

113.5احمد اسماعيل المتولى عوض ابراهيم39326

131احمد اشرف السيد محمد الدقش39327

134.5احمد االمام المتولى السيد الشحات39328

136احمد السعيد عبدالهادى ابراهيم سعدية39329

137.5احمد السيد ابراهيم محمد ياسين39330

135احمد السيد المغازى محمد عامر39331

133.5احمد السيد عبدالجواد عبدالفتاح سلطان39332

134احمد السيد عبدالحي غالي39333

132.5احمد السيد على احمد الدقش39334

131احمد السيد فوزي مصطفى ابوقورة39335

133احمد السيد محمد ابراهيم محمد بيومى39336

126.5احمد السيد محمد عبدالحميد عطا الضادى39337

111.5احمد السيد محمد عبدالرحمن شعبان39338

133.5احمد المتولى جمعة على احمد39339

124احمد بالل محمد عبدالعزيز فرج39340

63.5احمد جالل محمد احمد محمد39341

133احمد جمال السيد محمد السيد مشاق39342

130.5احمد حاتم الشحات محمد عبدالمعطى39343

125.5احمد حسن احمد حسن برهام39344

103احمد حسن احمد كمال قرمز39345
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56احمد حسن احمد محمد حسن39346

86احمد حمدى سالمة مصطفي المنوفى39347

126.5احمد حمدى فؤاد زكى ابرهيم39348

136.5احمد خالد احمد السعيد عامر39349

134.5احمد خالد احمد محمد حسن39350

128.5احمد رضا احمد السيد احمد الرفاعي39351

133.5احمد رضا محمد هشهش39352

112.5احمد رمضان عبدالغنى احمد القاضى39353

123احمد سامح محمد احمد محمود البرعى39354

122.5احمد سمير ماهر سمير قليب39355

121احمد شريف ابراهيم شريف39356

135.5احمد طارق محمد عبدالباقي يوسف39357

109.5احمد عبدالرحمن محمود موسى خليفة39358

132احمد عبدهللا رمضان عيد عبدالغني39359

126احمد عصام احمد عبدالحليم محمد39360

113.5احمد عصام محمد محمد الحبيبي39361

115احمد عالء احمد المتولى زناته39362

134.5احمد عالء احمد محمد امين39363

122احمد عالء عبدربه المغاورى عبدربه39364

92.5احمد على احمد حسن الفرة39365

128احمد على السيد على سالمة على39366

137احمد على على عمر39367

115.5احمد على محمد على39368

130.5احمد عمرو عبدالغنى ابوالفتوح غازى39369

137احمد عيد عبدالسالم متولى حسونه39370

136احمد غنام عبدالعزيز محمود على39371

133.5احمد فؤاد محمد ابراهيم ابوزيد39372

127.5احمد فتحى امير عباس ابوزيد39373

115.5احمد فتحى على محمد السيد المصلى39374

133احمد ماهر احمد حسن احمد بدوى39375

113احمد محمد احمد يوسف حمزة39376

124احمد محمد السيد احمد احمد عبدالنبي39377

129.5احمد محمد عبدالرحمن فريد البانوبي39378

126.5احمد محمد محمد اغا39379

127.5احمد محمد محمد مسعود شحاته39380

122احمد محمد منير عبدالعزيز المرسي39381

127احمد محمود احمد محمود عبدالعال39382

127احمد محمود السيد حامد محمود يوسف39383
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132.5احمد مرعي محمد مرعي39384

125احمد مسعد السعيد ابراهيم ثالطه39385

110احمد مصطفى احمد عبدالقادر بكر39386

121.5احمد ناصر سعد على ابراهيم39387

126.5احمد نبيل محمد المتولى المرسى سويلم39388

132.5احمد نبيل محمود عبدالهادى محمود39389

94.5احمد همام ابراهيم ابوالفتوح39390

137.5احمد وليد الشبراوي سعد الششتاوي39391

112.5احمد وليد المعداوى عوض عبدالعزيز39392

124.5احمد يوسف حسن مصطفى ابراهيم السيد39393

124احمد يوسف على عثمان ابوالفتوح39394

114.5ادم ناصف محمد السيد ناصف39395

127ادم وائل السيد احمد حطب39396

98.5ادهم احمد السيد احمد المغازى39397

121ادهم اشرف المعداوي عوض عبدالعزيز39398

128.5ادهم جالل محمد محمود سويلم39399

104ادهم رضا علي عبدالعزيز حسن39400

130.5ادهم رمضان موسى رمضان رخا39401

100ادهم صابر احمد ابراهيم الشرقاوى39402

71.5ادهم محمد محمد علي عبده39403

123.5اسامه بدير داود دويدار داود39404

113اسامه سامح ابراهيم المعداوى يونس39405

135.5اسامه محمد البيلى غازى حسين الشحات39406

125اسالم احمد يوسف يوسف رزق البغدادي39407

133.5اسالم بدير ابراهيم ابراهيم العواد39408

129اسالم محمد السيد محمد محمد عبدهللا39409

132اسالم هانى مرسى محمود مرسى صيام39410

105.5اسالم وائل السيد ابراهيم على راضى39411

112اسماعيل احمد مصطفى سليمان ابوقورة39412

136اشرف الحمادى سامى تقى الدين39413

128اشرف خالد انور اليماني الششتاوى39414

135اشرف ياسين عماد عبدالجواد الشناوى39415

131.5االمام محمد السعيد محمد البسيوني39416

116السيد البدوى البدوى عبدالظاهر39417

131.5السيد خالد السيد على السيد مندور39418

0السيد رضا السيد عبدالرحمن السيد39419

106.5السيد طارق السيد عبدالعظيم فرج39420

93السيد عبدالعزيز ابراهيم سالم الحمادى39421
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57.5السيد محمد السيد محمد حسن39422

131السيد محمود احمد محمد سليمان39423

119الشربيني عبدالحليم الشربيني يونس الشربينى39424

130امام علي امام الشربيني امام39425

131اندرو هانى فايز عبدالباقى حنا39426

130ايمن رمضان وجيه عبدالحميد ابراهيم39427

127.5ايمن عبدهللا صبيح فواد عبدهللا39428

38ايمن على محمد على قورة39429

129.5ايمن محمد احمد محمد سليمان39430

138ايمن هانى محمود داود دويدار39431

64.5ايهاب السيد شعبان السيد محمد ابراهيم39432

133باسم وليد فهمى عوض فرج39433

128باهر محمد السيد ابوزيد شواف39434

123.5بدر ابراهيم سعد محمد جاد عيسى39435

129بدوى الششتاوى السيد البدوى الششتاوى بدوى39436

125.5بالل عبدهللا ابراهيم فتوح حميده39437

125بالل هانى عبدالراضى ابوالفتوح على39438

121بالل هيثم عبدالهادى حسين محمد39439

129بوال ايهاب كمال جرجس بطرس39440

120.5بيشوى نصحى الوندى عبدالمالك39441

132.5جمال محمد جمال محمد رفعت جبر39442

91جميل سالمة ابوالعينين متولي موسى39443

126.5حاتم احمد عطيه عوض هللا محمد39444

117حاتم حسام عبدالسالم عمر يوسف39445

105حبيب مشهور السيد البرلسى عبدالوهاب39446

108.5حسام اشرف عبدالرحمن عبدالفتاح39447

126حسام السيد عبدالجواد عبدالفتاح سلطان39448

45حسام خالد ابوغنام السيد فوده39449

115حسام عبدالعاطي الشربيني عبدالمنطلب محمد39450

135.5حسن ابراهيم محمود على بكر39451

134حسن وسيم حسن عبدالهادي عبدالهادي39452

126.5حسن يوسف حسن السيد حسن39453

120.5حسين المعداوي حسين فهمي عطا الضادي39454

94حلمى جاد حلمى يوسف39455

125حمدى السيد مصطفى كامل ابوالغيط39456

90حمدى رضا عبدالعزيز محمد الدسوقى39457

106.5خالد السيد المغازي احمد عامر39458

132خالد السيد حسين ابوزيد منصور39459
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123خالد خليفة محمد المتولي عيسى خليفة39460

121.5خالد سامح زغلول بدير عبدالباقى39461

67خالد عبدالغفار جمعة السيد احمد39462

127.5خالد مصطفى البدوى حامد سلطان39463

127.5رامز اشرف المتولى السيد الحنفى39464

118رامز محمد محمد السعيد عبدالمطلب39465

122رامى محمد ابراهيم عبدالوهاب السيد39466

114.5رضا مندور الدريني مندور يوسف39467

127.5روحيم ابراهيم ابراهيم محمد غالي39468

115.5زهير السيد الششتاوى السيد خيرة39469

133زياد طارق المتولى احمد سعد39470

128.5زياد عادل عبدالفتاح محمود عبداللطيف39471

128.5زياد عبدالناصر زين العابدين محمود غالى39472

128.5زياد عصام عبدالعاطى عبدالحميد احمد نصر39473

125.5زياد على كمال السيد محمد البلقاسى39474

122.5زياد محمد ابوالفتوح محمد عبدهللا39475

101زياد محمد فوزى خالد39476

85.5زياد هانى عبدالحميد السيد النجدى39477

133زياد وليد ابراهيم محمد ابوالعينين39478

79.5سامح محمد احمد عرفات عبدالرازق عرفات39479

112سامر عالء السيد احمد الصباغ39480

63.5سامى محمد بليغ ابوالمعاطى محمد على39481

15.5سامي محمد سامي احمد شعيشع39482

121.5ساهر وليد السيد عباس حجازي39483

132.5سعد ابراهيم سعد ابراهيم عبدالحافظ39484

138سعيد عبدهللا السعيد السيد ابراهيم39485

133.5سليمان اشرف سليمان محمد خليل39486

135سمير المعداوي عبدالحي محمد غالي39487

127سيف شريف فتحى احمد شريف39488

90شريف طارق على االمام الصفتى39489

21صالح محمد عبدهللا الدسوقي عبدهللا39490

127.5ضياء خالد السيد احمد غزال39491

56طلعت رمضان طلعت عبدالعزيز النجار39492

133.5طه احمد البيلي احمد محمد39493

93طه حسين فاروق احمد حسين39494

115.5عادل البيلي صبحي عبدالحميد جمعه39495

125عادل محمد عبدالحليم ابراهيم عامر39496

124عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم ابراهيم رمضان39497
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132.5عبدالحميد علي امام الشربيني امام39498

40عبدالخالق اكرامي عبدالخالق السيد عبدهللا39499

138عبدالرحمن ابراهيم عبدالحميد الحسيني محمد39500

126عبدالرحمن ابراهيم عبدالصمد شعبان المسيرى39501

115.5عبدالرحمن السيد عبدالحق البسيوني محمد دياب39502

131عبدالرحمن بشير فتح هللا مصطفى الجندى39503

132عبدالرحمن جالل عبدالحليم امين سليم39504

132عبدالرحمن جمال احمد محمد ياسين39505

130.5عبدالرحمن حمزة حمزة السيد جمعة39506

132.5عبدالرحمن صدقى محمد احمد شعيشع39507

137.5عبدالرحمن عمر كامل احمد عبدالرازق39508

103عبدالرحمن محسن يوسف ابوزيد محمد39509

132عبدالرحمن محمد احمد ابراهيم العشري39510

124.5عبدالرحمن محمد المكاوى السيد محمد المكاوى39511

124.5عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السيد االمام39512

119عبدالرحمن يوسف السيد حامد محمود39513

129.5عبدالعزيز ياسر عبدالعزيز السيد احمد حماد39514

43عبدالعظيم ابرهيم عبدالعظيم عبدالسيد الشيخ39515

131عبدالعظيم سالم سليمان عبدالستار العساسى39516

133عبدالفتاح محمد ابوالفتوح المتولي حبيب39517

129.5عبدهللا اسامه محمود السعيد عصفور39518

128عبدهللا السيد محمود مصباح الجمل39519

125عبدهللا صابر على على محمد شتية39520

133.5عبدهللا عمرو سليمان عبدالستار العساس39521

135عبدهللا هالل رجب الدسوقى السعيد39522

98عبدهللا وليد عبدهللا السيد على عبدالبارى39523

105عبدالمنعم السيد عبدالمنعم ابوالمعاطى محمد39524

131عبدالمنعم السيد عبدالمنعم سالم على39525

131.5عبدالمولى المعداوى عبدالمولى عبدالباقى محمد39526

115.5عبدالواحد يحى السيد على عبدالحميد39527

79.5عصام احمد ابراهيم خليل الشرقاوي39528

82عصام محمد حسن على سالم39529

92.5عالء ابراهيم عالء ابراهيم ابراهيم39530

74على حسن على ابراهيم احمد39531

98.5على خالد احمد ابراهيم الشرقاوي39532

138.5على عابد محمد المغازى المشرفي39533

68على فؤاد عبدالفتاح حامد الرفاعي39534

68.5على مصطفى على السيد موسى39535
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126على هانى محمد المعداوى على39536

130.5على وائل على محمد الشربيني39537

90.5على وحيد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد شاهين39538

112.5عمار اشرف عبدالستار كريم39539

104.5عمار السيد فتحي السيد المرشدي39540

114عمار مجدى عباس محمد النمر39541

119عمار محمد سعيد على عالم39542

135عمار ياسر اسماعيل طه قرمز39543

133عمار ياسر محمد الورداني39544

116.5عمر ابراهيم مصطفى حسن الشناوي39545

120عمر ابوزيد احمد السيد علي39546

133عمر احمد عبدالنبى عبدالحميد العشري39547

131عمر احمد فوزي محمد عبدالرحيم39548

136عمر احمد محمد كامل البساطى39549

133عمر السيد رجب الدسوقي السعيد39550

132.5عمر ايهاب مصطفى السيد حسن حسونة39551

126عمر خالد الدسوقى عبدالبارى ابراهيم39552

124عمر خيري محمد عبدهللا حطب39553

123.5عمر سعيد محمد سعيد زيدان39554

128عمر عبدهللا محمد احمد39555

138عمر محمد الشربينى محمد رمضان39556

132عمر محمد زغلول يوسف محمد منصور39557

127.5عمر محمد على السيد ابوالعنين39558

134عمر محمد على محمد منتصر39559

139.5عمر هانى طلعت كامل ابراهيم39560

128عمر هشام جمعة يونس الدسوقي الكسباني39561

139عمر وليد سعد عبدالعال المتولى39562

99عمرو رضا عبدهللا عبدالخالق يوسف39563

108.5فؤاد المحمدي عبدهللا الدسوقي عبدهللا39564

135فؤاد عالء فؤاد محمد عبدالرازق الزهيرى39565

138.5فؤاد متولى فؤاد متولى ابراهيم39566

134.5فائز يونس فائز يونس يوسف39567

128.5فارس السيد بدير عزب ابراهيم39568

121فارس حازم ماضي عباس عبدالجواد39569

97.5فارس طارق حسن ابراهيم االشرم39570

129.5فارس عبدالحليم يوسف محمد زيدان39571

97فارس عبدالحميد احمد علي ابراهيم39572

133.5فارس عبدهللا ابراهيم ابوالغيط ابوالغيط39573
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104فارس عيد عبدالعزيز علي عاصى39574

115فارس محمد عطا علي مرزوق39575

94.5فارس محمد على السيد على عبدالعاطى39576

127.5فارس يوسف معوض الشحات يوسف39577

126.5فتحى السيد الشحات سيد احمد عبدالرحمن39578

70فريد جبر محمد جبر المهدي39579

131فيلبس هاني حنا حنين39580

137كامل اسماعيل محمد عبدالوهاب بكر39581

75كريم احمد رمضان ابراهيم منتصر39582

123.5كريم احمد كامل محمود احمد39583

128.5كريم خالد عبدالرؤف احمد سعودي39584

139كريم طارق ياسين بدير السيد فصاده39585

124.5كريم على عبدالحليم محمد االطير39586

133كريم محمد السيد حامد البسيوني محمد39587

135.5كريم محمد محب محمد حامد غالي39588

133.5كريم محمد محمد ابوالفتوح شعبان39589

103كريم مشيل ذكى ابراهيم رزق داود39590

125.5كريم مصطفي يونس المتولي االطير39591

128.5كريم ياسر السيد محمد موسى39592

135.5مؤمن محمد السيد محمد ابوالمجد39593

117مؤيد محمد الشحات المغازي ورده39594

104مارتن جورج نجيب حبيب عطيه39595

121محمد ابراهيم البيلى محمد الدسوقى ابراهيم39596

117.5محمد ابراهيم السيد عبدالمنعم عبدالفتاح39597

107.5محمد ابراهيم السيد محمد عبدالرحمن39598

117.5محمد ابراهيم عادل ابراهيم فتوح39599

123.5محمد ابراهيم عبدالجواد عبدالفتاح سلطان39600

130محمد ابراهيم محمد عطيه محمد الطاهر39601

82محمد ابوغنام محمد الدسوقى فوده39602

133محمد احمد البسيوني احمد الدسوقي39603

124محمد احمد بدوي ابراهيم شحاته جنبه39604

87.5محمد احمد عبدالحليم البيلي علي الرفاعي39605

87.5محمد احمد عبدالسميع محمد عبدالمعطى رجب39606

121محمد احمد على احمد عامر39607

134.5محمد احمد كامل السيد عمارة39608

135محمد احمد محمد االمام عجيز39609

129محمد احمد محمد عبدالمحسن39610

134محمد اسامه المكاوى السيد محمد39611
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122.5محمد اسامه عبدالحق البسيوني محمد دياب39612

133.5محمد اشرف ابراهيم الدسوقى جمعه ابوالمجد39613

132محمد السعيد اسماعيل صدقى معوض احمد39614

116محمد السعيد عبدالحليم ابراهيم على39615

124محمد السيد ابوشعيشع محمد ابوشعيشع39616

41.5محمد السيد احمد محمد سالم39617

90محمد السيد شحاتة محمد الدسوقي39618

137محمد السيد عبدالصافي عطيه سلطان39619

131محمد السيد عبدالواحد السيد على المنسى39620

114محمد السيد محمد رضا محمد39621

131محمد الششتاوى السيد البدوى الششتاوى بدوي39622

134.5محمد المتولي السعيد المتولي خليفة39623

118محمد المغازي السيد علي المغازي زيد39624

128محمد باسم ابراهيم حامد زناته39625

126محمد جمال حسانين فرغلي39626

128.5محمد حاتم الشحات محمد عبدالمعطى39627

131محمد حسام محمد محمد سالم39628

117.5محمد حسن محمد محمد المصلي39629

129.5محمد خالد محمد كامل متولى االطير39630

116.5محمد خالد هاشم عبدالحميد احمد عبدالنبي39631

125.5محمد رامى عبدالرحمن المتولى عبدالرحمن39632

100محمد رزق محمد رزق المرسى39633

130محمد رضا محمد حسن ابوالروس39634

91.5محمد رمضان السيد ابوالهاللي ابوالنجا39635

27محمد رمضان على سلوع محمد39636

130.5محمد زغلول محمود العزب ابراهيم39637

121.5محمد سامح السيد زيدان هالل39638

72.5محمد شريف جميل محمد حسين39639

122.5محمد صبرى فتحى عبدالحميد الجعب39640

129.5محمد صبرى محمد على الصيفى39641

0محمد طارق على االمام الصفتي39642

123.5محمد طارق محمد محمد السيد الخواجة39643

126محمد طارق مسلم محمد مسلم39644

130محمد طنطاوى محمود غازى شريف39645

128.5محمد عبدالرازق محمد احمد البيومي39646

104محمد عبدالرحمن محمد احمد يوسف39647

131محمد عبدالسميع احمد علي نصر الدين39648

125محمد عبدالعزيز محمد التهامي العباسي39649
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128محمد عبدالكريم السيد علي الزيادى39650

111.5محمد عبدهللا السيد على السعيد البيومى39651

128.5محمد عبدهللا عبدالفتاح طه غازى39652

124محمد عبده السيد عبده قليب39653

110.5محمد عالء محمد البدوى محمد عبدالمنعم39654

130.5محمد على السيد المرسي ابراهيم39655

130.5محمد على عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح39656

78محمد على محمد سعد محمود39657

133محمد على محمد على كشك39658

92.5محمد على محمد على مندور39659

132.5محمد عماد حسن عبدالقادر النبراوي39660

132.5محمد غالي زين العابدين محمود غالي39661

136.5محمد قاسم محمد قاسم محمد39662

137محمد كمال ابوالمجد مصطفى بدير39663

112.5محمد محمد الشحات العراقي حسين39664

111.5محمد محمد حسن عبدالواحد محمد39665

105محمد محمد عبدالفتاح احمد الصاوي39666

128محمد محمد محمود محمد راشد39667

129محمد مصطفى علي يوسف احمد39668

124.5محمد هاشم عطوه احمد عبدالعال39669

132.5محمد وائل عباس السعيد خليل39670

116.5محمد وليد حسن المرسى شاهين39671

126محمد وليد محمد عبدالحليم محمد سعديه39672

126.5محمد ياسر عبدالسميع صابر الشيخ39673

125محمود ايمن ابومسلم المعداوي يونس39674

135.5محمود ايمن احمد محمد سليمان39675

129محمود بالل احمد الدسوقي زين39676

122محمود جابر محمد ابراهيم الجزار39677

128محمود خيرى عبدالعليم محمد الصيرفى39678

133محمود رضا رمضان محمد الششتاوى39679

137محمود رضا محمود محمد الحرايرى39680

96محمود سعد حسني محمد عبدالرازق39681

129محمود عبدالرحمن محمود السيد على عبدالعاطى39682

72محمود محمد عبدالفتاح محمد محمد جاد39683

126.5محمود محمد محمد ابوالسعود عبدالقوي39684

134محمود وسام ابراهيم حامد زناته39685

124مدحت السيد عبدالحميد السيد ابوالغيط39686

126.5مسعد صالح احمد زيدان39687
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110مسعد عصام عبدالحميد رمضان الدسوقى39688

86مصطفى ابراهيم السعيد محمد الصعيدي39689

118مصطفى ابوشعيشع عنتر السيد على39690

116مصطفى اشرف على محمود البرعى39691

84مصطفى السيد محمد على غازى شريف39692

118مصطفى الشحات محمود محمد رزق39693

130.5مصطفى حاتم غنيم عبدالعزيز على39694

103.5مصطفى رجب محمود محمد البيلى39695

128مصطفى على السيد محمد على العيسوي39696

136.5مصطفى كمال ابراهيم الدسوقي عبدالحليم القحافي39697

130.5مصطفى محمد احمد البدوى محمد سلوع السيد39698

111مصطفى محمد الشاذلى محمود يوسف39699

64مصطفى محمد نجيب محمد شعيشع39700

123معاذ محمد احمد احمد العزب39701

127.5معاذ محمد خديوى حسن حجازى صقر39702

133معاذ محمد عبدالفتاح محمد شعبان39703

129.5مهاب عبدالمنعم السيد علي عبدالمنعم السيد39704

111مهاب عصام عبدالحميد رمضان الدسوقي39705

135.5مهند صالح محمد غازي البيلى39706

114.5نادر خالد السعيد احمد ناصف39707

69نادر عصام احمد صديق طلبه39708

97ناصر محمد جمعة عوض هللا خلف39709

103.5نبيل اسامة نبيل عبدالعزيز رمضان39710

127.5نزار وليد محمد ابراهيم العشري39711

114نور اسامة محمد عباس رمضان39712

127نور عبدالحليم عبدالحى عبدالحليم سعدية39713

102.5نور وليد عبدهللا عبدالباري العتر39714

119.5هاني عبده شعبان السيد الدسوقي39715

129هشام احمد محمد احمد المهدي39716

106هشام عبدالرؤف عبدهللا عبدالعزيز ابوالعنين39717

109.5هشام محمد عالء متولي محمد سليمان39718

119وائل سامى السيد ابراهيم الزنط39719

120والى المعداوى عزت قبانى محمد39720

70.5وجدي عماد السيد محمد محمد الجوهري39721

71.5وليد محمد السيد عبدالفتاح على39722

128ياسر عبدالحليم عبدالستار محمد غازى39723

131ياسر علي علي السعيد حسن39724

132.5ياسر محمد احمد المتولى عبدالعال عرفان39725
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128.5ياسر محمد عادل محمد عبدالعزيز39726

128ياسين ايمن عبدالعزيز محرم الجويني39727

114يحى حسن عبدالحليم حامد االطير39728

132.5يحيى شريف السيد العربى السعيد39729

74يوسف ابراهيم يوسف الدسوقى النشاوى39730

132يوسف اسماعيل السيد محمد عبدالمنعم عبدالحميد39731

131.5يوسف اسماعيل عبدالفتاح يونس39732

133.5يوسف اسماعيل على مصطفى خلف هللا39733

125.5يوسف السيد اسماعيل عبدالحي بكر39734

115.5يوسف ايمن البيلي احمد محمد شاهين39735

130.5يوسف ايمن محمد السيد فتوح المشرفى39736

122.5يوسف ايهاب السيد شبل السيد39737

128.5يوسف ايهاب صالح عوض محمد39738

112.5يوسف حسنى ابراهيم عبدهللا الشيخ39739

127.5يوسف حمدي علي عبدالاله عطيه39740

130.5يوسف خالد احمد احمد عميره39741

49.5يوسف خالد محمد عبدالغني احمد القاضي39742

127.5يوسف خيرى عبدهللا ابوالخير39743

137.5يوسف رضا جادالرب فهمى عبدالمالك39744

134يوسف سامح محمد فيصل عبدهللا الزيادي39745

131يوسف عادل البيلي عبدالحميد حموده39746

123يوسف عاطف عبدالحميد ابراهيم موسى39747

128.5يوسف عصام محمد حمد صقر39748

129.5يوسف علي البيومي محمد ابراهيم شريف39749

128.5يوسف علي السيد احمد ابراهيم زيدان39750

63.5يوسف كامل محمد محمد عبدالفتاح39751

133يوسف محمد الشحات محمد التجريدي39752

132يوسف محمد على احمد على عبدهللا39753

112.5يوسف محمود زين العابدين محمود غالي39754

128.5يوسف محمود علي احمد الشربيني39755

119يوسف نصر العليمى راشد العليمى39756

116يوسف هشام ابراهيم يونس السيد عبدالسالم39757

114يوسف وائل محمد عبدالعزيز محمد حسانين39758

115احمد السيد السعيد حسن الشرقاوى39759

100.5اشرف رضا مصطفى احمد داود39760

34.5السيد محمد ابراهيم عثمان عبدالطيف39761

47.5سامى رمضان احمد على احمد39762

93عبدالرحمن فاضل ابراهيم بدر ابراهيم39763
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53.5عماد مصطفى سعد محمود التهامى39764

86محمود زيدان خلف محمد الشافعى39765

111مصطفى خيرى محمد يوسف ابراهيم39766

101.5يوسف احمد سالمه موسى صقر39767

87.5احمد اشرف السيد المعداوى على39768

97اسماعيل رضا جميل كمال جاد الشورى39769

64.5السعيد محمد عبدالعزيز احمد الشرقاوى39770

122.5برهام عبدالهادى برهام عبدالهادى سند39771

87.5خالد حليم عمر محمد الشرقاوى39772

91شعبان السيد محمد ابوالغيط ابراهيم39773

109.5على محمد ابوشعيشع السيد محمد احمد39774

62عنتر شعبان عنتر البيلى السيد39775

123محمد سعد عبدالوهاب عيد ابوراميه39776

85.5محمد عماد محمد ابوالغيط ساطور39777

87محمود عبدالهادى سامى مصطفى الصباغ39778

71نادر الشحات محمد حسين محمد الشربينى39779

111نادر عبدالعزيز على ابراهيم شعيشع39780

82.5هشام طارق السعيد عبده عطيه39781

114.5هشام على البسيونى السيد محمد البلقاسى39782

103.5يوسف ناصر سالم حامد احمد39783

128.5احمد مصطفى الشربينى احمد سعد39784

133سعد سامح سعد محمد هشهش39785

119.5عمار خالد محمد محمد طلحه39786

131.5عمر ابراهيم عبدالفتاح طة قرمز39787

128عمر خالد محمد نبية شريف ابراهيم39788

133.5محمد احمد محمد يونس39789

121.5محمد اسامة عاشور التهامى محمد39790

129.5محمد السيد محمد ابراهيم المغازي39791

135محمد السيد محمد الحسينى السيد شحاته39792

131محمد خالد محمد رشاد عبدالخالق القطان39793

94.5محمد نصر بدير عبده امام39794

132مصطفى السيد محمد ابراهيم اغا39795

122مصطفى سمير احمد محمد الرمادى39796

132يوسف سامى محمد عطيه ابوشادي39797

137.5احالم محمد ابراهيم محمد السفل39798

136اسراء احمد السعيد احمد نصير39799

136.5اسراء اسامه على اسماعيل ابراهيم39800

136.5اسراء اشرف محمد السيد محمد39801
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135.5اسراء السيد عبدالهادى خليفه39802

137اسراء السيد علي السعيد السيد فرج39803

137اسراء بدير محمد مصيلحى محمد39804

136.5اسراء خالد موسى ابوالمعاطى عبدالعاطى39805

134.5اسراء فتحي السيد عوض محمد حربى39806

133.5اسراء محمد احمد عيسى البدالى39807

129.5اسراء محمد عبدالغفار البيلي سالم39808

134اسراء وليد زغلول السيد السيد محمد39809

134اسماء ابراهيم محمد ابراهيم محمد دياب39810

133.5اسماء البيلى المرسى احمد البهنسى39811

137.5اسماء السيد عبدالفتاح السيد محمد البلقاسى39812

135اسماء السيد على محمد سالم39813

136اسماء رمضان محمد احمد امبابى39814

136اسماء سعد سيد سعد سمك39815

135اسماء سعيد محمد على عمران39816

127.5اسماء سمير المرسى عبدالحى ابوبكر39817

130.5اسماء عبدالحليم حسن عبدالحليم حسن سليت39818

135.5اسماء ماهر البيلى محمد االمام39819

128.5اسماء محمد السيد عطوه ابوزيد39820

131اسماء محمد محمد السعيد السيد مندور39821

107اسماء هشام عبدالفتاح محمد فراج39822

138.5اسيل محمد السيد عوض39823

113.5االء ابراهيم احمد محمد سالم39824

139االء البدوى احمد محمد مجاهد39825

132االء ايهاب ابراهيم محمد ابوالمجد39826

123االء حمدى السيد عبدالحميد غالى39827

121.5االء خالد راتب ابوسيف محمد39828

94االء على كامل على الهاللى39829

135.5االء عمرو ابراهيم عبداللطيف ابراهيم39830

132االء يسرى يوسف سالم سالمه39831

135السيده عبدربه محمد احمد عبدالاله39832

133.5السيده محمد احمد عبدالفتاح وسواس39833

136.5الشيماء ابراهيم على المغازى محمد سويلم39834

119.5الشيماء حافظ عبدالمنعم ابراهيم احمد عامر39835

129.5الشيماء محمد الرفاعى محمد الصاوى39836

118.5امانى السيد على احمد شادى39837

138امنيه اسماعيل محمد السيد على عبدالعاطى39838

96.5امنيه السيد عبدالمنعم ابوالمعاطى عبدالعاطى39839
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117امنيه عاطف عبدالهادى على منصور39840

137اميره احمد محمد احمد البيلى39841

131اميره البيلى محمد طلبه خليل39842

123.5اميره ايمن مصطفى سعيد زيدان39843

128.5اميره عبدالحليم على عبدالجواد على39844

121.5اميره مصطفى السعيد شندى الششتاوى39845

138.5امينه محمد كامل احمد السيد39846

135انعام ابراهيم المتولى ابراهيم المتولى39847

138.5اهداء ياسر البسطويسى السيد البسطويسى39848

119ايمان اشرف ابراهيم السوقى عبدالهادى ابراهيم39849

130.5ايمان حسن صالح السيد حسن على39850

126ايمان سويلم ابراهيم محمد سويلم39851

133.5ايمان عبدالفتاح على عبدالفتاح قاسم39852

133.5ايمان علي خطاب على خطاب39853

138ايمان محمد عبدالعزيز مجاهد39854

131ايمان محمد عبداللطيف عبدالسيد الشيخ39855

131.5ايمان محمد على على احمد39856

135.5ايمان محمود عبدالعليم محمد عامر39857

136.5ايمان ناصر الدسوقى الحسانين السيد39858

137ايمان يونس محمد يونس عبده39859

87.5ايه ابراهيم عبدالونيس محمد عبدالغنى39860

136.5ايه احمد السعيد احمد نصير39861

117.5ايه المحمدى عبدالرحمن احمد عبدالرازق39862

134.5ايه الهادى عبدالحق البسيونى محمد دياب39863

125.5ايه ايمن فتحى احمد الهوارى39864

137.5ايه ايمن محمد عبده السيد39865

98ايه جميل مصطفى مندور مندور39866

135.5ايه عبدالحليم عبدالحليم السيد قلبه39867

137ايه عيد محمد عبدهللا العربى39868

137براء السعيد ابراهيم سليمان عبده39869

128بسمله اشرف حسن عبدالمنعم محمد39870

133.5بسمله عاطف ابراهيم هالل المليجى39871

134.5بسمله فاروق الشحات محمد غالى39872

137.5بسمله محمد محمد السيد يوسف39873

139بسمله هشام عبدالعليم عبدالعظيم قابيل39874

136بسمله هيثم عاطف عبدالفتاح يونس39875

136بسمه السيد شحاته ابوزيد على39876

78.5بسمه عيد عبدالقادر منصور محمد39877
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135بسنت احمد عبدالفتاح يونس الدسوقى الكسبانى39878

137بسنت خالد محمد محمد المغازى بدير39879

137بلقيس السيد عبدالعليم كامل ابوالعطا39880

138تسنيم ابراهيم محمد عبدالوهاب فريد القحافى39881

138.5جنه ابراهيم سليمان السيد المتولى سليمان39882

139جنه جمال عبدالونيس قابيل سالمه39883

131.5جنى محمد مصطفى ابراهيم محمد موافى39884

128.5جهاد محمد على ابوزيد محمد39885

125جيالن حمدى احمد عبداللطيف عبدالعاطى39886

132.5حبيبه ابراهيم اسماعيل جالل39887

136حبيبه السعيد عبدالعزيز المغازى يوسف39888

137.5حبيبه المتولي عبدالعزيز المعداوي عجور39889

132.5حبيبه سامح ابراهيم عبدالغفار السيد39890

129.5حبيبه طارق عبدالعليم احمد المغازى39891

138.5حبيبه عادل على عبدالوهاب سعيد39892

138.5حبيبه عمرو ابراهيم عبدالوهاب39893

138.5حبيبه ياسر المتولي السيد عبدالواحد39894

138حنان ابراهيم حسان حسن سليم39895

137.5حنان احمد عبدهللا سعودى محمد39896

129حنين عمرو ابوزيد مصطفى رمضان39897

138حنين محمود ابراهيم حماد البانوبى39898

138حنين وائل سامح جمعه احمد39899

138.5خديجه محمد بدير محمد ابوالعال متولى39900

116.5خلود عبوده السيد عبدالرازق السيد39901

135خلود محمد عبدالحى محمد غالى39902

137.5خلود وليد صابر عبدالحليم محمود الجمل39903

133داليا السعيد عبدالوهاب السعيد احمد39904

124.5داليا عالء ابراهيم سالم محمد39905

135.5دعاء محمد احمد محمد السيد عامر39906

136دعاء وليد محمد على صالح39907

91.5دنيا البرعى زينهم محمد الشحات سحلب39908

127.5دنيا الدسوقى صبحى الدسوقى عبدهللا39909

134.5دنيا السعيد على ابراهيم علي الحاج39910

139.5دنيا ايمن احمد فوزى علي السيد غالى39911

132دنيا ايهاب محمد احمد البيلى39912

136دنيا خالد عبدالوهاب السعيد احمد39913

138دنيا سعيد حسن سليمان الحمادى39914

132.5دنيا عماد حسن عبدالقادر النبراوى39915
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138.5دنيا هانى عبدالعزيز عوض39916

138.5ديانا فايز فليب ابراهيم39917

133.5دينا احمد السيد احمد على عبدالعال39918

108.5دينا احمد محمد احمد39919

138.5دينا البرعى محمد عبدالحليم البرعى39920

138دينا رضا عبدالمولى محمد عرفات39921

136دينا عمر مجاهد وهبه مصطفى39922

137دينا محمد عبدالغنى احمد القاضى39923

132.5ذهوه خالد محمد جمال الدين هزاع39924

136رؤى السيد علي محمد الشربينى39925

134رحاب ابراهيم عبدهللا ابوالغيط السيد39926

124رحاب كمال عبدالوهاب على ابراهيم ديه39927

137.5رحمه احمد شريف احمد مجاهد39928

129رحمه اشرف ابراهيم احمد عامر39929

138رحمه شريف على االمام الصفتى39930

139.5رحمه صبرى فتح هللا ابراهيم على39931

137رحمه محسن ابراهيم محمد ابوالمجد39932

136رحمه محمد رزق محمد الشربينى39933

104.5رحمه محمود عبدالسالم محمد سعدالدين39934

132.5رحمه هانى محمد عبدالرحمن عبدهللا39935

136.5رشا خالد كمال غازى شعيب39936

135.5رضوى نبيل عبدالمنعم احمد السيد39937

133رغد عبدالحليم السيد موسى39938

113رقية خالد احمد سليمان البيومى39939

137.5رنا ابراهيم طلعت احمد االطير39940

134.5رنا ايمن البيلى عوض االشعل39941

135رنا محمد محمد السيد عبدهللا اغا39942

92رهف محمد عبدالباقي محمد احمد39943

115.5روان ابراهيم عبدالعظيم عبدالسيد الشيخ39944

136روان احمد محمود عبدالسالم مرزوق39945

136.5روان اشرف عبدالحميد السيد عبدالدايم39946

138روان اشرف عبدالمنعم الدسوقى المنشاوى39947

125روان السيد على ابراهيم الحسانين39948

130.5روان خالد يوسف بدير السيد39949

138روان عادل فؤاد عطيه محمد39950

130.5روان عالء ابراهيم السيد على عبدهللا39951

135روان محمد صالح كامل على39952

136.5روان محمود السيد البيلى ابراهيم39953
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133.5روان هانى محمد بدير المتولى39954

131روقيه اشرف السيد فتحى المتولى39955

75.5روميساء اسامه حسن المرسى شاهين39956

129روميساء السيد حافظ عبدالبارى ابوالعيال39957

130روميساء وجدى عبدالمنعم عبدهللا مرسال39958

128.5ريم خالد عبدالستار عيد حجازى39959

133ريم عبدالناصر رزق محمد شمس الدين39960

135ريم كامل محمد ابراهيم العشرى39961

132.5ريم كمال ابراهيم السيد على39962

130.5ريم محمد السيد حامد ناجى المعداوى39963

135.5ريناد عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح عمران39964

134.5ريهام احمد مصطفى احمد ناجى39965

115.5ريهام رافت حسن محمد حسن39966

137ريهام عالء علي احمد الزفتاوى39967

123.5ريوان رمضان محمد على عبده39968

135زهراء عادل الشحات احمد الزيادى39969

138زينب جمال حلمى موسى فرج39970

138زينب فراج حسن عبدالقادر39971

134.5زينب وائل ابراهيم على ابراهيم الحسانين39972

138ساره احمد محمد الزغبى سليمان39973

131ساره اشرف الدقش عبدالفتاح ابراهيم39974

129.5ساره اشرف رشاد محمد حسن39975

126.5ساره االمير السعيد عبدالخالق تعلب39976

131ساره السيد السيد صالح عبدالعال39977

91.5ساره السيد عبدالسميع السيد محمد قطه39978

133ساره سامح محمود عبدالرحمن الدسوقى االطير39979

134.5ساره على محمد على بدوى39980

124.5ساره متولى ابراهيم متولى الششتاوى39981

130ساره مصطفى محمود عبدالرؤوف المنطاوى39982

132ساره نبيل مصطفى كامل ذكى عبدالكريم39983

132.5ساره هانى حلمى كامل عوض39984

138ساره وحيد غالى محمد غالى39985

136.5ساره يسن طه عبدهللا عبدالواحد39986

139سالى عماد عبدالغفار الحمادى السيد احمد39987

120.5سالي ماهر السيد محمد عبدالجليل39988

129سعاد سعد ابراهيم بدوى احمد39989

130.5سلمى احمد سعد ابراهيم عالم39990

116سلمى احمد عيد المرسى موسى39991
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132.5سلمى اسامه على على مرسى39992

129.5سلمى اشرف السعيد عبدالرازق39993

137سلمى اشرف محمد يوسف صالح39994

135.5سلمى البيلى كامل عباس العريان39995

134.5سلمى السيد جمعه على السكرى39996

137.5سلمى السيد كامل عماره39997

134.5سلمى السيد محمد عبدالرحمن الدميرى39998

134سلمى الشحات عبدالفتاح سالمه39999

134.5سلمى طارق احمد احمد عبدالجواد40000

136سلمى عبدالحميد عبدالغفار عبدالحميد ابوزيد40001

133سلمى عبدالعزيز الشربينى يونس الشربينى40002

122.5سلمى محمد كامل محمد على عبده40003

136سلمى محمود مصطفى السيد غنام40004

138سلمى ناصر جمعه سعيد اليمانى40005

137.5سما الحسين السيد احمد محمد40006

134.5سما السعيد فهمى السعيد شعيشع40007

139.5سما ايهاب طلعت السيد محمد النمراوى40008

131سما محمد جمال عبدالهادى عواد40009

126.5سما محمد فهمى محمد40010

136.5سماح عبدالعال ابراهيم ابوالمكارم عبدالعال40011

133سمر ابوالمجد احمد محمد العشماوى40012

137.5سمر صدقى محمد كمال المغازى40013

137سهر ابراهيم متولى محمد الشرويدى40014

135سهى عبدالخالق نعيم محمد منتصر40015

135.5سهير حسن ابوغنام السيد محمد غنام40016

132.5سهير فريد عبده فريد محمد40017

115.5سهيله محمد محمد حسين عماشه40018

138سوزان سامح محمد فيصل عبدهللا الزيادى40019

134.5سوسن ممدوح شحاته الطاهر دردير40020

136سوميه محمد السيد المغازى القشالن40021

136شذا شريف الدسوقى عبدالفتاح الشرقاوى40022

130شهد ابراهيم محمد محمود المغازى40023

138.5شهد السيد احمد محمد سليمان40024

138.5شهد السيد عبدالوهاب عبدربه موسى40025

121شهد السيد محمد السيد جاد40026

134.5شهد باسم بركات عبدالحافظ سليمان40027

86.5شهد بكر حسن محمد محمد40028

120شهد رضا ابراهيم عبدالحليم منصور40029
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136شهد رضا عبدالرؤف الشربينى السيد40030

136.5شهد رضا فتحى سالم سالمه40031

135.5شهد عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى ابراهيم40032

137.5شهد عبدالمنعم محمد على ريه40033

136.5شهد على حمزه السيد جمعه40034

138.5شهد على مصطفى على منصور40035

134.5شهد محمد احمد محمد على عبده40036

138شهد محمد عبدالعظيم احمد عبدالمعطى40037

136.5شهد محمد عبدالعليم ابراهيم محمد40038

97شيرين طارق على االمام الصفتى40039

134شيماء رضا عبدالغنى عبدالغنى اسماعيل40040

122.5شيماء على نبيه محمد عزب40041

120.5صبرين يوسف يوسف الشربينى السيد40042

139.5ضحى محمد اسماعيل السيد محمد جاد40043

138ضحى محمد عطوه احمد عبدالعال40044

137.5عائشه ابوالعزايم محمد مرعى40045

95عبير ابراهيم مصطفى عبدالحميد ضبعون40046

139.5عبير عابد محمد المغازى المشرفى40047

133.5عبير نبيل على المتولى الخولى40048

135.5عزه السيد موسى السيد الرفاعى40049

134عزه الغريب يوسف الغريب سعد40050

138عفاف محمد السيد محمد البيلى الجراحى40051

136.5علياء السيد السيد المندوه علي الدسوقى40052

136.5علياء خيرى ابراهيم طه يوسف40053

136علياء محمد جادهللا على السيد االطير40054

88.5عيون حمدى طلعت عبدالعزيز النجار40055

134فاطمه احمد محمود محمد راشد40056

104فاطمه الدقش عبدالفتاح ابراهيم سليمان40057

134فاطمه شعبان محمد ابراهيم ادم40058

137فاطمه عبداللطيف السيد احمد الحديدى40059

127.5فاطمه عبداللطيف محب ابراهيم السيد40060

131فاطمه محمد عبدالحى احمد احمد موسى سالم40061

129.5فايزه معوض فؤاد معوض احمد سليت40062

133فدوه عمار محمد عبدالحميد ابراهيم المقدم40063

134.5فرح احمد عبدالفتاح احمد عوض40064

133فرح ايمن احمد عبدالحليم محمد40065

131.5فرحه فريد السيد محمد عبدالعاطى40066

125.5فريده محمد محمد المعداوى ابوالعنين40067
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131.5كارين مشيل ناشد بشير عبدالشهيد40068

128لؤا اشرف متولى مصطفى ابوزيد40069

130.5الما خالد فؤاد حسين بغدوده40070

117لبنى عبدالعزيز الغريب المتولى قاسم40071

136ليلى رضا متولي عبدالعزيز المتولى40072

114ليلى سعيد عبدهللا بدير الدسوقى مرزوق40073

134مرح حامد عبدالحميد حامد حسب النبى40074

139.5مروه عبدالمنعم عبدالراضى ابوالفتوح على40075

129مروه يوسف محمد عمر محمد40076

138.5مريم احمد عاشور السيد عبدالسالم الشرقاوى40077

133.5مريم احمد عبداللطيف محمود الحسينى40078

136.5مريم اسالم علي ابراهيم ابوالعنين40079

127.5مريم السعيد عبداللطيف احمد سليمان القماش40080

131.5مريم السيد سليمان ابراهيم الجندى40081

139.5مريم السيد عاطف ابراهيم السعودى40082

139.5مريم المعتز احمد محمد مجاهد40083

135مريم رضا محمود سليمان ابراهيم40084

136مريم رفعت احمد فوزى السكرى40085

136.5مريم صدقى موسى دشيش40086

130.5مريم طارق عبدالمنعم عبدالعزيز محمد40087

136.5مريم عبدالفتاح عبدالشافى سالم محمود40088

136.5مريم عصام فتحى السيد بدير40089

136.5مريم على السيد البيلى ابراهيم40090

130مريم عياد راضى غطاس جوده40091

139مريم فواز ابراهيم الدسوقى مطاوع40092

139مريم كيرلس عبدالمالك سيف40093

138مريم ماهر محمود العدلى محمد العدوى40094

137.5مريم محمد احمد شاهين محمد40095

138.5مريم محمد احمد صابر عبدالحميد محمد40096

122مريم محمد السيد عبدالحميد غالى40097

131مريم محمد محمود ابراهيم احمد الشرقاوى40098

139.5مريم محمد يوسف ابراهيم دوابه40099

139مريم نصر العليمى راشد العليمى40100

138مريم وجدى السيد يونس عبدالسالم40101

137.5مريم وفيق محمد عبدالحميد الحسانين40102

44ملك المعداوى عبدالعزيز حسن المنسى40103

138ملك فريد عبدالرحمن فريد البانوبى40104

138.5ملك محمد السيد عبدالفتاح ضبعون40105
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120.5ملك محمد حسن عبدالفتاح40106

124ملك وليد محمد عبدالسالم40107

129منار احمد ابراهيم عبدالرحمن ابوزيد40108

122.5منال الشحات السعودى السيد محمد40109

133منال عبدالرازق عبدالرحمن يوسف منصور40110

130منه احمد على احمد عامر40111

127منه السيد عبدالمنعم مروان على بدر40112

129.5منه هللا عصام ابراهيم احمد مصيلحى40113

124.5منه هللا نصر محمد عباس ابراهيم40114

119.5منه خالد عبدالقادر محمد غالي40115

132منه عبدالحميد محمد صبرى عبدالحميد احمد40116

134منه عبدالمعبود عبدالباسط السيد شاهين40117

127منه علي عبدالفتاح حامد الرفاعى40118

131منه محمد عبدالفتاح محمد هيكل40119

114.5منه هانى شاكر محمد سعفان40120

133منه هشام صالح الدين عبدالمنعم عبدالفتاح40121

117.5منه وليد محمد سمير عبدالرحمن40122

129.5منى عبدالقادر احمد عبدالقادر السيد40123

135.5مها صبرى ابراهيم السيد قاسم40124

129مى عيد محمد السيد حسن40125

134مى محمد السيد مبروك40126

122.5مى محمد مرسى محمود صيام40127

130مى محمود احمد عثمان رشوان40128

122ميرنا مسعد محفوظ احمد غنيم40129

122ميرنا وليد محمد حلمى عبدالحى حلمى40130

117.5نادين على ابراهيم محمد غنيم40131

136نادين ياسر احمد محمد البيلى40132

105.5نانسى رضا حسين السيد حسين40133

110.5نانسي محمد جابر ابراهيم الجزار40134

136ناهد صابر السيد محمد يسن احمد40135

94.5نجوى السيد فؤاد السيد الكسبانى40136

132نجوى حسام الدين السيد احمد رمضان40137

95.5ندا ابراهيم السيد السيد على القرقيرى40138

130ندا السيد راتب ابوسيف حمد40139

135.5ندا عصام السيد عطوه ابوزيد40140

108.5ندا فاروق عبداللطيف حافظ الصيرفى40141

132ندا محمد السيد محمد الشربينى40142

132.5نداء على محمد على ابراهيم40143
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133.5ندى السيد محمود السيد على عبدالعاطى40144

127.5ندى جمال عبدالسميع سليمان الشربينى40145

132.5ندى حافظ احمد عبداللطيف محمد عبدالعاطى40146

133ندى حسن ابراهيم حسن هالل40147

135.5ندى عادل محمد كمال المغازى الشرقاوى40148

132ندى عبدالرازق محمد ابراهيم محمد زيدان40149

136.5ندى محمد سليمان شبل رشوان40150

137.5ندى محمد مسعود محمد زيدان40151

138ندى مدحت ابراهيم طه يوسف40152

137.5ندى ممدوح السيد احمد محمد السكرى40153

135نسمه سامى الشحات فهمى ابوالفتوح40154

135.5نسمه على عبدالغنى عبدالغنى اسماعيل40155

137نعيمه رضا فتحى الهندى ابراهيم الغباشى40156

134نغم محمد شحاته ابوزيد القرقيرى40157

115.5نهاد احمد محمد احمد العشماوى40158

129.5نهال احمد محمد احمد االطير40159

101نهى اسامه نبيل عبدالعزيز رمضان40160

126نهى رامى عبدالمنعم سعد عبدهللا40161

119.5نهى علي السيد علي عطيه الجمل40162

99نهى ناصف ابراهيم محمد وهمان40163

138نور سامح اسماعيل قرمز40164

136.5نور عماد حسنى احمد حماد40165

133.5نورا رشاد ابراهيم ابراهيم عثمان40166

114نورا عبدالمنعم احمد المرسى موسى شحاته40167

100.5نورا محمد سعد ابراهيم عثمان40168

138.5نوران محمد عبدالحليم شعيشع مندور40169

112.5نورهان ابراهيم محمد احمد سليت40170

134.5نورهان ابراهيم محمد البيلى حسين40171

104نورهان اسماعيل حسن الهاللى على بكر40172

131نورهان ايمن جابر حسن عبدالهادى40173

135نورهان رضا صابر محمد ابوالمعاطى40174

135نورهان شعبان سمير عبدالمقصود مندور40175

139.5نورهان عبدالعزيز عبدالقادر عبدهللا محمد40176

134.5نورهان عبدالفتاح صبرى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح40177

54نورهان محمد شعبان عامر حسبو40178

139.5نيفين توفيق عزيز توفيق ميخائيل40179

139هاجر ابراهيم السعيد سالم ديه40180

131.5هاجر ابراهيم محمد ابراهيم سليت40181
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134هاجر احمد البيلى متولى السيد الشحات40182

136.5هاجر احمد محمد احمد سعدالدين ناصف40183

136.5هاجر رمضان حسن محمد عرفات40184

130.5هاجر سامح عبدالرازق فضل ابوالفضل40185

135.5هاجر سعد ابراهيم ابراهيم عثمان40186

135.5هاجر صفوت صالح محمد العسيلى40187

135هاجر عاطف عبدالمنعم احمد على40188

137.5هاجر محمد عبدالونيس المرسى السيد40189

136هاجر محمد فريد ابوزيد عبدالعاطى40190

137.5هاجر محمد منصف المهدى محمود40191

136هاجر محمود عبدالحى السيد عنز40192

133.5هاله هانى محمد حامد ابراهيم40193

126.5هايدى رمضان محمد ابوزيد محمد40194

107.5هايدى فتحى فاروق عبدالفتاح احمد يوسف40195

127هبه زغلول جمعه محمد ابراهيم40196

137هدى السعيد ابوالفتوح محمد البسيونى40197

137.5هدى الصديق احمد الصديق طلبه40198

131هدى رزق رزق الشربينى السيد40199

116هدى سعد احمد سعد عطيه40200

77هدى محمد الهنداوى اسماعيل الهنداوى40201

123.5هدير البيلى اسماعيل عبدالحى بكر40202

135همس السيد عبدالحى سالم ديه40203

132.5هنا احمد عبدالعاطى البهى عامر40204

137.5هنا شاكر محمد احمد الشرقاوى40205

135.5هناء خالد موسى حسن عاصى40206

132هند احمد المعداوى احمد النمراوى40207

111.5ورده ابراهيم حسن سيف محمد40208

121.5وسام حسن السيد عبدالعزيز الحايس40209

124.5والء السيد ابراهيم عبدالرحمن ابوزيد40210

134.5يارا رضا محمد عبدالحى على المرشدى40211

134.5يارا وائل عبدالعزيز محمود منتصر40212

93.5ياسمين ابراهيم عبدالغنى محمد على40213

134.5ياسمين احمد توفيق المتولى مرزوق40214

128.5ياسمين عبدالعزيز الشحات السيد محمود40215

125ياسمين علي محمد حسن البرلسى40216

137.5ياسمين عيسى محمد نجيب عون المعداوى40217

130ياسمين محمد فتحى محمد سعديه40218

134يمنى ابراهيم حامد علي الشيخ40219
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136.5يمنى مصطفى عبدالسميع مصطفى ابوالديار40220

48.5امانى ابراهيم عبدالعزيز عبدالمحسن شلبى40221

85امل السيد عبدالعزيز عبدالمحسن شلبي40222

107.5امل رمضان يوسف عبدالعاطى ابوشعيشع40223

103.5امل محمد احمد على احمد40224

130.5امل محمود البيلى احمد الحديدى40225

102امينه عبدالجليل يوسف عبدالعاطي ابوشعيشع40226

88.5ايمان اسماعيل احمد عبدالرحمن حسن40227

115ايه حسن الشحته العشماوى احمد عبدالواحد40228

134بسمله رضا عبدالمنعم السعيد علي40229

90.5خديجه على السيد علي الشناوى40230

78.5ريهام احمد عبدالرسول عبدالسميع الصاوى40231

73.5ريهان احمد حسن يونس اللولى40232

106.5شروق مسعد محمد عبدالعاطى ابوشعيشع40233

121مريم احمد محمد محمود المدبولى40234

95نجالء هشام الكنانى عبدالرؤف الكنانى40235

117ندا ابراهيم محمد عبداللطيف الشحات40236

59.5نورهان فاروق عبدالفتاح محمد  عبدالفتاح40237

91.5يارا ابراهيم حسنين السيد عبدهللا40238

121ابتسام شريف حلمى عبدالعزيز البسيونى40239

118.5السيدة عبده الزناتى عبدالفتاح عطيه40240

131.5امل محمد سعد محمد غازى40241

136امل نجاح السعيد السعيد احمد40242

138امنية حماده مسعد احمد على نصر الدين40243

115.5دنيا عبدالرازق على المعداوى على40244

134.5رحيل سمير محمود حسن دياب40245

126سهيلة العربى الغريب المتولى محمد قاسم40246

135.5شهد السيد احمد عبداللطيف محمود40247

127.5شهد المتولى زيدان عبدالفتاح عطيه40248

135.5شهد خالد محمود حسن حسن40249

126فايزة فتحى السيد اسماعيل منصور40250

113كريمة حماده محمد عيد راميه40251

121.5مريم خالد محمد طه المرسى40252

126منار جالل احمد ابراهيم دياب40253

104هبه محمد احمد ابوشعيشع سعد40254

124وسام حامد عبدالستار مصطفى خليفه40255

122.5اميرة احمد عبدالنعيم حسين التلواني40256

130تسنيم اسماعيل الشربيني احمد ابراهيم40257
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117دينا اسامة جودة احمد40258

136رحاب ايهاب رضا احمد محمد االلفي40259

135رحمة على العطافى على شكر40260

127رضوي ابراهيم احمد محمد االطير40261

110.5رغد موسي محمد ابوطوق40262

129ريم ابراهيم احمد محمد االطير40263

103.5سمية احمد مصطفى فودة40264

111سهيله سامح محمد سالم40265

97ضحى محمد حسن السيد40266

138.5عال السعيد الشريف محمد ابراهيم40267

138.5مريم محمد ابراهيم عبدالعزيز متولى40268

136.5منه على عبدالسميع على االطير40269

121نور احمد السيد محمد مدكور40270

133.5نورهان يحيى فؤاد اسماعيل فوده40271

135.5هاجر محمد كامل حسن رجب40272

121.5ابراهيم ايمن ابراهيم على الرفاعى40273

122.5ابراهيم ايمن عبدالفتاح انور خليفه40274

132ابراهيم سعد حسين سعد عبدالرحمن40275

128.5ابراهيم عيد ابراهيم الحسينى علي عيد40276

99.5ابراهيم ماهر المغازي السيد نورالدين40277

135.5ابراهيم محمد احمد عبدالحميد عارف40278

117.5ابراهيم محمد السيد عوض عبدالجواد40279

79ابراهيم محمد على احمد على40280

110.5ابراهيم محمود السيد اسماعيل على40281

128.5احمد اشرف احمد ابراهيم بغدوده40282

131احمد اشرف حسني عباس المنطاوي40283

130.5احمد اشرف محمد المتولى الزرزور40284

128احمد البيلى احمد عبدالرازق عبدالمجيد40285

133احمد السيد احمد السيد رخا40286

129.5احمد المتولى احمد المتولى عبدالعال40287

133احمد بدير عيد محمد عبدالعاطي40288

129.5احمد تامر فؤاد محمد حامد40289

61.5احمد جميل محمود السيد عبداللة40290

128.5احمد حافظ حافظ ابراهيم بدوى40291

130.5احمد حسام البيومى السيد الشيمى40292

47.5احمد حسن على احمد حسن40293

119.5احمد حماده محمد عبدالحميد وحيش40294

58.5احمد رجب طلحان المصرى حسين40295
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129.5احمد شهاب احمد عبدالمنعم مرزوق40296

129احمد عادل عبدالفتاح ابراهيم الدقش40297

108.5احمد عبداللة محمد السيد سليمان كليله40298

131.5احمد عثمان عبدالوهاب يوسف متولى رخا40299

133.5احمد عطيه السيد محمد محمود يوسف قطه40300

129.5احمد علي احمد سعيد علي القماش40301

92احمد على احمد عبدالجليل محمد40302

100احمد عيد محمد الشحات المعداوى40303

130احمد ماهر زكى احمد ابراهيم40304

129.5احمد ماهر عبدالسميع السيد محمد قطه40305

130احمد محمد ابراهيم محمد جاد40306

125.5احمد محمد احمد الدسوقى  على40307

119احمد محمد احمد على يوسف حماد40308

134.5احمد محمد على محمد خليفه40309

135احمد محمد عيد عبدالمرضى عيد40310

135ادم محمد عبدالحليم فرحات40311

137اسامه محمد يوسف محمد عبداللة40312

124.5اسالم البيلى السيد محمد ابوزيد40313

139اسالم رضا محمد محمد المغازي40314

105.5اسالم سامح محمد عبدالحميد الدسوقى40315

132اسماعيل عبدالعظيم السعيد الدسوقى40316

121.5اسماعيل مبروك اسماعيل مبروك حمزه40317

133.5اسماعيل متولى عبداللطيف المتولى على40318

135البراء امين ابوالخير امين امين40319

78البيلى يوسف البيلى يوسف مندور40320

134.5السعيد احمد السعيد احمد عبدالعزيز40321

118.5السعيد عبدالعزيز محجوب المهدى عبداللة40322

126السعيد عبداللة عرفات احمد عرفات40323

134السعيد نبيل بدوي شحاته البانوبي40324

134.5السيد ابراهيم ابراهيم محمد موسى40325

82.5السيد خالد موسى السيد موسى40326

128السيد رضا السيد محمد الزرزور40327

131السيد شلبى رشاد شلبى النمراوى40328

120.5السيد عبدالحى السيد على شتيه40329

136السيد على السيد عبدالبارى شعبان40330

135.5امير عالء ابوالوفا السيد احمد40331

137جالل عاطف احمد السيد مرجان40332

104جمال عبدالبديع عمار عثمان40333
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124.5جمال فؤاد المتولى السعيد الدميرى40334

133.5حسن السيد حسن الصديق موسى رخا40335

83.5حيدر مصطفي مصطفي احمد الديب40336

121.5زياد السيد ابوالفتوح اسماعيل مصطفى40337

137.5زياد على الغريب الششتاوى محمد دويدار40338

132.5زياد محمد عبدالشافى محمد مصطفى40339

104.5زياد هانى محمد سماحه40340

128.5سامى محمد سامى محمد النجار40341

133.5سمير محمد سمير محمد رضوان40342

82.5شعبان محمد المغازى السيد نور الدين40343

118.5شعراوى احمد محمد عبدالمنعم حسين40344

131.5شهاب حسنى احمد عبدالمنعم سليمان احمد40345

136.5ضياء احمد اسماعيل السيد40346

94.5طارق وائل رزق اسماعيل زايد40347

130طه السيد محمد البكري السيد40348

137.5عبدالحميد السيد عبدالحميد السيد عبدالعال40349

131عبدالرؤف محمود السيد محمد ابراهيم سليمان40350

116عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم اسماعيل الضوه40351

95عبدالرحمن احمد طه محمد ذكرى40352

135عبدالرحمن الزين احمد غنيم اغا40353

132عبدالرحمن الشحات عبدالعزيز عبدالرازق فرحات40354

119.5عبدالرحمن بدير المعداوى بدير عبدالرحمن40355

138عبدالرحمن حمدى احمد محمد احمد40356

134عبدالرحمن عالء عبدالمنعم احمد عبدالنبى40357

73.5عبدالرحمن محمد عبدالوهاب عبدالحميد محمد40358

127.5عبدالرحمن هانى عبدالرؤف المغازى حسن القشالن40359

112.5عبدالسالم السيد عبدالسالم ابراهيم الوصيف40360

127.5عبدالشافى ياسر عبدالشافى طلبه عماشه40361

127عبداللة السيد عبدالحي السعيد محمد علي40362

132.5عبداللة غنام محمد حسن على حنوره40363

116عبداللة محمد عبداللة الشيخ امين احمد40364

123.5عبداللة مصطفي عبدالفتاح احمد محمد40365

121عبداللطيف احمد عبداللطيف سليمان40366

135عبدالمنعم الحسين احمد يوسف عبدالال40367

115.5عبدالمنعم عصام رزق السيد مرجان40368

86.5عبوده رضا عبوده علي السعيد40369

114عالء فتحي البيلي يوسف مندور40370

130عالء محمد محمد الشناوى دشيش40371
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133.5على ابراهيم السيد المندوه محمد40372

135على احمد انيس يوسف البقرى40373

131على السيد على السيد محمد40374

117.5على المغازى بدران المغازى على40375

109على حسن السيد على عبدالهادى السيد على العشرى40376

135.5على عاصم محمد عبدالوهاب المغازى40377

130.5على عميره عبدالسميع عبدالسميع السيد40378

131علي محمد ابراهيم على المرشدي40379

114.5علي محمد ابوغنام عبدالغني على الكومى40380

133عماد رضا السيد محمد البرعى40381

124.5عماد صادق المتولى ابراهيم محمد40382

130عمار بالل رزق شحاته رزق40383

115.5عمار محمد محمد عبد الفتاح محمد زيدان40384

117.5عمر الشحات مندوه هاشم البيلى40385

120عمر خالد يوسف عبدالغفاردشيش40386

132.5عمر هانى عبدالستار محمد عبدالمتجلى40387

132عمرو خالد محمود السيد سمك40388

112عيد ياسر عيد حسن الشهاوي40389

128.5فاروق ابراهيم فاروق احمد قرمز40390

133فاروق خالد سامى حسن الحلوانى40391

124.5كريم صبرى عنتر السيد على القرقيرى40392

137كريم عالء محمد المندوة عاصم40393

137.5كريم نبيل السيد البدوي ابراهيم عبدالفتاح40394

118.5كمال محمد ابراهيم احمد عامر40395

133.5مازن نيازي مصطفى الدسوقي فوده40396

127ماهر احمد ماهر على المتولي40397

92.5متولى ابراهيم محمد العزب السيد على40398

131مجدي سامح محمد مجدي عثمان ابوالفتوح40399

130.5محمد احمد ابراهيم احمد موسى عبدالرحمن40400

125.5محمد احمد السيد على على احمد سويلم40401

136محمد احمد المتولى السيد عبدالواحد40402

136محمد احمد المعصراوى السيد الدسوقى40403

112محمد احمد عبدالوهاب احمد المعداوي النمراوي40404

106محمد احمد فؤاد المغازى احمد40405

139محمد اشرف احمد فريد على40406

137.5محمد البيلى ابراهيم السيد غالى40407

131محمد البيلي عبداللطيف البيلي زيد40408

128.5محمد البيلي محمد ابراهيم الشهاوى40409
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114.5محمد السعيد محمد احمد شعبان40410

136محمد السيد ابراهيم السيد الحلو40411

124.5محمد السيد سيد احمد عبدالرحمن40412

89.5محمد السيد محمد عطوه يوسف40413

133.5محمد الشربينى السيد الشربينى احمد بدوى40414

85.5محمد المغازى فؤاد المغازى احمد40415

109.5محمد بدر محمد عبدالوهاب محمد40416

83محمد حمدان الجوهرى عبدالرحمن الجوهرى40417

88محمد خالد عوض منصور الشيخ40418

137.5محمد رضا ابوغنام الشربيني احمد بدوى40419

122.5محمد رضا السعيد موسي علي40420

127محمد رضا على عبدالقادر صالح40421

93.5محمد رمضان عبدالوهاب السيد محمد البرعي40422

113.5محمد زهران احمد عبدالقادر احمد40423

135محمد سامي محمد عبدالهادي عجاج40424

122محمد شعبان احمد الصبرى شادوف40425

131.5محمد عادل فوزى محمد عبدالجواد40426

139محمد عبدالرحمن احمد يونس رخا40427

131.5محمد عبدالمنعم محمد احمد بدير40428

108محمد عبدالنعيم على احمد محمد40429

125محمد عبودة علي عبدالجواد علي40430

133محمد عصام محمد احمد عبدالنبي40431

133.5محمد على احمد محمد متولى40432

134محمد علي محمد غازي البيلي40433

138.5محمد كمال محمد احمد النجار40434

101محمد متولى السعيد متولى ابراهيم40435

105.5محمد محمد احمد فهمى ابراهيم40436

127محمد محمود السيد محمد طعيمه40437

129محمد محمود السيد ياسين40438

136.5محمد محمود المرسي محمد ابوورده40439

127.5محمد مختار عبدالفتاح احمد الصاوى40440

137محمد مصطفى على محمد مصطفى40441

122محمد ناصر عبداللة احمد عبدالمطلب دشيش40442

117.5محمد وائل فوزى الغريب السيد40443

135محمد وليد محمد احمد محمود40444

121محمود السيد محمد فهمى محمد40445

120.5محمود الشحات عبدالعزيز السيد علي40446

101محمود رضا عبدالغنى السعيد موسى40447
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137محمود رضا على احمد عبداللة40448

135.5محمود طارق ابراهيم محمد على بدر40449

137محمود عبدالعظيم عبدالاله يوسف على40450

125محمود محمد احمد ابراهيم بكر40451

127محمود محمد حسن محمد جمل40452

130.5مصطفى احمد ابراهيم عبدالرحمن البرعي40453

99مصطفى احمد السيد محمد متولى موسى40454

121.5مصطفى السيد ابراهيم البسيونى الجمل40455

113مصطفى ايمن عبدالشافى محمد المشد40456

129مصطفى ايهاب مصطفي شفيق عبداللة40457

135معاذ سمير عبدالمبدي عبدالحميد محمود40458

129.5مهند اسامه على السيد على40459

106.5نور عبدالرؤف موسى احمد رخا40460

101.5هانى السيد مصطفى فرج اللة سيد احمد40461

130هانى مدحت ابراهيم حامد ابراهيم40462

130وليد علي علي المتولي خليفه40463

129.5وليد يسرى عبدالحميد ابراهيم موسى الشربينى40464

133يوسف اسامه عبدالمنعم احمد شاهين40465

132.5يوسف البدوى محمد ابوزيد على40466

133.5يوسف عبدالعزيز السيد محمد عبداللة40467

131يوسف عصام رمضان السيد بغدوده40468

129.5يوسف محروس عباس زايد عبداللة40469

130.5يوسف محمد عبدالحليم محمد على بدر40470

133يوسف محمود السيد احمد النجار40471

136.5يوسف ناصر محمدعبدالقادر عبدالعزيز الفيال40472

108.5يونس الحسيني محمد الحسيني سالم40473

139احسان اشرف عبدالرحمن سعد العسيلى40474

111اسراء عبدالغفار السيد السيد محمد البرعى40475

118.5اسراء محمد احمد السيد الششتاوى40476

134.5اسراء محمود حسن حسن الضوه40477

116.5اسراء وليد احمد احمد الدرولى40478

138اسماء صالح محمد هاشم على الدرس40479

121اسماء محمد شحاته السيد هالل40480

129.5اشواق ابراهيم عيد حسن الشهاوى40481

134.5االء طارق احمد محمد عبدالفتاح40482

114.5امال على ابراهيم على حسين غزال40483

131.5امانى عصام السيد محمد عمر محمد40484

135امل اشرف محمد مقبل احمد ابوالمجد40485
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46امل محمد ابراهيم محمد حامد40486

134.5امنيه ابراهيم عبدالفتاح محمد40487

136.5امنيه احمد عبدالسالم ابراهيم الوصيف40488

76.5امنيه طه الحسين طه غالي40489

126.5اميمه السيد عبداللطيف محمود ابراهيم السمنودى40490

128ايمان شحته عبدالرحمن ابراهيم سالم ديه40491

136ايمان طارق انيس عبدالحليم فوده40492

130.5ايمان محمد ابراهيم الدسوقى محمد رخا40493

126ايمان وائل فاروق سعد عبدالرحمن  العسيلي40494

131.5ايمان وائل مصطفى سالم مصطفي40495

132.5ايناس اشرف احمد عمر محمد40496

136.5ايه حسام مختار عبدالرحمن دشيش40497

134.5ايه خالد محمد يوسف محمد40498

138ايه رضا عبدالعاطي عبدالسالم نجم40499

136.5ايه عبدالحليم محمد محمد االوسيه40500

136ايه محمد عبدالرحمن على احمد عبدالجليل40501

137ايه محمود محمد ابوالعنين بيصار40502

129.5بسمله شريف محمد ابراهيم الدرولى40503

121بسمله عمر محمد السيد محمد عمر40504

130.5ثويبه بدران الشحات احمد محمد40505

134.5حبيبه احمد عبدالحليم عبدالحميد البيومي40506

129.5حبيبه السيد ابراهيم محمد غالى40507

125.5حبيبه محمد احمد ابراهيم بكر40508

133.5حنين السيد محمد ابراهيم البرعى40509

119خلود خالد عبداللة عبدالعليم40510

132.5داليا ابراهيم على محمد عامر40511

135.5داليا صالح حسني رمضان مرزوق40512

131دنيا وهمان عثمان محمد ناصف40513

103.5دينا عبداللة عبداللة عبدالخالق الحداد40514

128.5رانيا مجدى عبدالرحمن على عبدالجليل40515

124.5راويه ايهاب عبدالخالق يوسف سالم40516

130رجاء محمد السعيد السعيد على40517

133.5رحاب عزيز الشافعى عبدالفتاح على40518

133.5رحمه حسن عبدالغني حسن كريم40519

136.5رحمه طارق السيد محمد احمد40520

130رحمه مدحت السيد علي السيد40521

95.5رشا ممدوح على طعيمه عبداللة40522

133رضوه محمد عبدالعزيز على محمد40523
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126.5رضوي رضا محمد عبده شهاب40524

124.5رنا احمد السعيد محمود البلقاسى40525

132رنين محمد احمد محمد البانوبي40526

112.5روان اشرف محمود مبروك حمزه40527

136.5روان ايهاب ابراهيم شعيشع زيدان40528

138.5روان رضا برهام جمعه السيد40529

136.5روان رضا محمد السيد الشناوى40530

137.5روان عبدالرحمن عز العرب محمد عز العرب40531

134.5روان عصام عبدالفتاح محمد عبداللة40532

136روضى اشرف السيد محمد وحيش40533

133.5رويدا ابراهيم عبدالعظيم عبدالعزيز بكر40534

135.5ريم سمير عبدالستار عبدالرازق عبدالفتاح40535

134ريم عابد صابر السيد البسطويسى40536

137ريم عمرو عبدالوهاب عثمان ابوالفتوح40537

128ريم محمد عبداللطيف محمود السمنودى40538

133ريهام كمال محمد ابوزيد على40539

118زهراء على احمد بدر شاهبن40540

72زينب ابراهيم لطفى محمد عز الرجال40541

127.5زينب رؤوف ابراهيم العراقى عبدالفتاح40542

126.5ساره ابراهيم محمد حسن على حنوره40543

133.5ساره السيد على السيد على المرشدى40544

137.5ساره ايمن عبدالمنعم احمد شريف40545

133.5ساره رضا عبدالرحمن بدوى عبده40546

138.5ساره رضا محمد رجب عبدالمنعم محمد40547

134.5ساره علي محمد عطا محمد مبروك40548

134ساره وائل الدسوقي المتولى ابوالمجد زناته40549

87سلمى رضا السيد محمد عطوه40550

131سلمى صالح الدين محمد فتحي عبدالحليم40551

128.5سلمى عبدالحليم محمد احمد محمد الفيومي40552

135.5سلمى عبدالسالم على السعيد سعد40553

107.5سلوى السيد المتولى يسن احمد حجازى40554

129سلوى طه طه احمد المليجى40555

116.5سما السيد الشحات السيد البيلى40556

137سما شحاته السيد الششتاوى ابراهيم بدر40557

135سما عصام حسن السعيد عبدالرحمن40558

124.5سما محمد سليمان عبدالستار العساسى40559

129سماح احمد السيد شاهين عبدالرحمن40560

133.5سماح عمرو عبدالرحمن اسماعيل رخا40561
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118سمر احمد مصطفى احمد ذكرى40562

131.5سمر نبيل ابراهيم محمد ابراهيم40563

126سناء السيد محمد السيد علي الصعيدى40564

132.5سهيله محمد فاروق فريد ناصف40565

130.5شروق رضا ابراهيم عبدالحميد مصطفي الشريف40566

126شروق وليد عبدالستار الدسوقى عطيه40567

136.5شهد اشرف ابراهيم اسالم السيد40568

136شهد حماده محمد محمد فراج40569

137شهد رضا فؤاد احمد على40570

124شهد شريف زينهم عبدالبارى ابراهيم40571

133.5شهد عبدالحميد محمد عبدالحميد رخا40572

138.5شهد غنيم عبدالحميد محمد ابوالمعاطى40573

134.5شهد فتوح محمد عطيه السيد40574

124.5شهد محمد السيد البدوي البيلي احمد موسي40575

126شهد محمد السيد محمد الصفطى40576

127.5شهد محمد سعد محمد الدسوقى المنشاوى40577

134.5شهد محمد عبدالوهاب السيد محمد البرعى40578

112.5شيرين اشرف اسماعيل ابراهيم صبح40579

100شيرين محسن محمد محمود المنسى40580

111شيماء شوقي محمد مبروك الديب40581

112شيماء عبدالرحمن السيد محمد المتولى بازيد40582

136.5عائشه محمد علي يوسف احمد40583

130عزه على السيد محمد احمد بدر شاهين40584

134عال محمد على فريد على40585

133.5علمت محمد عبدالفتاح البسيوني المشرفى40586

117.5علياء محمد الشحات محمد على غالى40587

135.5عهد احمد طه ابوالفراج على40588

120.5غاليه الشحات سمير شعبان مبروك40589

137.5فاطمه السيد محمد السيد حامد40590

126فاطمه رضا عبداللة السيد محمد40591

132.5فاطمه محمد سامى مجاهد عبدالغنى40592

127فرح احمد مصطفي حسين الجندي40593

117.5فرح زغلول محمد محمد خليفه40594

124.5فرح عماد محمد محمد محمود40595

107لوزه رضا السيد محمد محمد40596

116.5ليلى حسن عبداللطيف محمد عبدالسميع40597

128ليلى رجب شعبان ابوالوفا بغدوده40598

112.5ليلى صبحى مصطفى ابوزيد احمد40599
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73.5مريم ابراهيم عبدالستار علي ابراهيم الكداب40600

120.5مريم احمد محمد محمد حسين40601

123مريم ايمن احمد فهمي ابراهيم40602

134.5مريم خالد قطب الرجال عبده علي40603

127مريم سعد سعد حسن على40604

137.5مريم صالح عبدالعزيز ابراهيم بغدوده40605

138.5مريم عبدالرحمن محمد محمود البلقاسى40606

135.5مريم محمود ابراهيم امين حراز40607

132مريم وائل على على المرشدى40608

87.5مريم وسيم السيد عبدالحميد على حماد40609

136.5ملك محمود احمد يوسف حمزه40610

135منه الشحات حسن محمد محمد40611

135.5منه اللة خالد عبدااستار علي بغدوده40612

135.5منه اللة ياسر محمود فهمى40613

54منه رضا علي عبدالقادر صالح40614

132منه عادل محمد الشحات رزق40615

136.5منه عبدالعزيز عبدربه عبدالحميد خليفه40616

137منه محمد على الشربينى سالم40617

137منه وليد عبدالوهاب عبدالعزيز بكر40618

137منى ابراهيم محمد السيد بدر40619

131منى جمال عبدالحميد محمد الزنط40620

134منى رضا السيد الضفيري البسيونى40621

133.5منى محروس محمد محمد القاضى40622

130منى محمود محمد عبدالرازق40623

111مى ابراهيم حامد ابراهيم بدر40624

135مى عبدالرازق محمود محمد محمدالعرابي40625

129.5مياده السيد عبدالستار عبدالرازق عبدالفتاح40626

121.5ميرفت احمد ابراهيم احمد الصعيدى40627

136ميرنا احمد مصطفى احمد محمد40628

129ميرنا جميل فؤاد عبدالعزيز العيسوى40629

132.5ميرنا وليد عبدالكريم المغازي صالح40630

133.5ناديه احمد عزت قياتى محمد40631

100.5ناديه عبدالرؤوف عبدالرحمن محمد رخا40632

90.5نجاه خالد الجوهرى السيد على الجوهرى40633

89.5نجالء ابراهيم عبدالغفار السعيد محمود عاصى40634

123ندا عبدالرسول عبدالنبى سالم ديه40635

126ندا كمال غازى المتولى على ديه40636

95ندا محمد محمد لطفى عبدالحليم حسن40637
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96نداء ابراهيم يوسف سعد علي40638

134.5نداء البيلى محمد المتولى خليفه40639

121.5ندى ابراهيم فاروق فريد محمد40640

131ندى احمد السيد عبدربه السعيد40641

127ندى ايهاب عبدالعزيز احمد عبدالعزيز40642

135ندى رضا السيد الشناوي دشيش40643

138ندى محمد رضا جابر عزالرجال40644

137.5نهى محمد اسماعيل اسماعيل عبدالرسول40645

136.5نهى محمد العدوى على العدوى40646

137.5نور عيد محمد السيد مرجان40647

113.5نورا ابراهيم عبدالحافظ محمد احمد القرقيرى40648

137.5نورا خالد فؤاد ابراهيم احمد40649

138نورا محمد السعيد السيد محمد ابوالعنين40650

135.5نورهان عبداللطيف محمود عبداللطيف محمود40651

131نورهان محمد عبدالفتاح محمود عبدالعال40652

119.5نورهان هانى عبدالسالم محمد عبدالرحمن40653

137.5هاجر ماهر احمد محمد الحلو40654

128هاجر محمد عوض محمد محمد40655

136.5هاجر وائل محمد عبداللة محمد المهدى40656

133هبه عبدالمنعم السيد محمد محمد40657

128هدى ابراهيم محمود السيد عنتر40658

132هدى السيد محمد السعيد عبدالرحمن40659

124.5هدى خالد السيد احمد عطيفى40660

98هدير محمد عبدالرازق عبدالوهاب عبدالرازق40661

138.5همس عبدالجواد عوض عبدالجواد البدراوى40662

138هنا هاني ابراهيم احمد بغدوده40663

131.5هنا هانى عوض محمد على40664

134.5هند محمد احمد ابراهيم راشد40665

138.5هند محمد عبدالحميد عمر الكنانى40666

117.5وفاء عبدالوهاب على عبدالوهاب سالم40667

131.5والء ابراهيم احمد احمد الصعيدى40668

139والء ابراهيم محمد محمد عمر40669

132يارا رضا السيد طعيمه السيد40670

114.5ياسمين اشرف المتولى المتولى االطير40671

92ياسمين الدسوقي ابراهيم الدسوقي محمد احمد40672

127ياسمين بدير عبدالوهاب احمد بدوى40673

70.5ياسمين ربيع محمد عبدالفتاح محمد احمد40674

137.5ياسمين عبدالحليم عبدالحليم المغازى بدير40675
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138ياسمين عبدالعزيز ابراهيم اسماعيل محمد رخا40676

129.5ياسمين عزت مسعد ابراهيم عامر40677

134ياسمين محمد يسرى عبده على حسونه40678

135يمنى اسامه على محمد السعيد40679

138.5يمنى محمود ابراهيم عبده احمد عبداللة40680

113ابراهيم ايهاب عبدالهادى عوض40681

114ابراهيم صبحى حيدر ابراهيم زيدان40682

82اسالم محسن جوده ابراهيم زيدان40683

112.5السعيد محمد السعيد محمد سرحان40684

29.5السعيد محمد عبدالحى محمد الشربينى40685

124.5السيد محمد السيد الشربينى الزنقرانى40686

136.5السيد محمد السيد محمد علي40687

122.5امير وليد عبدهللا زيدان على40688

134انس ربيع عطيه حسن ابوالمعاطى40689

110.5بركات احمد بركات احمد بركات40690

120.5حمدى على عبدالمقتدر على حطب40691

39رجب شعبان الهندى ابوالمعاطى40692

85زياد العباسى مرزوق اسماعيل العباسي40693

72.5زياد عبدهللا جبر عقل40694

126زياد محمد عطا هللا المغازى محمد40695

66.5سمير محمد السعيد محمود شاهين40696

84.5عادل خالد محمد ابراهيم حامدالتحفه40697

111.5عبدالحى محمد عبدالحى محمد الزنقرانى40698

75.5عبدالرحمن احمد محمد ابوالمعاطى40699

117عبدالرحمن ايمن زيدان محمد على40700

79.5عبدالرحمن ياسر محمد ابراهيم حامد التحفه40701

87.5عبدهللا رمضان عبدهللا الشربيني40702

122.5عمار على محمد على المتولى40703

94عمرو ابوبكر على على احمد40704

114كريم موسي سعد موسي السباعي40705

96.5محمد ابوالعينين حامد محمود محمد40706

93.5محمد احمد حمدى السيد منصور علي40707

103.5محمد احمد رمضان السيد متولي40708

43.5محمد اسامة السيد احمد السيد حطب40709

48.5محمد السيد حامد الحمادى شنب40710

130.5محمد انيس عبدالهادى عوض40711

82محمد حبيب بدران الغريب محمد40712

99محمد سليمان محمد سليمان الدسوقى40713
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63.5محمد فريد السيد السعيد المصرى40714

97محمد مصطفى شفيق محمد المرسى40715

134مصطفى خالد عبدالحى محمد الزنقرانى40716

68معاذ زينهم عبدالعزيز عبدالرحيم40717

57ممدوح عبداللطيف محمد محمد ابوالرجال40718

79نادر عبدالمقصود عبدالغفار عبدالمقصود40719

72.5وديع محمد السيد عبدالقادر البسطويسى40720

34.5ياسر عبدالعزيز محمد عبدالخالق جاد40721

119اسراء محمد المغازى عبدالعزيز محمد40722

100اسماء عبدالهادى عيدالسالم شعبان الفيومى40723

106.5اسماء محمود محمد محمود تمام40724

126.5الشيماء اسامه مصباح عبدالوهاب محمد40725

117.5الهام احمد عبدالحليم احمد شعيشع40726

107الهام صبحى ابراهيم عبدالحميد على40727

130امال وليد شعبان السيد حطب40728

4اميره محب محمد حسن شواف40729

90.5ايناس باسم عبدهللا صالح زهران40730

41ايه عبدالمحسن عيسى عبدالمحسن40731

137بسملة محمد عبدهللا سرحان الزنقرانى40732

134بسمله احمد عبدالمنعم احمد المرسى40733

121بسمله فراج على على ابوالوفا40734

119جهاد حمدى محمود احمد عبدالرازق40735

101.5حسناء السيد محمد محمداحمد40736

126.5حنين عمر على عبدالمقصود علي النجار40737

28خلود رضا عبدالحى عبداللطيف محمد سرور40738

73دنيا اسامه عبدالحى عبداللطيف محمد40739

49دنيا الصباحى محمد عبدالمنعم الدكرورى40740

129.5دنيا محمد كمال عبدالحليم الشربيني40741

100رانيا محفوظ محمد السيدعلى السيد40742

88.5رحمة احمد محمد سليمان على40743

130.5رنا احمد محمد محمد على رمضان40744

128.5روان السيد عبدالحكيم عيد ابراهيم40745

102.5ريهام محمود على ابراهيم السيد40746

128.5سلمى صبرى سالمه على يوسف40747

47سماء اشرف كامل محمد جعفر40748

120شهد عمر على عبدالمقصود على النجار40749

122شهد عنتر عبدالشافى غيث السيد البحيرى40750

117.5شهد محمد حسن رزق المتولى الدسوقى40751
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88.5شيماء يوسف عبدالسالم شعبان محمد40752

112صباح على سالمة على عبدالخالق40753

72صباح نورى حسن احمد غازى40754

110.5علياء سلطان داود احمد المنفى40755

130.5فاطمة السيد محمود السيدعلى الدسوقى40756

91فاطمة عبدهللا طه سيف النصر محمود40757

99لبنى مصطفى احمد احمد  عبدهللا40758

80مريم ابراهيم محمد عبدالاله محمد40759

99.5مريم السيد عرفات عبدالرحمن عبدالرحمن40760

135.5مريم محمد عبدالمنعم احمد المرسى40761

92نجالء حجازى حامد الحمادى متولى40762

86.5ندى عبدالباسط عبدالفتاح محمد العيسوى40763

130ندى كامل عبدالباقى الحمادى40764

96.5ندى مصطفى عبدالرشيد مرعى محمد40765

97.5نورا مصباح رياض البسيونى احمد40766

82.5نوره رضا رافت احمد احمد40767

95.5نورهان رضا عبدالهادى محمد رجب40768

97.5نورهان عبدالفتاح محمد عاشورمحمد محمود40769

113نورهان عصام جميل زكى عبدالقادر40770

103.5نيره محروس صبحى عبدالمقصود محمد40771

80هاجر الشحات محمد الشحات البهنسى40772

111هاجر محمد الدسوقى رزق المتولي40773

105.5هدير ابراهيم السيد عبدالخالق الغريب40774

128.5هدير شريف مصطفى السيد عبدالرحمن40775

103هند محمد زيدان ابراهيم المرسي40776

125يارا عبدالمنعم شعبان عبدالمنعم40777

89ياسمين السيد محمد سليمان عالم40778

110ياسمين عبدالعزيز عيسى عبدالمحسن40779

110.5احمد رجب شفيق محمد محمود عالم40780

80احمد رمضان عبدالنبى رمضان40781

95.5رجب فكرى رجب احمد على الدالى40782

84.5طارق خالد على عبدربه على40783

77.5عبدالحي مؤمن عبدهللا صالح زهران40784

75.5عبدالرحمن على ابراهيم عمر40785

109.5عبدالرحمن محمد السيد احمد محمد بغدوده40786

135عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد علي40787

91فارس شعبان على عبدربه عبدالجواد40788

115.5كامل صابر كامل حسن عبدالغفار40789
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95.5محمد عادل مصباح عبدالحميد محمود40790

120مصطفي عوض ابراهيم البرعي محمد40791

100.5يسن حسن يسن حسن محمد40792

95.5اسراء جابر حامد عبدالحميد شلبى40793

97ايات سعد الشحات محمد رجب40794

82ايه ايمن حسنى عبدالهادى محمد40795

103.5حسناء ياسر عبدالحميد شبل موسى40796

102.5شهد محمد احمد ابراهيم احمد40797

96.5عليه عبدالفتاح جمعة محمود على40798

124لمياء رضا رضوان محمد سليمان40799

100نجالء محمود بكر محمود على40800

106ندى شحات السيد عبدالونيس40801

111ندى عبدالواحد محمد بدير ابراهيم40802

111نورهان حسن عابدين علي شعبان40803

119والء محمد محمد عبدالحكيم عبدهللا40804

86.5ابراهيم عنتر فؤاد ابراهيم يوسف40805

105احمد حسام نبيل ناصف على40806

93احمد حسن عبدالغفار حسن الزنقرانى40807

86احمد حماده فتوح ابوالمجد40808

105احمد على احمد عبدالفتاح حسن مندور40809

101.5احمد محمد احمد الدسوقى على40810

105.5احمد ممتاز حماد بدير محمد40811

106ادهم محمد عبدهللا محمد عبدهللا40812

103انور قدرى انور متولى باشا40813

105.5بسام مبروك الشحات السيد حشاد40814

80حلمى سامح حلمى شحاته احمد40815

115.5خالد الشحات سليمان عطية ابراهيم40816

115خالد خيرى نبيل ناصف على40817

105زياد احمد السعيد احمد الغرباوي40818

127.5صالح عبدالعزيز صالح حامد تمام40819

103.5عماد محمد الراعى سعد عبدالهادى40820

112فارس تامر فريد شوقى عبدالسميع40821

95محمد احمد عبدالرحمن السيد العجمى40822

89محمد السيد فوزى ابراهيم محمد40823

81.5محمد المغاورى حامد الحمادى المتولى40824

114.5محمد عبدهللا محمد ابوالعنين المهدى40825

98محمد عيد عباس عبدالعزيزعبدالهادى موسى40826

98.5محمد مسعد عبدهللا منصور ابراهيم40827
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118.5محمد ممدوح الشحات احمد مصطفى بدير40828

104محمود حسن محمد سيد احمد دويدار40829

118مصباح احمد مصباح محمود بركه40830

111معاذ على يسن احمد حسن40831

102.5ياسر على احمد فؤاد على القصبى40832

122يوسف مصطفى كامل ابوالعنين40833

116اسراء ابوالعنين على ابوالعنين على40834

124.5ايه احمد عبدالصمد احمد على40835

128.5ايه عزالرجال عبدالرشيد السيد تقى الدين40836

109بشرى حامد ابراهيم سعيد ناصر40837

117حنين عبدالحكيم عبدالعظيم ابراهيم احمد40838

118دعاء محمد السيد فايد السيد محمد40839

53رشا الغريب عبدالحليم الغريب السيد40840

121رنا عبدالحميد ابراهيم محمد ابراهيم40841

120.5روان وجيه محمد محمد فرج دبور40842

125.5روميساء وجيه محمد محمد فرج دبور40843

120.5ريهام رمضان انور عبدالحميد قنديل40844

119.5ساميه جميل منصور ابراهيم الرمادى40845

126.5سحر على ابراهيم محمد ابراهيم40846

130.5سماح احمد احمد ابوالمعاطى على40847

99.5سميره عبدالباسط محمد عبدالفتاح المتولى40848

125.5عفاف عادل محمد احمد المليجى40849

104.5فاطمة سرور الحمادى محمدعبدهللا40850

118لبنى رضا على ابراهيم القيالوى40851

126مريم المعداوى عبدالحميد على احمد40852

108منى غازى عبدهللا غازى ابوشعيشع40853

118.5نادين السيد جمعه السيد ابوالمعاطى40854

121.5ندى رضا حمزه على القصبى40855

121.5نهى ايمن زكريا على مصطفى40856

129نورهان احمد احمد عبدالفتاح حسن40857

120.5هبه محى السعودى السيد تقى الدين40858

104.5يسرا محمد سامى الحمادى تقى الدين40859

78ابراهيم عالء محمود محمد الطنطاوي40860

104احمد احمد عبدالعاطي ابراهيم صالح40861

129احمد اشرف ذكي ابواليزيد المغني40862

128.5احمد حسام الدين بدير بدير الجيار40863

125احمد رجب احمد عبداللطيف البيلي40864

134احمد رضا عبدالرازق فوزي محمد40865
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114.5احمد رضا عبداللطيف عبدالحافظ40866

127.5احمد سامح محمد محمد زناتي40867

136احمد صديق محمد احمد والي40868

129.5احمد عبدالفتاح السيد االمام حسن40869

133.5احمد عبده محمود عبده سليمان40870

75احمد محمد السيد احمد امبابي40871

136احمد محمد السيد عبدالعزيز علي40872

129احمد محمد سعيد البسطويسي40873

98احمد محمد علي مجاهد جمعه40874

136.5احمد محمود احمد السيد علي40875

118احمد محمود احمد عبدالعزيز احمد40876

125احمد محمود عبدالعزيز علي بدر40877

132احمد مدحت بدير يوسف المنزالوي40878

128احمد مصطفى محمد عباس علي40879

131.5احمد يوسف عبداللطيف محمد الصاوي40880

109.5ادهم وليد عبدالدايم موسى العيسوي40881

114السيد حامد احمد السيد علي40882

43.5السيد شعبان صابر بدوي منصور40883

117.5السيد عبدالفتاح السيد ابراهيم صالح40884

91السيد عبدالهادى السيد عبدالحليم عبدالفتاح40885

117السيد محمد ابراهيم محمد عبدالعاطى40886

113.5امجد عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح الصاوي40887

121ايهاب يوسف يونس عبدالرازق40888

119جمعه اشرف جمعه مصطفى محمود40889

129خالد اشرف محمد طه محمد40890

126خالد جمال انيس المتولي حرب40891

84خالد مصطفى السيد محمد عبدهللا كامل40892

135.5خالد هاني سمير عبدالفتاح عبدالقادر40893

40.5رشاد خليل رشاد محمد مشالي40894

87رضا هاني محمد السيد مندور40895

124زياد عبدالفتاح مختار ابراهيم صالح40896

119.5زياد فرج السعيد فرج السعيد40897

112.5سامي سعد احمد سعد عثمان40898

127.5عادل اشرف ياسين مصطفى يوسف40899

119عادل محمد عبدالحليم السيد على موسى40900

122.5عبدالرؤف محمد عبدالرؤف محمد40901

128.5عبدالرحمن رضوان كمال محمود رضوان40902

105عبدالرحمن شعبان عباس عبدالمعطي محمد40903
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135عبدالرحمن شعبان عبدالعاطي البسطويسي المرسي40904

123عبدالرحمن محمد احمد رشوان علي40905

61عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد محمد40906

131عبدالفتاح وليد عبدالفتاح السيد محمد40907

125عبدهللا عبدالحميد صبحي علي فالح40908

123.5عبدهللا عبدالمنعم متولي احمد متولي40909

95عبدهللا علي عبدالمحسن محمد علي40910

119.5عبدهللا محمود عبدهللا على عطيه40911

122.5عبدالمحسن السيد محمد مرزوق عطية40912

134عبدالمحسن حماده عبدالمحسن ابوالعنين السيد40913

116عبدالمحسن محمد عبدالمحسن علي الطنطاوي40914

101.5علي ابراهيم عبدهللا السعيد محمد عطا40915

128.5علي محمد صبري حسن مصطفى40916

48.5عمار ايمن عزت محمد محمد درة40917

134.5عمار رضا طه الشوادفى االمام40918

131عمار صبري محمد احمد سيد احمد40919

136.5عمر حسن عبدالعزيز عبدالخالق40920

134.5عمر محمد احمد محمد علي سليمان40921

132.5عمر محمد عبدالحميد رشوان علي40922

117عمرو احمد محمود علي بدر40923

132.5عمرو محمد عنتر الغريب عبدالقادر40924

123.5فؤاد هاني فؤاد غازي حسن40925

119فارس حماده محمود عبدالحميد عطا40926

119فارس عبدالنبي محمد عثمان خضر40927

136فارس عيد زيدان المغاوري عبدالوهاب40928

135فارس محمود الشحات احمد الصاوي40929

128.5فارس ممدوح عباس متولي حرب40930

135.5كريم عبدالعزيز السيد محمد عبدالعزيز40931

68.5كريم محسن عبدالفتاح عبدالحميد40932

136كريم محمد احمد عبدالفتاح40933

137كريم محمد عبدالحليم السيد40934

59.5مجدي عبدالسالم حامد عبدالسالم مرزوق40935

127محسن عبدهللا السيد عبدالعزيز40936

120.5محمد ابراهيم السيد المغازي البسيوني40937

131محمد ابراهيم محمد محمد صالح40938

137.5محمد ابوالحجاج بهيج احمد اسماعيل40939

98محمد احمد عطوه ابراهيم عطوة40940

122محمد السعيد احمد السعيد احمد40941
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131.5محمد السيد محمد عبدالعزيز40942

131.5محمد الشحات مجاهد محمد السالموني40943

82محمد حسين نجاح عبده40944

90.5محمد رضا السيد محمد عبدهللا كامل40945

119.5محمد رضا عبدالفتاح العزبى40946

133محمد سيد احمد سيد احمد ابراهيم ندا40947

118.5محمد شعبان محمد المرسي عبدالقادر40948

103.5محمد عبدالغفار علي حسن يوسف40949

117محمد عبدالمنعم احمد يوسف مروان40950

121محمد علي حسن الغريب40951

54.5محمد عماد جميل محمد الدسوقي40952

125محمد غريب السيد غريب متولي40953

128.5محمد محمود عبدالمنعم محمد داود40954

126.5محمد مصطفى احمد غازي عصر40955

131محمد وائل حسن محمد حسن40956

94محمود احمد عبدالعاطي محمد حسنين40957

139محمود احمد محمود علي محمد سالمة40958

128.5محمود اسامه محمود عبده سليمان40959

109.5محمود حامد عبدهللا السعيد محمد40960

126محمود حامد محمود عبدالحميد عطا40961

133محمود فاروق عطيه المتولي موسى40962

102.5محمود محمد حسين اسماعيل ابراهيم40963

112محمود محمد محمود محمد الرفاعي40964

134مدحت محمد محمود سالم على سالمه40965

91مصطفى احمد محمد عبدالحميد متولي40966

131.5مصطفى عبده ابوالفتوح عبدهللا درويش40967

108معاذ ابراهيم علي ابراهيم ابراهيم40968

129منصور سعد محمد سعد عوض40969

133هاشم ياسر ابراهيم الشحات عبدالهادي40970

132ياسر عبدالناصر السيد علي قنديل40971

87.5ياسر محمود عبدالعليم عبدالحميد ابراهيم40972

119.5ياسر وليد البدراوي علي عماره40973

83.5يوسف الغريب شحاته الغريب موسى40974

136.5يوسف خالد عبدالجواد محمد ابوالخير40975

118.5يوسف رضا احمد محمد احمد يوسف40976

135يوسف شعبان عبدالمحسن يوسف حماد40977

132يوسف محمد يوسف النبوي عبدالحليم40978

112.5اسراء احمد عبدهللا محمد العيسوي40979
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132اسراء حسين احمد عبداللطيف البيلي40980

135.5اسراء حمدي عبدالعاطي البسطويسي المرسي40981

134.5اسراء عيد محمد محمد البيلي40982

125.5اسماء اشرف السيد ابراهيم  ابراهيم40983

130.5اسماء السيد صالح السيد المغازي40984

120اسماء جمال حسين محمد محمد خليل40985

138.5اسماء صديق محمد احمد والي40986

133اسماء عبدالعزيز عبدالوهاب مصطفى40987

137.5االء معوض فتحي معوض على رزق40988

139امال جهاد السيد احمد فودة40989

127.5اماني احمد صالح السيد المغازي40990

139.5اماني عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحليم40991

137.5ايه اسامه رمضان عبدالحي محمود40992

140ايه ايمن علي صالح يوسف40993

136.5ايه خالد محمد يوسف محمد العيسوي40994

135.5ايه رضا علي عبدالرحيم اللبيشي40995

118ايه محمد حسانين مصطفى عبدالباقي40996

139.5بسمله علي محمد احمد الشناوي40997

132حسناء خيري عبدالمقصود عبده زهري40998

93حنان مجدي مصباح مصطفى الشوادفي40999

136.5حنين ابراهيم فتحي حسن عبدهللا41000

96حياه الغريب شحاته الغريب موسى41001

140خلود محمد حسين على فخرالدين41002

139دعاء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح41003

119دعاء محمود سالم محمود مصطفى41004

127.5دنيا رباح عبدهللا محمد علي موسى41005

136دنيا منير مصطقى عبدالحق الشناوى41006

140دينا محمد عبدالعزيز السيد عبدهللا41007

136.5رباب احمد عبدالعزيز علي بدر41008

139رحمه ابراهيم عبدالعزيز موسى العيسوي41009

140رحمه احمد جمال الدين مصطفى االبس41010

124.5رحمه جوهر عبدالفتاح السيد فرج41011

139.5رحمه عبدالمعطي احمد محمد يوسف41012

138.5رحمه كريم محمود ابراهيم محمد41013

134رحمه محمد ابراهيم احمد41014

139.5رحمه هيثم محمد احمد عبدالمقصود41015

113.5رشا مصطفى الدرشاوي كامل محمد41016

71.5رشيده مصطفى عبدالغفار مصطفى علي41017
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136رضوى رضا حامد حسن عمر41018

134.5رضوى محمد الدمرداش علي البرنوجي41019

137.5رنا عبدالحي وجدي محمد طافح41020

128رنين حازم احمد علي ابراهيم بدوي41021

134.5روان عبدالمحسن متولي صالح41022

137روان عماد محمد محمد البيلي41023

137روان يوسف عبدالمحسن يوسف حماد41024

133.5روْى رفعت عبدالغني الرفاعي عبدهللا41025

136ريهام فتحي السيد ابواليزيد المغني41026

138ساره عماد حسين محمد مندور41027

135ساره مصطفى عبدالفتاح محمد يوسف41028

92.5سحر احمد محمد فتحي محمد41029

138سعاد وليد عبدالدايم موسى العيسوي41030

136سلوى محمد المتولي عبدالعظيم حسن41031

137.5سهيله سامي احمد جاد جاد عيسى41032

128شروق مصباح السيد ابواليزيد المغني41033

133.5شرين توفيق السيد علي صبره41034

127شمس شاكر كامل عبدالحميد احمد كامل41035

118شهد ابراهيم المغاوري ابراهيم محمد زناتي41036

103.5شهد خالد سعد محمد ابراهيم41037

139.5شهد رضا محمود مصطفى محمود41038

131شهد طلبه البسيوني السيد البيطار41039

138.5شهد عوض حمدى عبدالقادر عبدالمقصود41040

132.5شهد ممدوح كامل عبدالحميد احمد41041

132شيماء السيد البيلي السيد صالح41042

126عائشه عبدالجواد عباس عبدالمعطي محمد41043

124علياء وائل عمر عبدالمعبود علي علي41044

125عيناء حمزه الرفاعي البسيوني البيطار41045

101.5غاده رجب عبدالهادي بدير41046

138.5فاطمة جالل سالمه عبدالحق سيد احمد41047

137.5فاطمة منير موسى عبدالفتاح محمود41048

124.5فاطمه احمد محمد النبوي محمد41049

135فاطمه اشرف محمد عبدالوهاب بدر41050

114فاطمه انور عبدالعزيز احمد محمد موسى41051

137.5فاطمه عادل جمال الدين مصطفى االبس41052

125فاطمه عبدالمحسن عبدالفتاح احمد غازي41053

131.5فريده اشرف السيد ابراهيم ابراهيم41054

136.5لطيفه مصطفى محمد سعد محمد عوض41055
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122.5لقاء ياسر عطيه عبدالسميع احمد41056

131.5محاسن جمال فتحي السيد عبدالرازق41057

139مرام صالح المتولى صالح حسن41058

137.5مرام محمد صادق جمعه حسن41059

138مريم طارق محمد عبدالقادر عبدالمقصود41060

54.5مريم عبدالعزيز حسن السيد حسن41061

137مريم محمد عبدالرؤف محمد الدسوقي41062

108.5ملك السيد محمد مصطفى النبراوي41063

136.5منار الشحات محمد السيد عبدالهادي41064

134منه السيد عبدالعزيز عبدالفتاح محمد41065

134منه هللا السيد عبداللطيف محمد41066

136منه حمدي عبدالحليم حامد ماضي41067

137.5منه رضا عبدالعزيز مصطفى احمد41068

134منه رضا عبدالغفور عبدالرازق المغازي41069

131منه زهري مصطفى يوسف زهري41070

116منه صابر السيد ابواليزيد المضني41071

121منه محمد منصور احمد بدر41072

132.5منه مصطفى السيد احمد ابراهيم عمر41073

138.5منى محمد عبدالحق سيداحمد الشناوي41074

139ميرفت صفوت محمود حافظ عوض41075

138.5ناني محمد السيد علي موسى41076

131.5نجاة ابراهيم العرابي محمد السيد41077

112نجالء ياسر عمر محمد ابراهيم سالمة41078

101ندى ابراهيم جمعه عبدربه  عليوه41079

139ندى تامر محمد عبدالعزيز سليمان41080

137ندى ذكي عبدالوهاب محمد السيد41081

122ندى رضا محمود السيد النواجي41082

134.5ندى محمود فتوح اسماعيل محمد41083

120.5نسمه امن يوسف محمد يوسف41084

131.5نسمه ياسر محمد عبدالباقي السيد41085

138.5نورا عبدالرشيد الدمرداش حامد41086

136نورهان احمد عاطف محمد محمد البيلي41087

131.5نورهان عالء يوسف السيد محمد بدر41088

95نورهان وحيد سالم محمود عبدالفتاح41089

136نيفين محمد علي حسن41090

137.5هاجر محمد مصطفى محمود رضوان41091

135هاجر ياسر فتحي مصطفى يوسف41092

128هبه ابراهيم صبحي علي هويدي41093
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136هبه احمد السيد علي محمد عبدالعال41094

136.5هبه عصام الشحات الدسوقي محمد41095

128هبه محمد السيد محمد احمد منصور41096

136هبه محمد علي عبدالفتاح مرزوق41097

134.5هدير رضا عبدهللا علي عبده41098

133.5هدير محمد مصطفى محمود رضوان41099

139.5هنا بكر علي صالح حنوره41100

131.5هناء طارق عبدالحق المغازي علي41101

118.5هناء عبدالحميد ذكريا محمد الدسوقي41102

130هناء مصطفى احمد جاد جاد41103

121.5هند علي العرابي محمد السيد41104

102يارا الجوهري عمرو قطب الجوهري41105

128يارا سعيد عبدهللا متولي عبدهللا41106

136يارا عبدالمعبود نبيه كامل مسلم41107

113يارا مصباح محمد السيد علي موسى41108

118.5ياسمين السيد حامد السيد محمد41109

128ياسمين حسين عبدالعزيز السيد محمود41110

131.5ياسمين سعيد عبدهللا متولي عبدهللا41111

135.5ياسمين محمود عبدالحميد عبدهللا جمعه41112

126ياسمين مصطفى عمر عبدالمعبود علي علي داود41113

130ياسمين ياسر ابوغنام غريب عبدالقادر41114

133.5يمنى طارق جميل محمد الدسوقي41115

126.5ابراهيم السيد محمد على محمد41116

130.5احمد جمال احمد ابوزيد احمد41117

128احمد خطيب توفيق محمد على41118

105.5اسالم الشحات الحمادى رزق ابراهيم41119

127السيد محمد محمد حماد اسماعيل41120

107.5حازم السعيد نياظي االمام حسن41121

125خالد ابواليزيد جمال حسنين السيد على41122

123.5خالد بركات فؤاد بركات البسطويسى41123

104عطيه طه عطيه حسن مصطفى41124

131على السيد ابراهيم الحاسنين ابراهيم41125

126.5على السيد كمال رزق السيد41126

116.5على ايمن اسماعيل عبدالبارى اسماع41127

88.5على عيد محمد احمد فرج41128

123عمر عبدهللا محمود محمد على يسين41129

104.5فارس مصباح الشحات العشرى احمد41130

121قاسم محمد قاسم عبدالعال السعيد41131
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90محمد ابراهيم المرشدى عبدالسيد مبروك41132

82محمد ابراهيم غالى محمد الرفاعى41133

121.5محمد احمد السيد ابراهيم محمد41134

130.5محمد الشوادفى انور عبدالعال البيلى41135

133.5محمد فوزي محمد راشد ابراهيم41136

98.5محمد مجدى احمد محجوب نجم41137

123محمد مصباح محمد ابوالغيط عبدربه41138

132.5محمد نجاح السيد على سمك41139

125.5محمود احمد احمد الشحات السيد41140

120.5محمود عادل الشحات احمد محمد البلقاسى41141

130هيثم احمد عبدالغنى عبدالحميد محى الدين41142

134.5احالم محمد البيومى محمود بدران41143

103.5جميلة السيد على البلتاجى السعيد41144

126جيهان ماهر شفيق عبدالحميد على حمادة41145

125حبيبه عبدالحميد ماهر الصباحى41146

128حسناء احمد مصطفى السيدمحمدغنام41147

135روان محمد محمد السعيد محمد يوسف41148

133.5سارة محمود مسعود محمود حسنين41149

135.5شهد محمد محمد عثمان السيد الرفاعى41150

129مروه الشحات عبدهللا احمد محمد متولى41151

138مريم خالد محمد ابراهيم ابوالعز41152

125منال محمد غالى محمد غالى رفاعى41153

137.5منه ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم غالى41154

118.5منى حميده المعداوى حميده ابراهيم41155

104.5نسمه محمد السيد العزب دره41156

125نوران نجاح انور عبدالعال البيلى41157

132وداد عوض عبدالرحمن عوض حموده41158

119.5ياسمين الشربينى ابوالعنين الشربينى محمد41159

117.5ياسمين على المغازى رزق على41160

93.5يسرا محمد سالم محمد محمد سالم41161

129احمد اسامه منصور محمد منصور41162

122.5احمد جمال محمود عبدهللا سالم41163

116.5احمد حمدى عبدالسميع محمدعلي41164

132.5احمد خالد السيد محمدالسيد41165

129احمد رضا ابراهيم محمدابراهيم صوان41166

119.5احمد رضا بكر عبدالحميد حسين41167

118.5ادهم السيد جمال حسين على41168

111.5اسالم محمد حافظ الزاهي سليمان41169
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132.5بركات عبدالحميد بركات عبدالحميد ابوزيد41170

79رضا رجب عبدالمنعم محمود عبيد41171

134زياد هاني مصباح غزال41172

126شريف وائل رزق السيد احمد الشرقاوي41173

124عبدهللا ايمن عبدهللا ابوالخير41174

130عبدهللا سليمان نجاح الزاهي سليمان41175

126.5عبدهللا يوسف عبدالحي محمد مبارك41176

130علي مدحت علي ابراهيم محمد41177

121.5فؤاد احمد فؤاد ذكي العرابي41178

108فارس ايمن ابراهيم الرفاعي حسونه41179

124فاروق جمال فاروق الششتاوي41180

130فاروق علي فاروق محمدعلي41181

126كريم عبدهللا المتولى عيسى غزال41182

132محمد ابراهيم محمد ذكي العرابي41183

108محمد ايمن العرابي محمد عيسي غزال41184

125محمد رضا سعد ابوالغيط محمد41185

133.5محمد رمضان السيد محمد بالطه41186

74محمد سامى عزت محمد فوده41187

137محمد عاصم علي ابراهيم ابوالخير41188

137محمد عبدالحليم بركات غزال41189

134.5محمد عبدهللا محمود عبدهللا سالم41190

90محمد ماهر السعيد ابراهيم السيد41191

128.5محمود رضا احمد مصطفي العزازي41192

134.5مصطفى عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادرغزال41193

119ممدوح محمد ممدوح على غازي41194

89ابتسام محمد منير عبدهللا علي41195

111.5اسماء رضا محمود السعيد ابراهيم41196

111.5افراج ايهاب شحاته محمد ابراهيم41197

126.5الشيماء محمد علي محمدعلي41198

134.5اميره محمد السيد محمد بالطه41199

132انتصار حسن عبدالهادي غزال41200

133.5ايه السيد احمد فؤاد عبدالغني41201

129رحمه ممدوح منصور عطا41202

134.5رحمه وليد على محمدعلي حسن41203

128.5روان يوسف عبدالجواد ابوالخير41204

134ريحانه وليد عطيه محمدالعزب41205

127.5شرين رضا رمضان احمدعبدالفتاح41206

130.5شهد حسين رمضان احمدعبدالفتاح41207
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132شيماء حسام عبدالشافي يوسف ابوالخير41208

120غاده محمد انور محمدابراهيم41209

130فاطمه فهمي احمد الششتاوي ابراهيم41210

123كوثر محمود عبداللطيف محمدابوالعطا41211

118مريم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم صوان41212

131مريم منير عبدالحي سلمان41213

136.5منه هللا حامد محمد حامد غزال41214

136منه رمضان السيد محمد بالطه41215

124منه معتز عماد ابراهيم حسن41216

119مها مصطفى حامد محمد عتمان41217

136نور اسامة فرحات يونس عيسي غزال41218

131.5نورهان رضا ابراهيم سيداحمد بالط41219

134.5نورهان محمد فايز محمدالسيد41220

113.5نيفين الحناوي عبدهللا عبدالعاطي رزق41221

134هبه زغلول عبدهللا محمد حسن41222

115.5هند سامح علي حسين علي41223

133.5هيام فرج علي محمدعلي41224

133ابراهيم ابوالمعاطى ابراهيم عباس كامل41225

130.5احمد ابراهيم سعيد متولى شحاتة41226

114.5احمد الشحات نصر محمود الصيفى41227

130احمد حسن السعيد عباس واكد41228

105.5احمد حمادة متولى محمود اسماعيل41229

121.5احمد دياب عبدالرحمن غازى دياب41230

87احمد هشام خالد عبداللطيف ابراهيم41231

132حسنى ايهاب حسنى حسين على41232

117.5رزق مختار ابراهيم محمد ابوالعينين41233

97سيف الصاوى الصاوى الصاوى كشكة41234

112عامر محمد عامر عبدالرحمن41235

131.5عبدالرحمن بكر عبدربه السعيد غازى41236

87عماد جمال عطوة البسطويسى حسن41237

134فارس عبدالوهاب نجيب عبدالرحمن السعيد41238

63.5محفوظ عبدالشافى محفوظ عبدالعزيز الدسوقى41239

135.5محمد رضا محمد المغاورى41240

83محمد عبدالعزيز محمود محمود عبدالحميد41241

106.5محمد مصطفى محمد سالم41242

127محمود شعبان عبدالتواب سيد احمد عبدالحميد41243

117مصطفى الشحات كامل ابوشعيشع على41244

138مصطفى حمادة عطية محمود السيد41245
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129.5مصطفى رضا مصطفى ابوشعيشع احمد41246

133.5منصور محمد محمد حسن المغازى41247

134.5امانى ايمن مصطفلى ابوشعيشع على41248

137.5ايمان الذكير سعد الصاوى41249

121ايناس ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم41250

137.5جنة السعيد لطفى شتا ابراهيم41251

129خلود المرسى احمد المرسى جاد هللا41252

123.5سارة محمد عبدالعزيز على حسن41253

111.5شروق احمد المتولى ابراهيم محمد41254

133.5شيماء محمد عبدالقادر ورشل41255

129.5فاطمة فتحى السيد على هاشم41256

129.5لينه محمد احمد المرسى جاد هللا41257

127مريم محمود عبدالعليم جاد محمد41258

120.5مريم هانى ماهر عبداللطيف ابراهيم41259

120منار عادل عطا عبدالحميد41260

137منى كامل حلمى ابراهيم كامل41261

124.5ندا عبدالرحمن سليمان على حسن41262

121ندى على محمد على مجاهد41263

122.5نورا محمد ممدوح ابراهيم محمد41264

116نورهان ممدوح عزت عبدالعاطى دياب41265

135.5هاجر ابراهيم محمود السيد عطية41266

136هاجر زغلول عبدالحليم ابوشعيشع جاد هللا41267

137هدير ناصر سعد الصاوى كشكه41268

135.5هند رضا مصطفى ابوشعيشع احمد41269

129.5والء صالح الدين انور عبدالفتاح41270

126.5ابراهيم الشحات ادرى محمد البسطى41271

114احمد السيد البدوى محمد احمد ااشربينى41272

97احمد فرحات توكل محمد عبدالمعطي41273

121احمد مبروك رزق على41274

119حسن الصاوى عبدالفتاح حسن الصاوى41275

103.5طارق محمد توكل مخمد41276

91.5عبدالحميد اشرف عبدالعزيز جمعه41277

117.5عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد41278

132عبدالرحمن ابراهيم الشحات احمد ابراهيم41279

124.5عبدالرحمن محمد عبدالنبى السيد41280

134.5عبدهللا الحسينى عبدهللا  الشحات41281

116.5على احمد على عبدهللا41282

135على فريد عبدالمنعم احمد41283
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116محمد اسماعيل محمد ابوشعيشع العفيفى41284

117محمد اشرف عبدالحسيب فرج عبدالعزيز41285

126محمد السعيد سمير مصطفى متولى41286

102محمد السيد عبدهللا السيد السعيد41287

122.5محمد زين محمد احمد عبدالجواد41288

127محمد فريد محمود محمد41289

130محمد وحيد فتحى حسن41290

124.5محمد يوسف فتحى حسن البهنسى41291

134.5محمود احمد عبدالمنعم مصطفى متولى41292

117محمود محمد ابراهيم محمد الجانينى41293

124.5مصطفى رضا مصطفى جمعه41294

128.5احسان ابراهيم عبدالعال غازى محمد41295

127.5اسراء اشرف قدرى محمد السيد41296

133.5رحمة على حافظ على41297

93رحمه عبدالعزيز محمد محمود ضيف هللا41298

126.5رحمه محمد عبداللطيف محمد41299

133.5رضوى رضا عبدالغنى احمد ضيف هللا41300

128.5زينب السيد عبدالنبى السيد41301

120.5سعاد يوسف محمد السيد دشيش41302

134فاطمه فراج االلفى فرحات محمد االلفى41303

127منى ابراهيم بهجت المغازى41304

132.5منى المتولى حسن الغريب ابراهيم41305

134مى السيد سمير مصطفى41306

107.5ندى المحمودى على بدير محمد41307

109.5نسمه رضا ابوالفتوح السيد41308

85.5نهال محمد صابر محمود41309

120هاجر مصطفى عبدالحميد ابراهيم41310

132.5هانم محمود محمد السيد41311

134.5هبه كامل مجاهد العوضى سالم41312

132يسريه محمد الشوادفى يونس حسانين41313

78.5خالد اشرف البيلي السيد محمد41314

125سعد احمد ابراهيم محمد حسن41315

132.5عبدالحميد جميل زكريا محمد حسن41316

93.5عبدالرحمن حسن سعد حسن على41317

131عبدهللا احمد عرابى محمد محمد حسن41318

99.5كريم عزام عبدالغني ابراهيم السيد41319

83محمد عادل محمود علي الرفاعى41320

115.5محمد عبدهللا حسن محمد حسن حسونه41321
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74معتز ايمن سعد السيد عيد41322

89.5اسماء احمد علي محمد اللبودى41323

124.5عفاف عاطف عبدالمعطى محمد حسن41324

130مريم متولي السعيد محمود على عبدالعزيز41325

124ملك عماد مصطفي محمد على حسن41326

127مي محمد عبدالحليم ابراهيم41327

56نجاة طارق عبدالحميد حافظ41328

132.5نرمين جميل حسن محمد حسن41329

87.5نورهان ناصر عطيه الدسوقى عبدالواحد41330

134.5ابراهيم عوض جعفر ابوالمجد خاطر41331

137ابراهيم محمد ابراهيم موسي مصطفى41332

126احمد اسامه احمد الدسوقى الدسوقى41333

138.5احمد الدمراوي السيد عبدالمقصود السيد41334

138احمد الشحات محمود سالمه41335

128.5احمد حماده احمد بدير نجم41336

126احمد محمد ابوالنجا الدسوقى41337

138احمد محمد غازي محمد غازي41338

124.5احمد محمود محمد عبدالعاطى على41339

130.5احمد مصطفى محمد حسين حسنين41340

129.5اسامه ايهاب الكيالنى احمد الكيالنى41341

128.5انس خليل عبدالسالم محمد خليل41342

133حازم محمد الصافى عبدالغنى عبدالقادر41343

129.5حسام رمضان عبدالعظيم الدسوقى41344

127.5رضا سامى سعد علي موسي41345

133زياد اسامه زكريا عبدالجليل41346

128زياد رضا عبدالمنعم علي محمد41347

118زياد شريف عبدالحميد الموافى41348

118.5عبدالحميد محمد عبدالحميد السعيد السعيد41349

126.5عبدالرحمن حسنى عبدالسالم محمد خليل41350

131عبدالرحمن حماده سعد السيد41351

116عبدالرحمن عصام ابراهيم ذكى السيد41352

129عبدالرحمن محمد عبدالحميد محمد41353

124عبدالصمد احمد عبدالصمد المناوى صالح41354

137.5عبدهللا ايهاب ماهر السيد طه41355

126عبدهللا سالم عبدالرحيم الموافى41356

137عبدهللا شحاته فوزى شحاته الهنداوى41357

47عبدالهادى حماده محمد عبدالهادى41358

136عالء محمد فايز محمد احمد41359
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138عمرو مصطفى محمد مصطفى عبدهللا41360

136.5محمد ابراهيم احمد عبدالحميد شحاته41361

125.5محمد احمد على الدسوقى الدسوقى41362

124محمد تامر طه احمد41363

132.5محمد حماد الناجى عبدالغنى عبدالقادر41364

134محمد شريف الدرينى اسماعيل محمد41365

137.5محمد عبدالموجود السيد عبدهللا الدسوقى41366

126محمد محمود ذكى على41367

135محمد محمود عبدالهادى ابراهيم خليل41368

136.5محمد محمود فخرى حسين حسانين41369

136محمد مصطفى المتولى سعد مسعود41370

121محمد هانى وجدى محمد41371

137.5محمود احمد السعيد احمد الحبشى41372

135.5محمود احمد جالل عبدالقادر سيداحمد41373

89محمود السيد عبدالفتاح على احمد41374

114.5مصطفى محمد السيد ابراهيم41375

87نادر ابراهيم مسعد عبدالرحيم الموافى41376

137.5يوسف رجب صابر جنيدى غباشى41377

77.5يوسف صديق رزق عبدالحميد الدسوقى41378

120.5يوسف طارق ابوالفتوح راغب41379

135.5يوسف عباس سالم السيد عامر41380

132يوسف عبدالفتاح عبدالقادر عبدالفتاح41381

122يوسف محمد عبدالفتاح ابراهيم41382

127الهام شريف يحى خالد طه41383

131اميره السعيد محمد ابراهيم الدالى41384

125.5اميره السيد عبدالهاديى عبدالعزيز ابراهيم41385

133.5ايه راضي ابراهيم محمد موسى41386

137بسمه رضا على محمد ابراهيم41387

135خلود سامح المرسي محمد المرسي41388

137دعاء بكر صابر السيد محمد41389

100دنيا بدراوى اسماعيل مصرى41390

134ساره حامد حسن البيلى وهبه41391

136.5ساره محمد موسى اسماعيل موسى41392

137سما ماهر عبداللطيف عبدالعاطى مندور41393

128.5سمر حمدان رفعت عبدالحميد الدسوقى41394

129.5سومه محمد على على متولى41395

135.5شروق السعيد رزق صادق الحبشى41396

135شروق عزوز سعد على موسى41397
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135شهد اشرف بدوى محمد محمود41398

130.5شهد رضا السيد حسن يونس41399

138.5شهد محمد رمضان علي محمد المغازي41400

135.5شيماء السيد عبدالفتاح السعيد41401

133شيماء كامل عبدالحميد السعيد سلطان41402

129.5صباح محمد ابراهيم حمد ابراهيم41403

136عزه صبرى فتحى محمود حسن41404

129.5عزه عبدالحميد محمود احمد موسى41405

131.5فاطمه حمدى غازى الموافى صقر41406

131فرحه طلعت ذكى شفيق ذكى41407

133مديحه ابراهيم جالل عبدالقادر سيداحمد41408

138مريم عادل عبدالهادى ابراهيم خليل41409

137.5ملك رمضان حسن البيلى وهبه41410

135.5منى محمود الشحات ذكى على41411

109.5مى محمد عبدالعاطى على41412

133ندا محمود محمد العشماوى محمد41413

129.5ندى سامى يسرى عبدالفضيل41414

94ندى عباس عبدالسميع محمد شديد41415

111ندى على عبدالقادر على ابراهيم41416

138ندى ماهر عبداللطيف عبدالعاطى مندور41417

137ندى محمد على محمود سالمه41418

137ندى هانى فوزى ذكى السيد41419

137نورهان احمد ربيع سعد حامد41420

98نورهان احمد على الدسوفي الدسوقى41421

132.5هاجر محمد محمود ابراهيم رزق41422

129هايدى محمد حسن شكرى محمد محمود41423

124يارا رضا فتحى حامد محمد41424

137.5يارا عبدالفتاح جاب هللا محجوب41425

137.5يارا محمد عبدالمعبود محمد يوسف41426

107.5ابراهيم على حسن على41427

109.5احمد ايهاب فؤاد محمد الزنارى41428

111احمد عبدالقادر عبدالعزيز عبدالقادر41429

101.5احمد عبدالمنعم محمود سيد احمد ابوقمر41430

118اسالم منصور منصور محمد41431

90رمضان عبدالحميد المرسى محمد سعيد41432

107عبدهللا كرم ابوالمجد رضوان ابراهيم41433

108عماد ياسر فهيم محمد41434

131عمر ابراهيم محمد السيد الشهاوى41435
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127عمرو ابراهيم محمد السيد الشهاوى41436

132محمد الدسوقى عبدالبارى احمد عيون41437

131.5محمد خليل شوقى حسن حسن41438

133.5محمد طارق محمد ابوشنب41439

123محمود حماده راغب محمد41440

134.5هانى صالح محمد عبدالقادر41441

129يسرى احمد احمد ابراهيم41442

107يوسف الطرينى احمد رضوان ابراهيم41443

135اسراء صبحى السيد عبدالعظيم41444

105اسراء محمد السيد عبدالقادر41445

139اسماء مصطفى محمد ابراهيم مصطفى41446

135امانى طه احمد طه السيد الجارحى41447

123.5ايمان شعبان على محمد41448

136ايه عبدهللا عبدالفتاح ابراهيم سالم41449

134.5خلود مسعد هالل محمد الرفاعى41450

115.5دنيا اشرف رمضان عيد الحسينى41451

128.5شروق ايمن كمال عبدالهادى حسين41452

138شروق عبدالحميد حميده عبدالرازق الجارحى41453

135.5شروق عالء راغب محمد41454

79صافى ياسر فؤاد عبدالهادى حسين41455

133مروه محمود السيد المواردى41456

126.5مريم ابراهيم احمد رضوان ابراهيم41457

134.5منار مجدى حسين عبدالمجيد41458

137مى حسونه شوقى محمود41459

117مى مصطفى السيد ابوالمجد41460

116.5ندى محمد عمر عبدالعزيز بدر41461

131نسمة ايمن عبدالعزيز محمد41462

134.5نورا صابر مسعد حامد ليل41463

104هاجر رضا عبدالرحيم محمد41464

133.5هيام السيد عبدهللا عبده السيد41465

117.5ابراهيم احمد محمد ابراهيم41466

106ابراهيم الدسوقى متولى ابراهيم41467

90.5احمد عبدهللا انيس غازى سالمة41468

112.5عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد محمد على41469

116عبدهللا ابراهيم عبدهللا قطب41470

116على عبدالعاطى على عبدالعاطى الجزار41471

100على عبدالنبى على ابوالفتوح المرسي41472

110محمد ابراهيم احمد سعد عبدالعزيز41473
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103.5محمد حمدى مشالى عبدالعزيز احمد41474

118محمد سامى ابراهيم رزق ابراهيم41475

94.5محمد عبدالمنعم محمد الرفاعى على41476

109.5محمد محمود محمد ابراهيم ابراهيم41477

91.5محمود محمد مشالى عبدالعزيز احمد41478

78.5مصطفى مختار محمد محمد موسي41479

84ياسر ابراهيم عاطف امين41480

62.5ياسر مجدى محمد بدير41481

91دنيا على صالح عبدالعزيز احمد مشالى41482

127.5رؤية محمد عبدالرازق سالم41483

134رنا محروس سلطان قطب عبدهللا41484

117.5شهندا محمد على محمود41485

125.5فادية عادل فوزى عبدالنبى محمد البلعوطي41486

130.5مايسة عبدالنبى عبدالفتاح ابراهيم البدراوى41487

129.5مريم احمد محمود ابوحسين41488

98.5مريم المهدى الدسوقى على وفا41489

107مريم سعد احمد حافظ41490

115منار محمد محمود عبدهللا41491

112منى عبدالحليم عبدالرازق محمد41492

127.5مى سعد محمد شبانه عالم41493

125ميار حلمى محمد البدراوى41494

128ندى عبدالفتاح ابراهيم البرعي سليمان41495

129.5احمد ابراهيم زكريا ابراهيم علي41496

109احمد السيد عبدالهادي متولى غازي41497

132.5احمد ايهاب عبدالشافي محمد عبدهللا41498

116احمد رضا عبداللطيف محمد احمد41499

132احمد سالمة رمضان محمد ابراهيم الشافعي41500

119.5احمد عبدهللا شعبان احمد الصاوي41501

130احمد محمد ابراهيم عبدالوهاب محمد السعدني41502

126.5احمد ممدوح ابراهيم حامد سليمان41503

131احمد يوسف طه السيد علي يوسف41504

130اسالم عالء بدير محمد بدير41505

111اسماعيل ابراهيم اسماعيل عبدالحميد41506

84.5السيد رمضان محمد ابراهيم41507

93.5امير محمود عبدالسالم عبدالفتاح علي41508

130بدير محمد بدير محمد حسن المملوك41509

134.5حامد طايل خفاجى حامد عبدالرحمن41510

122.5حسن حماده حسن عطا علي41511
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125.5حلمى ياسر حلمى ابراهيم حامد41512

115رضا محروس عزت طلبه محمد سليمان41513

91رمضان هشام رمضان محمد ابراهيم الشافعي41514

88.5زياد محمد عبدالحميد على محمد41515

126سيف على محمد حامد عبدالسالم41516

99.5عبدالوهاب محمد عبدالوهاب على السيد41517

113عفيفي ادهم محمد السعيد صيام41518

118.5علي ابراهيم السيد علي محمد مبارك41519

124عمرو على السعيد محمود علي الشهاوي41520

97.5ماهر اشرف ماهر البيلى ابراهيم41521

115.5محمد عبدالسالم احمد عبدالرحمن عبدهللا41522

106محمد محمود حسني عبدالهادي عبدهللا41523

127.5محمد مفرح عبدالعزيز عبدالعزيزمحمد جادو41524

110.5محمد وليد كامل عبدالمجيد على41525

122محمد ياسر عزيز الدين محمد41526

132محمود رضا فرج سعد الزاهي41527

107مصطفى خالد مدحت عبدالحليم يعقوب41528

106مصطفى سعد جمعه سعد المغازي41529

103.5مصطفى عبدالناصر عزيزالدين محمد41530

106موسى عبدالظاهر موسى سعيد41531

92يوسف احمد مسعود البيلى الجميزي41532

115.5اسراء عماد عبدالغفار عبدالوهاب41533

127اسراء محمد فتحى السعيد عبدالعزيز41534

136اسراء وسيم بدير ابراهيم شاهين41535

89.5اسراء ياسر محمد سعد الزاهي41536

127االء احمد الشحات احمد السيد شاهين41537

128.5االء محمد ابراهيم عبدالمقصود جاد41538

126.5امل ابراهيم احمد السيد الصاوي41539

123.5امل محمد عيد فهمي محمد41540

129.5امنية محمد محمود محمد محمود فرج41541

129ايمان عبدالحليم رفعت يونس احمد41542

123.5ايه حمدي على جودة المرسي41543

108.5ايه يوسف حسنى عبدالهادي41544

130تقى محمد عبدالغفار السيد علي41545

131حنان سليمان سراج الدين على حسن41546

136حنين عمر احمد على الجوهري41547

129.5داليا سامى عبدالجليل عبدالوهاب عبدهللا41548

132.5رحاب انيس رفعت المليجى41549
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134رحاب ياسر حموده انيس  محسب41550

102رحمه السيد امين حامد عبدالرحمن41551

120.5رنا حمدي عبدالمجيد عبدالجواد41552

128رنا عيد صالح ابوالفتوح محي الدين41553

137.5زينب ابوالعطا يوسف السيد احمد ابوالعطا41554

111سارة عبدالمحسن عبدالدايم حامد غازي41555

126.5سماح الناجي السيد انيس  محسب41556

138شهد جمال يحيى عبدالمجيد علي عبدالرحمن41557

134شيماء اسماعيل كمال احمد عبدالعال41558

130.5ضحى شعبان السيد السعيد ابراهيم41559

127.5قمر محمود موسى محمود السعيد41560

133ماجدة محمد يوسف على حسن41561

136.5مريم فراج عبدالفتاح محمد ابراهيم هجرس41562

138.5منى احمد حسن احمد محمد41563

107.5منى سمعى السيد عبدالفتاح سعيد41564

136.5منى كمال احمد عبدالعال احمد41565

133مها احمد محمد احمد عويس41566

137ميادة حسين سراج الدين على حسن41567

127.5ميرفت متولى رزق متولى ابوالخير41568

134ميرنا رياض محمد الشحات شكري متولي41569

128ناديه ياسر على محمد ابراهيم الشافعي41570

126.5نجالء وحيد رشاد عبدالجواد شعيب41571

118ندا ابراهيم السيد محمد الشافعي41572

135.5ندى جمعه الشحات محمد السيد بدر41573

106.5نهال عبدالعزيز جمعه حسن السيد41574

131نهلة خالد فوزي عبدالهادي عبدهللا41575

110نهى السعيد محمود عبدالقادر41576

106نورا بدر الشحات محمد السيد41577

136نوره السعيد عزيز الدين محمد محمود41578

131.5نورهان محمود حامد عبده فتح هللا41579

126هند سالمة السيد سالمة سالمة41580

125.5يارا احمد راشد احمد عبدالوهاب41581

124.5يارا محمود حسني عبدالهادي عبدهللا41582

127ياسمين محمد رضا زغلول بدير سليمان41583

128.5ياسمين ياسر شفيق ابراهيم عامر41584

135.5ياسمينه محمد شحاته السيد محمد عبدالغنى41585

126.5احمد ابراهيم رزق سعد العجمى41586

129.5احمد محمد غالى سعد العجمى41587
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95احمد هانى احمد عبدالحليم الحديدى41588

65.5السيد ابراهيم السيد عبدالواحد41589

78السيد الشحات ابراهيم مخيمر41590

66امير وليد المعداوى احمد احمد41591

104جميل ابراهيم جميل توفيق عبدالغنى ندا41592

122سالم حمزة سالم حمزة سالم41593

108سعيد سامح ابراهيم معوض متولي41594

109.5شريف المعداوى محمد احمد نمير41595

128صالح اسامة صالح عثمان على41596

99.5صالح رضا صالح احمد نمير41597

94ضياء على رمضان العوضى محمد41598

134.5طه على طه غازى المطرى41599

66عبدالفتاح ايمن عبدالفتاح على عبدالعزيز41600

39.5عمر يوسف بدير يوسف41601

86.5فارس رفعت على محمدعاصى41602

116.5فارس عبدالمولى ابراهيم فتوح حميدة41603

120.5مؤمن المعداوى السيد الدسوقى المتولى41604

81.5ماهر فيصل عبدالستار عبدالجواد41605

91محمد السيد عبدالمقصود ابراهيم السيد41606

123.5محمد حمدي علي محمدابراهيم41607

97محمد رضا عزت طه41608

85محمود اسامة محمد عيد حسن41609

89.5نبيل رضوان السيد رضوان احمد41610

131.5يوسف مجدى فهيم احمد مجاهد41611

129.5اسماء فراج عبدالسالم حمزة سالم41612

134االء خالد جمال عبدالحارس41613

103.5امل رضا صالح احمد نمير41614

129.5امنية ابراهيم رزق سعدالعجمي41615

136اية عبدالرحمن السعيد عبدالحليم الشين41616

119جنا عبدالحميد كامل عبدالحميد كامل41617

124.5حنين محمود سالمة راشدعلي41618

115دينا السيد علي يوسف الحديدي41619

94.5سماح محمد الدسوقي السيد محمد41620

131شروق محمود عبدالهادى قطب مجاهد41621

129.5فاتن محمد عادل السيد محمد41622

126لمياء ابوالغيط جمعة احمد ابراهيم41623

123.5مريم يوسف عطا احمدابراهيم41624

131ملك رضا السيد البسطويسي المصري41625
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132منار حبيب محمد السيد محمد41626

135.5منار محمد عبداللطيف كامل41627

126.5مى رضا رزق سعد العجمى41628

133ميرنا مجدى احمد فتحى حسن على الشريف41629

131ندا وليد طه غازى المطرى41630

101.5ندي محمد صالح احمد نمير41631

123نرمين احمد احمد على الخطيب41632

129هاجر السيد محمد عطية مصطفي41633

76هناء عبدالرحمن السعيد غالي الحديدي41634

95.5والء محمود عبدالفتاح يوسف عبداللة41635

79.5يارا محمود المعداوى سالمة محمد41636

76احمد اسامه عبدالجيد مبارك نجم41637

78احمد رضا محمد حسن الشورى41638

71احمد عبدهللا عبدالعال رزق41639

130احمد عبدهللا محمد غازي البيلي41640

129ايهاب عادل على الششتاوى دويدار41641

80حسين محمد السيد محمد علي الكدن41642

104.5رامى محمد مسعد ابراهيم حسن41643

89زياد ممدوح عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد41644

96.5سامى اسماعيل سامي مصطفى علي اسماعيل41645

77.5سمير السيد سميرالسيد شعيشع41646

73.5عطا هللا خالد عطا هللا عوض عماشة41647

119عمر عبدالعزيز عبدالعزيز محمد دويدار41648

83.5فارس ابراهيم السيد حسن الشورى41649

91.5كامل ابراهيم كامل مخمير ابراهيم41650

83كمال خالد منصور مبارك نجم41651

35.5ماهر ربيع عبدالسالم طه غازي41652

80.5محمد احمد عبدالعزيزالسيد طه الطمالوى41653

34محمد اشرف احمد الصديق طلبه41654

71محمد السيد السيد محمدعيسى41655

120.5محمد حمادة امين محمود الطنطاوى41656

86.5محمد طة محمد عبدالغني مجاهد41657

65محمد هانى محمد السيد جمعه الجمل41658

128.5محمود احمد ابراهيم عوض الشهاوي41659

102منصور حسين السيد منصور علي41660

109.5نور عبدالمحسن عبدالمحسن جمعه فرج هللا41661

100هشام احمد حسن اسماعيل جمعه41662

88.5اسماء حمدي محمد السيد ابراهيم41663
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134اسماء عبدالفتاح رجب البيلي عبدهللا41664

128اية وائل شحاتة بدير ابراهيم41665

111دينا مجدى عبدهللا مختار عبدهللا مياح41666

136روان حسين عنتر صالح سعدة41667

137سمر عيد عبدالعزيز دويدار41668

138.5شهد محمد ابراهيم محمد حجاج41669

134شهد هانى محمد عبدالحميد ابراهيم41670

96منار محمد السيد ابراهيم مبروك41671

131.5منال السعيد عطا هللا عوض عوض41672

132.5منه هللا محمد عبدالعزيز محمد الدهراوي41673

128.5ندى عطية فرج عبدالحميد عطية الطمالوى41674

130نرمين يوسف شحاته عبدالهادي41675

128.5هنيه محمد طلب محمد طلب41676

130.5وسام مختار مجدي محمد عوض41677

129ياسمين مراد السيد البدوى عبدالهادي41678

128يمنى عبدالعزيز عبدالعزيز محمد دويدار41679

136ابراهيم جمعة محمد السيد غازى41680

129.5ابراهيم فهمى عبدهللا فهمى احمد البدرى41681

128احمد اسامه السيد على الحمادى41682

124.5احمد اشرف لطفى موسى المغازى41683

137.5احمد السيد ابراهيم محمد محمد41684

77احمد انور سالمه سالمه مصطفى41685

133احمد جمال رزق السيد السيد عبدة41686

136.5احمد حامد محمد السيد فوده41687

135احمد حسام احمد محمود الدالى41688

92احمد رضا احمد عبدالعظيم الشربينى41689

85احمد رضا السيد ابراهيم بسيونى41690

105.5احمد رضا الشربينى عبدالواحد الشرب41691

135.5احمد صبرى جاد الششتاوى بدوى41692

123احمد عبدالغنى احمد البيلى السيد41693

129.5احمد على احمد محمدالرفاعى41694

107احمد مجدى عبدالفتاح محمد متولى41695

119.5احمد محمد احمد محمد عرفات41696

113.5احمد محمد احمد محمد على درويش41697

131احمد محمد البسيونى المنشاوى الشناوى41698

137.5احمد محمد عبدالدايم حامد غازى41699

103.5احمد محمد محمد عبدالحميد عبدالمحسن41700

118احمد محمود توفبق الشربينى احمد41701
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96.5احمد نشات زغلول عبدالمطلب41702

129اسالم وليد جابر اسماعيل ابراهيم41703

113اسماعيل محمود صادق محمود موسى41704

70.5اسماعيل محمود محمد اسماعيل41705

132.5اشرف احمد عبدالعال عبدالهادى يوسف41706

115.5اشرف شعبان مسعد الغبارى بدرى41707

102.5اشرف محمد عبدهللا احمد الزنارى41708

129.5اكرم وائل اسماعيل محمود اسماعيل41709

91.5السعيد شريف السعيد احمد الشربينى41710

123السيد حسن على حسن عبدالسالم41711

113.5السيد عصام السيد السيد سويلم41712

104السيد محمد السيد احمد الخطيب41713

119.5السيد محمد السيد محمود احمد شادى41714

136الصاوى اشرف الصاوى ابوبكر كامل41715

126امير السيد محمد حامد الدهراوى41716

80.5ايمن ابراهيم ربيع الغريب النجار41717

110.5باسم اشرف ابراهيم عبدالمقصود41718

122.5بركات السيد بركات احمد ابراهيم41719

101.5بالل محمد عبدالشكور طلحه41720

103تامر رضا فتحي عبدالحميد علي41721

82جمال زكريا محمد السيد السيد القصبى41722

132.5جمال محمد عبدالخالق محمد شعيره41723

137حاتم ايهاب السيد محمد السيد حسونه41724

106حازم احمد محمد احمد حافظ41725

120.5حامد حماده حامد محمد ابوشادى41726

104.5حسن السيد حسن غازى محمد بييه41727

97حسن قنديل حسن قنديل الصاوى41728

111حمدي متولى عاطف احمد عبدهللا41729

126.5خالد طارق يوسف الصاوى السعدنى41730

132خالد فرج طه عبدهللا الدهراوى41731

109خليل رضا شعبان خليل41732

97ذكى هانى ذكى عبيد حامد احمد41733

124رحيم محمد حسن غازي محمد41734

128.5رضا احمد رجب محمد محمد41735

77.5رضا حسين السيد ابراهيم بسيونى41736

90.5رضا صالح معوض عبدالجواد محمد41737

76.5رضا يوسف محمد عبدربه خليفه41738

120زياد حمدى جمال طلخان السيد41739
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130.5سعد اسامه سعد عبدالسالم احمد41740

114سعد تامر سعد محمد الزناري41741

114.5سعيد ابراهيم عبدالستار عبدالهادى41742

108سيف ايهاب حسن حسن السيد41743

121صالح السعيد صالح مصطفى خطاب41744

121.5صالح محمود محمد صابر ابراهيم41745

123طارق عطية ابراهيم محمد41746

87طه فرج فوزى محمد علي41747

118عادل احمد احمد ابراهيم شادى41748

100عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا عبدالهادى عبدهللا41749

104.5عبدالرحمن متولى عبدالعال متولى ابوالغيط41750

122.5عبدالرحمن مجدى الشحات عبدالعليم الدسوقى41751

126.5عبدالرحمن مسعد عبدهللا المرسى السيد الديب41752

110عبدالعزيز رضا عبدالعزيز خميس محمد41753

120.5عبدالعزيز عبدالناصر احمد الحداد41754

124عبدالعزيز محمد علي احمد عثمان41755

84عبداللطيف محمد عبداللطيف خميس محمد41756

69عبدهللا احمد عبدالخالق الشرقاوى41757

121.5عبدهللا حمدى عبدالستار محمد المغازى41758

113عبدهللا عبدالعزيز عبدالحليم اسماعيل مبارك41759

134عبدهللا محمد عقل سالم سالمه41760

99.5عبدهللا محمد فؤاد محمد ابوالغيط41761

49.5عبدالهادى سامى عبدالحميد صالح شادى41762

130.5عثمان طارق محمد عثمان الدسوقى41763

121عصام طارق عبدالفتاح محمد متولى41764

95على احمد يوسف عبدالواحد على41765

112علي عصران علي شعبان حسن41766

122.5على محمد عبدهللا اسماعيل شادى41767

123.5عمار طه عبدالرؤف مازن محمد41768

127.5عمر طلحه يوسف محمد طلحه41769

88.5فارس رمضان نسيم سند فريد41770

110فارس سمير السنوسى احمد سالمة41771

91فارس شعبان مسعد الغبارى41772

95فارس عطيه عبدالمطلب محمد العمرى41773

126.5فارس محمد البسيونى البيلى السيد41774

131.5فارس محمد محمد الشحات حمزه41775

132.5فاكر ايمن حماد احمد بالل41776

110.5فتحى ابراهيم فتحى ابراهيم هجرس41777
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101.5فراس عادل فاروق عنتر عبدالوهاب41778

129كريم اسامه العشرى غارى41779

132كريم اشرف السعيد ابراهيم السيد احمد41780

112.5مجدى محمد سامى عبدالهادى السيد41781

120.5مجدى مصطفى محمد مصطفى محمد عوض41782

58.5محمد ابراهيم حسن محمد حسن41783

98محمد احمد الدياسطى عبدالقادر41784

94.5محمد احمد السيد عبدالعزيز عويضه41785

131محمد احمد سليمان محمد طلحه41786

100محمد اشرف شعبان محمد احمد41787

118.5محمد الحسين شفيق سليمان محمد41788

112.5محمد السيد السيد احمد محمد عاشور41789

124محمد السيد رزق السيد العجمى41790

78.5محمد السيد رمضان جمعه على41791

126محمد السيد على السيد فوده41792

85.5محمد باسم ابوبكر يوسف حافظ41793

123.5محمد جمال محمد ندا41794

112محمد جمعه يوسف بدير الشربينى41795

102.5محمد حازم عطيه عبدالباري مصطفي41796

88.5محمد راشد شعبان عبدالحليم عرفه41797

77.5محمد رزق عبدالمنعم القواس41798

100محمد رمضان احمد عطية خضر41799

123.5محمد شعبان محمد محمد صرصيره41800

129محمد شوقى محمد احمد عرفات41801

127محمد صبحى عبدالغنى محمد سليمان41802

113.5محمد عبدالباسط العشرى غازى41803

124محمد عبدالباسط مصطفى محمد عوض41804

121محمد عبدالعاطى صالح عبدالعاطى سالم41805

120.5محمد عبدالقادر احمد حامد محمود41806

127.5محمد عبدالقادر نعيم السيد سويلم41807

108.5محمد عبدالقوي زكريا عبده عوض41808

115محمد عبدالمعطي كامل عبدالمعطي41809

131.5محمد عبدربه احمد عبدربه احمد41810

100.5محمد على محمد على حجازى41811

73محمد غازي محمد احمد بدر41812

119محمد فراج فرج عبدالعاطى فرج41813

122محمد فرج عبداللطيف عبدالحليم محمد41814

100محمد متولى مسعد اسماعيل محمد41815
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112محمد محمود فاروق عبدالمقصود ابراهيم41816

111محمد محمود محمد العوضى نهيه41817

126.5محمد مصطفى حامد محمد البسطويسى41818

126محمد ناجى سويلم محمد محمد41819

87.5محمد ناصر محمد حمودة على41820

130.5محمد هشام عبدالرازق غازى نيل41821

109.5محمد وليد محمد على محمود41822

111محمد يسري عوض هللا رياض ابوالحمد41823

110.5محمد يوسف العطافى يوسف حافظ41824

95.5محمود ابراهيم عبدالباسط ابراهيم يوسف41825

132محمود احمد مهدى عبداللطيف حامد41826

131محمود البيلى وجيه محمد محمد41827

108.5محمود جمال محمد عبدالعزيز41828

120.5محمود محمد عبدالسالم على المعداوى41829

90.5محمود محمد عبدالقوى عبدالغفار سيد احمد41830

76مسعد صبرى رزق محمد ابراهيم الفقى41831

109.5مصطفى عبدالحميد مصطفى عبدالحميد ابوالعنين41832

125نبيل ابوالحمد علي احمد عمر41833

135.5نبيل البيلى السيد البيلى السيد41834

127.5هشام محمد عبدالرازق غازى احمد41835

109وليد سالم ابراهيم درويش سالم41836

109يحيى رجب يحيى عبدهللا ابوالمعاطى41837

114يوسف محمد متولى عبدالعاطى على41838

90ابتسام احمد السيد درويش البيلى41839

130.5اسراء ابراهيم محمد طه محمد41840

127.5اسراء اسعد الشحات عبدالعليم الدسوقى41841

130.5اسراء اشرف قطب سعد احمد41842

130.5اسراء شريف سرى بدران عزب41843

42.5اسراء عوض هللا مرشدى صالح41844

106.5اسراء محمد حسن اسماعيل ناجى41845

124.5اسالم ابراهيم احمد محمد ابوشعيشع41846

102.5اسماء السيد عبدالمعبود محمود النفيلى41847

127.5اسماء بكر محمود محمد الشربينى41848

122اسماء شعبان عبدالجليل حامد تركى41849

132اسماء محمد نعيم السيد علي سويلم41850

111.5اسماء مسعد عبدهللا المرسى السيد الديب41851

135اشكيناز سامح عبدالمقصود محمد خليل41852

116الشيماء السعبدسلطان رمضان عبدالعال41853
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124.5الهام احمد على احمد على41854

129امال عبدالمقصود محمد عبدالمقصود41855

133امانى حسام عثمان بدر عثمان41856

127امل احمد عطية عطية احمد41857

136.5امل محمد فتحى محمد ابوالفتوح41858

131.5امل محمد مصطفى مطاوع الهوارى41859

132.5امل وسام فايز جودة سيد احمد41860

132امنية اشرف مصطفى حامد زغروط41861

137امنية السيد ابراهيم موسى مصطفى41862

109ايمان ابراهيم وجيه محمد اسماعيل41863

128ايمان احمد احمد محمد عثمان41864

129ايمان احمد رشاد عبدالهادى الشربينى41865

120ايمان حسن عبداللطيف عبداللطيف عبدالسالم41866

134ايه زكريا السيد محمد المغازى41867

114.5ايه فكري حسن محمود حسن41868

137.5ايه محمد محمود مجاهد محمد41869

118ايه محمود توفيق الشربينى احمد41870

132.5ايه وليد يسرى فرج ابوزيد41871

131.5بدور عالءالدين حنفي محمود الصاوى41872

107.5بسملة مسعود صبحى عزب محمد41873

118.5بسمله شريف مسعد طه البسطويسي41874

109بسمه اشرف احمد شاهين41875

138.5بسنت عبدالحميد عقل عبدالجليل41876

132.5تقى فريد شوقى زكى محمد41877

119جنة محمد سعد عبدالحميد مرجان41878

128جينا هشام الشهاوى عبدالغفار عوض هللا41879

128.5حبيبه تامر محمد عبدالرحمن المرسى41880

128حبيبه عبدالمولي مبارك عبدالرازق41881

130.5حنين رزق مبارك عبدالرزق مبارك41882

134.5حنين ياسر السيد السيد عوض41883

113.5خديجه هشام السيد على محمد41884

106داليا ابراهيم انيس ابراهيم عبدالعال41885

68داليا صالح فتحى محمد يوسف41886

126داليا فراج السيد عطوه السيد41887

68.5دعاء احمد طه ابراهيم السعدني41888

125.5دنيا السيد عبدالمنعم عبدالحى ابوالملك41889

101.5دنيا ايمن محمد الحسينى الباز41890

137دنيا ايهاب محمد السيد الغباري41891
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131.5دنيا راضي فوزي ابراهيم يوسف41892

121.5دنيا سامى احمد رمضان غازى41893

118دنيا سامى جمال احمد عبدالسالم41894

96دنيا وليد فؤاد عبدهللا عبدالبارى41895

113دينا ابراهيم عبدهللا عبدالهادى عبدهللا41896

121دينا عماد حمادة محمد ندا41897

123رانيا سالم انور سالم على41898

131رحمة عبدالهادى سعودى السيد عبدالهادى41899

79.5رحمه عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم41900

103رحمه محمود ابراهيم السعدنى رمضان41901

130رزان طاهر محمد على سيد احمد41902

103رشا حسن فاروق عنتر عبدالوهاب41903

102.5رشا محمد عبدالواحد المرسي41904

119.5رضوى عبدالسعودى محمد احمد41905

114.5روضه رضا عبدالحميد ابوالعنين طاحون41906

118.5ريناد رضا عبدالفتاح محمد حشاته41907

129زينب عبدالمحسن محمد حسن الشربينى41908

130.5ساره حسن عبدالمولى غازى محمد بيبة41909

88ساميه احمد عادل محمد احمد41910

114سعاد ايمن عبدالقادر محمد عبدالقادر41911

115سلمى رضا عبدالصمد عبدالوهاب41912

78سماح بدوى جابر احمد بدوى41913

125.5سمر على خميس عبيد عبدالقادر41914

79سمر محمد ابراهيم محمد عبدالعاطى41915

129شروق السيد فايز عبدالخالق41916

130شروق محمد عبدالغفار المرسى41917

124.5شهد احمد ماهر عيسى السيد41918

134.5شهد اشرف عبدالعال عبدالهادى41919

134.5شهد السيد الشحات عبدالعظيم الريات41920

131شهد السيد فايز عبدالخالق41921

114شهد السيد محمد خليفه السيد41922

77.5شهد انور محمد حموده محمد41923

88شهد جالل ابوالفتوح محمد احمد41924

118.5شهد حامد عبدالحميد حامد عبدالرحمن41925

43شهد رضا عوض محمد عوض41926

130.5شهد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد41927

134شهد نصر محمد محمد ابراهيم الفقى41928

128شهد وليد جابر اسماعيل ابراهيم41929
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124.5عائشة محمد صالح البيلى الغرباوى41930

111عليه يوسف احمد يوسف محمود41931

71.5غرام سعيد حسن احمد عبدهللا41932

92فاتن رجب عبدالرحيم عبدالمقصود41933

136فادية صالح حسن محمد احمد الديب41934

103فاطمة ابراهيم ابراهيم محمد سليمان41935

114.5فاطمة شريف الشحات عبدالعليم الدسوقى41936

135.5فاطمه اشرف رزق محمودعياد41937

70.5فاطمه محمد عبدالحميد محمد غالى41938

133فرايصة محمد نسيم محمد ابوشادى41939

136.5فرح زكريا فوزي ابراهيم يوسف41940

119لقاء نشات عبدالقادر صابر جادهللا41941

112لمياء حاتم محمد حسن البدالى41942

104ليلي وائل السيد عبدالحفيظ عبدهللا41943

123مروه مجدى عبدالحميد محمود عبدالدايم41944

134مريم انيس متولى محمد متولى41945

110.5مريم حمدى توفيق محمد المرسى41946

135مريم شاكر عبدالخالق عبدالخالق سليمان41947

119مريم عاطف شعبان حامد محمد41948

101.5مريم منصور شكرى اسماعيل منصور41949

125مريم وليد عبداللطيف عبداللطيف عبدالسالم41950

135.5ملك احمد لطفي موسي المغازى41951

134.5منال محمد خليل حسن سلطان41952

134منه هللا احمد البسيونى المنشاوى41953

121منه هللا احمد عبدالحاكم محمد طلحه41954

129.5منه هللا الشحات جالل محمد شحاته41955

139منه محمد ابوالمحاسن عبدالخبير زبد41956

132منه محمد طه السيد مصطفى الناغى41957

130.5منه محمود عبدالعزيز محمود على41958

125منى حامد حامد عبدهللا ابراهيم خليل41959

99.5منى محمد عبدالحميد صالح المرسي41960

101منى محمد فاروق ابراهيم درويش41961

106.5مها جمال عبدالحميد عبداللطيف مصطفى41962

124مى وليد موسى زكى الزنارى41963

109.5ميادة حمادة صالح مجاور عبدالرحمن41964

102.5ميادة على ماهر على جمعة41965

82.5نادية فتوح لطفي موسي المغازى41966

61نبيلة حسنين مرسى محمد مرسى41967
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122.5نجاة على عبدالفتاح ابواحمد عامر41968

139نجالء تامر حسن سدات محمد41969

101.5ندا محمد احمد طه محمود41970

110.5ندا محمد احمد عبداللطيف عبدالسالم41971

122.5ندا محمد فايز عبدالخالق محمد41972

140ندا نصر فايز محمد السيد41973

116.5ندى حامد عبدالفتاح حامد الرفاعى41974

80.5نعيمة محمد مرسي محمد غزال41975

104.5نهله محمد نسيم سند فريد41976

139.5نور السعيد عبدالعزيز مصطفى حسب هللا41977

132.5نور الهادى احمد الهادى محمد الدسوقي41978

126.5نورا عبدهللا سعد محمد النجار41979

105نورا محمد عبدالخالق على الشرقاوى41980

120نورهان حمدى حمزة السعيد جمعة41981

135.5نورهان محمد عبدالمنعم محمد القواس41982

130هاجر احمد محمد الجوهرى موسى41983

127هاجر حسن نسيم ابراهيم عبدالعال41984

135.5هاجر رضا عبدالفتاح عبدهللا البسطويسى41985

131هاجر ياسر احمد يوسف محمود41986

133.5هايدى شريف جمال طلخان السيد41987

137.5هبة عبدالمحسن رشاد ابراهيم مصطفى41988

125.5هبه السيد محمد محمد عبدالعزيز41989

125هدى احمد سعيد احمد معوض41990

137هدير اسعد نعيم السيد سويلم41991

138وجيهه ياسر عبدالعزيز كامل حموده41992

136يارا ابراهيم صالح البيلى محمد41993

136.5يارا انور يوسف حسن السيد41994

113.5يارا محمد احمد احمد زيدان41995

130.5يارا محمد عبدالحكيم حمزه خميس41996

120يارا مسعد حبيب القواس41997

113.5ياسمين رجب طه سعد عبدالعزيز41998

36.5ابراهيم السيد محمد السباعى41999

131احمد محمد ابراهيم محجوب منصور42000

134.5احمد محمد يوسف حسن محمد42001

105السيد ابراهيم مصطفى محمود42002

118.5السيد هانى السيد حسان42003

115ايهم ابراهيم المتولي عبده العدوى42004

103.5بهاء الدين حماده احمد على الفقى42005
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77.5حاتم محمود محمد المغازى42006

100.5حسام حسن محمد حسن42007

127حسام حماده عبدربه محمد فوده42008

137خالد يسن محمد رزق يسن42009

59رشوان طه رشوان طه رشوان42010

113عادل طه العوضي الرفاعي42011

103عبدالرحمن عصام عاطف حسني ابراهيم42012

134.5عبدالرحمن مصطفى محمد محمد عبدالهادى42013

43.5عبدالعزيز علي عبدالفتاح عبدالعزيز42014

99.5عبدهللا ايمن فتحي نصر محمد42015

134عبدهللا حسين غريب مصطفي42016

133عبدهللا صالح محمد ابراهيم جاد42017

127على خالد على السيد على القصير42018

92.5عماد ابراهيم حسني محمد علي شواف42019

97.5عمار حامد احمد محمد احمد42020

129عمرو ابراهيم مصطفى طه الجيزاوى42021

102.5كريم السيد عبدالكريم الدسوقي42022

113كريم رضا الشحات جمعة مصطفى42023

97محمد السيد محمد قطب محمد42024

98محمد عبدالعاطى محمد حسن سليمان42025

92.5محمد علي محمد علي جبر42026

128.5محمد فوزى عبدالحميد عبدالخالق42027

70.5محمد نبيه حمدي نبيه حسين42028

114.5مروان هاني عبدالفتاح البيلي42029

91.5وحيد محمد احمد المغازى احمد42030

125يوسف محمد يوسف محمد السيد42031

72.5احالم هانى الشحات ابراهيم محمد حسين42032

134اسراء وائل السيد عطية السيد فرج42033

133اسماء السيد عبدالمنعم الدسوقى محمد42034

119اسماء طه سعد السيد احمد42035

135.5اسماء عبدالحميد افيد صابر عبدهللا42036

121.5اماني رضا محمد امين السيد42037

121اميرة عبدهللا ابراهيم عبدهللا محمد42038

136اية ابراهيم احمد ابراهيم البرعى42039

137.5حبيبه السيد عبدالمنعم حسين فوده42040

130.5حبيبه يوسف السيد محمد42041

139حنان خالد يوسف محمد غازى42042

139دعاء جهاد عبدالرازق علي غازي42043
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99.5رحمه السيد عبدالعزيز عبداللطيف42044

136.5رحمه شبانه علي محمد فرج42045

123.5رنا حامد ابواليزيد ابوالفتوح42046

81رندا منير السيد على موسي42047

104ريهام رضا محمد عبدالسالم42048

139شهد حافظ محمد احمد الحمادي42049

135شهد محمود حسن على محمود42050

106شهد ياسر محمد العفيفى42051

102فاطمه سعد محمد محمد الخضراوى42052

127.5فايزه وائل عبدالمنعم محمد حسين42053

128.5مروة محمد عبداللطيف محمد احمد42054

137مريم بسيونى عبدالباقى الشوادفى حسين42055

138مريم وليد محمد الششتاوى42056

131ملك يوسف فوزى محمد ابوالعينين42057

129منه هللا محمد ابراهيم محجوب منصور42058

134منه علي حامد علي سليمان42059

129.5منه محمد محمود حسن ابراهيم42060

47.5منى اسماعيل فوزى اسماعيل محمد حسين42061

123.5منيرة غانم عبدالمنصف بسيونى موسى42062

90ندا عبدالقادر الدسوقى حسان على42063

87نرمين احمد محسن عبدالحميد42064

97نسمه عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف42065

135نور الهدى محمود الصاوى الغريب الصاوى42066

137هاجر محمد عبدالعزيز الكيالنى ابراهيم42067

108هبه امين عبدالعزيز عبداللطيف محمد42068

125.5هناء السيد يوسف احمد ابراهيم42069

133هند محمد احمد السيد ابوالعزم42070

131.5وفاء جمال محمد على موسى42071

97ياسمين خميس شحاته ابراهيم سرور42072

75.5يسرا منيع السيد محمد يوسف42073

102ابراهيم سمير ابراهيم مجاهد محمد42074

93.5ابراهيم طارق ابراهيم حسن ابراهيم42075

123.5ابراهيم هانى عبدالحليم السيد42076

113احمد تامر احمد محمد عبدالسالم42077

76.5احمد ماهر عبدالحافظ فوده عبدالحافظ42078

133احمد محمد محمود محمد سالم42079

120.5حازم اسامه رزق سعد احمد42080

128حسام محمود احمد محمد محمود42081
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52.5خالد راضى عبدهللا محمد شمروخ42082

129رافت ابراهيم عكاشة احمد عيد42083

98.5سعد فتحى عبدالمجيد حافظ محمد42084

99.5سليمان خالد سليمان خلف هللا42085

128.5عبدالرحمن ايمن البسيونى عطيه بسيونى42086

127.5عبدهللا عمر حسن عبدالونيس42087

92على حامد ابراهيم محمد فرج42088

64.5عمرو اسامة عاطف الشحات مصطفى42089

68.5محمد ايمن محمد ابراهيم مصطفى42090

128محمد رضا السعيد عباس يوسف42091

94.5محمد رضا محمود عبده الجارحى42092

132محمد صيام محمد محمد صيام42093

127محمد كمال شكرى عبدهللا محمد42094

126محمد وليد محمد عبدالغفار42095

132.5محمود حاتم حمزة قاسم42096

76مصطفى متولى حسن عبدالواحد بكر42097

64وليد السيد عبدالستار الشحات مصطفى42098

59ياسر منصور ابراهيم العيسوى42099

72.5اسراء صبحي حامد سعد البسطويسي42100

115اسماء نور محمد طه رمضان42101

109االء السيد شوقى محمد حسن شريف42102

134اميرة سالمة فؤاد ابراهيم42103

100اميرة شريف عبدالستار الشحات مصطفى42104

82ايمان السيد صبرى ابواليزيد شميس42105

102.5ايه طلبه البيلى طلبه رشوان42106

113بشرى حمادة حسن محمد احمد42107

46جيهان سامي حسن محمد احمد42108

63.5رانه عبدالغفار سعد عبدالغفار ابراهيم42109

117رجاء محمد احمد يوسف على42110

81رحاب مصباح عبدالفتاح مصباح العزب42111

133.5رحمه سالمه عبدالفتاح الغريب42112

111.5روان ابراهيم احمد محمود مجاهد42113

105سارة السيد ابراهيم عبدالقادر42114

130سارة فرج عبدهللا السيد احمد42115

134ساره ماجد بعزق عباس السيد42116

137ساره منصور البسيونى عطيه بسيونى42117

134.5سونيا محمد عبدالطيف محمود محمد42118

133شروق اسماعيل محمد عبدالنبى السويسى42119
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131شمس على فؤاد عيد محمد42120

129شهد البيومى محمد البيومى محمد42121

117شهد حسام السيد محمد حنورة42122

132شهد رضا طلبه عبدالغفار42123

135شهد هشام محمد السيد محمد42124

97.5فاطمه عمادالدين محمد الكيالنى42125

131فاطمه محمد احمد محمود احمد42126

132فاطمه محمد فتحى محمد رزق42127

126.5ليلى رضا محمد امين عبدالعال42128

74مرنا المتولى ابراهيم الششتاوى42129

124مروة عبداللطيف الحسينى عبداللطيف42130

116.5مروه السيد النادى السيد العطافى42131

137مريام ايهاب فاروق عبدالمجيد42132

128مريم عبدالخالق محمد عبدالواحد42133

114مريم عبدهللا شحاته عبدالعزيز42134

121منار صبحى بدير مصباح عزب42135

114.5منى رضا الشحات جاد الرب حسين42136

89منى رمضان بدران محمد42137

104.5مى بدير محمد مصباح العزب شريف42138

99ندا بسيونى محمد الطنطاوى محمد42139

104هاجر ابراهيم محمد امين عبدالعال42140

103هاجر السيد ابراهيم عبدالقادر42141

34.5هاجر حسين فرج على فرج42142

92.5هانم حامد ابراهيم محمد فرج42143

125.5هدى رضا عادل عبدالنبى سليمان42144

108.5هدى ماجد سليمان خلف هللا عبدالغفار42145

117.5وسام وليد عبدالستار الشحات مصطفى احمد42146

113وفاء عادل رمضان متولى42147

130ياسمين حسام كمال على42148

132ياسمين خالد حسني عبدالحميد42149

135.5ياسمين عبدالمنعم الشحات عبدالمنعم متولى42150

125ابراهيم عبدالرحمن محمد ايوب ايوب42151

111احمد السيد محمد عطية42152

115.5احمد بدير محمد احمد42153

126احمد رضا بدوى احمد بدوى42154

87.5احمد مبروك احمد على ناجى42155

134.5احمد محمد عبدالمنعم قاسم عبدالكريم42156

130احمد مصطفى محمود عبدالسالم محمد42157
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123اسامه القناوي فؤاد احمد محمد42158

103اسعد حسين محمد الششتاوى الشربينى42159

120.5اسالم السعيد عبدالمعطى السعيد احمد42160

74.5السيد رضا السيد شلبى عشرة42161

89.5امير نادر السعيد ياسين42162

90.5ايمن عيد عبدالرؤف عبدهللا محمد42163

101جمال خالد جمال محمد المنسى حسن42164

127رضا عبداللة عبدالعاطى نبية طة42165

116سيف عبدهللا محمد قطب فرج42166

87طارق سليمان محمد على سليمان42167

88طلب حسنى طلب ابراهيم العقباوى42168

123طلعت احمد طلعت بركات42169

106عادل السيد عبدالحميد ابوالفتوح42170

125عبدالرحمن ابراهيم محمد سليمان احمد42171

135.5عبدالرحمن السيد غازي عطية42172

95.5عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح عبدالمعطى42173

121.5عبدالفتاح ربيع عبدالفتاح مصطفى42174

118عبدهللا مجدى محمد محمد خلف42175

135.5عالء جالل عبدالحميد مكاوى42176

137عمر بهاء احمد سالم فاضل42177

127.5فارس عاطف عبدالفتاح محمد السيد42178

71.5فرج عبدالعاطى فرج عبدالعاطى42179

47.5كمال ابراهيم سعد عبدالحميد مرجان42180

136مؤمن طارق عبدالحى عبدالعزيز42181

123.5محمد ابراهيم ابوالمعاطى ابراهيم المرسى42182

100.5محمد ابراهيم سليمان محمود42183

59.5محمد احمد عبدالجواد محمد السيد42184

122.5محمد السيد فتحى عمارة42185

116محمد السيد مبروك مصطفى ربيع42186

118.5محمد السيد محمد ابوالنصر عبدالبارى42187

86.5محمد خالد بشير سالم فاضل42188

125محمد رشدى شفيق محمد42189

125.5محمد رضا بدوى احمد بدوى42190

133محمد رضا محمد عبدالمقصود42191

134.5محمد عادل عبدالواحد طه عارف42192

130محمد عرفات عيسى الجوهرى42193

120.5محمد على السيد السعيد احمد42194

94محمد عيد فريد النمر محجوب42195
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52.5محمود جمال رجب بدوى42196

134محمود عبدالهادي شمس الدين البلتاجي42197

132.5محمود فهمى محمود فهمى طه عارف42198

129.5محمود محمد عبدالغني قاسم42199

108محمود محمد محمود سليمان محمود42200

131.5محمود وائل محمود محمد على عمارة42201

134مصطفى اسامة عبدالهادى على القلشى42202

123يوسف ابوالمعاطى عبداللطيف ابوالمعاطى العوضى42203

136.5يوسف عبدالعزيز عبدالناصر محمد ابوعلى42204

121.5يوسف عمر عبدالمنعم مصطفى ربيع42205

128يوسف فتحى محمد سليمان42206

130اسماء احمد عبدالحميد ابوالفتوح42207

129اسماء رضا الششتاوى احمد عبداللة42208

124.5االء البيلى عبدالوهاب احمد البسيونى42209

118امل رمضان عبدالفتاح محمد السيد42210

120.5اميرة السيد احمد محمد عبدالقوى42211

124.5ايمان عبده نبوى ابراهيم االتربى42212

120.5حنان فراج سعد عبدالحميد مرجان42213

109.5حنان محمد ابراهيم عبدالمقصود مصباح42214

123خلود ابراهيم محمود عطيه سالم42215

127.5دعاء محمد صالح على الشهاوى42216

108.5رحمة متولى السعيد احمد طلبة42217

128روان عصام محمد عبدالمقصود متولى42218

127زينب اسامة محمد احمد سالم42219

132سامية حسنين محمد حسنين جمعة42220

125سماح ابراهيم عبدالمعطى السعيد احمد42221

126.5شريهان السعيد عبدالمنعم على محمد زيدان42222

124.5شيماء وجدى نبوى ابراهيم االتربى42223

133.5فاطمة عالء عبدالحليم قاسم عبدالكريم42224

107فاطمة محمد رضا عبدالمقصود42225

90مروة عبدالمقصود عبدالمحسن عبدالمقصود42226

127.5مريم رضا احمد السيد42227

130.5منار موسى السعيد ابراهيم42228

117.5منال احمد عبدالتواب ابوالمعاطى42229

90منه هللا مصطفى امين عثمان السيد42230

110مى على السيد على محمد42231

127نادية طلعت انور عبدالمقصود محمد42232

120نجاه رضا عبدالمنعم مصطفى ربيع42233
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133نرمين السعيد عبدالعاطى نبيه طه42234

126.5نسمة ربيع كامل محمد ابوسليمة42235

132.5نهى رضا نبية متولى على محمد42236

129نورهان عبدة طلب ابراهيم العقباوى42237

131هاجر شريف عبدالقادر الششتاوى42238

122.5هاجر وائل محمد فؤاد مكاوى42239

73.5يارا تامر على ابوزيد السيد42240

130.5ياسمين الشحات توفيق حسين التلوانى42241

115احمد درغامى احمد جمعه سليم42242

71احمد فتحى محمد محمد المغربى42243

114.5احمد كريم عبدالعزيز عبدالصادق على ابوزيد42244

90.5احمد ممدوح محمد بدير عبدالعزيز42245

62.5اسالم رضا الشحات عبدالمجيد محمد جازيه42246

50ايهاب ابراهيم محمد محمد المغربى42247

126ايهاب عاصم جمال شعبان مصطفى42248

110بالل خالد عبدالرازق عبدالسالم احمد42249

104شادى ياسر جمال مراد فرحات42250

83شريف السيد عبدالغنى محمود سليمان42251

125شريف وائل زينهم غازى احمد42252

119عادل رجب انور صالح موسى42253

103.5عبدالرحمن محمد ابراهيم سنجر42254

119عبدالرحمن وائل عبدالرحمن على ابوزيد42255

111عبدالستار فؤاد كمال ابوزيد علي42256

128عمر جمال السيد على السيد محمد42257

104فارس راضي عبدالرحمن على ابوزيد42258

73فارس مديح محمد احمد الصعيدى42259

98فهيم رزق السعيد عبدالغنى هواش42260

104ماهر محمد عبدالعظيم السيد على42261

71.5مجدى جمعه رشاد الوردانى42262

129.5محمد احمد رفعت احمد على42263

111.5محمد احمد محمد على ابوزيد42264

97.5محمد احمد نبيه غازى احمد42265

96محمد ايمن محمد محمد ابيل42266

97.5محمد بكر احمد محمد ابراهيم42267

112.5محمد حامد محمد عبدالسالم حسونه42268

110محمد راضى عبدالعزبز جاد عبدالعزيز42269

128محمد رسمى المرسى عبدالوديع المرسى42270

123محمد سيد احمد السيد سيد احمد نيل42271
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75محمد عوض ابراهيم المرسى بدران42272

69.5محمد ندير الدسوقى الغنيمى محمود42273

79محمد وائل ابراهيم محمد المغازى42274

110.5محمود رضا عبدالغنى السعيد عبدالغنى42275

91.5محمود وائل ابراهيم محمد المغازى42276

88مختار ابراهيم الجمهورى محمد احمد نيل42277

79.5وجيه شعبان انور السيد على غازى42278

101اسراء الدسوقى حلمى على عطيه42279

128اسراء غازى محمد رمضان خليفة42280

134.5امل عبدالرحمن محمد رمضان ابراهيم42281

121.5اميرة فوزى جاد سعيد جوده42282

105.5حنين ايهاب سامى ابوالفتوح محمد42283

108دنيا اسعد حسن على البربرى42284

120دنيا محمد ابوبكر محمد السيد42285

127رنا احمد صبرى شعيب متولى42286

134.5ريهام جمال عبدالحميد على بشير42287

126.5ريهام هانى عوض سليم كرو42288

121.5سعادة حسن حسن محمد عبدالدايم42289

129سماء السيد سليمان على على42290

132.5سماح نزيه عبدالرازق على ابوزيد42291

132سهير وليد محمود يوسف نيل42292

112شاهندا على محمد ابراهيم المصرى42293

29.5شيرين رضا السعودى المرسى نيل42294

128.5شيماء محمد احمد المرسى نيل42295

139ضحى جمعه عبداللطيف محمد احمد السماحى42296

123عفاف راضى شعيب حسن شعيب42297

134فاطمة صبحى السيد محمد على42298

126.5فتحية فتحى الشحات على على البربرى42299

120فتحيه منير شكرى ابوالفتوح سالم42300

97.5مريم شعبان محمد ابوزيد على42301

118.5منه صبرى الشحات حسن نيل42302

129.5نجاة ابراهيم السعيد الششتاوى متولى42303

118ندى ابراهيم السيد ابراهيم سنجر42304

132.5ندى احمد جابر ابراهيم ابراهيم42305

119ندى يوسف عيد يوسف ابراهيم42306

102نسمه رضا عبدالرازق حموده محمد42307

52نسمه مصطفى صابر ابراهيم42308

124نورهان ياسر شعبان محمد احمد شريف42309
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129.5هبه وائل صبحى ابوالفتوح سالم42310

130.5والء جالل عوض محمد فرج42311

120.5ياسمين حسام محمد الرومى جمعه سليم42312

82ابراهيم احمد احمد عامر42313

120ابراهيم محمد ابراهيم احمد قطب42314

108ابراهيم محمود ابراهيم محمد المغربى42315

104.5السيد احمد السيد ابراهيم على كشكه42316

106.5ايوان السعيد فتح هللا ابوبكر غازى42317

93جمال فتحى شعبان ابراهيم42318

110حازم السيد عبدالستار محمد ابراهيم42319

88خالد احمد كمال احمد عبدهللا42320

80.5عبدالحليم احمد عبدالحليم احمد محمد42321

70عبدالرحمن عادل محي الدين عبدالرحمن ابوال42322

132.5عبدالرحمن علي محمود محمد سعيد42323

111عالءالدين ابراهيم علي ابراهيم كشكة42324

106عمر على عمر على عمر كشكة42325

137فارس عمر عبدالستار يوسف العايدى42326

85.5فكرى عماد فكرى كامل محمد42327

100محمد االتربى احمد االتربى42328

92.5محمد سالم محمود على عبدالقادر42329

64.5محمد صبحى عبدالحميد حسن42330

98محمد عبدالعليم محمد عبدالمعطى العيسوى42331

130محمد على ابراهيم عيد احمد42332

92محمد علي محمد حموده كشكة42333

111محمد نصر عطيه ابراهيم نصر42334

79محمود فوزى عبدالعزيز الدرينى حسن42335

82مصطفى محمد مصطفى ابوشعيشع42336

98احالم عادل محي الدين عبدالرحمن ابوال42337

122اسراء محمد محمد عبدالفتاح احمد42338

118.5اسماء عبدالعليم محمد سيداحمد المغربى42339

99االء محروس صبحى ابوالمعاطى42340

123امنه عاطف ابراهيم محمد عمر كشكه42341

119ايه حسن محمد حموده كشكه42342

126.5ايه عادل محمود احمد االتربى42343

49.5بسمه خالد مصطفى ابواليزيد شتا42344

125حفصه طارق شاهين فتحى محمد شاهين42345

79.5حنان صبحى رزق حسين التاعب42346

98.5حنان عبدربه عبدالمقصود عبدهللا42347
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101.5خلود عبدالناصر سعدالدين ابوالمجد محمد42348

97.5دنيا جمال السعيد محمد السيد42349

122.5دينا محسن خليل رياض رحيم42350

124رحاب محمد شعبان ابوالمجد42351

125.5رحمه محمد عبدالحميد يوسف قطب42352

119.5روفيدا كمال مسعود يوسف شتا42353

120روفيده المليجى عبدالخالق المليجى مرسى42354

115.5ريم محمد على حسن صالح42355

79سحر فتحى مصطفى ابواليزيد42356

70سعاد احمد على السيد محمد42357

72.5شروق السيد عبدالعزيز احمد محمد42358

131شهد ابراهيم حنفى محمد قطب42359

132شهد عادل عبدالحليم على عمر42360

124.5شيماء سعيد علي ابراهيم كشكة42361

108عزيزة سمير غازى غازى البلتاجى42362

88.5غاليه على مصطفى ابوشعيشع42363

103.5فاطمه سمير رشاد محمد شهاب42364

117.5فاطمه فتحى لطفى فتحى موسى42365

127فاطمه وليد الزغبى على سليمان42366

82فرحه السيد عطيه سالم مجاهد42367

121.5فوزية السيد محمد ابوشعيشع الشربينى42368

126.5ملك احمد عبدالستار محمد ابراهيم42369

61منى محمد عامر السيد محمد42370

111.5مى على توفيق عبدالعاطى قطب42371

118.5نرمين رضا عبدالستار غازى42372

91نسمة عباس رمضان حسين42373

118.5نورهان وائل صبحي ابوالفتوح سالم42374

125ياسمين السيد ابراهيم محمد المغربى42375

114ياسمين عبدالستار الكيالنى مصطفى محمد42376

135.5ابراهيم احمد ابراهيم محمد محمود42377

122.5ابراهيم ايمن ابراهيم محمد احمد الشربيني42378

98ابراهيم رضا الدسوقي السيدابراهيم42379

134.5ابراهيم وائل محمد على بالل42380

91.5ابراهيم يوسف بدير محمد علي42381

134.5احمد السيد حمدى فتوح بسيونى42382

103احمد السيد عبدالحى محمد عبدالفضيل42383

136احمد سعيد عبدالحميد فرج بطيخ42384

133.5احمد صالح محمد ابواالسعاد42385
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90.5احمد عبدالمنعم السعيد عبدالرحيم عبده42386

127.5احمد على احمد لطفى على حماد42387

111.5احمد محمد الغريب الصديق منصور42388

134.5احمد محمد عبدالمنعم محمد يوسف42389

102.5احمد محمد محمد المرسى الغريب42390

133.5احمد ياسر على محمد حموده42391

111.5اسامة ابراهيم محمد متولى خداش42392

132.5اسامه الصباحى يوسف عبدالفتاح يوسف42393

93.5اسالم طلعت احمد بديرسليمان42394

54.5السيد عبدالحليم السعيد عبدالرحيم عبده42395

127.5انور امام محمد على نمشه42396

95انور وحيد انور المرسي البسيوني42397

134.5ايمن عالم عبدالعزيز احمد عالم42398

123.5ايهاب على عبدهللا احمد خداش42399

113.5بدر الدين محمد بدر الدين محمد سالمه الجمل42400

113بسيونى السيد عادل السيد مصطفى42401

124.5بهاء الدين محمد احمد محمد الزينى42402

127.5جميل محمد عبدالفتاح محمد متولي42403

30.5حازم عامر على سيد احمد عطوان42404

78.5خالد ابراهيم حامد رزق42405

134.5خالد عبدالسالم عبدالهادى عبدالسالم احمد42406

76خالد وليد محمد اليماني البسطويسى42407

89.5خليفه فتحى محمد المغازى البالط42408

131رضا عبدالحميد السيد الطنطاوي42409

117.5رضا على يوسف السيد على الزواوى42410

81.5رضا محمد محمد على عيسى42411

82رياض محمود فؤاد رشاد مؤمن42412

135.5زياد محمد عبدالعزيز محمد القصبى42413

65سامح على محمد على سيد احمد42414

129.5سعد احمد محمد عمر على السنور42415

127.5سليمان عيسى ابراهيم السباعى عبدالحميد42416

101.5شريف مجدى محمود السيد عبدربه42417

81.5صالح فنحى غنيم عبدالحليم غنيم42418

135.5ضياء طارق عبدالمنعم ابوشعيشع غازى42419

126.5طاهر محمد عبدهللا يوسف قوره42420

135عبدالحميد سامى عبدالحميد اللبيشى42421

99.5عبدالرحمن ابوالفضل يسرى المرسى الغريب42422

121.5عبدالرحمن صبحي سعد عبدالرحمن شحاته42423
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97.5عبدالرحمن طارق عبدالستار محمد عبدالرحمن42424

131عبدالرحمن عصام يوسف محمد مرعى42425

132.5عبدالرحمن محمد عبدالفتاح عبدالفتاح خليل42426

133عبدالرحمن محمد على عمر حسين42427

115.5عبدالعال محمد عبدالعال عطا خليل42428

70.5عبدالعزيز مجدي يوسف ابراهيم احمد42429

131عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح محمد متولى عيسى42430

120.5عبدهللا جمال عبدالفتاح على محمود42431

94عبدهللا محمود ابراهيم الغريب42432

129.5عبدالمنعم رضا عبدالمنعم السيد قوره42433

115.5عبده احمد عبدهللا محمد المغازى42434

118على اشرف حامد حمد42435

135.5على مرعى على مرعى يونس42436

110على يسرى محمد الوكيل42437

122عمر السيد ابراهيم احمد محمد ابراهيم42438

134.5عمر عبدهللا عبدهللا ابراهيم42439

132.5عمر عبدالمنعم عمر السيد حسين42440

128.5عمر مغازى على المغازى محمد على42441

90عمرو السيد بدوى خداش42442

121.5عمرو خالد السيد الزاهد42443

116عمرو عبدالستار عبدالغنى احمد الشربينى42444

103عمرو محمد نبوي حسن محمد42445

125عمرو وائل لطفى بسيونى عبدالرازق42446

113.5عوض احمد على سليمان ابراهيم موسى42447

80.5فارس عبدالحميد السعيد ابراهيم السيد42448

129.5فارس محمد السعيد محمد فخرالدين42449

76فارس وليد كمال حسن عبدالعزيز42450

129.5فاروق محمد على محمد حموده42451

86.5فوزى عبدالمنعم ذكى السيد مطر42452

127.5كريم فوزى السيد عمر حسين42453

125مجدى محمد مجدى سليمان الجعب42454

138.5محسن رضا عبدالمحسن محمد شحاته42455

40.5محسن عبدالمنعم السيد السيد احمد خداش42456

105.5محفوظ عبدهللا السيد زكى مكاوي42457

122محمد ابراهيم عبدالفتاح سالمه42458

85محمد احمد مصطفى الششتاوى ابراهيم42459

70.5محمد السيد عبدالهادى السيد سيداحمد42460

96.5محمد السيد محمود محمود عز الدين42461
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112محمد المتولى عبدهللا حسين عبدهللا42462

101.5محمد المغازي السيد على المغازى42463

112محمد ايهاب الشحات الششتاوى مصطفى42464

138محمد خالد محمد على ابراهيم42465

80.5محمد سامح المعداوى محمد المعداوى42466

115.5محمد سعد ابراهيم موسى الجعب42467

106محمد عبدالستار محمد سليمان  موسى42468

101محمد عبدالفتاح ابراهيم احمد خليل42469

107محمد عبدالفتاح عبدهللا التونسى42470

132.5محمد عصام عبدالرؤف الشحات زلط42471

125محمد عويضة صبحى محمد ابراهيم42472

58.5محمد فوزي احمد الغريب منصور42473

125محمد محمود شعراوى موسى42474

129.5محمد محمود عبدالقادر الشربيني42475

111.5محمد مصطفى المتولى المتولى خداش42476

93محمد نبيل عبدالمنعم طلبه على42477

121محمد نشات فاروق عبدالرحمن شحاته42478

134محمد هاشم فهمى عبدالجواد البيلى42479

125محمود اسامه محمود مصطفى محمود42480

130.5محمود جمال عبدالفتاح سالم نمشه42481

131.5محمود طلبه فتحى محمد شعبان42482

133.5محمود عاطف حلمى السيد رزق42483

124محمود محمد رمضان مصيلحى الخطيب42484

130محمود محمد محمود ابراهيم42485

116.5محمود هانى محمد محمد سالمه الجمل42486

108.5مروان محمد احمد حموده التفال42487

137.5مصطفى احمد مصطفى زين الدين عالم42488

135مصطفى اسماعيل عبدالعاطي زين الدين ابراهيم زلط42489

112.5مصطفى صبحى محمد السيد42490

109مصطفى محمد المتولى خداش42491

128مصطفى هشام عبدهللا احمد خداش42492

118نادر حموده عبدالفتاح البسيونى ابراهيم42493

92.5نادر فتحى السيد محمد حموده42494

114.5نور شكرى حسن عوض عطوان42495

119.5وليد حموده احمد حموده التفال42496

123يوسف عبداللطيف زكريا محمد عيسى42497

97يوسف محمد ابوشعيشع ابراهيم محمد42498

135.5اسراء ابراهيم رشاد مامون42499
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124.5اسراء احمد عجمى امام سيد احمد42500

137.5اسراء رزق محمد رزق يوسف42501

80.5اسراء سمير مصطفى الخطيب42502

132.5اسماء بكر محمد على ابراهيم42503

136.5اسماء صبرى ابراهيم المنشاوى خداش42504

133اسماء محمد منصور عبدالعزيز سعده42505

138االء حماد محمد ابراهيم حماد42506

115االء ناصر مصطفى حسن سليمان42507

106.5امنية وجدى محسن رشاد42508

135اميره عبدالفتاح فوزى عبدالفتاح عيطه42509

108اميره عبدالفتاح محمد محمد عيسى42510

116.5اميره عبدالناصر غنيم عبدالحليم محمد42511

55.5اية عبداللطيف محمود ربيع42512

132.5ايمان حمدى على مصطفى42513

135.5ايمان عصام يوسف محمد مرعى42514

90.5ايمان عطا فتحى ابراهيم اماره42515

73.5ايمان على محمد فتحى محمد شعبان42516

126.5ايه هللا وجدى يوسف السعيد42517

130.5ايه على حموده المرسى حموده42518

123ايه مرسى على مصطفى السيد42519

136ايه مصطفى عبدالرحمن على جمعه42520

135براءه احمد على مصطفى عالم42521

136بسمله السيد ابوشعيشع السيد سعد42522

130.5بسمه سليمان عبدالوهاب سليمان على42523

134.5تسنيم سالمه ابراهيم حسن الجمل42524

130ثريا خليفه كامل خليفه42525

127.5جنا طاهر طاهر حلمى الغريب42526

107حبيبه رضا ذكى السيد ابوعلى42527

111.5حبيبه محمد محمود على جمعه42528

129حنين البدوى ابراهيم احمد مصطفى42529

133.5حنين حسن ابراهيم السباعى عبدالحميد عيسى42530

124حنين سالم عبدهللا السيد عبدهللا42531

128حنين عادل احمد احمد عبدالهادي42532

135.5داليا ضياء الدين عبدالمنعم محمود يوسف42533

111داليا محمد عبدالحميد محمد حسن42534

127.5دنيا احمد محمد سالم الزينى42535

118.5دنيا عصام يوسف رزق يوسف42536

113.5دولت عبدة ابراهيم على ابراهيم42537
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119.5دينا رضا عبدالفتاح توفيق42538

130دينا شحاته محمد حسن حسن42539

122.5دينا عبدهللا امام عبدالدايم امام42540

131.5رحمه السيد بدوى احمد احمد سعد42541

138.5رحمه صالح محمد عبدالحليم غنيم42542

120رحمه عبدالحميد عبدهللا محمد عبدهللا الحداد42543

91.5رشا ابراهيم شعبان محمد ابراهيم42544

125رنا السيد حسن محمد على حسن42545

123.5روان اشرف السعيد محمد فخر الدين42546

134.5زهراء محمد خليفه السيد حسين42547

123زهوه نور جمعه خميس42548

93.5زينات على احمد فرج العزب بطيخ42549

71سامية محمد عبدالفتاح زيادة محمد42550

131.5سلمى ابراهيم يوسف متولى خداش42551

135سلمى على الوردانى عبدالحى ابوشعيشع42552

130سما احمد عبدالمحسن على احمد بدر42553

130سما عبدالحميد يوسف عبدالحميد على42554

136سما مصطفى عبدالرؤف محمد حسن42555

131.5سماء ايمن على عبدالقادر ابراهيم42556

134سماح حاتم حمدى ابوشعيشع النجار42557

129سمر احمد السيد احمد سعد خداش42558

131سمر ايمن عبدالوهاب ابراهيم ساطور42559

131شاديه عبدالفتاح احمد محمد متولى42560

120شهد ابراهيم محمد احمد محمد خليل42561

111شهد السيد عونى السيد نمشه42562

92شهد السيد متولى محمد الزينى42563

133.5شهد حسن السيد حسن الحداد42564

57.5شهد صبرى فتحى السيد عبدالعال42565

132.5شهد عبدالحميد محمد عبدالحميد غازى42566

126.5شهد مسعد يونس محمد سالم42567

80.5شهيره ابراهيم محمد السيد ابراهيم42568

130.5شهيره احمد مصطفى مطر42569

129شيماء رضا سليمان يوسف سليمان42570

126.5شيماء رضوان عبدالمنعم احمد رضوان42571

134شيماء سامى رزق السيد عطيه42572

80.5شيماء محمد بكر عبدالقادر سليمان42573

112.5ضحى رمضان ابراهيم السيد رمضان42574

130.5عبير عماد الدين اسماعيل الزاهى42575
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133.5عفاف عبدالفتاح عبدالباقى ابراهيم سيد احمد42576

132علياء على حماد ابراهيم42577

133.5غدير محمد فتحى عبدالمجيد السيسى42578

130.5فاطمة رضا محمد اليماني البسطويسى42579

126فاطمه محمود طه محمود محمد42580

128.5فوقيه على عبدالمنعم على نمشه42581

112كاميليا الحسيني محمد السيد ابراهيم42582

78لبني عبدالعال حامد محمدعبدالعال42583

127.5ليلى عبدالحميد حسن عبدالحميد42584

136لينا يوسف محمد يوسف السعيد42585

135.5ماجده محمد سعد السيد عيطه42586

103مروه ابراهيم بدير احمد عمار42587

134.5مروه محمد مصطفى المرسى شاهين42588

132.5ملك عبدالعزيز عثمان احمد غازى42589

114.5ملك عبدهللا الشحات عبدهللا سليمان42590

101منه هللا ابراهيم يوسف ابراهيم محمود42591

129.5منه هللا احمد فاروق فؤاد البسيونى42592

135.5منه هللا فتحى عبدالفتاح ابراهيم محمد42593

134.5منه خالد السيد محمد السيد42594

133منه عبدالمجيد حامد محمد عبدالعال42595

129منه نبيل عبدالمنعم عبدالعظيم محمد سليمان42596

132.5مها محمود عبدالسالم محمود42597

124نادية رضا فتحى اليمانى البسطويسى42598

121.5نادية محمود السيد محمود زهران42599

134ندا يوسف محمد يوسف محمد42600

99.5نداء عبدالحليم السعيد عبدالرحيم42601

136ندى عاطف احمد يوسف الحداد42602

138ندى على ماهر احمد محمد قايد42603

113.5ندى محمد عبدالفتاح عبدالفتاح خليل42604

138ندى محمد محمد الزاهد كشكه42605

133.5نسمه هيثم اسماعيل محمد عبدالحليم42606

137.5نسمه يوسف عبدالعاطى عبدالفتاح سليمان42607

111.5نعيمه على محمد ابراهيم حماد42608

117نعيمه محمد محمود احمد ربيع42609

108.5نفين ابراهيم محمود احمد ربيع42610

81.5نهله عبدالهادى زكى السيد هيبه42611

131.5نهى عزت عوض عبدالحميد داود42612

98.5نورا اشرف على المغازى داود42613



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1106

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

125نورا بكر خضر سيد احمد عطوان42614

137.5نورا عمر السيد زكي على42615

137نوران نور الدين محمد عبدالسالم السيد42616

137نورهان عبدالحميد يسرى عبدالحميد غازى42617

135.5نورهان عماد الدين السيد التهامى عبدهللا42618

136.5نورهان مصطفى يوسف متولى خداش42619

137.5هاجر رضا عبدالرحمن محمد ابوشعيشع42620

133.5هاجر على احمد السيد غنيم42621

130.5هانم ممدوح محمد ابوالفتوح السنور42622

132هايدى محمد ابراهيم محمد فراج42623

121همه سعد ابراهيم مصطفى42624

137هنا كمال السيد محمد السيد القصبى42625

134.5هنا يوسف زكى السيد على الجعب42626

109.5هند محمد احمد محمد على42627

138والء رمضان محمد محجوب الجزار42628

126والء عبدالفتاح السعيد ابراهيم السيد42629

114.5ياسمين جمال ابراهيم ابوالعز عبدالحميد42630

123ابراهيم ابراهيم فتحى على البسيونى42631

102.5ابراهيم السعيد عبدالخالق عبدالعاطى42632

118.5ابراهيم شعبان فتح هللا ابراهيم42633

126.5ابراهيم ياسين محمد يوسف البدرى42634

117احمد صالح معوض صالح خطاب42635

111احمد محمد ابراهيم منجود رسالن42636

79.5احمد محمد السيد سعد42637

110.5اسامه محمد مصطفى احمد42638

85السيد عبدالمجيد عاطف عباس غريب42639

56.5حلمى عبدالرحمن عبدالجواد احمد السمرى42640

89حمدى هاني احمد علي عبدالمجيد42641

45رجب مصطفى على مصطفى عبدالمجيد42642

122رشاد شريف رشاد مصطفي البلحي42643

126عبدالرحمن عبدهللا السيد جودة بسيونى42644

33عبدالعزيز اسماعيل بيومى على فرج42645

79عبدهللا احمد محمد محمد عبدهللا سليمان42646

133.5عالء على محمود عرفة محمد42647

124عمر محمد عبدالحميد حامد42648

74.5عمرو عبدالمنعم صالح سليمان محمد42649

101فارس ابراهيم بيومى على فرح السودانى42650

106فارس السيد السيد يوسف جنادى42651
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81.5فارس محمود طه محمود محمد السيد42652

108.5فتحي سعيد فتحي عبدالجواد رشوان42653

58محمد العشماوي محمود العشماوي42654

57محمد حامد عبدالمجيد خليل42655

77.5محمود حماده متولى ابراهيم يوسف السيد42656

108مصطفى السعداوى بسيونى عبدالعليم يونس42657

103.5مصطفى متولى عبدالمنعم محمد ابراهيم42658

118هشام عباس غازي عبدالواحد سليمان42659

113يوسف احمد محمود محمد محمود السيد42660

116اريج ياسر السيد احمد سعد42661

126.5اسراء خالد عبدهللا شعبان محمد42662

124.5اسراء عيد ابراهيم عبدالمجيد42663

117.5اسماء ابراهيم محمد ابراهيم مؤمن42664

134.5اسماء عبدالعليم بيسوني عبدالعليم42665

92.5ايمان صالح ابراهيم عبدالمؤمن ابوالعنين42666

71تيسير رضا محمود حمزه42667

118.5حنان فؤاد حامد احمد عبدالهادى42668

113.5خلود عالء اسماعيل ابراهيم عبدالعال42669

125رنيم صبحى متولى ابراهيم يوسف42670

126ساره محمد عبدالفضيل ابراهيم عبدالحميد42671

71.5شهد حاتم عبداللطيف عبدالعزيز ضيف42672

87.5عزه محمد عبدهللا محمد المنزالوى42673

61مريم مختار عوض حبيب عوض42674

124ندى اسماعيل السيد يوسف البدرى42675

92.5ندى محمد عبدالحكيم عبدالقادر عبدهللا42676

76.5نعمه صالح حسن السيد احمد محمد42677

104نورهان رمضان عبدالجواد ابراهيم عبدهللا42678

118هاجر ابراهيم اسماعيل عبدالمؤمن ابوالعنين42679

126هايدي النبوي عبدالمحسن الراعي محمد42680

111.5ابراهيم شريف سعد مبارك42681

112.5ابراهيم يسن عبدالفتاح محمد42682

68السيد عطيه محمد عطيه42683

90امير شعبان رمضان عبداللطيف42684

137خالد بدير عبدالفتاح بدير42685

95ذياد ايمن محمد احمد42686

131سعد عيد سعد عابدين42687

134عبدالرحمن خالد محمد احمد42688

134.5عبدهللا خالد محمد احمد42689
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87.5عبدهللا رجب محمد على42690

96.5عصام ابراهيم السعيد ابراهيم42691

116.5عماد عويس عبدالحميد محمد42692

133عمر عصام الشحات السيد على42693

125.5عمر محمد طه سعد42694

126كريم رضا السيد محمود42695

132محمد احمد عبدالعزيز احمد42696

97محمد حمدي مسعد السعيد42697

105محمد رياض حسن المرشدي42698

53محمد عثمان عبداللطيف ابوشعيشع42699

90محمد محروس رمضان عبداللطيف42700

81.5محمد هاني الشريف عثمان42701

70محمود سعد محمد محمود42702

132محمود نصر عبدالعال جمعه42703

130اسراء جعفر عبدهللا محمد42704

95.5اسراء صالح يوسف ابراهيم42705

138.5اسماء بكر طاهر على ابوزيد42706

117.5اسماء حماده رجب على42707

94اسماء رضا محمد عبدالسالم42708

91اية فوزي علي احمد42709

86ايمان عبدالحميد محمد صالح42710

92.5دينا عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز42711

121.5رحاب جمعه عبدالعال جمعه42712

118رحمه السيد عثمان عبداللطيف42713

121.5رنا رمضان الشحات السيد42714

89رنا عبدالحميد رمضان عبدالعزيز42715

123شاديه يحيى السيد محمد42716

75.5شروق زغلول عثمان السيد42717

108.5شرين زغلول عثمان السيد42718

121.5عال السيد السعيد طلبه42719

96.5منه هللا نسيم السيد يوسف42720

92.5منه ايهاب عبدالفتاح محمد سليمان42721

140منه محمد زياده محمد42722

104مني محمد عبدالجواد غنيم42723

78.5هاجر ابراهيم عفيفي عفيفي42724

118.5هاجر رافت السيد على42725

136.5هاجر يسن عبدالفتاح محمد42726

90.5السيد عطافي على على محمد عبالعال42727
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119.5امجد السيد عنتر محمد القط42728

119عبدالعزيز عبدالعزيز فرج محمود فرج42729

77عبدهللا النادي سعيد مصطفى42730

83.5عمرو احمد محمد المتولي ابراهيم42731

127.5فارس عبدالحميد عبدالمولي ابراهيم خليل42732

104.5محمد رضا حسن امين السيد42733

112محمد عبدالرحمن ابراهيم احمد ابوشعيشع42734

98.5محمد عبدالفتاح فريد عبدالعال السباعي42735

78.5محمد عبدالقوى محمد عبدالفتاح42736

123محمد لطفي متولي محمد سليمان البشاني42737

91محمد محسن احمد الشوادفي الصاوي42738

97.5محمود ابراهيم محمد عبدالفتاح النوساني42739

128محمود صابر عبدالرحمن على محمد42740

68.5مصطفي رضا مصطفي علي ناصف42741

86موسي يوسف صبحي يوسف العبد42742

118.5هشام مشمش عبدالسالم عبدالغني محمد موسي42743

100اسماء شريف ابراهيم الشوادفي ابراهيم42744

81اسماء طاهر عيسوى ابراهيم عيسوي42745

134اسماء عالءالدين محمد يوسف العبد42746

93.5بسنت حسن محمد شاهين42747

118حنين بكر صابر بدير عبدهللا42748

136رحمه رضا ابراهيم مصلحي الخطيب42749

81.5رحمه سعد محمد رمضان كساب42750

128رحمه عابر محمد عطيه ناصف42751

117رنا عثمان محمد عبدالعال42752

131.5شيماء بسيوني صابر بدير عبدهللا42753

124لبني سليمان محمد منصور سليمان42754

127منه السيد محى الدين محمد شحاته42755

116.5منه هللا محمود حسب هللا محمد حسب هللا42756

126ناديه مصطفي عبدالمجيد احمد عبدالمجيد42757

125هناء هاني ابراهيم جاب هللا ابوصالح42758

125.5وفاء محمد السيد عنتر محمد القط42759

127.5والء ابوشعيشع صبحي احمد ابوشعيشع42760

122يارا ياسر يوسف محمدعلي42761

138ابراهيم خالد السعيد عبدالغنى42762

136.5احمد رضا رمضان امين42763

139.5اسامة محمد عبدالفتاح عبدالجيد42764

130اسالم يوسف محمد رمضان42765
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117المنذر احمد رجب محمد حسين42766

129.5انس محمود محمد احمد مشالى42767

124رضا ابوعوف محمد عوف عبدالرحمن42768

134عبدالرحمن مجدي محمد جاب هللا42769

134عبدالرحمن محمد غريب احمد الشوبري42770

92عبدالغفار هانى عبدالغفار رجب42771

93.5عبدالهادى ابراهيم جمال عبدالرازق سليمان42772

85.5عمرو محمد عبدالحميد عثمان42773

125.5فارس رضا فهمى على42774

118.5محمد عالء سامى عبدالسالم42775

124محمود على عبدالرازق على42776

129مصطفى اسماعيل شعبان مصطفى42777

135وليد عرفة اسماعيل حسين42778

101ياسر جمعه عبدالعزيز ابراهيم42779

132.5يوسف رزق محمد جمعه42780

121يوسف عماد يوسف محمد يوسف42781

138.5اسراء حسن عبدالغنى ناجى42782

139اسراء محمد اسماعيل حسين42783

126اسماء على ابراهيم على الحفناوى42784

137.5االء حامد السيد حامد الصياد42785

139االء خيرى محمد راغب العزب42786

133.5اماني وليد مصطفي حسن عبدالحى42787

132.5انفال مسعد فتحى اسماعيل42788

136جيهان ماهر محمد رمضان42789

137.5حنان صالح محمود احمد موسي42790

136.5خلود فرج شعبان البسطويسي42791

136رنا رائف رشوان متولى42792

137.5سميه حماده ابوالقمصان السعيد محمد مرعي42793

134شهد احمد محمد السيد سرحان42794

137.5شيماء محمد عبدالغنى ناجى42795

135عفاف رضوان محمد جمعه42796

127فاطمة حسن مصطفى حسن42797

137فاطمة محمد احمد جمعة42798

137.5ندى عبدالحفيظ رمضان مصطفى42799

138نورا سادات رشوان متولى42800

127.5نوران على على عبدربه42801

104نورهان رضا رمضان احمد حسن هاشم42802

135هاجر عبدالرحمن عبدالغنى ناجى42803
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130هاجر محمد خميس على عبدربه42804

119.5هديل احمد البيلى عبدالغنى طلب42805

83احمد فيصل حسب النبى شلبى42806

111احمد ماهر على حسن42807

94احمد مديح البسطويسى محمد42808

90.5السعيد ايمن توفيق السعيد42809

100.5السيد احمد محمد عبداللة42810

94.5امير شاكر جبر البسطويسى42811

131.5خالد السعيد عباس السعيد42812

100عبدالتواب محمد عبدالتواب عبدالحميد42813

95على رضا ابراهيم احمدالسيد42814

114عمار محمد عبدالحى محمد42815

76محمد عبدالعال عبدالمعبود السيد42816

105محمد على احمد على42817

94محمدى فرج محمد يوسف42818

117.5محمود شعبان احمد على42819

118.5وائل السعيد محمد يوسف42820

124اسراء ابراهيم عبدالحى محمد42821

129.5اميره ايمن خليفه خليفه42822

117حنين رضا ابراهيم ابوالعنين42823

131.5حنين يوسف بدير يوسف42824

134عزه عبدالمجيد عبدالونيس عبدالمجيد42825

135منة طارق السيد مبروك42826

134.5منه محمد رضا عبداللطيف42827

117.5مى محمد على حسن42828

131.5ند  ى وجدى عبدالوهاب احمد42829

104.5ندى وليد طه على42830

135نورا يوسف ابراهيم يوسف مبروك42831

128.5نورهان محمد احمد حسن42832

135هبه صبرى الشحات حسن42833

112.5احمد ابراهيم عبدالعزيز محمد42834

122احمد اشرف علي عبداللطيف42835

97.5احمد حموده محمد بسطويسي محمد42836

106احمد عزت عبدالوهاب السيد محمد42837

114.5احمد ماجد السيد عيسي42838

118امير فتحي عبدالفتاح ابوالعزم42839

77.5ايهاب صابر سيد احمد المرسى سيد احمد42840

96طارق ياسر فريد سعد محمود42841
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96عبدهللا عبدالباسط عبدهللا اسماعيل42842

87ماجد عصام يوسف سيداحمد المركبى42843

85.5محمد ابراهيم احمد الشتاوي حموده42844

118.5محمد عنتر عبدالحكيم عنتر عوض42845

111.5مصطفي احمد يوسف السيد يوسف42846

107.5يوسف احمد عبدهللا اسماعيل42847

131اسماء ياسر عبدالغفار عبداللطيف42848

120.5الهام شعبان محمد بسطويسي محمد42849

132.5اميره اشرف عبدالعزيز عبدالكريم42850

127.5ايناس خالد محمد حسين42851

133ايه محمد رضا عبداللطيف ابوشعيشع42852

139رانيا خليل رمضان خميس42853

112منه رضا ثابت علي42854

104ميرفت ايمن احمد عبدالفتاح42855

121.5هيام عبدالرحمن مصطفي سيداحمد المركبى42856

109.5وفاء ابراهيم عبدالنبي ابراهيم42857

114وهيبه رزق شعبان يوسف42858

84ابراهيم عبدالهادى السيد السعداوى42859

132.5احمد عبدالفتاح السيد حافظ الهنداوي42860

94احمد عصام محمد راغب العزب42861

133احمد محمد حامد محمد فرج42862

129احمد هانى بلتاجى عبدالجواد42863

132السيد حامد السيد عبدالفتاح السيد42864

134.5جابر ايهاب جابر محمود42865

130حمزة توكل عبدهللا مصطفى42866

96صالح محمد محمد شعبان محمد42867

109طه حسين عبدالمطلب مصطفي42868

95.5عبدالفتاح محروس عبدالناصر ابراهيم42869

118على عبدالسميع حسن السيد ابراهييم42870

78.5عمرو السيد عبدالحميد علي42871

127.5كريم محمد لطفى عبدالفتاح42872

89.5محمد احمد حمدى محمد عبدالسالم42873

130محمد رضا صابر عبدالحميد42874

118.5محمد عبدالمجيد عبدهللا مصطفى مراد42875

117.5محمد مرعى اسماعيل محمد مراد42876

105محمد منير احمد ابراهيم الهنداوى42877

109.5محمود ابراهيم فتحي غريب42878

131.5محمود حازم احمد عبدالحميد42879



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1113

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

103.5مصطفى عاصم مصطفى عبدربه مصطفى42880

127.5اسراء ابراهيم عبدالونيس محمد محمد42881

125اسراء حاتم محمد ابراهيم محجوب42882

129.5دنيا سيد احمد انور سليمان محمد42883

135.5زينب محمد ابراهيم محجوب42884

106.5سماح مجاهد عبدالمقصود عثمان42885

127.5شريهان غازى موسى يوسف42886

135شهد صبحى عبدالحليم محمود42887

135شهد عبدالحميد عبدالغني احمد محمد42888

136.5فاطمه رضا محمود عبدالعزيز متولى42889

132فاطمه يوسف المغازى يوسف الدسوقى42890

131.5مريم مجدى محمود ابراهيم الهنداوى42891

119.5منال ابراهيم المغازي يوسف42892

119منى خليل احمد الميلجي42893

135منى فتح هللا حامد محمد فرج42894

138مي الشحات السيد مصطفي42895

131.5ميرنا ايهاب محمد احمد الهنداوى42896

135.5نورهان مصطفى السيد عبدالفتاح السيد42897

122احمد محمود احمد مرسى42898

126جمال عبدالناصر عبدالحليم عمارة42899

117.5جميل عبدالحى عبدالخالق حجازى42900

70.5صبرى محمد محمد اسماعيل متولي42901

131.5عبدالتواب اسماعيل عبدالتواب اسماعيل متولي42902

126.5عبدهللا اسماعيل محمد اسماعيل42903

101محمد ابراهيم عبدالمنعم محمدسيداحمد42904

116.5محمد ايهاب محمد السيد42905

126.5محمد عبدالتواب محمد عبدالمقصود42906

40.5محمد عبدالحى عبدالرحمن عبدالرحمن عماره42907

119محمد ياسر ابراهيم السعداوى مطاوع42908

98محمد ياسر اسماعيل طه42909

124.5محمود احمد رفعت محمدحسن42910

91.5محمود رمضان حامد فتحى عبدالغنى42911

125.5نادر وائل عطيه طه عبداللطيف42912

99.5يوسف محمد يوسف السيد احمد42913

94ايه بسيونى محمد امام42914

106ايه جميل كامل اسماعيل متولي42915

103ايه مسعد محمد ذكى42916

116سارة المرسي فهمي محمد42917
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133.5شهد رضا ابراهيم عطيه42918

114.5مروه مسعد محمد مرسى عبدالدايم42919

133.5منه رضا محمد على حموده42920

92نورهان رضا محمد مطاوع محمد42921

86هاجر ابراهيم عبدالستار ابراهيم42922

125.5هاجر بكر اسماعيل عبدالعزيز42923

120.5هاجر حماده مصطفى عبدالرحمن خليل42924

128.5ابراهيم عبدالنبى مصطفى عبدالمعبود42925

118.5ابراهيم محمد ابراهيم صابر42926

98.5ابراهيم محمود واصف احمد عبدالرازق42927

119احمد ابراهيم يوسف السيد قطب42928

135.5احمد حاتم عبدالونيس شعبان42929

128.5احمد حسن رمضان عبدالعزيز42930

136احمد حماده صالح خيرهللا42931

100.5احمد رضا يوسف بدير خليل42932

135احمد محمود عبدهللا عبدهللا محمد42933

122.5احمد يحيي فتوح ابراهيم42934

120.5اشرف محمد عثمان محمد عبدالجواد42935

80.5السيد احمد السيد محمد عيد42936

111.5السيد محمد متولي السيد42937

97.5السيد وائل السيد طه عبداللطيف42938

112باسم يوسف عبدالغني عبدالوهاب الشيخ42939

114.5حامد عبدالعظيم عبدالهادي الصالحي42940

114حسام احمد زغلول الدسوقي ابراهيم42941

107.5حسن فرج منصور محمد حسن42942

116.5خالد محمد عبدالعزيز حسن محمد42943

110.5راشد عزت زكي محمد يونس42944

84.5رضا سعد عيد محمد عياد42945

101.5رضا محمد عبدهللا هالل خليل42946

82زكريا احمد محمود محمد يوسف42947

131.5زهران محمد علي غازي زهران42948

96سامح الدسوقي يوسف بدير42949

125.5شادي طارق محمد عبدالعزيز42950

134.5شوقي السيد شوقي محمد الحنفي42951

115عادل وليد محمد ابراهيم42952

91عبدالرحمن جمال بدير ابراهيم42953

103.5عبدالعزيز محمود عبدالعزيز عبده42954

113عبدهللا احمد عبدالسالم محمود موسى42955
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137عبدهللا محمد عبدهللا المتولي الشاذلي42956

68.5عوض محمد صادق محمود موسى42957

88محب توكل محمد بدير42958

124.5محسن نوفل عبدالمحسن عبداللطيف محارب42959

101محمد ابراهيم احمد مصطفي42960

121محمد ابراهيم معوض محمد يوسف42961

110.5محمد احمد عبداللطيف محمد قطب42962

134محمد السيد السيد الششتاوي42963

75.5محمد خيري ابراهيم عبدالمقصود42964

134محمد رضا عبدالحميد عبدالفتاح حامد42965

122.5محمد رضا عبدالستار اسماعيل الحسانين42966

108محمد رضا على محمد حسن42967

99محمد رضا محمد عبدالفتاح42968

103.5محمد رضا محمد علي عبدالهادى42969

132محمد سامي عبدهللا غازي الزهيرى42970

72محمد عبدالغفار احمد عيد عمر42971

136.5محمد عصام عبدالنبى حسن42972

129محمد مجدي عبدالونيس علي42973

100محمد مسعود محمد على عيد42974

90.5محمد نوفل محمد حرب42975

130.5محمد هاني محمد عيد مصطفي42976

112.5محمود احمد عبدالعزيز احمد مرسى42977

137محمود احمد محمود عبدالهادي محمد42978

83محمود احمد مندور محمد محارب42979

108محمود عبدالحميد عبدالجليل عبدالهادي محمد42980

89محمود عبدالمنعم راشد الزاهي محمد42981

91.5محمود محمد السيد السيد زغيب42982

106محمود محمد عزت محمد خراشة42983

99.5مدحت ابراهيم عبدالناصر ابراهيم موسى42984

110مصطفي عبدالفتاح احمد عزب42985

71.5وليد عبدالعاطي عبدالغني عبدالوهاب42986

107.5ياسر محمد احمد عبدالمنعم عيد42987

137.5اسراء امير فتحي ابراهيم سالمه42988

138اسماء وليد عبده شعبان42989

134.5الشيماء محمد يوسف عبدالوهاب42990

136امل عالء الدين غنام ابوالمعاطى42991

116.5امل محمد عبدالهادي عبدالخالق حسن42992

119.5امنية محمد عبدالقادر محفوظ نوفل42993
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136.5امنيه اسماعيل حسني سالم سالمه42994

115.5امنيه السيد سعد علي42995

126.5اميره ادهم عبدالستار ابوزيد خليل42996

110.5ايمان احمد محمد احمد عجالن42997

120.5ايمان ايمن الشحات عبدالعزيز سعد42998

118.5ايمان رضا عبدهللا قطب السيد42999

136ايمان صالح محمد عبدالستار43000

136ايمان نشات صالح خيرهللا43001

130.5بسمه عبدالهادى ابراهيم محمد43002

136بسنت ياسر عبدالمولي العشماوي السيد43003

132.5حسناء رمضان مصطفى عبدالمعبود43004

134.5دعاء كامل السيد كامل43005

129دنيا حسن محمد حسن عبدالعليم43006

135.5دنيا صبحي محمود محمد وهدان43007

131دنيا مصطفي عبدالمقتدر البنداري43008

137رحمه ابراهيم عبدالقادر السيد احمد43009

122.5رنا احمد السيد طه عبداللطيف43010

125.5رنا حسين عبدالحميد ابراهيم نصر43011

135.5روجينا عبدالهادي عزازي عبدالعليم43012

122.5سلمى جمال حسن محمد حسين43013

122.5سماح حامد حسين محمد حسين43014

117.5شرين صبحي عبدالخالق يوسف43015

133.5شهد السيد فتحي السيد عبدالعال43016

115.5شهد امير محمد المتولي ابراهيم43017

119شهد عباده محمد عبدالعزيز43018

88شيماء عبدالهادى حسن سليمان43019

71.5علياء حسن عطيه فرج43020

127غاده حمدين السعيد ابراهيم عبدالرحيم43021

91.5فاطمه شريف محمد احمد ابراهيم43022

123مروه خالد عبدالعليم عبدالهادي الصالحى43023

113.5مريم عبدالعزيز احمد عبداللهالسبعينى43024

133.5منة هللا حسانين علي ابراهيم43025

118.5منى ماهر محمد محمد عبدالرازق43026

116.5مي فتحي محمود يوسف43027

126مي محمد مجاهد غريب عبدالرحمن43028

123نجالء عبدالسالم ابراهيم عبدالسالم محمد43029

135.5ندا محمود محمد شفيق43030

111نهاد السيد شفيق محمد غانم43031
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136نورهان رفعت عبدهللا محمود موسى43032

120.5هدير عبدالفتاح عبدالعزيز العفيفي43033

135يار عبدالغفار محمد عبدالغفار43034

78.5ابراهيم اسماعيل شفيق عبدالجواد عبدالرحمن43035

60.5ابراهيم الدسوقى الغريب الدسوقى احمد43036

65.5ابراهيم علي ابراهيم السيد على الليثي43037

39ابراهيم على محمد عبدالفتاح العربى43038

21ابوزيد احمد على معتمد ابوزيد43039

127.5احمد ابوالوفا السيد حامد حسن43040

129احمد حسام ابراهيم اسماعيل السيد احمد43041

68.5احمد شعبان على محمد عوض43042

75.5احمد عبدالنبى محمد محمد43043

83احمد عز ابراهيم بدير البغدادى43044

76.5احمد على محمد طة على زيدان43045

90.5احمد محمد مصطفى محمد مصطفى43046

87.5اسالم حسين صابر عبدالرحمن43047

106.5اسماعيل حسين اسماعيل حسين على43048

59البسيونى محمد منصور البسيونى43049

60.5المتولى عبدالفتاح محمد ابوالعال المرسى43050

101جاد الشحات جاد اسماعيل43051

90.5جالل محمد محفوظ محمد مندور43052

83حامد جاب هللا حامد جاب هللا43053

115.5خالد ياسر محمد ابراهيم ابوالديار43054

83رضا محمد محى الدين محمد يوسف43055

19.5رمضان السيد محمد صبرى المرسى43056

75.5رمضان الغريب رمضان الغريب احمد43057

42.5سعد عماد عبدالشافى السيدعبدالشافى43058

59سميح الصديق سميح الصديق محمد غازى43059

87.5شريف احمد علي معتمد ابوزيد43060

85شريف عبداللة جميل صالح عبداللة43061

60.5طلبه عبدالعزيز طلبه عبدالصمد عبدالمطلب43062

90.5عادل نادر ابراهيم محمود ابراهيم43063

70عامر لطفى محمد عباس على43064

90عبدالرحمن اسماعيل ابراهيم جاد43065

112عبدالرحمن السيد على رزق المرسى43066

82.5عبدالرحمن بدير السييد بدير43067

43.5عبدالرحمن عبدهللا محمد سعد الدين عبداللطيف43068

110عبدالرحمن فرج محمود حامد ابراهيم نمور43069
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107.5عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد الشافعى43070

122.5عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز ابراهيم السيد43071

107عبدالغنى ابوزيد على معتمد ابوزيد43072

133عبدهللا الشحات عكاشة محمد حسن43073

56عزت صبحى عبدالعزيز محمد الليثى43074

52.5عزت محمد المهدى محمد المهدى43075

105.5على السيد عطيه السيد عطيه43076

127على لبيب على محمد سالم43077

82على محمد محمود محمد دحانه43078

117.5على معتمد احمد معتمد على43079

108.5عماد محمد السعيد الرفاعى ابراهيم43080

126.5عمار السيد اسماعيل حامد عبدالرازق43081

127.5عمر محمد كمال المتولى حسنين43082

51.5عيد الذكير الشحات عبدالرحمن43083

100.5فارس السيد على محمد سالم43084

99.5فارس صالح السيد محمد عوض43085

130.5فارس عطيه محمود محمد دحانه43086

86.5لطفى عبداللطيف لطفى عبداللطيف سعد الدين43087

54مجدى سمير محمد عبدالحميد43088

72.5محمد ابراهيم خليل ابراهيم43089

118محمد احمد على رزق المرسى43090

120.5محمد احمد منير على الشافعى43091

119.5محمد اسامه جمال الدين المصلحى43092

91.5محمد اسعد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح43093

86محمد السيد عبدالعزيز عبداللطيف43094

61محمد الشحات السيد محمد43095

84محمد امجد عبدالعزيز السيد احمد حامد43096

101محمد باسم السيد محمد محمود43097

86محمد حسان على المرسى43098

102.5محمد رضا فتحى السيد حامد الحلوجى43099

83.5محمد سالمة محمد عبدالحميد43100

59.5محمد عبدهللا الهنداوى عبدهللا عوض43101

115.5محمد على اسماعيل محمد المنسى43102

75محمد فتحى جميل عكاشة خلف43103

56محمد فكرى طلبه عبدالصمد43104

121.5محمد محمود السيد محمد نصار43105

76.5محمد مصطفى كامل ابراهيم دويدار43106

84محمد ناصر محمد الغريب43107
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85.5محمد نجاتي عبدالحميد عوض محمد43108

120.5محمود ابراهيم عبدالغفار احمد ابراهيم43109

48.5محمود محمد محمود يونس محمد سيد احمد43110

119مصطفى سرور البدوى على الليثى43111

108.5مصطفي عبدهللا احمد احمد االصبح43112

110منصور البسيونى منصور البسيونى43113

132نادر الشافعى حامد ابراهيم الشافعى43114

108.5نبية هانى ابراهيم ابراهيم السيد43115

122هشام على جعفر على الشافعى43116

92وليد ابراهيم السيد ابراهيم عبدالرازق43117

116وليد محمد محمد رزق المرسى43118

101يا سر صالح السيد محمد عوض43119

78يوسف المتولى على محمد يوسف43120

115.5اسراء محمد محمد صبرى المرسى43121

117اسماء بكر الدمراوى محمد عبدالقادر43122

134.5اسماء على ابراهيم محمد سليمان43123

119.5اشواق ابوغنام شعبان على الشين43124

133.5الهام نور الدين محمود عبدالرازق عبدهللا حمزه43125

124.5امال عماد عبدالشافى السيدعبدالشافى43126

122اهداب صبرى محمد السيدعثمان43127

120اية احمد الساعى السعيد محمود43128

126.5اية القصبى محمد احمد محمد القصبى43129

122.5اية المتولى محمد طة على43130

126.5ايمان زكريا احمد محمد حامد43131

136ايمان عبدالحميد فخرى عبدالحميدالسيد43132

132ايمان عبدالماجد محمد احمدالقصبى43133

96ايه فاروق اسماعيل محمد البيلى43134

129.5جيهان محمد سعد محمد محمد سعد43135

113حنان محمد نصر حامدعلى43136

134خلود خلف محمد السيد على المرسى43137

115داليا اسماعيل محمد خلف طة المرسى43138

135.5دنيا محمد لبيب محمد سالم منصور43139

123رانيا رضا عبدالفتاح محمد الديب43140

82رشا شوقى محمود عبدربة الشيخ43141

122روجينا ابراهيم عبدالحاكم ابراهيم سليمان43142

125.5ريهام ابراهيم عبدالكريم عبدالرحمن43143

103.5زهره محمد محمد محمد على القصبى43144

62.5سارة سالمة محمد عبدالحميد43145
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80ساره عنتر سعد محمود الصياد43146

129ساميه ابوزيد علي معتمد ابوزيد43147

126.5سمارة ابراهيم محمد محمود ابراهيم عيسى43148

129.5شادية عبدالشافى انيس السيدعبدالشافى43149

130.5شروق احمد عبدالمطلب سيد احمد عبدالمطلب43150

138شروق سعد عبدالرازق حامد عبدالرازق43151

108.5شهد الحسنين غازى الحسنين سالطين43152

135.5شهد السيد محمود سليمان الطويل43153

134شهد العشماوى المتولى عبدربه المتولى43154

99.5شهد المتولى عبدالسميع محمد43155

93شيماء حمد احمد عبدالعاطى عبدالهادى43156

89.5شيماء على محمد رزق المرسى43157

71شيماء محمد زينهم محمد على43158

134عبير محمد على محمد عوض43159

103.5عزيزه عبدالفتاح سرور عبدالفتاح مصطفى43160

105.5عزيزه محمد عبدالفتاح عبدالوهاب حماد43161

135كوثر محسن سرور عبدالواجد عبدالرازق43162

134.5ماجده الغريب محمد محمود الغريب43163

134.5مريم ابراهيم القصبى احمد محمد43164

135.5مريم الدسوقي اسماعيل محمد المنسى43165

133مريم سالمة البدراوى احمد سالمة43166

127ملك محمود محمد محمد43167

102منه محمد حسن محمد السيد43168

136مى محمد ابراهيم اسماعيل موسى43169

130.5نادية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالهادى43170

127نادين محمد المعداوى جمعة الشورى43171

121.5نبيلة احمد عبداللة احمد حسن43172

132.5نجالء السيد على محمد جاد43173

119.5نجوى اسماعيل شفيق عبدالجواد عبدالرحمن43174

132.5ندى عبدهللا ابراهيم الرفاعى يوسف43175

131نرمين سعد على محمد على43176

101نورا احمد كامل محمود حامد43177

128.5نورا القذافى شوقى محمد عبدالحميد43178

65.5ياسمين رشاد عبدالحميد محمود المرسى43179

95.5ابراهيم شكرى ابوالحمد ذاكى جمعه43180

54اكرم السعيد عبدالمنعم عبدالهادى عبدالمنعم43181

106السعيد صبرى شعبان محمد ابوزيد43182

121.5السيد محمد على عبدالعزيز على43183
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106حسام محمد المتولى احمد شعبان43184

91حسن الدسوقى حسن محمد السيد سليم43185

66حماده محمد على عوض العزب43186

116سعد حسن جمعه حسن صالح43187

78عالء عبدالعظيم سعد محمود نصر43188

61عماد رمضان محمد سعد السباعى43189

106.5عمرو محمد على حسن عبدالحميد43190

93.5كريم احمد عيد احمد محفوظ43191

115محمد ابراهيم علي يوسف حمزه43192

97.5محمد ابوزيد محمد ماهر محمود على43193

126.5محمد احمد عبدالعزيز ذاكى النمر43194

124.5محمد ايمن محمد احمد قطب43195

126.5محمد عبدالهادى السباعى عبدالهادى43196

119.5محمد نبيه عطا عبداللطيف عبدالعزيز43197

106.5محمد يحى محمد شعبان االرنب43198

115.5اسماء سمير عوض هللا ابوزيد43199

131اسماء عطيه احمد ابراهيم عطيه43200

115تمام عيد السيد محمد عبدهللا43201

110.5رجاء محمد الدامى حمد الكيالنى43202

95رحمه فتحى عوض هللا مرشدى صالح43203

137.5روان رضا مصطفى قطب نوار43204

121سهام صبرى سعد الدين عبدالمقصود ابوالفتوح43205

132.5سهيله وائل بدر احمد بدر43206

123عبير عيد موسى السيد موسى43207

139مريم الشرقاوى عبدالرحمن رمضان43208

139منى على خضر على ابراهيم43209

139ندى صالح جمعه حسن صالح43210

101.5هدير عطا هللا المهدى حسن محمد43211

122هدير عيد موسى السيد موسى43212

135.5هناء شعبان جمعه حسن صالح43213

129يارا محمد الشحات طه محمد43214

137.5ياسمين عادل محمد على ابراهيم43215

52.5ابراهيم خالد سادات عبدالجواد سيد احمد43216

64.5ابراهيم هانى عبدالحميد محمد ابراهيم43217

122.5ابوزيد خالد ابوزيد حامد الشافعى43218

123.5احمد اسامه سالم محمد عامر43219

113.5احمد اشرف حسن الصاوى حسين43220

90احمد سمير حسن عبدالعليم جاب هللا43221
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76احمد شعبان محمد عبدالعال عبدالرحمن43222

132.5احمد طارق عبدالعزيز حسن ابراهيم43223

125.5احمد عبدالحميد عبدالغفار عبدالحميد ابراهي43224

100احمد عبدالرحيم عوض عبدالرحمن الشربينى43225

123.5احمد عبدالعاطى البدوى عبدالحميد الشربينى43226

103احمد مجدى عبدالمنعم السيد ابراهيم43227

121احمد محمد ابراهيم على43228

113.5احمد محمد ابوالعنين القناوى43229

129.5احمد محمد السيد احمد حسن كنانى43230

96احمد محمد عبدالمقصود احمد على43231

138احمد محمود عبدالحميد محمد مجاهد43232

133احمد نشات محمد على43233

129احمد وليد احمد احمد الديسطى43234

133ادهم صبحى عبدالحميد ابوالمعاطى طايلة43235

135اسامه هيثم طحاوى الطحاوى عبده43236

92اسالم احمد على احمد عبدهللا43237

118.5السعيد سالم الكنانى الشربينى الكنانى43238

119السيد محمد عبدالمولى السيد الصاوى43239

119الشحات ايمن الشحات محمد بدير43240

136.5ايهاب محمد السيد شعبان حجازى43241

135.5بيجاد محمد محمد عبدالفتاح محمد43242

114.5جمال السيد جمال السيد محمد43243

109جمعة محمد جاد جمعة جاد43244

95جميل محمد ابراهيم على43245

72حمدين ابراهيم مدحت عبدالعظيم ابوشعيشع43246

69رامى حامد احمد ابراهيم محمد43247

120سالم محمد عبدالموجود محمد سالم43248

119.5سامى اسامة محمد مصطفى مهدى43249

99سعد سامح مجاهد مجاهد عباس43250

87سعد عبدهللا محمد يوسف عطية43251

119سعد عطية متولى محمود43252

121.5سعد هانى مجاهد مجاهد عباس43253

100.5سمير مدحت محمد الطنطاوي محمد43254

129.5سيف االسالم السيد محمد السعيد الشاذلى43255

137.5شريف اشرف ابوالعز عبدالقادرحامد43256

132.5شريف عبدالفتاح السيد ابراهيم حسانين43257

121.5شهاب عصام محمد عبدالمقصود على43258

95.5صبحى محمد الشربينى عبدالصمد ابوشعيشع43259
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107.5صالح اسامة عطية امبابى43260

116.5عبدالبديع متولى محمود حسن سليمان43261

75عبدالجليل محمد عبدالجليل السعيد43262

79عبدالرؤف نشات عبدالرؤف محمد مجاهد43263

100عبدالرحمن رمضان على احمد الهنداوى43264

139.5عبدالرحمن محمد السيد على ابوشيعيشع على شريف43265

105عبدالفتاح وسيم عبدالفتاح الشربينى43266

139.5عبدهللا السيد على المغازى محمد المغازى43267

123.5عبدهللا رضى على ابراهيم مجاهد43268

91عبدهللا عبدالمنعم السيد عبدالمنعم حسن43269

124.5عبدهللا هشام عبدالموجود حافظ المرسى43270

123.5عبدالمنجى هانى عبدالمنجى الصاوى43271

63.5عدى السيد الشوادفى محمد صالح43272

139.5على البدوى على بدوى على43273

105على جمال محمد احمد سالمه43274

121على رضا على محمد عامر43275

111على على حسن احمد عبدالمعطى43276

107.5عمار السيد عبدهللا محمد السهولى43277

137عمر عبدالهادى شاكر عبدالهادى الديسطى43278

116عمرو سمير حسن عبدالعليم جاب هللا43279

121.5عمرو عبدالحفيظ على المغازى عامر43280

99غازى على غازى محمد اسماعيل43281

123فايز ابراهيم فايز عبدالمنصف شداد43282

93كامل على زين الدين السيد43283

119.5محمد ابراهيم بدر ابراهيم بدر43284

127.5محمد ابوالمعاطى محمد صبرى ابوالمعاطى43285

135محمد احمد السيد احمد حسن كنانى43286

121محمد احمد محمد يونس43287

129.5محمد اسعد شحاته عبدالقوى مصطفى43288

122محمد السباعي عبدالحي محمد السباعي43289

85.5محمد الششتاوى عبدالحميد الششتاوى حسن43290

130محمد رضا السيد محمد محمد بدير43291

90محمد رضا محمد حسن ابراهيم43292

88.5محمد سعد احمد المهدى محمود43293

129محمد سعيد اسماعيل حسن محمد43294

127محمد سيف عبدالعزيز البيومى عبدالعزيز43295

123محمد صبرى عباس فؤاد عباس43296

117.5محمد عبدالرحيم عوض عبدالرحمن الشربينى43297
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123محمد عطا هللا عبدالموجود محمد سالم43298

125.5محمد فتحى عبدالفتاح محمد الديب43299

57محمد محسن السيد على البيلى البرنى43300

120.5محمد محمود سيد محمود سليمان43301

121.5محمد يوسف عبدالمنعم يوسف على43302

110محمود طلعت عبدالمجيد احمد سليم43303

34مسعد سعيد عبدالحفيظ فرج43304

125مصطفى محمد سعد حمد سعيد43305

54.5نشات عماد لطفى عزب محمد43306

118.5هانى مسعد السعودى محمد ابراهيم43307

73.5يحى عبدالفتاح عبدالونيس عبدالفتاح43308

81.5يوسف حمدي المغاوري الصاوي سعد43309

106اسراء احمد محمد المرسى هويدى43310

133.5اسراء محمد السعيد محمد سليمان43311

134اسماء السيد عمر السيد سالم43312

129اسماء عبدالقادر محمد عبدالقادر43313

126.5اسمهان محمد ابراهيم محمد ابراهيم43314

114اشواق نصر عبدهللا محمد السيد شاهين43315

132.5االء السيد عبدالجواد السيد عبدالجواد43316

121.5االء عصام فؤاد السيد محمد صقر43317

102االء محمد عبدالجليل السعيد43318

139الهام اسامة احمد عبدالحميد على43319

127.5الهام عبدالهادى عبدالعليم عبداللطيف43320

129امال اشرف طه عبدهللا عبدالوحد43321

103.5امنية عوض عبدالعاطى احمد محمد43322

89.5امورة الشحات احمد السيد احمد شلبى43323

124اميرة اسماعيل ابراهيم عمر عمر سالمة43324

120.5ايمان وليد عبدالهادي عبدالخالق43325

135.5ايه السيد محمد السيد احمد طايلة43326

129.5ايه السيد محمود عباس اسماعيل43327

114.5ايه جبر على المرسى43328

134ايه طه على الدين الزينى طه43329

138ايه عبدالدايم عبدهللا عبدالدايم عيسى43330

108ثريا طه عبدهللا الطحاوى السعيد43331

105.5ثريا هانى عبدالحليم متولى سليمان43332

110جهاد اسامة السيد محمد على الشعار43333

64حنان السيد عطية مجاهد عباس43334

93خلود خالد ابراهيم يوسف عبدالعزبز43335
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133خلود خالد عبدالفتاح السيد فوزى43336

138.5خيرية عطية عبدالقادر عطية شريف43337

109.5دنيا رضا ابراهيم ابراهيم جاد هللا43338

83دنيا عبدالمنصف عبدالموجود السيد السفروت43339

125.5دنيا عوض حسن قاسم بدوى43340

128.5دنيا محمد محمد بدير طه43341

121.5دنيا محمد مصباح محمد عبدهللا43342

109.5دينا رضا الشافعي احمد محمد43343

118رانيا محمد رضا السيد احمد احمد43344

119رنا عبدالحى ابراهيم السباعى محمد43345

133.5رنيم وفيق سعد حمد على سعيد43346

138رهف رضا عبدالباسط احمد مجاهد43347

134روان رضا محمد حسن جادهللا43348

139روان عبدهللا عبدالواحد عبدهللا عيسى43349

130روان وليد عبدالرازق عرابي ابراهيم43350

137.5ريم محمد احمد بهجات الجمل43351

135سارة سامى احمد محمد متولى43352

114.5ساره جمال عبدالجليل شيبوب على43353

139ساره على احمد الشربينى كنانى43354

112ساره مصطفى مصطفى سالمة ابراهيم43355

123سعاد محمد السعيد عبدالرحمن مطر43356

128.5سلمي عمر محمد احمد مجاهد43357

103سويدا المتولى المرسى على المكاوى43358

84.5شروق عبدالناصر احمد محمد عز43359

128شروق عزت عزت الغرباوى ابراهيم43360

126.5شروق محمد السيد السيد محمدالعربى43361

109.5شرين قدري فؤاد محمد عامر43362

135شهد ابوالعز ابوالعز احمد محمد الشافعى43363

130.5شهد جمال محمد العشرى43364

131شهد محمد عوض محمود43365

137ضحى حازم السيد عبدالهادى43366

137عبير عماد على يوسف سيد احمد43367

133.5عال رضا احمد الشربينى كنانى43368

134عواطف عبدالرؤف محمد مجاهد محمد43369

122فاطمة عبدالفتاح عبدالبصير ابراهيم مبروك43370

122.5فتحية ابراهيم ناجح ابراهيم الشربينى43371

134فرح احمد ابوشعيشع ابوشعيشع على43372

128.5فرح المتولى المغاورى المتولى43373
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105.5فرحه خالد ابراهيم يوسف عبدالعزيز43374

118.5لبنى عبدالعزيز عوض السيد مبروك43375

137.5لقاء محمد احمد على الشاذلى43376

133ليلى عاطف عبدالعليم على محفوظ43377

123ماجدة سامح عبدالرازق ابراهيم السيد43378

128مايسة حمدى السيد عبداللطيف على43379

127.5مروة احمد على حامد غازى43380

131مريم احمد عبدالعزيز البيومي غنيم43381

107.5مريم عطيه محمد ابراهيم نوار43382

133.5مريم عماد اسماعيل ابراهيم مصطفى43383

130منار رضا السيد عبدالعليم خليل43384

128منار صبحى ابراهيم السيد السيد سعيد43385

128منه ابراهيم عبدالغفور ابراهيم خشوعى43386

127.5منه السيد سعد محمد محمد43387

135منه هللا ايهاب احمد محمد ابراهيم موافى43388

130.5منه هللا رشدى عبدالخالق عبدالخالق محمد43389

136منه هللا طارق محمد عبدالحميد صقر43390

119.5منه هللا محمد عوض السيد مبروك43391

130منه هللا مسعد السيد احمد بدر43392

102منى عمر عيسوى عوض ابوشعيشع43393

138.5مها جمال الشحات السيد العربى43394

136مودة سليمان ابراهيم الدسوقى سليمان عبدهللا43395

134.5مى محمد على شحاته على43396

137ميرنا على السيد على السيد على43397

88.5ميرنا عوض رمضان عبده مرزوق43398

136.5نانسى اسامة جاد عبدالعزيز حسن43399

121نجالء عادل عبدهللا على حسن43400

130نجوى اسامة ابراهيم احمد محمد43401

129ندا الشحات احمد عطية عبداللطيف43402

132.5ندا طه اسماعيل احمد سالم43403

129ندا محمد سليمان السيد سليمان شهاب الد43404

137.5ندى حسام محمد الصاوى سالم43405

137.5ندى عبدالحميد السيد احمد السيد43406

134ندى محمد السيد عوض عسوى43407

138.5ندى محمد عبدالهادى ابراهيم مبروك43408

81نسمة السيد البسطويسى عبده محمد43409

133.5نور ممدوح محمد المرسى جاد هللا43410

117نورسين ابراهيم عبدالفتاح متولى محمد43411
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131.5نورهان صالح السيد عبدالعاطى43412

90نورهان عبدالعاطى عبدالعاطى احمد شرف الدين43413

117هاله صالح مخيمر صالح ابوشعيشع43414

104.5هدير السيد عباس ابراهيم عمر43415

117.5هناء ابراهيم على السيد عطوة43416

130.5هناء هانى عبدالصمد ابراهيم43417

135هند ابراهيم عوض السيد محمد43418

129.5هند محمد السيد محمد محمد بدير43419

100.5هنوات احمد عثمان محمد عثمان43420

137وفاء اشرف احمد سالمه ابراهيم43421

137.5والء السيد عبدالحميد على ابوشعيشع43422

127.5يارا حسنى على عبدالرحمن اسماعيل43423

136يارا عبدالجليل عبدالمنجى محمد حسن43424

136ياسمين السيد محمد المغازي السيد محمد طه43425

140ياسمين وليد محمد سليمان شلوف43426

134.5ابراهيم اشرف محمود احمد الشبيتي43427

102.5ابراهيم السيد محمد طه الخميسي43428

103.5ابراهيم رجب محمود محمد السيد43429

135.5ابراهيم فتوح محمد ابراهيم على43430

135.5احمد الششتاوي محمد الششتاوي الصياد43431

136احمد خالد عبدالعزيز الصاوى ابراهيم43432

109.5احمد رضا احمد محمد ابراهيم دقن43433

116.5احمد سالمه عبدهللا سالمه عبداللطيف43434

83احمد عادل محمد اسماعيل زينه43435

137.5احمد عبدالحي عالءالدين عبدالحي احمد43436

115احمد عبدالفتاح العشري عبدالفتاح العشري43437

49.5احمد عبدالمطلب عبدالمطلب احمد43438

86.5احمد على ابوالغيط على ابوالغيط43439

139احمد محمد عبدالحميد محمد مجاهد43440

130.5احمد محمد عوض هللا محمد السيد43441

102.5احمد نبيل القباري السيد احمد سمره43442

98احمد هانى القطرى عبدالرحمن القطرى43443

135ادهم جمعه البيومي عبدالرؤف البيومى43444

95.5اسالم سعد المرسى اسماعيل محمد43445

24السيد احمد محمد السيد مبروك43446

89.5السيد محمد ابراهيم بدير احمد43447

100امير احمد محمد القطب خضر43448

123.5ايمن محمد حامد مجاهد على43449
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137ايهاب محمد عبده حسين شراره43450

133باسم وسيم محمد محمد الخياط43451

101جمال محمود جمال الدين محمد سالم43452

117حامد حسن سيد احمد يوسف سيد احمد43453

134.5خالد رمضان عبدالمنعم نعمان بسيونى43454

114.5خالد سامي عبدالفتاح رزق البيلى43455

93.5خالد عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالمجيد43456

77.5ذياد محروس السيد عبدالعاطي43457

130.5سامح على عبدالموجود الدمرداش سعيد43458

101سامي الحسيني سامي السعيد الحسينى43459

101سعد خالد سعد السيد احمد43460

123.5سعد رضا محمد ابراهيم محمد43461

116.5سيف محمد ابراهيم عبدهللا عز43462

96.5شاكر ابراهيم عبدهللا عبدالكريم لبده43463

83طارق صالح صالح حسن المرسي43464

129طه ايمن طه ابراهيم خشوعي43465

103عبدالجيد صبرى عبدالجيد مجاهد عباس43466

101.5عبدالحميد محمد محمد عبدالحميد على43467

72عبدالخالق خالد عبدالخالق علي حسن43468

127.5عبدالرحمن ابراهيم عوض السيد محمد43469

115عبدالرحمن السيد حسن علي زيادة43470

99.5عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم عبدهللا عز43471

106.5عبدالغفور اسماعيل عبدالغفور ابراهيم خشوعي43472

115عبدالغني محمد السعيد الصاوى عوضين43473

128عبدالفتاح احمد السيد ابراهيم حسنين43474

129عبدالكريم احمد احمد صبري عبدالكريم شريف43475

122.5عبدهللا اشرف السعيد على محمد43476

136عبدالهادي السيد عبدالهادي عبدالخالق محمد الشافعى43477

77عزت عبدالرازق عزت عبدالرازق شعبان43478

112علي عادل البسطويسي صبره43479

133.5عماد عبدالمنعم فتحي محمد القناوى43480

73عمار جبر السيد محمد على43481

109.5فارس احمد عبدالحميد الصاوي عوضين43482

92.5مؤمن كمال ابوالعنين القناوي على43483

86.5محمد ابراهيم السيد عبداللطيف على43484

114.5محمد احمد عبدالحى الدسوقى حداد43485

129.5محمد احمد محمد حامد عطاهللا43486

130محمد اسامه الشحات عبدالعاطى الفرارجى43487
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132محمد الدسوقي محمد الشحات محمد43488

118.5محمد السيد زكي محمود الشبيتي43489

129.5محمد ايمن محمد محمد عى43490

129محمد حسين احمد الصاوى سالم43491

134محمد خليل احمد الجوهرى حسن43492

128محمد رضا حسني عبدالغفار سليم43493

92.5محمد رضا محمد محمد حسن43494

131محمد سعد اليماني محمد اليماني43495

93.5محمد عبدالحميد محمد ابراهيم43496

133محمد عبدالحميد معروف المتولى الشربيني43497

112.5محمد عبدالمقصود محمد محمد محمد43498

117.5محمد عصام ابوالعنين غانم ابوالعينين43499

129.5محمد على عبدالعزيز محمد المرسي43500

116.5محمد عماد عوض المتولى اسماعيل43501

122محمد كرم كامل المعداوي السيد على43502

65محمد محروس السيد عبدالعاطي43503

116محمد محمد على السيد احمد حسن43504

128محمد هاني سالم محمد عامر43505

130محمد هانى محروس محمد الصياد43506

89محمد وائل ابراهيم محمد ابراهيم43507

106.5محمد يوسف ابوالريش يوسف البيلى43508

131محمود علي محمود علي ابراهيم43509

97محمود هاني انور شعبان خيرهللا43510

99.5مدحت عبدالهادي عبدالعاطي محمد عمر43511

40.5مصطفي ابراهيم السيد ابراهيم مجاهد43512

128.5مصطفى ابراهيم عوض السيد محمد43513

119معاذ عبدالمنعم عبدالمنعم محمد طه43514

96مهاب مبروك ابوالغيط على ابوالغيط43515

111.5يوسف شاكر عبدالحليم محمد احمد43516

120.5يوسف صبرى محمد ابوالعز شورى43517

131اروى احمد احمد محمد فوده43518

138اروي اسامة احمد محمد زيدان43519

139.5الهام المتولى عبدالعزيز المتولى عبدالعزيز43520

107الهام محمد عبدالعال احمد عبدالعال43521

127الهام وهبه احمد نظمى وهبه43522

137.5امنية محمود احمد محمد زيدان43523

138امنيه علي نظير علي43524

0اميرة ابراهيم عبدالعزيز عثمان ابراهيم43525
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126.5ايه على موسى محمد موسى43526

138.5ايه ناصف ناصف الباز اسماعيل43527

134.5بسملة ابراهيم سعد مجاهد مجاهد43528

138.5بسمله عبدالجيد محمد محمد تمساح43529

110.5حنان احمد محمد احمد عمر43530

118.5حنان محرم فؤاد احمد سالم شلبى43531

134حنين هشام عبدالجواد محمد شريف43532

131.5حنين وليد عبدالستار الصاوي حامد43533

130.5خديجة احمد رمزي احمد دسوقى43534

128خلود هاني صقر السيد محمد سالم43535

123.5دنيا الشحات الدمراوي الشحات الدمراوى43536

87دينا عبدهللا عبداللطيف الششتاوى حسن43537

114.5دينا وليد عبدالحميد على العطار43538

110ذكاء حازم محمد محمد ابراهيم43539

135.5رنا حامد محمد محمد سالم43540

136رنا ماهر عبدالحميد عبدالرحمن حسن43541

130روضه على يسرى مروان محمد43542

124ريهام حامد محمد محمد سالم43543

135ريهام محمد عبداللطيف عبدالهادي43544

133.5ساره احمد علي احمد محمد43545

133ساره ذكي ممدوح ذكي سراج الدين43546

121.5سعاد السيد عبدهللا ابراهيم عبدهللا43547

113سلمى ثروت حسن محمد توفيق السيد43548

107.5سلوى اشرف عبدالحميد اسماعيل المغازى43549

125سميه سامح عوض السيد محمد صقر43550

126.5سهير حامد عبدالحميد حامد العرابى43551

128شروق ابراهيم محمد ابراهيم على43552

61.5شروق رضا ابراهيم محمد ابراهيم43553

128.5شروق شاكر شعبان السيد حسن43554

80.5شرين رضا ابراهيم محمد ابراهيم43555

138شهد ابراهيم الدسوقي سالمه بدير43556

136شهد احمد المتولي المتولي الشربينى43557

126.5شهد احمد رجب محمد عرفات43558

127شهد سعد اليماني محمد اليمانى43559

128.5شهد محرم فؤاد عبدالرؤف الشربينى43560

120.5صابحه ايمن سعيد على زياده43561

136.5ضى الشربينى عبدالشافى سالمه بدير43562

140عتاب رضي جمال الباز اسماعيل رمضان43563
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127.5فاطمة جمال يحي احمد على الجروه43564

131فاطمة عبدالسميع عبدالجيد عبدالسميع حامد43565

136.5ماسه رضا السيد ابراهيم السيد43566

132.5مريم احمد عطيه هللا احمد محمد43567

139.5مريم احمد يوسف كمال اسماعيل43568

139مريم عبدالوكيل عبدالباسط احمد مجاهد43569

131.5مريم على الششتاوى الششتاوى43570

126مريم محمد الشربينى عبدالرحمن الشربينى43571

129مريم محمد محمد عبدالرحيم ابراهيم43572

123.5منار ايمن سالم محمد عامر43573

136منه هللا محمود عبدالقادر عرابي حماد43574

122منه ايمن السيد محمد عبداللطيف43575

128منه رفعت طه ابراهيم43576

130.5منه مدحت محمد ابراهيم محمد43577

137منى فؤاد بدير احمد بدير43578

128ميرفت عبدهللا صبري عبدهللا منصور43579

121ناريمان جمال القطب السيد علي فرحات43580

127.5نانسي حمدي حامد احمد السيد النجار43581

132نجوان محمد كامل المعداوي السيد على43582

106ندا المرسي عبدالحفيظ مصطفى43583

100ندا فؤاد حسن علي زيادة43584

117.5نعمه محمد عبدالشافي عز مصطفى43585

135.5نوران وجدى نصر عبدالقادر احمد43586

132.5نورهان محمد احمد حسن ابراهيم43587

126هاجر عبدالباسط عبدالصمد عطيه هللا43588

0هاله حسن عبدالحميد الصاوي عوضين43589

134.5هايدى عبدالحميد عبدالعليم محمد السيد احمد43590

136.5هايدى عطيه احمد المتولي الشربيني43591

137هيا البيلى عبدالرؤف احمد عبيدو43592

137هيا محمد عبدهللا السيد زايد43593

129.5ياسمين مسعد عبدالمنجى محمد حسن43594

123.5يسر ممدوح الشحات عبدالخالق العطافى43595

136.5يمني محمد عبدالعال محمد يوسف43596

85ابراهيم نجاح حمدى ابراهيم43597

122.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم الرشيدى43598

130.5احمد اكرامي فتحي محمود محمد الجمال43599

126احمد بدير السيد محمد بدير43600

128احمد بالل جمعة احمد محمد العدوي43601
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135احمد سامى ناجى محمود عبدالسالم43602

87احمد عبدالرازق كمال جاد مصطفى43603

117.5احمد عرفات حلمى محمد مهران43604

118اسالم اشرف جميل شحاته احمد43605

121.5اشرف السيد صبحى جاد رمضان43606

122.5اشرف حسنى محمود السيد محمد43607

119.5السيد ابراهيم محمد المعداوى ابراهيم43608

99.5السيد سعد طلعت احمد السيد43609

0العطافي عبدهللا العطافي اسماعيل43610

121حمزة حسام الدين حمزة محمد ابراهيم43611

125.5رامي عبداللطيف عبدالعاطي عبداللطيف43612

104سرور عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الشبلي43613

98.5طلعت رامى حلمى محمد مهران43614

130عادل فوزى عادل احمد بدوى43615

118عبدالرحمن راضي مروان عبدالعزيز على43616

126.5عبدالرحمن عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالباقي43617

117عبدالرحمن عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الشبلي43618

116عبدالرحمن هيثم عبدالعزيز صادق علي البدوي43619

116عبدالغني هاني عبدالغني محمود محمد الجمال43620

118.5عبداللطيف محمد لطفى محمد موسى43621

125.5عبدهللا حسام عبدهللا عيسى محمود43622

117.5عبدالهادى عبدالحميد جمعه عبدالحميد43623

132عمر اشرف عبداللطيف محمد على حجازى43624

122.5عمرو محمد فتحي اسماعيل ابراهيم43625

115.5عيد عبدالغفار عيد عبدالغفار حامد43626

125فارس عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد43627

117فارس محمد عبدالحافظ احمد السيد43628

125.5فيصل احمد ممدوح احمد محمد43629

132محمد اسالم محمد المهدى عبدهللا43630

127.5محمد السيد انور السيد على43631

129محمد السيد محمد ابراهيم ابراهيم43632

115محمد امجد سعد على عبدالفتاح43633

134محمد جبريل محمد عبدالرحيم احمد43634

127محمد خيري خليفة سعد خليفة43635

129.5محمد رزق عبدالنبي علي شعيشع43636

108محمد شفيق عبدالحميد شفيق البيلي43637

109محمد صبرى عبدالمقصود محمد عامر43638

122.5محمد عادل مختار محمد ابوزيد43639



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1133

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

97محمد عبدالخالق سعد على موسى43640

124.5محمد عبداللطيف على محمد موسى43641

128محمد على شاكر على عبدالعزيز43642

117محمد عيسى عبدالحليم محمد43643

131.5محمد محمود السيد المغازي علي43644

133مصطفى حامد حسن عاصى43645

133معتز يس محمد الششتاوي موسى43646

115هانى فيصل البيلى السيد البمبي43647

108يس يسرى محمد الششتاوى موسى43648

137.5احالم راضى كامل محمد مهران43649

137.5اسماء جالل محمد محمد على يوسف43650

135اسماء حمدى محمد عبدالعليم مجاهد43651

134اسماء عبداللطيف جميل محمد محمد43652

135السيده سعودي حلمي محمد مهران43653

139اميرة محمد بركات احمد العجمي43654

138.5اية ايمن عبدالعزيز رضوان43655

134بسملة طارق جابر عبدالحميد احمد43656

122.5بسنت على محمد على الجبري43657

133.5تسنيم صفوت موسي عبدهللا موسي43658

134.5حنين اشرف احمد ابراهيم يوسف43659

131.5داليا عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد43660

126دعاء البدوى عبدالهادى محمد حافظ43661

126.5دنيا الخطيب جمعه محمود محمد43662

117.5دينا شحاته رمضان فؤاد عبدالحق43663

130.5روان فراج ابراهيم على محمد43664

135.5روضة حامد السيد احمد يوسف43665

126.5روضى عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الشبلي43666

131.5سارة عبدهللا احمد محمد الهواري43667

133سارة ياسر نبيه احمد ابوحجازي43668

131سامية فؤاد جميل عبدالحميد محمد43669

118.5سلمى عبدالناصر منصور الشربينى43670

132.5سما راضي على الصاوى يوسف43671

131سهيلة على فايز على احمد الجمال43672

133.5شهد السيد منير عبدالحميد نصار43673

132.5شهد حسنى حسن محمد ابوزيد43674

78شيماء محمد فتحي عبدالرحمن احمد43675

133.5عال عبدهللا سعد الدين احمد المهدي43676

136.5فاطمة عبدالسالم احمد عبدالسالم43677
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128فاطمة محمد ابراهيم محمد شريف43678

135.5فاطمة محمد السيد احمد يوسف43679

129.5فايزة يس محمد الششتاوى موسى43680

137.5مريم عبدالرازق عبدالحليم محمد عيسى43681

136منار السيد فتحى محمد حسن43682

117منة عبدالغنى لطفى محمد موسى43683

136مي االمام محمد االمام محمد43684

133مى ياسر نبيه احمد ابوحجازى43685

129.5ميسون محمد مندور عبدالعال هويدي43686

131نانسي محمد موسى على محمد43687

128نجالء طارق عطيه محمد شحاتة43688

137.5ندى محمد سامي محمود عبدالسالم43689

134هنا اشرف عبدالونيس المرسى43690

138.5يارا رضا فوزى ابراهيم محمد43691

132.5ياسمين صبحى المتولى صبحى السيد43692

134.5ياسمين محمد نعيم عبدالعزيز حمزة43693

131.5ياسمين ياسر عبدالحي السيد متولى43694

129احمد ابراهيم ابراهيم احمد حسن43695

98.5احمد رضا عبدالعاطى خطاب عبدهللا43696

113احمد عبدالشكور عبدالجليل محمد43697

114.5احمد محمود عبدالمقصود السيد النجار43698

131احمد يكن احمد عبدالسالم السيد عبدهللا43699

98اسالم سمير محمد عجور43700

87.5اشرف احمد محمود محمد العايق43701

64البيلي رضا البيلي منصور الكيالني43702

100السيد المتولي السيد متولي العجمى43703

110.5النصراوى محمد كمال محمد النصرواى43704

93.5امير مجدى السيد محمد حماد43705

111.5امير محمد محمود محمود يوسف43706

110.5ايمن السيد محمد سليمان مشا ق43707

104ايمن عبدالمجيد الشحات عبدالمجيد بدرغازى43708

87.5خالد هاني طه ابراهيم محمد43709

90رامي سامح السيد محمد ابراهيم43710

80رضا بدير محمود بيومي فهمى43711

112صبرى اسماعيل الشحات اسماعيل خاطر43712

93عبوده حسن يونس احمد قابيل43713

119عالء عاطف محمد محمد43714

95.5عمر محروس على عمر محمد الصعيدى43715
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104كريم محروس الشحات سعد مجاهد43716

132محمد خالد عبدالرحمن الشربيني قابيل43717

104.5محمد صبحي لطفي الكيالنى الصاوى43718

135محمد عامر مختار محمود يوسف43719

80محمد عبدالروف ابوغنام احمد المغازى على منصور43720

104.5محمد عطية عبدالمنعم على عطية43721

115.5محمد مجدى احمد محمد بدير عامر43722

122محمد وائل محمد الشربيني قابيل43723

133.5محمد يسرى محمد الغريب محمد عامر43724

118.5مصطفى ابراهيم محمد عبدالفتاح العسكرى43725

113.5يوسف عبدالباسط سليم احمد سليم43726

115اسراء ابراهيم السيد محمود الرفاعى43727

118اسراء رجب علي محمد على43728

113اسماء محروس الشحات سعد مجاهد43729

112الهام محمد محمد ابراهيم الجالى43730

130امل رضا عبدالنبي محمود عبدة43731

121.5ايمان ابراهيم السيد محمود الرفاعى43732

131.5بثينه جالل السيد يوسف عامر43733

134بدريه السعيد عبدالوهاب السعيد محمد43734

129ثريا عبداللطيف عبدالشافي البسيوني43735

129حسناء اشرف عبدالوهاب السعيد محمد ابوالعطا43736

125.5حسناء عبدالنبي عبدالعاطي عبدالخالق قابيل43737

128دعاء سليم محمد عبدالرازق سليم43738

134رنا خالد محمد القطب الفخرانى43739

97روان عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود43740

137.5ريواء عبدالرزاق ابراهيم السعيد محمد43741

97سحر احمد السيد مسعود عماره43742

117سميرة رضا طه فتح هللا مجاهد43743

117شهندا احمد السيد محمد السيد شاهين43744

113.5شهنده شعبان محمد عبدالنبى محمد43745

113شيماء طارق علي عبدالسالم عبدالسالم43746

131صفاء السيد حسن السعيد احمد43747

138فاطمه عوض عبدالرازق عبدالعزيز السعيد43748

87.5فاطمه وليد سعد محمد سليمان زيدان ال43749

128.5مرام عبدهللا محمد محمد ابراهيم43750

116مريم رضا لطفى الكيالنى الصاوى43751

128.5مريم فتحي علي محمد يوسف43752

126مريم محمد عبدالقادر على ابوزيد43753



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1136

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

125.5منار نصر شعبان الششتاوي43754

104.5مها ابراهيم يوسف علي ساطور43755

102.5مي توفيق رمضان توفيق جادهللا43756

107ندا عوض محمد احمد عوض43757

123.5ندى رمضان عبدالعليم عبدالعزيز حسن43758

108.5نورا علي محمد الغريب محمد43759

134.5نورسين مدحت السيد على زايد زايد43760

124هالة شعبان البسيوني محمد ابوالعطا43761

116هدى هاني ابراهيم الشحات43762

92هناء جمعه محمد توفيق جادهللا43763

128ابرهيم سالم ابراهيم سالم ابراهيم43764

120.5احمد حلمي سمير محمد الحسانين43765

124.5احمد حمادة عماد عبدالفتاح علي حطب43766

124.5احمد ربيع محمد علي ساطور43767

121.5احمد عبدالفتاح احمد محمود مصطفي43768

104احمد محمد عبدالنبي السعيد النوبي43769

94.5اسالم حمدى فهمي محمد ابوالعطا43770

101.5اسالم رضا محمد ابوسيد حامد43771

88الشحات السيد الشحات عبدالغني عالم43772

127امير عبدهللا كامل عبدالعزيز حسن43773

101جالل ياسر جالل سالم علي43774

129.5جمعة السيد محمد السيد مناع43775

113.5حازم صالح فتحي محمد المعداوى43776

122.5حسن صبرى عيد عبدالعزيز حسن43777

105عبدالحميد اشرف السيد الشناوى الجزار43778

104.5عبدالرحيم عبدالناصر عبدالرحيم محمد البلقاسي43779

115.5عبدهللا المتولي السيد ابراهيم حسن43780

91.5عطية سعد فؤاد علي السعيد43781

91فارس طلب السيد عبده طلب43782

99محمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم43783

112محمد شعبان سعد محمد الكمنوري43784

120محمد شلبي ابراهيم شلبي43785

122.5محمد عبدالعزيز اسماعيل علي حطب43786

120محمد هيثم السيد اسماعيل احمد عالم43787

115.5محمود رضا الشحات السيد متولى43788

113.5مصطفي احمد السيد عبدالفتاح حطب43789

115مصطفي عصام رمضان الدسوقي علي ابراهيم43790

113.5هشام احمد يوسف محمد يوسف43791
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122.5يوسف احمد عبدالقادر عباس يوسف43792

128االء عبدهللا الشحات شعيب43793

122.5بتول اسامة جميل اسماعيل عالم43794

135.5بسملة عصام عطية عبدهللا جبريل43795

98حبيبة جمال فؤاد علي السعيد43796

124.5روميساء فوزي السيد علي ابراهيم43797

133.5سمية شعبان احمد احمد عطاهللا43798

124سمية علي يوسف علي ساطور43799

122سهيلة محمد ذكريا طلبة احمد43800

114.5مريم ياسر ذكريا طلبة احمد الشهاوى43801

117منه محمد طلعت محمود مصطفى43802

136.5مي علي محمد علي السيد الصباغ43803

106ميرفت انور على على ساطور43804

134.5نادين عالء البدراوى حطب43805

132.5نرمين فتحى محمد فتحى محمود خليل43806

135نهى حلمى السيد عوض عبدالسالم43807

127نورهان السيد المصري محمد عامر43808

123نورهان فاروق محمد غريب عوض هللا43809

129.5نيره فتحى محمد فتحى محمود خليل43810

136وداد علي حمزة مصطفي علي جمعه43811

135.5والء علي المعداوي الدسوقي علي43812

138والء هاني فتح هللا ابراهيم علي43813

124ياسمين ماهر المعداوي الدسوقي علي ابراهيم43814

101السيد عالء السيد حامد محمد43815

98بكر سامح المتولى رمضان محمد43816

104حسام يونس سمير حسن43817

113حسن السيد فتحي حسن متولي43818

96رمضان مجدى احمد احمد احمد عبدالقادر43819

118رانا رافت يوسف محمد تبع43820

131ملك ناصر المرسى تبع43821

112.5نيره محمد محمد عبدالواحد الدسوقى43822

125.5هالة ابوالمجد محمد حسن43823

103ابراهيم السيد ابراهيم السيد43824

128.5احمد حامد صالح حامد43825

112احمد حماده معوض محمد على رزق43826

117.5احمد رمزى عبدالفتاح على حسن43827

90احمد صابر السيد محمد عماره43828

126.5اسماعيل سعد اسماعيل حنفى سالم43829
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91السيد الشحات عوض على محمد خليل43830

136.5بدر غازى الدسوقى ابراهيم بدر43831

118.5حاتم على على زيدان بريك43832

96حمدى بدير صابر بدير موسى43833

103.5رضا محى السيد على محمد43834

82.5زياد محمد عبدالهادى توفيق محمد شرف الدين43835

132ضياء الدين ايهاب كمال على حسن43836

93.5عبدالرحمن الكنانى كامل عبدالفتاح احمد43837

100عبدالفتاح مسعد فتوح محروس محمد43838

137عبدهللا محمد عبدهللا بدير43839

123.5عمر محمد رمضان عبدالعاطى المغازى43840

124.5عمرو نورى عبدالونيس عوض عبدالعاطى43841

74فادى عابد عطيه محمد رجب43842

94.5فادى محمد محمد حسن على43843

110محمد احمد عبدالونيس اسماعيل شعيشع43844

102محمد السيد سالمه حامد43845

128محمد حاتم عبدالمقصود على حسن43846

133.5محمد رضا حسين عبدالحى43847

69.5محمد رمضان ابراهيم السيد محمد43848

87محمد صبرى عبدالمولى احمد43849

114محمد عبدالباسط عبدالحليم على حسن43850

94مصطفى يونس المتولي عطيه قاسم43851

121.5نشات امجد نشات حسن على حسن43852

128هانى محمد الحنفى المتولى سالم43853

122يحى وائل يحى عبدالحليم على43854

124.5يوسف اشرف فوزى يونس ابراهيم43855

119يوسف ناصف حامد احمد43856

132اسماء بدر مصطفى بدير43857

128اسماء على عبدالموجود على حسن43858

138.5االء على على الممونى على43859

121امانى ذكى السيد عثمان عبدالغنى43860

135.5امنيه وائل محمد على43861

96.5بسمه السعيد السيد رزق فرحات43862

138حبيبه يسرى عبدهللا عز الدين حبيب43863

94حنان اسماعيل محمد اسماعيل خيرهللا43864

117.5ذكية محمد عطية على الغرباوى43865

96رشا شحته ابراهيم ابراهيم43866

118رقيه رجب خليفه عثمان43867
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128.5روان السعيد محمد السعيد محمود43868

100شهد ياسر سالم محمد مصطفى صالح43869

138مايا محمد رزق احمد ابراهيم43870

127.5مريم السيد محمد على حسن داود43871

112.5مريم شفيق عبدالمقصود سليمان العشماوى43872

126منه هللا محمد محمد السعيد محمود43873

105منه سامح سعد منصور على43874

105.5منه عبدالحميد منصور عطيه على43875

138نادين وليد عطيه قاسم ابراهيم43876

115.5ناريمان عطيه احمد عطيه احمد43877

136.5نجالء ممدوح سالم حسن حسن43878

119.5ندى جمعه السعودى صالح حسن43879

138نرمين عبدالمنعم عبدهللا عبدالمقصود سليمان43880

119.5نرمين محمد سالم سالم43881

122نورا حماده معوض محمد علي رزق43882

108نورا عبدالرازق السيد علي رزق43883

113.5نورا محمد عوض على خليل43884

136نورهان جمعه بدير محمد43885

114نورهان شوقى محمد طه رجب43886

126نورهان علي اسماعيل ابوشعيشع العشرى43887

135.5وفاء عادل حسين عبدالحى حسن صالح43888

111يارا حسن سالم حسن حسن43889

126.5يارا رضا احمد البسيونى احمد43890

85.5احمد رشاد احمد عطيه على السيد43891

113احمد سادات سامى عبدالغنى رمضان43892

116احمد فتحي ابوالمعاطي محمد على43893

112.5اسالم فارس جميل يوسف43894

109حسن محمد عبدالعزيز عبدالحميد43895

120.5على عبدالوهاب الشربينى المرشدى43896

88محمد ابراهيم محمود محمد عبدالعال43897

108محمد صابر عبدالمولى محمد43898

70.5محمد عامر عوض عامر43899

91.5محمد عبدالغني سامي عبدالغني رمضان43900

126.5محمد عبدالمنعم الششتاوى محمد43901

125مصطفى على محمد محمود43902

99.5يوسف جمال عبدالجواد محمد43903

92.5اسماء محمد ابراهيم احمد ابراهيم43904

119االء الدسوقى حسن محمد الكيالنى43905
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98.5ايمان مصطفى عبدالفتاح اليمانى عبدالجواد43906

107.5ايه محمود محمد حامد43907

134.5داليا عبداللطيف محمد اليمانى43908

112راجيه ابرهيم العربى رياض43909

106رقيه احمد محمد عرفه43910

124.5سلوى عبدالفتاح السيد محمد43911

120سماح محمد فتوح احمد43912

108.5شرين اشرف عطيه سيد احمد43913

107كريمه فوزى محمود عبدالجواد سعفان43914

96.5نها على يوسف على على43915

121نورا عابد محمد ابراهيم43916

116نورهان السيد جمعه احمد43917

107نورهان على حسن حسن غازى43918

123هاجر ابوالخير حسن فتوح احمد43919

104هانم ابراهيم عبدالحميد ابراهيم43920

131ياسمين شكوكو عبدالحميد ابراهيم فرحات43921

89اسالم المتولى عبدالواحد محمد43922

62.5حمدى محمد محمد على السيد43923

72رضا محمد سعد محمد االسطى43924

76.5عصام ابراهيم حسن عبدالقادر سعيد43925

90لطفي محمد عبدالعظيم توفيق43926

83.5محمد احمد عبدالمحسن فؤاد المزين43927

91.5محمد ايمن محمد جمعه43928

91محمود ياسر مسعد عطيه عبدربه43929

133.5يوسف شعبان متولى عبدالقادر43930

98يوسف عبدالسالم محمد المتولى43931

137اسراء هانى حسن السيد المنسى43932

137.5االء فتح هللا اسماعيل السيد43933

132دينا السيد صبح غالى43934

126.5ريهام السيد عبدالواحد محمد43935

137زكرى توكل يوسف محمد43936

90صباح ابراهيم رجب السعيد عبدالمعطى43937

112صباح محمد ابراهيم فؤاد احمد43938

110.5صبرين محمد بسيونى محمد سليم43939

95صبريه احمد ابراهيم هيكل محمد43940

135عايده فوزى فاروق عبدالمعز43941

123.5علياء عماد فوزى ابراهيم43942

95.5فاطمه رضا عبدالرحمن متولي عبدالقادر43943
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137مريم اسعد عبدالعظيم توفيق محمد43944

117.5منى جميل عبدالغنى محمد عماره43945

118.5نرمين عبدالحليم محمد عبدالوهاب محمود43946

127.5نيفين عصام حسن عبدالقادر43947

122هانم المتولى عبدالمنعم حسن عجيله43948

131.5هدي رمضان عبدالقادر عبدالمجيد43949

100.5احمد جالل مسعد عبدالسميع مخيمر43950

117احمد حماده احمد برهام حسن43951

128احمد عبدالاله ابراهيم محمد43952

120احمد عبدهللا مصباح ابراهيم الشيخ43953

63ادهم محمد احمد ابراهيم جابر43954

133.5اشرف بدير مخيمر بدير43955

71السيد اشرف شحاته احمد43956

103سامي عبدهللا سامي عبده محمد43957

52صابر رضا صابر فؤاد على43958

112ظريف امين ظريف احمد محمد الهولى43959

119.5عادل منصور مبروك منصور اسماعيل43960

107عبدالرحمن احمد ابورسالن االمام عبدالمعطى43961

129عبدالرحمن عبدالباسط المعصراوي الششتاوي البدرا43962

112.5عبدالرحمن محمد مدحت محمد حامد43963

99عبدالفتاح الشحات عبدالفتاح احمد العشري43964

89.5عمرو عوض السيد محمد طه43965

100محمد فؤاد نادر بخيت ابراهيم43966

108محمد محمد عبدالستار شبل43967

106محمد مسعود عبداللطيف محمود43968

105.5محمد موسى السيد محمد الباعورى43969

105.5محمد هاني طلبه جمعه محمد موسي43970

117محمود حمادة عبدالغنى عوض على43971

109.5ممدوح عبدالمنطلب المهدى المهدى الجندى43972

122.5هانى مسعود محمد بدير الدكرورى43973

130.5ياسر امين عبدالرازق محمد علي43974

119.5اسراء يونس عمر عبدالعال عمر43975

113اسماء عبدالعظيم عبدالعظيم حماد جمعه43976

104.5الهام رمضان عبدالغفار محمد شعيشع43977

116حنان عبدالعليم عبداللطيف طه43978

122.5حنين حسب النبي عبدالنبي محمد متولى43979

128دنيا حسن ذكي لبيب حسين43980

102.5دنيا ماهر السيد محمد جابر43981
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124سارة احمد سليمان عبدالحليم سليمان43982

119سعدية ايمن يسن محمد على43983

130.5سلمى عبدالمؤمن عبدهللا محمد طه43984

107.5شروق عبدالواحد الشحات جمعة محمد43985

128شهد تامر جمعه علي الحسانين43986

99.5صباح مسعود محمد محمود سلطان43987

100عفاف عبدالحميد عبدالمنجي عبدالرازق طه43988

127كريمة محمد عبدهللا عبدالفتاح محمود43989

123.5لبنى عبدالبديع محروس حامد محمد الشافعى43990

130مروه وسام جعفر عبدالقادر43991

106مريم ابراهيم عبداللطيف طه محمد43992

132مريم سامح محمد عبدالفتاح المعداوى43993

130.5مريم ياسر عبدالوهاب فهيم ابوطه43994

100.5ملك وائل جابر السيد محمد43995

79.5ممتازه رضا صابر فؤاد على موسى43996

121.5منار ياسر السيد محمد السيد43997

124منال محمد غالى الششتاوى قرقر43998

109ناريمان السيد محمد صبرى السيد43999

120.5نانسي السيد فتحي محمد محمود44000

124.5نبيلة خالد توفيق محمد توفيق44001

133نسمه نبيل علي محمد حسنين44002

136.5هدى هاني ثابت ابراهيم حسن44003

134.5هنا ياسر عبدالرازق محمد علي44004

99.5هناء ياسر ابوشعيشع عطية رسالن44005

127.5ورده رضا السيد السيد ابوالفتوح44006

133يارا محمد علي محمد ابراهيم44007

114.5احمد صفا محى الدين يونس44008

130.5احمد فوزى شوقى محمد44009

124.5ادهم ابوشعيشع السيد المغازى44010

101ادهم فيضال منبى ابوشعيشع44011

127اسالم رمضان عبدالستار خلف هللا44012

92اسماعيل اشرف اسماعيل محمد امين44013

106السيد عزمى محمد فهمى محمد44014

136السيد يسرى السيد مصطفى44015

133.5رمضان عماد السيد عبدالشافى44016

118.5سادات عبدالمعطى عبداللـه ابراهيم44017

100.5سمير عيد صبرى عبدالمقصود44018

101.5صبرى عبدالمقصود صبرى عبدالمقصود44019
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87.5عادل محمد عبدالمنعم جالل القطرى44020

83.5عبدالرؤف جالل عبدالرؤف جالل44021

116عبدالرحمن عبدالشافى السيد عبدالشافى44022

123.5عبدالرحمن محمد فيروز السيد44023

92عبداللطيف عبدالرسول الدسوقى معلى44024

104عمرو عبدالبصير جمعة ابوزيد ابراهيم44025

119محمد البيلى محمد احمد البيلى44026

109.5محمد حامد محمد الصاوى على مشالى44027

107.5محمد حمدينو عبدالغنى محمد عبدهللا44028

113محمد خالد على عطية44029

131محمد عثمان محمد عثمان44030

108محمد فهمى عبدالموجود فهمى44031

122محمد لطفى نعمة هللا عبدالحميد44032

131.5محمد ناجح محمد عبدهللا عطيه44033

103محمد وليد محمد محمد44034

112.5محمود ماجد رمضان ابوشعيشع44035

73.5يوسف العراقى عبدالفتاح محمد44036

132.5اسراء عوض نبيه عطية44037

122االء نشات محمد حسن44038

123امل صالح فتح هللا صالح44039

117امل ممدوح احمد خلف هللا44040

117.5اميرة عبداللطيف حمدى السيد44041

123.5ايمان اشرف المتولى ابوزيد44042

135ايه السيد محمد محمد44043

97.5بسمة محمد زايد عبدالقوى44044

136بسنت عبدالرازق عبدالستار عبدالقوى44045

137.5بشرى مبروك محمد شاهين44046

132جميله صبحى عبدالستار عبدالقوى ابراهيم44047

135.5حنين فكرى احمد مختار حب هللا44048

114.5رحاب عوض ابراهيم فرحات44049

114.5روان شعبان الدسوقى معلى الشيخ44050

117.5سماح السيد عزت عبدالبر مصطفى44051

137.5سها هشام جمعة طرطير44052

128شهد رضا محمد محمد44053

139شهد عماد خليفة ابراهيم44054

137فاطمة السيد العرابى المغازى44055

135فاطمة عسكر محمد عسكر44056

116مريم رشدى المرسى عبدهللا شتيت44057
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132.5منار محمود حامد ابراهيم44058

136.5منة رافت عبدالعزيز سعد الدين44059

101.5منه محمد احمد خلف هللا44060

118.5ندى عالء محمد عبدالفتاح حسن44061

119.5نورهان رضا محمود الغريب44062

126.5نورهان ضاحى عبدالعظيم عبدالرازق على44063

108احمد بليغ فريد على44064

92.5احمد عبدالمجيد المرسى عبدالمجيد44065

121.5احمد عوض عبدالمجيد احمد44066

88.5احمد ماهر يوسف سليمان هويدى44067

121احمد محمود مجاهد عبدالباقى44068

124.5اسالم ايهاب عبدالحميد المرسى المغازى44069

117اسماعيل ابراهيم رمضان السيد على44070

118.5رمضان محمد السيد عبدالغفار44071

129.5زياد السيد الشربينى احمد الشربينى44072

120.5زياد محمد الدسوقي متولى44073

125.5سالم فتحي بكر عبدالقادر44074

116سعد السيد سعد عبدالعزيز عوكل44075

123عبدالرحمن وليد رشوان بدير محمد اسماعيل44076

120عبدالمنعم مدحت عبدالمنعم ابوالمعاطى يونس44077

122.5على ايهاب على حامد44078

107على محمد السيد احمد الشحات44079

115على ممدوح اسماعيل على عاشور44080

115.5عماد الدين مشالى حسنى ابراهيم44081

116غازى حسام غازى عمر44082

125فارس احمد محمد محمد حسن44083

125محمد الشحات الدسوقى المتولى الدسوقى44084

98.5محمد رمضان عبدالحليم السعيد محمد االبشانى44085

127محمد عبدالغفار عوض عبدالغفار44086

123.5محمد عبداللطيف السيد حسن44087

129محمد مجاهد السيد عمر44088

121.5محمد محمود مسعد محمود44089

119.5محمد ميسره عبدالعليم المرسىى محمد44090

107.5محمد ناجح محمد يونس44091

126محمد يسرى السيد ابوزيد عبدالحليم44092

115محمود الدسوقى عبدهللا عباس44093

129.5محمود عبدالعظيم الشربينى عبدالغنى44094

138مروان المتولى ابراهيم طه محمد44095
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100.5مصطفى الشربينى السيد عبدالغنى44096

126احالم ايهاب شبانه عبدالنبى رمضان44097

125احالم فتوح فتوح احمد مصطفى44098

133.5اسماء ابراهيم رياض السيد44099

101.5اسماء احمد عبدهللا احمد محمد44100

118اسماء احمد عطية حسن القناوى44101

127.5االء ايمن محمد عبدهللا44102

128.5السيده عبدهللا عبدهللا عبدالعظيم44103

126الهام السيد على السيد احمد عبدالقادر44104

100.5امال المهدى عبدالعاطى السيد على44105

118امال محمد السيد طه الشرنوبى44106

112.5بسمه محمد المرسى احمد المرسى44107

123.5دنيا عباد عبدهللا عباس محمد44108

121دنيا عبدالحليم غازى عمر السيد44109

124ذكرى محمد المغازى محمود44110

132روان الخضر عبدالفتاح هويدى44111

123.5ساره محمد فرج محمد سالمه44112

117.5سمر سامى السيد على الحمادى44113

126سومه محمود انيس محمود محمد44114

114شاهندا المتولى المرسى عبدالمجيد44115

130شهد المتولى المرسى عبدالمجيد44116

122شهد شعبان مجدى المحمدى44117

119.5شهد عبدالجليل عبدالونيس محمد محمد44118

116.5شهد عوض ابوالفتوح محمد44119

132.5شهد هيثم نورى المتولى الدسوقى44120

105.5عائشه حمدان السيد المرسى محمد44121

123.5فاتن محمد عزيز الدين محمد محمد44122

134.5لبنى وائل محمد محمد44123

131.5منه سمير محمد ابراهيم44124

109.5نورهان المتولى سعد عبدالفتاح النقيب44125

112.5نورهان محمد بدير سيد احمد44126

124هايدى عبدالواحد عبدالعاطى عبدالواحد ابراهيم44127

117ورده السيد ابوالفتوح محمد44128

73.5احمد السيد الشربينى السيد الشربينى44129

90.5احمد جمال ابراهيم رزق البسطويسي44130

88.5احمد عبدالصمد ابراهيم ابراهيم الهنداوي44131

86.5احمد عبدالواحد الحسينى ابراهيم حمزه44132

61احمد على محمد يوسف44133
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108.5احمد ماهر غريب محمد البروكي44134

112احمد محمد احمد عبدالرازق محمد44135

119.5احمد مهدى عبداللطيف رزق44136

121.5التهامى محمد احمد صابر الحسانين44137

126.5السيد ابراهيم السيد عبدالرازق الغبارى44138

113السيد عبدالفتاح على يوسف محمد44139

101السيد عوض جميل يوسف44140

114.5القطب الشربينى القطب الشربينى السيد الفرارجي44141

120.5رضا محمد السيد عبدالرازق الغبارى44142

125.5سامح عمرو عبدالعليم عبدالحي الفرارجي44143

122ساهر حمدى عبدالرازاق عبدالقادر عبدالرازق44144

95شريف نصحى شريف شحاته سالم44145

118شعبان مجدى شعبان ياسين محمد البيلى44146

118.5صالح رضا صالح على البسطويسى44147

134عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد السيد44148

106.5عالء طلعت فكرى عطيه العشماوى44149

126.5عوض حماده عوض عبدالرازق44150

107فارس عطيه محمد عطيه على الشافعى44151

113فارس محمد السيد عبدالرازق الغبارى44152

80فارس يسرى عبدالمعبود يوسف44153

95.5فرحات كمال كمال الدين محمد الدكرورى44154

98.5ماضي ابراهيم عبدالحافظ رمضان بدير44155

120محمد ابراهيم على حسن عجور44156

80.5محمد ابوزيد نفاده الشربينى عوض44157

108.5محمد ابوشعيشع السيد ابوشعيشع السيد44158

122.5محمد حسن محمد بكرمحمد44159

114محمد رضا البدراوى ابراهيم ابوالعطا44160

104.5محمد سعد عبدالشافي السيد ابوشعيشع44161

114.5محمد صبرى الشحات عنترالدسوقى44162

87.5محمد عبدالراضى الحسينى ابراهيم حمزه44163

92محمد عبدالسالم سعد محمد محمد الدغيدي44164

100محمد عبدهللا مرشدى البسطويسى44165

129.5محمد علي عبدالعظيم الغياري44166

90.5محمود ياسر ابوالمعاطى محمد تمام44167

116منير عبدالجيد منير عبدالجيد عطية44168

122موسى السيد موسى مسعد موسى44169

115هانى حماده محمد المتولى الباز44170

127هانى وائل حسنى عبدالنبى سيد احمد الفرارجي44171
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85وليد عطيه عبدالفراج عوض ابواالسعاد44172

116.5اسراء على محمد عبدالرازق ابراهيم44173

108.5اسماء احمد فتحى زاكى عمر44174

121اسماء محمد مصطفى عبده يونس44175

118.5اسماء هانى محمود عبدالحميد عطيه44176

122امل حموده عبدالرحمن محمد حسب النبى44177

128.5امل فتحى عبدالغفار ابوشعيشع على44178

110.5ايات ابراهيم عبدالشافى السيد ابوشعيشع44179

111.5ايمان ابراهيم محمد عبدهللا بدر44180

109ايمان رجب فرج سعيد ابراهيم44181

112ايمان طه محمد بكر محمد44182

109ايمان محمد طلعت عطيه عبدالنبى44183

93.5ايه السيد عوض زكى محمد44184

129.5جهاد ابراهيم المهدى عبدالعاطى ابراهيم44185

118.5دنيا اشرف محمد السيد الصفطاوى44186

126رانيا اسامه عبدالغفار ابوشعيشع على44187

122.5ربحه على ابراهيم عبدالواحد ابراهيم44188

118.5ساره السيد عبدالغفار محمد البس44189

133.5ساره حسين حسن الشربنى هويدى44190

123سحر محمد عبدالسالم عطيه طه44191

127.5سعاد وائل على محمد يوسف44192

106سعده عبدهللا عبدالغفار محمد البس44193

132سلوان عماد الدين الشربينى محمد عجور44194

106سليمه على شعبان محمد سيد احمد44195

118.5سهام سامح ماهر عبدالموجود االلفى44196

131سوميه عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا صقر44197

133.5شروق مجدى عبدالمنعم عبدهللا صقر44198

128.5شروق محمود عبدالوهاب محمد عبدالرحمن44199

97شيماء البيلى فؤاد ابراهيم الغبارى44200

132.5كحيله عبداللطيف مهدى عبداللطيف رزق44201

137ماجده رمضان ابراهيم جبر محمد44202

119مديحه نبيه محمد عبدالعاطى ابراهيم44203

115.5مريم جمال سامى طه الغبارى44204

137ملك عمر صبرى حامد44205

137.5منه هللا عبدهللا عبدالحليم محمد يوسف44206

132منه ماضى على المكاوى السيد44207

132.5منى ابراهيم عبدالحى ابراهيم الهنداوى44208

102ناهد محمد احمد الشربينى النجار44209
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119نجوى الشحات ابراهيم ابراهيم الهنداوى44210

120.5ندا انور السيد ابراهيم رمضان44211

134.5ندا سمير عبدالمقصود ابراهيم عبدالحق44212

127.5نورهان ابراهيم ابراهيم ابوالمعاطى السيد44213

115نورهان عبدالمطلب محمود عبدالمطلب على44214

102هدير السيد عبدالحكيم محمد المعصراوى44215

108.5ياسمين زين عيد بدير مجاهد44216

133ابراهيم عاطف ابراهيم العراقى حمتو44217

135ابراهيم عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق ابوالسعود44218

114.5احمد السيد خفاجه طه رزق44219

110.5احمد رفيق السيد احمد اسماعيل44220

93احمد رمضان محمد رمضان بدير44221

96احمد عبدالفتاح على السيد ابراهيم44222

126.5احمد مجدى عابدين محمد متولى44223

108.5احمد محمد احمد احمد غازى44224

136احمد محمد عبدالعليم السيد ابراهيم44225

125.5احمد محمد فريد بدير عبده محمد44226

132اسالم رمضان حسنى هجرس الشربينى44227

121.5اسالم محمد ابوسمره عبدالقادر على44228

117.5اسالم محمد حمادى احمد جادو44229

129.5اكرامى خالد سليمان سالم الشهاوى44230

118.5الحسينى احمد محمد السيد االمام44231

129السعودى محمد السعودى عبدالوهاب يوسف44232

135السيد محمد السيد سالم44233

78السيد يسرى على المتولى محمد44234

90.5المتولى الشافعى محمد ابراهيم اسماعيل44235

126.5امير محمد على الشربينى ريحان44236

126بكر عبدهللا احمد على ابوالمجد44237

133.5جمعه رضا يحى ابوالوفا متولى44238

134.5حسام السيد عبدالعال محمد البسطويسى44239

129حماده رضا برهام المتولى المتولى44240

72.5خالد على السيد على44241

115.5رؤوف حفظى ابراهيم العراقى44242

122رافت ايهاب فكرى محمد طه حسن44243

115.5رضا مسعد رضا ناصف محمد44244

131سيف الدين خالد عطيه عيسوى الدسوقى44245

124شعبان انور شعبان طلبه عبدالعزيز44246

129عابد ناصر محمد صالح الصاوى44247
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73.5عبدالحميد عبدالحميد محمد على الصمتى44248

125.5عبدالحميد وائل عبدالحميد على الهنداوى44249

106.5عبدالرحمن حسن السيد على احمد غازى44250

107.5على ابوخالد جمعه الشربينى احمد44251

129.5على اسماعيل على محمد الدسوقى44252

108على السيد على السيد موسى44253

128.5على راضى حسنى السيد السيد44254

136.5على محمد احمد محمد احمد44255

99.5عمر السيد كمال حسن عبدالفتاح44256

132.5عمر محمد عبدالمجيد ابراهيم ابوالعطا44257

89.5عمر نشات محسوب العوضى سالم44258

132عمرو خالد الطاهر حبيب السيد44259

137.5عمرو رضا المتولى محمد عبدهللا44260

134.5فارس غانم كمال محمد متولى44261

132.5ماهر فريد فتحى الغريب محمد السيد44262

103.5محمد احمد محمد عبدالستار ابوالمعاطى44263

133.5محمد حسام فتحى محمد السعيد44264

135محمد حسين محمود على محمد44265

111.5محمد ربيع حسن محمد الجندى44266

111.5محمد رضا شعبان عبدالحى حسن44267

122.5محمد سليمان عز الدين رمضان االمام44268

134.5محمد عبداللطيف السيد على الزاهى44269

137.5محمد عبدهللا ربيع عبدالفتاح احمد44270

122محمد عمرو حسن محمد الجندى44271

105محمد فتح هللا محمد فتح هللا حسنين44272

95محمود السيد عثمان عبدالموجود عثمان44273

136.5محمود المتولى زكى عوض محمد44274

131.5محمود طلعت محى الدين ابوالمعاطى بكر44275

138.5محمود عصام عبدالحى محمد على44276

117.5محى الدين صالح محى الدين ابوالمعاطى بكر44277

137.5مصطفى طه سامى طه احمد على44278

123.5مصطفى عمر محمد سليمان عمر44279

118هانى على محمد السعيد44280

137وجدى اشرف رياض يونس حجاج44281

107.5وليد ممدوح عبدالفتاح متولى44282

134.5يحى ياسر يحى ابوالوفا متولى44283

134.5يوسف رضا احمد يوسف حجاج44284

137.5يوسف رمضان رزق محمود بدوى44285
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138.5اسراء على رمضان محمد عفيفى44286

126.5اسماء ابراهيم عبدالفتاح متولي44287

135.5اسماء جمعه على الصاوى عفيفى44288

137امال حسين عبدالفتاح حسين ابراهيم44289

138امل عماد على المرسى رمضان44290

112امل ياسر رجب ابوالمعاطى44291

131.5اميره عادل صبح طه رزق44292

129.5ايمان محمد على شاهين محمد44293

137ايه صابر عطيه بدير شعيب44294

127.5ايه عادل صبح طه رزق44295

139ايه محمد عبدالفتاح احمد سيد احمد44296

126بسمه عبدالفتاح السيد احمد حسن44297

139.5تغريد ربيع على ابراهيم الرفاعى44298

139تيسير رمضان جمعه عطوه نوير44299

136حسناء عالء السيد محمد44300

139حنان كمال كمال حامد السيد44301

130.5دينا احمد على عبدالمعبود44302

87.5دينا عبدالمؤمن ناصف محمد احمد44303

137رابحه شعبان مسعد عبدالحميد الشيمى44304

124.5راندا احمد خفاجه طه رزق44305

140رانيا هاشم محمد احمد سيد احمد44306

131.5رضوه السيد كمال حسن عبدالفتاح44307

138.5روان عبدالحى محمد عبدالغفار محمد44308

138زينب فتح هللا عبدالفتاح احمد سيد احمد44309

127.5ساره احمد محمد عبدالمعطى محمد44310

138.5ساره وجدى الغريب محمد الفقى44311

133سامية بدير عبدة بدير عبدة44312

137.5سحر بحبح ذكى محمد على44313

118.5سلسبيل ايمن عبدالمقصود البسطويسى44314

140سما عابد عبدالرازق محمد الخولى44315

139سميه ابراهيم ابوشبانه عبدالرازق السيد44316

135.5سوسن محمد على بدير محمد على44317

137شروق محمود عبدالبديع بدير محمد على قوره44318

138.5شهد جابر السيد على السيد الزواوى44319

136.5شهد على محمد امين محمد على44320

138شهد محمد عبدالعزيز محمد المهدى44321

135.5شيماء عماد احمد يوسف البسطويسى44322

138عزه البدوى فرج احمد غازى44323
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128فاطمه احمد عبدالمجيد السيد الغرابلى44324

138فاطمه محمد ابراهيم محمد متولى سالم44325

113فايزه السيد على احمد اسماعيل44326

119.5فايزه على السيد محمد عبدهللا44327

136.5فوزيه نادر عبدالفضيل الوصيف السيد44328

138لبنى السيد يس شبل44329

138.5ماجده ابوالمجد عبدالواحد السيد ابوالمجد44330

136.5مروه عبدالباسط محمد الدسوقى على44331

136مروه فتحى محمد حسن اسماعيل44332

138.5مروه فريد حسنى بدير محمد44333

131مروه مصباح صالح ابوالمعاطى بكر44334

135منار عبدالهادى يونس عيد حجاج44335

138منار محمد جمعه على احمد44336

131منه جمال محمد عطية مبروك44337

134.5منه محمد السيد محمد ابراهيم44338

139منى السيد ابراهيم السيد عبدالرازق44339

86منى عبدالعزيز رشدي احمد سيد44340

125.5مى عزت ابراهيم المرسي44341

130ميرنا عبدهللا محمد عبدالعال محمد44342

134ندا السيد محمد يوسف44343

140ندى صالح عبدالرحيم العيسوى44344

129.5نوال حمدى المتولى السعيد محمد على44345

129.5نورهان جمعه مجدى ذكى محمد44346

138.5نورهان سامى سالم السعيد سالم عمار44347

131هاجر عبدالفتاح مصطفى سيد احمد مصطفى44348

135.5هدى محمد محمد يوسف علي44349

133هدير محمد محمد يوسف علي44350

118.5وفاء السنبارى عبدالمنعم حسن المغازى44351

130يارا محمد عبدالجيد البسطويسى44352

138ياسمين عالء فكرى صادق بالل44353

114يمنى بكرى على على غازى44354

49ابراهيم عبدالمحسن حامد عبدالمحسن محمد صالح44355

70احمد ابراهيم محمد العتريس الشربيني غازي44356

74.5احمد اتحاد منصور مصطفى الفيومي44357

114احمد الشحات شعبان السنوسى ابوشعيشع44358

106احمد صالح احمد ابراهيم44359

108احمد كنانى عقل طه السيد44360

124احمد محسن عبده محمد عويس44361
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118.5اسالم هانى نادر بخيت ابراهيم44362

118السيد احمد كمال عبدالمقصود44363

115السيد عبدالحافظ عبدهللا محمد البيلى44364

111السيد محمد احمد احمد44365

96الشحات جميل اسماعيل ابراهيم اسماعيل44366

91.5حسن عماد حسن عبدالعليم جاب هللا44367

106.5خالد يسرى رجب عبدالفتاح ابراهيم44368

112.5رامى هانى نادر بخيت ابراهيم44369

105ربيع عوض نصحى ذياده احمد ابوالمجد44370

107سراج الدين اشرف كمال عبدالمقصود سراج الدين44371

120سعد السيد سعد محمد كنانى44372

120سعد صالح حسن عبدالسالم44373

99.5سالم سلوم ابوزيد السيد على44374

111.5سالمه رمضان امبابى عبدالفتاح سالمه44375

123.5سلطان محمد حسن محمد حسن44376

101.5سمير رضا محروس عبدالقادر44377

71سيف ابراهيم على ابراهيم الرفاعي44378

109صابر محمود محمد محمود44379

95طالل مخلص طالل البسطويسى السيد كنانى44380

92عادل عبدهللا امين عبدالحميد44381

106.5عبدالباسط ابراهيم مختار مصطفى الفيومى44382

116.5عبدالحافظ ربيع عبدهللا محمد البيلى44383

108.5عبدالحكيم صابر عبدالحكيم الوردانى44384

90عبدالحميد خيرى عبدالحميد محمد اسماعيل44385

115عبدالرحمن رمضان حسن رمضان عبدهللا44386

102.5عبدالرحمن محمد السيد محمد الشيمى44387

107.5عطيه خليفة سعد عطيه عبدربه44388

108.5عطيه محمد امين البسطويسى شريف44389

121عمار احمد محمد السيد44390

107.5عمر السيد حسن محمود عبدالرحمن44391

106.5عوض طلبه خيرى طه كنانى44392

105.5عوض عيد محمد عبدالغفار ابراهيم44393

98كمال اشرف خفاجى ابوالعال احمد44394

100.5ماضى السيد السعيد السيد على محمد ماضي44395

110محمد احمد مختار مصطفى44396

113محمد السيد احمد الشحات ابراهيم على44397

110.5محمد الشوادفى عبدهللا محمد عمر44398

97.5محمد ايمن خفاجة ابوالعال احمد44399
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74.5محمد رضا عبدالغنى عثمان عبدالغنى44400

109.5محمد سامح زيدان سيد اسماعيل44401

107.5محمد سلوع السيد على السيد44402

89.5محمد عبدهللا حسن السعيد اماره44403

121محمد عبدربه عبدالفتاح محمد لطفى44404

61محمد فتوح عقل طه السيد44405

109محمد مجدى محمود على الشاذلى44406

121محمد ياسر بيومى ابراهيم44407

108محمود عبدالباسط مختار مصطفى الفيومى44408

102نور عزت سعد سعيد على نور44409

105وحيد عوض وحيد عبدالرؤف حسن44410

88ياسر عبدربه مسعد عطيه عبدربه44411

132.5اسراء عيد رمضان عبدالمجيد حسين44412

88.5االء السيد فتح هللا عبدالحميد غاذى44413

124.5اميرة عادل السيد الدسوق44414

107.5اميرة هانى محمد محمد يوسف حسن44415

94انيسة عبدهللا عبوده محمد عمر44416

124ايمان صبحى محمد على سرور44417

115.5جيهان طارىء فؤاد بدير محمد44418

130.5حنان شعبان الشربينى ابراهيم سالم44419

129.5حنان عبدالسميع عبدهللا محمد البيلى44420

110خديجة رمضان بدير ابوالعنين44421

110.5خلود عبدهللا حسن السعيد اماره44422

120.5رقيه صالح الدين عبدالحميد سعيد على نور44423

0روايح جمعه على ابوالعينين سعيد44424

117سالى هانى عاطف سعد سعيد44425

119.5شمس شعبان الزناتى الدسوقى على44426

119.5شهد جمعه السيد السيد احمد44427

109.5شهد محمود يوسف محمد ماضى44428

110.5صباح رزق الشحات ابراهيم عرفات44429

113عزة عبدالحليم منير عبدالحليم الفيومى44430

113عال يوسف على على الشربينى44431

104فاتن محمد السيد ابراهيم بيومى44432

72فاطمة ياسر محمد الغريب محمود44433

113فرحة على الشربينى الشربينى44434

110كابر احمد محمد محمد عبدالرحيم44435

100كامليا غازى صابر احمد غازى44436

110.5مديحة ابراهيم سادات عبدالرازق ابراهيم44437
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117.5مروة على محمود المرسى المرشدى44438

86.5مريم القطب عبدالمنعم القطب هالل44439

128.5منة هللا سالم محمد سالم اسماعيل عرفه44440

126.5منة عبدالجابر مصطفى عبدالجابر مصطفى44441

137مى محمود السيد عبدالرحمن عليوه44442

110ميادة اشرف محمد على غازى44443

116.5ندا السيد منصور مصطفى الفيومي44444

119نرمين احمد السيد احمد ابراهيم44445

133.5نرمين عطيه على على الشربينى44446

119.5نهلة السعيد السعيد سالم احمد شلبى44447

111هدى عبدالجواد محمود السعيد44448

113ورده السيد محمد احمد محمد احمد44449

130.5وفاء السيد محمد ابواالسعاد شكر44450

106.5يمنى محمد مسعد عطيه عبدربه44451

109ابراهيم الشحات محمد على عبدالرحمن44452

119ابراهيم نشات ابراهيم الالفي موسي44453

131.5احمد على محمد عبدالمقصود عبداللطيف44454

134احمد محمد عبدالعزيز احمد ابوالمجد44455

129احمد محمود عبدالعزيز حسين شكر44456

127.5احمد ياسين مراد السيد ابراهيم44457

118.5اسامه احمد شوقى عبدالمجيد حسن44458

128.5اكرامي محمد حسن فتح هللا محمد موسى44459

127.5السيد الشحات محمد الالفي موسى44460

117جابر سعد عبدالرؤف محمد فرج هللا44461

118.5حسام نظمي محمود ابراهيم خطاب44462

132رضا ابراهيم عبدالرازق طه بصبوص44463

132كريم السعيد السيد المتولي الهوارى44464

128محمد ابراهيم على حسن السيد44465

117.5محمد السيد محمد فتح هللا محمد44466

132.5محمد ايمن السيد عبدالجواد السيد44467

126.5محمد رضا سعد اسماعيل حسن44468

116محمد عابد سامي يوسف االجاوى44469

86محمد عرفان محمد جمعه محمود44470

115محمد كمال قدرى عبدالحميد حسين44471

117محمود فراج خليفه محمد موسى44472

109.5ممدوح محمد خليفه محمد موسي44473

119ناجح السيد سادات بدير محمد44474

130ياسر ايمن الشربينى البلتاجى ابوالوفا44475
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128امل محمد رجب محمد على44476

135.5امنيه السيد احمد عيسى محمد مناع44477

133.5اميرة ناصر الشحات عبدالباري حسن44478

135.5اية محمد متولي علي سالم44479

129.5ايه محمد عبدالحميد محمدالنجار44480

112سهيله السيد محمد عبدالحميد ابراهيم44481

135ندا محمد احمد حسن احمد44482

126نورهان محمد رشاد ابراهيم خطاب44483

122.5هانم السيد حسين السيد حسن احمد44484

134.5هانم علي خليفة محمد موسي السيد44485

132هبه ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم44486

127.5احمد صابر عبدالحميد حسن سالم44487

103بالل الهيثم احمد سليمان يوسف44488

105توفيق احمد السعيد البشير السيد عيسى44489

126.5حامد عبدهللا محمد يوسف يوسف44490

117.5حسن جوهر محمد عطوه سعد44491

128حسن عبدالنعيم محمد يوسف يوسف44492

120عبدالمؤمن رضا عبدالمؤمن البشير السيد44493

121.5محمد عز الدين احمد غازى برهام44494

118محمد عز الدين محمد سالم سالم44495

111محمد عماد حماد اسماعيل حسن44496

121محمد عوض محمد رشوان44497

114محمد غانم عبدالحى غانم سرحان44498

116.5محمود الشحات محمود حماد44499

112محمود رضا رمضان عبدالعزيز السيد44500

117محمود عوض السعيد عوض ابراهيم44501

123.5امانى عبدالحميد السعيد عوض44502

115.5امل السيد احمد محمد السيد44503

119.5انجى بدر الدين محمد سالم44504

124.5انجى قنديل المهدى احمد موسى44505

129.5ايمان رزق يونس احمد السيد عبدالعال44506

123.5ايه عاطف عبدالغنى الشربينى احمد44507

120.5ايه محفوظ محمد صبره ابوشعيشع44508

128.5روان شريف صابر السيد عيد44509

127.5سالى اشرف محمد زكى السيد44510

128.5شهد بدر ابراهيم ابوشعيشع احمد44511

124.5عبير محمد محمد عبدالشافى محمد44512

125.5عبير هانى فتحى حماد اسماعيل44513
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125فاطمة عبدالناصر احمد غازى برهام44514

129فاطمه السيد السيد عوض ابراهيم44515

104منى عبدالواحد صبره ابوشعيشع44516

131.5مهيرة احمد الشحات ابراهيم عبدالغفار44517

113.5نورهان فيصل السيد محمد السيد حبيب44518

128.5هبه فرج محمود فرج محمد44519

112هناء احمد يونس عبدالوهاب على44520

74.5مريم عبدالمنعم اياتى عبدالمنعم محمد44521

129.5ايه ياسر فتحى عبدالجواد محمد44522

45محمد راضى حسن إبراهيم قاسم44523

92فاطمه مسلم احمد محمد ابوالخير44524

121.5احمد السيد محمد مصطفى محمد44525

63احمد صاوى مخيمر طه44526

56.5احمد محمد ابراهيم بدير ابراهيم44527

111.5ارؤى فواد المتولى العرابى44601

117.5اسراء ابراهيم شبل جبر يوسف44602

97.5اسراء احمد عبدهللا احمد الجندى44603

112اسراء سامى ذاكى ابراهيم عوض44604

91.5اسراء عادل عبدالحليم ابوالعال44605

102اسماء ابراهيم سعد عبدالسالم44606

114.5اسماء عادل على عبدالعال عامر44607

75.5اسماء عبدالدايم عبدالرازق على بدر44608

134.5اسماء محمد عبدالجواد على44609

120.5اسماء مصطفى عبدالفتاح السيد على44610

130.5اسماء نشات عبدالعزيز السعيد محمود44611

125اسماء وجدى عبدالرحمن السعيد حسن44612

132اشرقت السيد السعيد عبداللطيف النجار44613

43اشرقت جهاد محمد السيد عوضين44614

83االء اشرف احمد محمد44615

110االء الدسوقى محمد الدسوقى44616

136.5االء السيد عبدالعليم عبدالوهاب44617

66االء انيس يوسف بريك عبدالخالق44618

107.5االء ايمن الدسوقى عبداللطيف44619

123االء سعد السيد محمد اسماعيل44620

137.5االء صبحى محمد على حميده44621

103.5االء صالح عبدالحميد برهامى حسن44622

45االء عماد حمدى عبدالمجيد44623

136االء محمد عبدالفتاح محمد النحراوى44624
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44االء محمد محمد العيسوى44625

72.5الشيماء طلعت احمد ابوسعدة44626

130.5الهام خالد عبدالعليم عبدالجواد عوض44627

131امال على احمد على محمدعبده44628

95.5امل اشرف صبحى العيسوى44629

109.5امل حماده صالح جالل44630

135.5امل على احمد حسين على44631

112.5امل على محمد على44632

86.5امل فتحى ابراهيم متولى44633

103.5امنية حميدة ابوالسعود محمد44634

136امنية فيصل عبدالحميد حسن44635

35.5امنيه ابراهيم ابوالعز على44636

139.5امنيه عبده عبدالقادر يوسف44637

138امنيه محمد على محمد حسن44638

44امنيه محمد يونس السيد عبدهللا44639

139.5اميرة السيد سليمان عثمان44640

127.5اميرة خالد عبدالموجود عبدالعزيز44641

139.5اميرة محمد السيد البديوى44642

128اميره احمد ابوالعينين احمد حامد44643

94امينة عبدالحميد عبدالفتاح عوض44644

41.5امينه سامى خضر عبدالفتاح44645

47.5انجى نجيب الشربينى محمدالشربينى44646

138.5ايمان حسانين محمد الشنهاب44647

138.5ايمان حسن محمد الشهاوى44648

74ايمان رضا محمد مرعى44649

130ايمان شكرى منصور على محمد44650

58ايمان عبدالسالم محمد عبدالعزيز44651

24.5ايمان عبدالوهاب محمود احمد الماظ44652

40ايمان منير عبدالفتاح السيد محمد44653

125.5ايمان يوسف عبدالحى عبدالحى عوض44654

95ايناس سعيد عبدالفتاح السيد رفاعى44655

126.5ايه احمد عبدالدايم عيد سليمان44656

126ايه حسب هللا ابوزيد عبدالغنى منصور44657

95.5ايه هانى عبدالبارى بدر عميرة44658

82بثينة الشحات عبدالنبى متولى جمعة44659

128.5بسنت فتحى طة عبدالرحمن44660

123.5تسنيم وائل البربرى احمد44661

110.5جهاد ماهر جميل ابراهيم النجار44662
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85.5جيهان ايمن محمد محمد على غانم44663

103.5حبيبة اشرف الشحات عبدالعزيز44664

118حبيبة حمادة شوقى عبدالمجيد مصطفى44665

117حبيبه طارق عبدالفتاح محمد44666

135.5حبيبه عبدالواحد موسى على نوفل44667

119.5حبيبه محمد على ابوالمكارم44668

120.5حبيبه محمد محمد عبدالواحد44669

124.5حنين حمادة شوقى عبدالمجيد مصطفى44670

88.5حنين وليد محمد محمد رزق44671

90.5حياة احمد انور محمد متولى44672

109خديجة الجرجاوى ابراهيم ابواالسعاد44673

115خلود السعيد عبدالرحمن السعيد44674

120خلود عبدالناصر عبدالجواد عبدالفتاح44675

133خليله عبدالجواد عبدالغنى فرحات44676

126خيرية شحاتة عبدالعزيز شحاتة44677

134دارين السيد محمد السيد محمد على44678

118دعاء احمد السيد عبدالقوي محمود44679

117.5دعاء احمد حلمي احمد صالح44680

129.5دعاء ايهاب فتحى محمد محمد44681

104.5دعاء عادل محمد البسيونى سالم44682

78دنيا اشرف محمد عبدالفتاح44683

118دنيا خالد محمد مشرف44684

123دنيا محمد فتحى سالم حجاب44685

134ذكرى صديق بسيونى السعيد البهنسى44686

70رابحه رضا السيد المرسى موافى44687

117رامه المعتز احمد البيلى44688

96.5رانده يحيى زكريا يوسف عمار44689

83رحمة رضا محمد عبدالفتاح44690

128.5رحمة محى الدين عبدالسالم الخيرى44691

84رحمه عبدالجليل عبدالونيس عبدالجليل عوض44692

102رحمه عبدالجيد عبدالعليم عبدالجواد44693

94رحمه عتمان محمد عتمان محمد44694

95.5رحمه مصطفي غازي عوض العيسوى44695

95رغدة محمد ابراهيم محمد شعيشع44696

133.5رفيده بشير عبدالفتاح احمد عيسى44697

119رنا اشرف سيد احمد موسى على44698

125روان الكحالوي عبدالمؤمن علي خليفه44699

90.5روان حامد على حامد حامد44700
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132روان ذكي السيد ذكي44701

137.5روان عبدالسالم محمد عبدالغنى44702

134روان فتحى فهمى عبدالغفار44703

132روان محمد رمضان عبدالدايم ابراهيم44704

128.5روان محمد عبدالوهاب احمد غازى44705

138روان مصطفى محمد اسماعيل شبانه44706

137رودينة سامى عبدالرازق محمد محمد اسماعيل44707

133.5رويدا عبدالقادر خليل عبدالعليم44708

136.5ريداج فخرى عز العرب عبدالدايم حميده44709

132.5ريماس محمد حلمى السيد محمد ابراهيم البجالتى44710

126.5ريناد وليد ابوالعنين جاد ابوالعنين44711

92.5ريهام ايمن حامد لبيب44712

134ريهام رضا على حامد ابراهيم44713

136زينب عبدالرازق عبدهللا عبدالرازق غنيم44714

136.5زينب محمود مسعد رزق عدس44715

119سارة رفيق طنطاوي عبدالجيد44716

57.5سارة سعيدالطاهر حبيب السيد44717

136ساره على عبدالسميع على احمد44718

37ساره محمد انور عبدالحافظ44719

139ساره محمد عبدالمطلب حميده سلوم44720

139.5سجده عوض سمير عوض ابراهيم شباره44721

136سحر احمد جمعه محمد على جوده44722

103سحر احمد محمد عبدالوهاب حامد44723

89سحر السيد محمد الغيطانى44724

132سحر محمد نصر محمد عبدهللا44725

131.5سحر وليد فؤاد احمد44726

137سعاد محمد عبدالعاطى احمد محمد44727

121سعدة هنداوى محمد الهنداوى44728

115سالف خيرت محى الدين الخيرى44729

117سلمى ابراهيم محمد حسن عبدهللا44730

93سلمى رضوان حمزه عطيه رضوان44731

138سلمى سامح محمد الشحات محمد44732

137.5سلمى مصطفى كامل الدسوقي الششتاوى44733

128سلمى يوسف عبدالهادي علي سالم44734

121سماء عالء عبدة محمد44735

41.5سمر حمدى عوض اسماعيل44736

75سناء احمد محمد علي محمد44737

97.5سهيلة السيد عبدالمنعم عطية44738
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135سهيله فؤاد رمضان السيد غازى44739

136.5سهيله محمد على على سليمان44740

55سيمون عادل بشاى سليمان44741

131.5شادية وجدى عبدالرحمن السعيد حسن44742

131شاهده حسان عبدالمجيد علي سعيد44743

92.5شروق احمد ابراهيم على منصور44744

74شروق السعيد حامد محمد مناصير44745

49.5شروق نبيل نبية الطنطاوى44746

57شمس سعيد يوسف معروف44747

74شهد احمد السيد رمضان44748

137.5شهد السيد ابراهيم حسن عبدهللا44749

64.5شهد السيد عبدالعزيز يوسف44750

128.5شهد حسين عبدالفتاح حسين44751

57شهد رافت محمد الدسوقى44752

79.5شهد رضا لطفي احمد ابراهيم44753

81شهد غازى السيد غازى44754

87.5شهد فرج طلعت السيد على44755

71.5شهد كامل عبدالرازق محمد مبروك44756

46.5شهد محمد طه عمر خطاب44757

73.5شهد معتز فؤاد عبدالعزيز44758

68شهد نيازى محمد محمد44759

137شهد يوسف رمضان عبدالبارى عثمان44760

103.5شوق نيازى محمد محمد44761

123.5شيماء عبدالهادي عبدالنبي متولي44762

36صباح احمد محروس احمد44763

29.5صباح احمد محمد عطيه44764

125صفا سمير على محمد على شامة44765

138عايده محمد عباس حسب محمد44766

135.5عفاف كمال عبدهللا عبدالغفار44767

118.5غادة خالد عبدالمعين عبدالعزيز44768

83.5غالية على قاسم المغازى44769

132.5فاتن ابوالسعود حميده غيط عبدهللا44770

103فاتن السيد السيد الحداد44771

136فاتن محمد صالح ابراهيم44772

123فاطمة حامد عنتر حامد44773

130.5فاطمة رضا السيد عبدالعزيز44774

69فاطمة محمد عبدالفتاح عبدالرحمن44775

48فاطمة يوسف رمضان حسين44776
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136فاطمه اشرف محمد محمد حجازى44777

131.5فاطمه عزالرجال السعداوى السعداوى44778

126.5فاطمه نورى عبدالرازق ابوشعيشع على44779

128فتحيه ابراهيم جميل محمد ابراهيم44780

88فرح وليد مسعد عباس44781

50فرحه على عبداللطيف على44782

74.5كريمان رضا عبدهللا مندور44783

120.5ليلى طة محمد عبدالرحمن44784

87ليلى محمد عبدالعاطى على على44785

97ليلى مراد السعودي حسن ابراهيم44786

134.5ماجدة المنصر باهلل ابراهيم زيدان44787

138.5مارسيل ميشيل هندى هارون44788

138مارى جرجس سليمان سدراك44789

105مارى جميل فوزى مقار44790

116مارينا جمال زكريا رسن عبيد44791

118مارينا جورج سمير لطفى حنا44792

136.5مرام رضا المغازى المنسى محمد44793

112.5مرام محمود عبدالحليم عبدالفتاح44794

90مروه كمال ناجى عبدالسالم44795

112.5مريم السيد مسعد مسعد الجمل44796

86مريم حسان رشاد الوردانى44797

52.5مريم سعد هابيل ابراهيم يوسف44798

125.5مريم صابر شنوده اسكندر44799

116.5مريم عماد محمد محمد احمد44800

133مريم ماهر نظير سلاير44801

131.5مريم ناصر عبدالجواد السعيد44802

136.5مريم هشام عبدربه السيد محمود44803

124.5منال محمد عبدالفتاح عبدالحميد44804

125منال منصور سعد عبدالعليم44805

67منة هللا احمد عبدالمطلب حسين44806

46.5منه هللا تامر صديق الكيالنى44807

129.5منه هللا محمد ابراهيم العزازى العزازى44808

83.5منه هللا محمد اسماعيل عويس44809

124.5منه هللا مراد ابراهيم احمد الصفصافى44810

119.5منه دياب محمد على عبدهللا44811

111.5مى عبدالمحسن عبدالعزيز محمد السيد44812

76.5ميار على عبدالسالم على جمعه44813

105.5ميرنا عبدالدايم عبدالرازق على44814
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97.5ناريمان كمال السيد احمد على الطنطاوى44815

80نجالء ياسر بهنسى حامد44816

91.5ندا رضا ذكى احمد عبدهللا موسى44817

55نداء صالح عبدالتواب عبداللطيف44818

114ندى ابراهيم عبدالمحسن ابواالسعاد44819

114.5ندى ابراهيم يونس عبدالفتاح احمد محمد44820

137ندى اشرف جمعه السيد قاسم44821

78.5ندى السيد السيد الحداد44822

139.5ندى السيد محمد البدراوى على44823

139.5ندى خالد الشربينى محمد ابوجوده44824

89ندى رزق عويس محمد عويس44825

62ندى عادل فتحى سيد احمد عبدالعاطى44826

105.5ندى عبدالفتاح سيد محمد عوض الموافى44827

128ندى فضل عبدالوكيل عبدهللا يوسف البيه44828

135.5ندى محمد عبدالمحسن محمد عثمان44829

102ندى محمد مسعد محمد احمد44830

97ندى محمود عبدالعزيز محمود44831

80نسرين يوسف يوسف على العبادى44832

78.5نسمه جمال عبدالرازق يونس44833

93.5نشوى اسامه سعد العدوي44834

71نشوى حسين محمد المهدى عبدالقادر44835

75.5نهى السيد فتحى مصطفى44836

74.5نور السيد ابراهيم ابراهيم رشوان44837

137.5نور رضا جمعة يوسف44838

125.5نور عزالرجال ابوغنام الدسوقي44839

138.5نور على البيلى عبدالفتاح على حطب44840

133نور محمد ابوالفتوح على  احمد عامر44841

111نورا على عبدالسميع على44842

115نورسين احمد عبدالهادي محمود عمارة44843

120.5نورهان ايهاب مصطفى ابراهيم44844

109.5نورهان ذكى صادق نعمت هللا44845

132نورهان سادات على محمد44846

53.5نورهان عبدالمجيد كمال عبدالمجيد44847

108.5نورهان عماد الدسوقى عطوة44848

135نورهان فؤاد ابراهيم محرم44849

135.5نورهان هانى مصباح محمد عبدالعزيز44850

133.5نيره عبدالرحمن محمود السيد محمد الوحش44851

120هاجر احمد عبدالواحد عبدالرحيم44852
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118.5هاجر السيد حامد عمر حسام الدين44853

104هاجر ايهاب شوقى على44854

96هاجر سامى حماد على المرسى44855

121هاجر محمد كمال السيد44856

125.5هاجر معتز محمد عبدالدايم ابراهيم44857

136.5هايا السيد صالح محمود44858

138هبه احمد الرفاعى عبدالعزيز غازى44859

139هبه هللا محمد عباس محمد الجندى44860

104.5هدير عصام محمد مرعى44861

122هناء محمد محمد ابوالعينين موسى44862

112هند حسام السيد الششتاوى44863

116هند حسام عبدالحليم محمد مصطفى44864

119ورده سمير رياض محمد الدكرورى44865

120ورده عبدالمحسن عبدالفتاح ابراهيم الجارحى44866

103.5وسام فارس محمد يوسف ابراهيم44867

128والء على محمود ابراهيم عطيه44868

109يارا حمدى يوسف شحاتة حسن44869

103يارا محمد السعيد غازى44870

124.5يارا محمد عبدالجليل عبدالعال منسى44871

131.5يارا محمود عبدالمقصود محمد احمد44872

103يارا مظهر عمر العيسوى شندى44873

136.5ياسمين احمد محمد محمد44874

131ياسمين السيد كامل طعيمه44875

56.5ياسمين انور محمد فتحى44876

137ياسمين عبدالعزيز صالح عوض44877

132.5يمنى جمال ابراهيم على حسن44878

24ابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم44879

115.5ابراهيم احمد شاكر محمد مصطفى44880

116ابراهيم احمد عبدالقادر عبدالغفار44881

111.5ابراهيم اشرف بدوى شبل قنديل44882

80ابراهيم رفعت رفعت حمدون الشحات44883

127ابراهيم غانم منصور غانم44884

106ابراهيم محمد احمد ابوسعده44885

125ابراهيم مسعود ابراهيم حسن44886

65ابراهيم مصباح شلبى محمد44887

103ابراهيم نايل السعيد عوض اسماعيل44888

126.5ابراهيم وجيه ابراهيم عبدالنبى44889

108.5احمد ابراهيم محمد على ابوشعيشع44890
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109.5احمد اسالم ابراهيم صالح محمد خليل44891

105.5احمد السعيد رجب مجاهد44892

127.5احمد السيد احمد عوض محمد44893

81.5احمد السيد عبدالعزيز مرعى مرعى44894

74.5احمد باسم عبدالشافى على44895

129احمد جالل يوسف محمد على44896

113.5احمد حامد فتحى حسن44897

94احمد حسام الدين سمير رمضان حسن44898

66احمد حسام مصطفى محمد عبدهللا44899

104احمد خالد كمال السيد عبدهللا44900

126احمد رزق فتوح غريب رزق44901

70احمد زغلول صبحى عبدالحميد44902

123.5احمد سامح حميده غيط عبدهللا44903

104.5احمد سعد عبدالمحسن محمد عثمان44904

77.5احمد سعد يونس عبدالرازق44905

83.5احمد صالح عبدالفتاح عوض44906

76احمد صبرى على حامد44907

66احمد طارق العيسوى عبدالرحمن العيسوى44908

75احمد عاصم عبدهللا عوض44909

74احمد عطوه سعد عبدالنبي السيد44910

118احمد عماد االدين فرج فرج سعيد44911

93.5احمد عنتر السيد منصور احمد44912

126.5احمد عوض محمد محمود العدل44913

126احمد عوض يسري عبدالواحد طه44914

132.5احمد فواد المتولى العرابى44915

132احمد لبيب محمد السيد محمد على44916

119.5احمد مجاهد ابوالفتوح يونس44917

100احمد مجدى عبدالحليم المغازى البيلى44918

122.5احمد محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز44919

115.5احمد محمد فوزى عطيه عنانى44920

106.5احمد محمد مبروك محمد مبروك44921

79احمد محمد محمد عوض عبدالحافظ44922

57.5احمد محمد منصور ابراهيم44923

124احمد محمود عبدالحليم محمد44924

124.5احمد ناجح كمال السيد عبدهللا44925

119احمد وليد حميده المتولى44926

103.5احمد يسرى كامل طعيمه44927

131.5احمد يوسف احمد حامد احمد44928
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130.5احمد يونس فرحات يونس مرعى44929

95.5ادهم فتحى سعيد عبدالعزيز44930

41.5ادهم وائل محمد شعبان محمد44931

130اسالم احمد صالح عبدالحميد44932

85اسالم السيد عبدالوهاب محمد44933

108.5اسالم عبدالرازق نصر على محمد44934

100.5اشرف رضا ابراهيم عثمان44935

107.5اشرف رفعت الشربينى محمد الشربينى44936

50.5السيد البندارى فايز البندارى44937

80السيد سعد السيد محمد فتح هللا44938

119.5السيد عاشور بدير عبدالعال عاشور44939

84.5السيد كمال السيد كمال السيد44940

35.5السيد مبروك عبدالعظيم عوض اسماعيل44941

41.5السيد محمد السيد عبدالهادى ابراهيم44942

73ايمن عمرو السيد السيد44943

122ايمن محمد عيد سويفى44944

40باسم مصباح عوض محمد44945

50جمال صالح سعيد عبدالمولى سليمان44946

72جمال عبدالمنعم محمد عبدالمنعم44947

129.5جمال عبدالناصر محمد السيد44948

94.5حاتم ماهر عبدالمقصود معروف مرسى44949

120.5حسام الدين مجدى عبدالعزيز محمد محمد مراد44950

135.5حسام ايهاب عبدالمحسن عبدهللا44951

131حسان عبدالحليم عبدالمجيد على سعيد44952

50حسن رضا عبدالصادق حسن على44953

77حسن على محمد السيد محمد44954

102.5حسين طارق ابوسالم سعيد الساكت44955

103حميده محمد حميده غيط44956

60خالد احمد محمد عبدالقادر44957

45خالد السيد محمد احمد محمد44958

84.5خالد ذكى محمود محمد مندور44959

86.5خالد سامى عبدهللا عبدالعزيز ابراهي44960

117خالد عبدالحميد محمد حسن عبدهللا44961

139خالد محمد محمود محمد طرطير44962

113رامز جمال بهلول نصر هللا44963

74.5ربيع ماضى احمد حفنى44964

95.5رجب على رجب ابراهيم احمد44965

48رجب وليد رجب يونس المرسى44966
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46رضا السيد محمد بركات44967

78.5رضا محمد المرسى احمد المرسى44968

109رضا محمد جميل محمد على44969

77رضا محمد كمال عبدالمقصود44970

77رضا محمد محمد العيسوى44971

107.5رفعت رائد رفعت حمدون44972

82رمضان بدير رمضان منصور44973

116.5زياد توفيق ابوالعز محمد صالح44974

117زياد رضا عبدالحميد ابوالعال احمد44975

88زياد صبحى عبدالعزيز حسن نيل44976

125سامح اسامه بكر السيد44977

115سامى سامح عطيه عوض44978

92.5سامى عزت فريد محمد44979

64سعد رضا عبدالعاطى ابوالمجد44980

44.5سعد محمود طلبه حسن44981

60.5سمير ذكى صادق نعمت هللا44982

138.5سهيل زين العابدين هريدى عبدالحليم44983

90.5سيف النصر اسامه سيف النصر مناصير44984

56.5سيف النصر عمرو سيف النصر عباس44985

136.5شادي علي ابوخليل على كشك44986

131صبرى محمد محمد صبرى السيد محمد44987

99صالح ايهاب صالح عمر فرحات44988

91ضياء عبدالعليم عبدالجيد عبدالجواد44989

60طارق رضا السعيد السعيد المتولى44990

60عاصم عوض عبدالغنى ابراهيم44991

60عبدالجيد عبدالحى عبدالجيد عبدالجواد44992

113.5عبدالحميد صالح عبدالحميد عبدالجواد44993

109.5عبدالحميد هانى السيد محمد محمد عطيه44994

132.5عبدالرحمن احمد ابوالعينين جاد44995

60.5عبدالرحمن الزغبى عبدالرحمن السعيد حسن44996

68.5عبدالرحمن السيد سليمان على سليمان44997

106عبدالرحمن السيد محمدى عيد44998

123عبدالرحمن السيد يحيى السيد محمد44999

113.5عبدالرحمن خالد احمد قاسم45000

104.5عبدالرحمن عبدالعاطى فوزى عبدالعاطى المعداوى45001

120عبدالرحمن عويضه منصور ابراهيم عويضه45002

108عبدالرحمن محمد صالح عبدالفتاح الشراكى45003

125عبدالرحمن محمد عبدالحميد محمد45004
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32.5عبدالرحمن محمد محب محمد45005

69.5عبدالعزيز توفيق عبدالعزيز توفيق45006

72.5عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالقادر خضر عبدالقادر45007

105عبدالعزيز معتز عبدالقادر محمد45008

67.5عبدالغفار صابر عبدالعزيز بكر45009

98عبدالفتاح عارف عبدالفتاح على المغازى45010

112.5عبدالفتاح عبدالحى عبدالفتاح عبدالحى45011

112عبدهللا ابراهيم محمد ابراهيم خليفه45012

115عبدهللا ابراهيم مصطفى ابراهيم45013

136.5عبدهللا احمد عبدالفتاح محمد عميره45014

133.5عبدهللا البيلى السيد البيلى ابراهيم45015

130عبدهللا حماده عبدالنعيم عبدهللا45016

124.5عبدهللا طلعت محمود متولى اسماعيل45017

107.5عبدهللا على عبدالمنعم عبده احمد45018

114.5عبدهللا غيانى عبدالمطلب حسين45019

120عبدهللا ماهر محمد يوسف على الصباغ45020

134عبدهللا محمد حسن حسن45021

118.5عبدالمنعم نصر عبدالمنعم عبدالحميد موسى45022

111.5عزت سامى فريد محمد العيسوى45023

83.5عالء احمد هندى السيد محمد عيسى45024

52.5عالء عبداللطيف فايز عبداللطيف45025

96عالء مدحت يحيى ابراهيم داود45026

87.5على السعودي على عبدهللا45027

89على عبدالسميع عوض على عوض45028

138.5على عبدالعزيز عبدالرازق السيد خليل45029

74على ماهر على فضل45030

113.5عماد محمود متولى الشربينى45031

88.5عمار احمد حشمت ابراهيم عثمان45032

83.5عمار احمد مشحوت ابراهيم45033

67.5عمار ياسر رزق رمضان رزق45034

52عمار ياسر عبدالمعطى عبدالمعطى45035

126عمر احمد محمد السعيد عبدالغفار45036

128عمر عبدالعزيز محمد سالم احمد45037

110عمر عبداللطيف عبدالباري عبداللطيف45038

119عمر عطوه محمد عطوه حميده45039

118عمر محمد ابوالفتوح احمد غازى45040

100.5عمر محمد فاروق عبدالعظيم45041

126عمران ايمن عبده محمد عبده45042
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116.5عمرو محمود ابراهيم عبدالرازق الصعيدى45043

100.5فادى مجدى بدير لوز45044

107.5فارس عبدالواحد عبدالشافى على45045

100.5فارس عالء يحيى ابراهيم45046

119فتحى الششتاوى الششتاوى على ابراهيم45047

84.5فوزى عبدالحليم عبدالعظيم محمد امام45048

84.5فيصل محمد عبدالغنى احمد درويش45049

89.5كريم السيد يوسف محمد على45050

59كريم سامى خضر عبدالفتاح45051

112كريم على عادل على ابراهيم45052

101.5كمال احمد كمال عبدالسالم45053

135كمال محمد محمد كامل محمد45054

109كيرلس عياد تاوضروس توفيق45055

117.5كيرلس ماجد بشري توفيق جرجس45056

114.5كيرلس محفوظ نعمت هللا شنوده45057

120مجدى كمال السيد محمد العراقى45058

122.5مجدى مصطفى عبدالعليم الصاوى45059

68.5محروس احمد محروس احمد45060

138محمد احمد المعداوى العيسوى45061

109.5محمد احمد عثمان احمد عثمان45062

91محمد احمد محمد عبدالدايم45063

88.5محمد اشرف العوضى الدسوقى محمد45064

88.5محمد اشرف محمد محمد45065

125.5محمد السعيد صبرى السيد محمد45066

131محمد السيد السيد عبدالسالم احمد45067

125.5محمد السيد انور عبدالوهاب حامد45068

114.5محمد السيد عبدالسالم محمد فياض45069

129محمد السيد محمد عوض45070

108.5محمد انور سادات ابراهيم محمد45071

126محمد ايمن السيد مسعود عوض45072

69.5محمد ايهاب السعيد محمد45073

132.5محمد ايهاب عطيه عبدالعزيز غازى45074

135.5محمد تامر ابوالفتوح على احمد عامر45075

119محمد جمال محمد عبدالمنعم خضر45076

129محمد جميل فتحى منصور45077

135محمد حاتم احمد ابراهيم داود45078

68محمد حسن زيدان مندور حسن45079

118.5محمد حسن على حسن عبدهللا45080
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117.5محمد رضا المرسى احمد45081

95.5محمد رضا كمال اسماعيل45082

120محمد رضا محروس ابراهيم عالم45083

134محمد رضا محمد عبدالجواد المتولى45084

101.5محمد رضا مسعد رزق مرسى45085

130.5محمد رمضان محمود محمد45086

75محمد سامح يونس السيد عبدهللا45087

131.5محمد سامى البسيونى عثمان45088

131.5محمد سامى عبدالفتاح احمد45089

92.5محمد صابر عطيه على45090

115.5محمد طارئ عبدالعزيز السعيد عميره45091

32محمد طارق عبدالعزيز المرسى45092

53محمد عامر فوزى عبدالعظيم45093

102.5محمد عبدالجليل عبدالمنعم خليفه45094

70.5محمد عبدالحكيم احمد عطيه45095

42محمد عبدالحى كمال الجندى45096

61.5محمد عبدالسالم محمد عبدالعزيز احمد45097

53.5محمد عبدالسالم ناجى عبدالسالم45098

123محمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى حمدون45099

84محمد عبدالقادر السعيد محمد خليل45100

121.5محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر فرحات45101

84.5محمد عبدهللا بدر الدين عبدهللا محمد45102

69.5محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد45103

139محمد عصام اسماعيل محمد عبدهللا45104

139.5محمد على محمد عطوه حميده45105

105محمد عمرو كمال ابراهيم محمد45106

127.5محمد فتحى حامد حامد رخا45107

88محمد فوزى سعد عبدالعليم خليل45108

128.5محمد ماجد جميل محمد ابوشعيشع45109

123.5محمد مجدى عبدالمنعم عباس45110

123محمد محرم فؤاد الحمادى البيومى45111

130محمد محمود السيد حامد عطا هللا45112

99محمد محمود عبادى فهيم العبادى45113

63.5محمد محمود محمود محمد صالح45114

88.5محمد مسعد ابوزيد ابوالفتوح45115

115.5محمد مصطفى محمد خليفه عوض45116

104.5محمد وليد محمد على الشعيرى45117

101.5محمد يحى عبده احمد على45118
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130محمود ابراهيم محمد سالم احمد عميره45119

97.5محمود السيد محمود عبدالعليم خليل45120

74.5محمود توفيق محمود توفيق الدسوقى45121

121.5محمود حازم فخري احمد محمد45122

89.5محمود راغب عبدالعال راغب45123

110محمود رضا مسعد رزق مرسى45124

112محمود طلبه محمد عبدهللا محمد45125

123محمود عبدالحكيم شوقى السيد غازى45126

130.5محمود عبدهللا السعدى محمود عبدالغفار45127

118.5محمود علي محمد علي محمد45128

131.5محمود عماد عبدالحميد محمد عيد45129

110محمود كامل صاير عطيه احمد45130

133محمود كمال محمود مصباح بركه45131

132.5محمود مجدى محمد رمضان45132

71.5محمود محمد مساعد احمد مساعد45133

109.5محمود وليد فتحى شعبان على45134

133مختار عبدالباسط عبدالجيد ابوشعيشع على45135

85مدحت فؤاد عبدالحى حسين45136

123مراد مصطفى السعيد عبدالمنعم45137

127.5مروان احمد احمد محمد محمد45138

111.5مسعد منتصر مصطفى محمد45139

84مسلم عصام صالح جالل45140

81مصباح احمد حسن احمدعبدالدايم45141

66مصطفى ابراهيم حسين صادق حسين45142

128.5مصطفى احمد الرفاعى عبدالعزيز غازى45143

95مصطفى سعيد سعيد مصطفى45144

117.5مصطفى عبدالحميد مصطفى بدرعميره45145

104.5مصطفى عبدالعليم يسرى الصاوى45146

105مصطفى عبدالمحسن عبدالشافى عبدالغنى محمد45147

102.5مصطفى محمود رزق محمد الهنداوى45148

76معاذ اشرف احمد احمد45149

131.5معاذ محمود محمد محمود نجم45150

80مالك وجدى صادق نعمه هللا45151

79.5منصور احمد حسن احمدعبدالدايم45152

109مينا رتبى ايوب شنوده45153

123.5مينا عاصم غالى جرجس عوض45154

106.5هشام عبدالرحمن عثمان عبدهللا45155

87وائل رضا محمد احمد محمد45156
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57وليد رمزى محمود السيد45157

53وليد سمير على محمد عيد45158

56وهبه مبروك عبدالعظيم عوض45159

118يسرى محمد يسرى محمد احمد45160

86يسى امجد منقريوس سفين45161

82يوسف ابراهيم محمد ذكى45162

111يوسف ابوالفتوح لطفى احمد ابراهيم45163

37يوسف المعتزباهلل محمد البهى محمد45164

76.5يوسف جالل عبدالعزيز الطنطاوى45165

110.5يوسف رضا يوسف محمد45166

98.5يوسف رمضان محمد المتولي محمد45167

114.5يوسف عصام يوسف قطب داود45168

128.5يوسف محمد الذكى احمد45169

114.5يوسف محمد السيد عبدالحميد النوسانى45170

114يوسف محمد محمود متولى اسماعيل45171

31.5يوسف منصور عبدالتواب السيد عطوه45172

100.5يوسف وائل يوسف جبر45173

88يونس عارف عبدالفتاح على المغازى45174

127.5احمد اسامه فتحى محمد منصور45175

135.5احمد المتولي نزيه بازيد حموده45176

131.5احمد حسام نبيه عبدالوهاب عبده45177

130.5احمد شاهين فاروق شاهين سالم45178

130.5احمد محمد ابوبكر اسماعيل احمد45179

97احمد محمد صالح صبحى عطية45180

97.5احمد محمد عبدالجواد البرعي45181

120.5احمد محمد عبدالمعطى محمدى45182

132احمد مصطفى محمد مصطفى45183

122.5احمد ياسر نبيه عبدالفتاح محمد45184

131ادم محمد مسعد محمد ابراهيم بدر45185

106.5بالل صبرى احمد محمد نجم45186

129.5بوال وائل عزيز عزمي حماية45187

136.5خالد صبرى احمد محمد نجم45188

135.5خالد وليد محمد صدقى محمود45189

73.5زياد عوض فتحى عبدالعال سعد45190

131زياد نصر الدسوقى عطيه الدسوقي45191

129سامح خليفه محمد محمد شبانه45192

111.5سراج السيد هالل حسن عرفه45193

124سعد وحيد سعد السيد البسطويسي45194
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81شعبان صبحي شعبان مصطفى45195

128صبري محمد صبري محمد45196

115عادل ابراهيم حسين على حموده45197

128عاصم محمد فتحى السيد محمد موسى45198

98.5عبدالحليم محمود عبدالحليم احمدبدر45199

132عبدالرحمن سالمه السيد سليمان45200

132عبدالرحمن على حامد على حامد45201

115.5عبدالرحمن محمد سرحان عبدالهادي احمد45202

123.5عبدالرحمن محمد على على45203

87.5عبدالرحمن محمد عوض ابراهيم عوض45204

122.5عبدالرحمن هانى شعبان السيدعلى غازى45205

126.5عبدهللا عمرو يسرى محمد45206

113.5عالء الدين مسعود نبيه عبدالفتاح محمد45207

114على محمد على يوسف شمس الدين45208

129.5عمرو صالح السيد على محمد45209

91عوض خالد عوض حسين45210

137فاروق نصر فاروق شاهين سالم45211

133كمال حماده كمال محمد45212

83.5كمال طالل كمال ابراهيم45213

118مازن رشدي علي محمد45214

122مازن محمد علي عقل علي45215

92مجدى عبدالمحسن محمد سالم محمد45216

89.5محمد ابراهيم محمود ابراهيم محمود45217

132.5محمد احمد السعيد ابوالعز البيومى45218

106.5محمد انور محمد على خليفة45219

131.5محمد حسام الدين رشاد محمد المرسى45220

58.5محمد حمادة جمال عبدالمطلب45221

115.5محمد عاطف عاطف على ابراهيم السواح45222

53.5محمد عباس عطية عباس محمد45223

105.5محمد عبدالناصر ابراهيم مصطفى الباسل45224

104محمد عزت انور عبدالجواد البرعي45225

127محمد عالء الدين ابراهيم متولى45226

136.5محمد مجدي عبدالحميد احمد بدر45227

137محمد مسعد رضا محمد مصطفى45228

132.5محمد مصباح عبدالعااطى صابر45229

116.5محمد نصر حلمي محمد عيسي45230

107.5محمد هانى عبدالقادر السيد احمد45231

93.5محمود حامد توفيق حامد45232
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94محمود خالد محمد عثمان الحسينى45233

88.5محمود رياض رياض السيد الجنزورى45234

89محمود فتح هللا محمد غريب سعيد45235

137.5محمود محمد عبدالعليم عبدالغفار45236

119محمود مدحت محمود السيد محمود45237

129.5مصطفى كامل عبدالفتاح عبداللطيف45238

126.5هيثم رفيق عبدالقادر السيد45239

110.5يوسف حماده محمد عبدالمعطى45240

137يوسف زغلول مصطفي عبدالطيف45241

127.5يوسف محمد احمد محمد احمد45242

128.5اسراء محمد السيد رجب على45243

92.5اسالم نصر احمد الششتاوي45244

76اسماء عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز على45245

126.5اسماء عثمان محمد ذكى45246

134.5الشيماء مجدي احمد عباس45247

135امنية على احمد احمد حسين45248

138.5اميره عكاشه ابراهيم عكاشه45249

114انتصار حماده العرابى المرسى45250

101انجي جمال السيد محمد سيد احمد45251

137.5ايمان السيد منير احمد ابوالعال45252

108.5ايه السيد عزت عبداللطيف45253

77.5ايه عبدالمنعم ابراهيم علي45254

123.5بسنت اشرف عبدالعزيز عبدالفتاح45255

78بشرى خالد محمد عثنان45256

98.5جميله اشرف خضر عبدالفتاح45257

116جولينا ميشيل منقريوس سيفين45258

121.5حبيبة سامي المنشاوي بركات ابراهيم45259

115.5حبيبه محسن سرحان عبدالهادي45260

116.5حنان عماد رمضان منصور45261

114.5حنين محمود عطيه العوضي العيسوي45262

132خلود خالد فاروق على على45263

106.5دعاء عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد محمد45264

135.5دنيا ايمن احمد عبدالمنعم احمد45265

102دنيا محمد الدسوقي عطية45266

119رحمه ابراهيم عبدهللا عبدالحميد45267

131رحمه الشحات مصطفى عبداللطيف45268

134.5رنا حاتم شوقى محمود زيدان45269

133.5رنا سمير ابوالغيط صبرة الحديدي45270
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134روان سعد معوض عبدالجليل45271

130.5روان شحاته محمد عبدالحميد رضوان45272

126روال فهمى عبدالعزيز ابوشعيشع45273

110.5زينب عصام عبدالرؤف عبدالعزيز45274

123ساره محمد فهمى محمد القليبى45275

128.5سميه هانى شعبان السيد على غازى45276

112.5سونيا عطيه عبدالخالق عبدالحميد45277

132شروق وليد عيد عبدهللا على45278

133.5شهد احمد الدسوقي عطية الدسوقي45279

132.5شهد احمد فهمي محمد45280

127شهد محمود ابراهيم سالمه يوسف45281

133.5شهد مدحت ذكى حامد منصور45282

134.5صفيه باسم الشحات عبدالقوى45283

133علياء محمد خطاب محمد محمد45284

126.5فاطمة مجدي محمد مجد محمد زيان45285

129فاطمه احمد نبيل محمد المرسي45286

91.5فرح رضوان خضر عبدالفتاح45287

131.5لمعات عصام السيد محمد غازى45288

88.5ليالي مكرم فريد ابوالمعاطي45289

105.5مادونا جورج الياس زاخر رزق هللا45290

126.5مروة عبدالعزيز فرج على منصور45291

135.5مروه عالء محمد عطيه عباس45292

135.5مريم رضا ابراهيم ابراهيم45293

133.5مريم كمال امين محمد عبدالملك45294

137منار السيد شوقي السيد45295

127.5منه محمد عبدالفتاح البمبى45296

127منى هشام محمد الصغير االمير45297

125ندا رضا توفيق السعيد45298

108ندا محمود فتحى الششتاوى45299

123.5ندى عبدالرحمن السيد ابراهيم السيد45300

133.5ندى وليد السيد رجب45301

101.5نرمين يونس السيد يونس ابراهيم45302

112.5نهله عبدالناصر عبدالعاطى صابر45303

74نورا نصر عبدالرحمن محمد مكاوي45304

99نورمينا اشرف عزيز بشير45305

133نورهان ابراهيم محمد محمد ابراهيم45306

110نورهان سليمان توفيق غريب45307

117نورهان قيثم صالح عبدالعزيز45308
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126.5يارا صبرى سامى محمد عبدالرازق45309

131.5ياسمين نسيم ابراهيم على عبدهللا45310

68ابراهيم حسن عبدالفتاح حسن اسماعيل45311

97احمد احمد السيد علي خليل45312

121احمد حسام محمد حامد محمد45313

82.5احمد طه عبدالسميع احمد عامر45314

137احمد عزت محمد محمد عثمان45315

114احمد ماجد الحسينى ابراهيم سعيد45316

131احمد محمد ابراهيم محمد45317

113.5احمد محمد االمام محمد سعيد45318

64احمد هشام ابراهيم حمد احمد45319

128اسالم وائل فتحى محمد عيسى45320

112السيد محمد السيد يوسف العتبانى45321

113.5حامد المهدى حامد على حامد45322

69.5حسن ناصر محمد الدمرداش45323

95.5رامى ربيع عبدالفتاح على45324

87سعد عبدالفتاح سعد البحيرى45325

125سعد محمد سعد المرسى محمد45326

93.5سمير احمد محمود الشربينى45327

134.5طالن فايز محمد ابراهيم  بدر45328

138.5عبدهللا احمد احمد محمد الشربينى45329

128.5عبدهللا عادل محمود متولى45330

77عبدهللا محمد عبدهللا الشربينى السيد45331

136عبدهللا محمد محمد عبدالحميد الخياط45332

112على محمد على عبدالجليل عبدالعاطى45333

126عمرو نور المتولى ابراهيم السعدنى45334

124.5عوض مسعد عوض محمد راغب45335

137.5عيد عيد سامي مصطفى ابراهيم45336

132.5محرم محمد السيد محمود45337

96.5محمد احمد عبدالجواد المرسي السيد45338

33محمد اسماعيل ابوبكر اسماعيل45339

123.5محمد السيد المحمودى متولى بدره45340

101.5محمد بسيونى نصرالدين عطيه45341

107.5محمد صالح الدين محمد الديسطى45342

123.5محمد عبدالمنعم عوض محمد راغب45343

108.5محمد مصطفى السيد محمد محمود المنرى45344

79محمد ممدوح الشربينى السيد بدره45345

135.5محمد هشام محمد حامد45346
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71محمد هالل عزت علي45347

127.5محمد ياسر انيس الرفاعى45348

126معاذ الحسين المحمودى متولى السيد بدره45349

73اسماء احمد صابر احمد جابر45350

136اكرام صالح مصطفى على45351

137امنيه السيد الشحات ابراهيم45352

137امنيه ماجد جمال عبدالعزيز45353

114ايه احمد يوسف احمد45354

135.5ايه ايمن الشحات ابراهيم45355

126.5حنان ماجد الحسينى ابراهيم سعيد45356

114حنان ممدوح على حسن صقر45357

133.5خلود سمير محمد يوسف45358

138.5دعاء تامر رشاد عبدالحق45359

131.5دنيا رشاد عطية بدير عشيبه45360

136.5رحاب طارق فاروق ابراهيم على45361

138ساره طارق رمضان ابراهيم45362

131سناء اسماعيل فؤاد الرفاعى السيد45363

125.5سهام اسامه انيس الرفاعى45364

117.5شهد شريف عبدالمنعم محمد احمد45365

80شهد عبدالباسط عبدالوهاب محمد45366

133شهد وئل محمد حسن45367

0من فضلك ضع استمارة غياب45368

102عزه وليد مصطفى مصطفى45369

101فاطمة صفوت السيد عيسى مبروك45370

93فايزه احمد صالح النادى45371

109.5مريم عبدالموجود عبدالسميع شعبان محمد45372

126.5ناديه عبدالهادى عبدالحليم بدير45373

112.5ناهد ابراهيم محمد ابراهيم45374

60.5ندى بسيونى عبدالوهاب محمد45375

138ندى محمد انور محمد ابوالعينين45376

132نورا السيد السيد على45377

137.5هاجر فرحات فتحى رمضان احمد45378

132.5هاجر كمال عنتر عرفه45379

137هاجر محمد محمد مصطفى45380

125.5هاجر ممدوح ابراهيم الديسطى45381

110.5ابراهيم مسعود زكي السيد45382

121.5احمد طارق عبدالعزيز مغازى ابوشعيشع45383

126احمد وليد رزق عبده45384
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119.5السيد محمد شمس الدين محمد45385

109امير مختار عبدالعزيز موسي ابوعيطه45386

94بالل احمد احمد ابراهيم شمس الدين45387

86ذياد رمضان محمد الشربيني45388

97.5عبدالحليم محمد عبدالحليم احمد محمد45389

116عمرو عصام محمود عامر محمد45390

99.5فهيم البحراوي فهيم جميل ابراهيم45391

117.5كريم بسيونى يوسف يوسف عبدهللا45392

126محمد عبدالتواب عبدالنبي عبدالتواب45393

122.5محمد وليد محمد جاد هللا45394

114.5محمود جمال الدين السيد بسيونى عطا45395

118.5مصطفى عبدالعاطى السيد عبدهللا المعداوي العجمي45396

127.5مصطفى وليد مصطفى مصطفى عوض45397

131يوسف ابراهيم قمرالدولة خفاجى45398

125اسراء خالد محمد ابوالمكارم عيسى45399

126ايمان حمدى محمد احمد محمود45400

132ايمان محمد السيد عباس45401

127.5حبيبه احمد فيض عبدالرحيم45402

138خديجه كامل عبدالعزيز كامل شلبي45403

139.5دنيا محمد السيد الشناوى45404

123روضه صالح زاهر السعيد ابراهيم45405

136ريناد اسامة احمد الشحات عبدالمطلب خطاب45406

138.5سارة احمد محمد سالم حسبو45407

139شروق اسالم عبدين عبدالرحمن سالم45408

137.5شهد احمد رضا معداوى محمود نصر45409

139.5شهد محمود محمد عبدالمحسن45410

129.5فاطمة مصطفى عبدالحميد مصطفى الخطيب45411

139.5فاطمه طلعت عاطف عبدالوهاب محمد الحمامصى45412

128.5فوزيه محمد محمود على النجار45413

134.5مريم محمود محمد عبدالوهاب جاد45414

134منه محمد فؤاد السيد الشربيني45415

138ميرنا عبدالفتاح عبدالونيس محمد45416

121نورا احمد خليل محمد الجزار45417

129نورا محمد شمس الدين محمد45418

136.5هاجر احمد ابراهيم عبدالحميد الشناوي45419

125ابراهيم صالح ابراهيم محمد ابراهيم45420

119.5احمد ابراهيم فتحي ابراهيم45421

102.5احمد عصام محمود ابراهيم على45422
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123.5احمد فتوح فرج هللا عبدهللا الشربيني45423

129.5السعودي رشاد السعودي محمد45424

131حازم امجد حلمى محمد45425

122.5حمادة السيد السيد عارف بكر45426

107.5ذكي احمد عبدالهادي اسماعيل حسن45427

129شريف عاطف خليفة فايز الصاوي45428

89.5عبدهللا رضا محمد محمد رشاد45429

64.5عبدهللا سيد احمد محمد البديوي45430

119محمد احمد عبدالفتاح المهدى الشربينى45431

50محمد اسماعيل زكريا عبدالرازق45432

118محمد حسنى عبدالعزيز السيد45433

106محمد رضا عبدالفتاح عبدالمتجلي45434

115محمد عالء محمد العرابى مخلوف45435

120.5محمود حمادة محمود عبدالمقصود45436

138مصطفى محمود سعد غانم محمود45437

123.5معاذ ضياء حلمى محمد متولى45438

115.5احالم مختار متولي فرج متولى45439

115.5امال مختار متولي فرج متولى45440

135.5رودينه عبدالفتاح عبدالدايم على عبدهللا45441

126شهد محمود احمد الشافعي45442

126شهد محمود اسماعيل عوض محمد45443

129.5عبير رضا المهدى الشربينى احمد45444

126فاطمة رضا فتحي محمد ابوعلى45445

110لقاء محمد عبدالدايم على عبدهللا45446

135.5مريم السيد محجوب السيد على45447

127مى عالء محمد العرابى مخلوف45448

118.5ندى السيد رفعت السيد حامد45449

124.5ندى حماده محمدسيد احمد البديوى45450

92نهاد جمعة محمود ابوالعز مندور45451

68.5احمد السيد مختار محمود عبدالوهاب45452

102.5احمد محمد السيد محمد ابراهيم45453

64احمد محمد نعمان غازي محمد45454

125.5احمد مصطفى احمد زين العابدين غازى45455

69.5جالل عبدالمولى عبدالفتاح محمد ابراهيم45456

124.5جميل عبدالحميد جميل عبدالحميد بطاح45457

88.5حمدى محمد ابراهيم عطيه الجوهرى45458

61رضا على عبدالعظيم على مصطفى45459

105.5صالح ابراهيم عبدالخالق مصطفى ابراهيم45460
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98طارق بسيونى عثمان محمد عثمان45461

112.5عبدهللا مصطفى محمد احمد محمد مصطفى45462

120عمر عبدالعزيز بدير محمد حامد45463

129.5فوزى حسن فوزى عطيه حسين45464

112.5كريم ايمن عبدالمطلب محمد العيسوى احمد45465

119محمد جابر الزناتى محمد عبده45466

104.5محمد خليل مسعد يوسف محمد45467

70.5محمد على احمد عبدالفتاح بدر45468

113.5محمد ممدوح عبدالغنى احمد سليمان45469

114.5محمد ناصر عبدهللا عبدالكريم مصباح45470

128.5محمد ناصف حمدى ناصف عفيفى45471

122محمد ياسر ابراهيم عثمان حسانين45472

99محمود السيد الدسوقى السيد السيد45473

133مصطفى كمال محمد مسعد45474

89.5الهام محمد عبدالسالم على ابراهيم45475

117اميره على عبدالعزيز مسعد عبدالعزيز45476

118ايمان خالد محمد عطيه الجوهرى45477

121.5حنان عبدالحميد مبروك احمد المغازى45478

125.5دنيا عبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد45479

125.5رباب شريف محمد السيد عبدالعال45480

132رحمه وائل محمد عطيه محمود45481

132روان شريف محمد السيد عبدالعال45482

130زينب عبدالحميد محمد مصطفى عبدالعزيز45483

95.5ساميه احمد محمد احمد محمد45484

109.5سلسبيل ربيع حسين احمد محمد45485

137.5شروق احمد عبدالفتاح محمد حموده45486

120شهد السيد حسن البندارى شحاته45487

131.5شهد ناصر عبدالعليم محمد جبريل45488

126صفاء عثمان على عثمان على45489

123منه هللا حلمى عبدالحميد احمد عبدهللا45490

120.5ابراهيم محمد زكريا عبدالدايم45491

123احمد ابراهيم الصاوى البغدادى محمد45492

102احمد ابواالسعاد البيومى الوردانى45493

43.5احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز45494

93.5احمد مصطفى كامل عبدالقاددر45495

119احمد ميمى حسن عبدالعزيز45496

122ادهم ياسر عبدالجواد سرور45497

84اسالم احمد ابراهيم عبدالرحيم45498
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125.5السيد البحطيطى السيد سلوم حميدة45499

130.5بهاء بحيرى محمد على عبدهللا45500

79حمدى رضا احمد السعيد محمد45501

86.5خالد شكرى عبدالحميد محمد ابوالعينين45502

115خالد ممدوح فؤاد محمد45503

93.5رضا احمد لطفى كامل45504

68.5رضا محمد جميل محمد احمد45505

111سعد محمد على حمد45506

126شريف ميمى محمد البيومى45507

111.5شهاب حلمي محمد عبدالعزيز احمد45508

121عبدالرحمن السيد احمد محمد سيد احمد45509

97عبدالرحمن عبدالنبى عبدالتواب عطوه45510

116.5عبدالرحمن محمد عبدالحميد محمد عثمان45511

80.5عبدالرحمن محمود محمد رزق45512

111.5عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز ابوالعز45513

90.5عبدهللا ربيع عبدالعاطى بدير احمد45514

108.5عبدهللا عبدالفتاح احمد محمد سيد احمد45515

105عبدهللا محمد ابراهيم عبدالحميد45516

52عبدالونيس على علوان عبدالونيس علوان45517

107عماد رفيق المعداوى عبدالمطلب45518

122.5عمرو فهمى عبدالحميد محمد ابوالعنين45519

92.5عمرو محمد على بدير عمر45520

119.5غانم محمد ذكى يوسف النقيطى45521

118.5فؤاد مظهر على محمد45522

106.5فارس محمود شندى سعد على45523

109مازن الجميل ابراهيم فرج45524

96.5محمد احمد محمد عبدالغفار السيد احمد45525

39محمد اشرف السيد شحاته شحتوت45526

89.5محمد اكرامى عبدالرازق حميده سلوم45527

37محمد السيد عبدهللا سالمه حمدان45528

84محمد جمال المعداوى العسيوى45529

104.5محمد جمعه لطفي كامل حسن45530

76محمد حمدى احمد يونس45531

68.5محمد خالد عبدالمقصود عبدالعزيز45532

114.5محمد سعد محمد عبدالحميد45533

109.5محمد عز الرجال غريب عوض45534

118.5محمد وحيد سليمان عبدالحميد العشري45535

101.5محمود السيد عثمان احمد عثمان45536
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110.5محمود هاني عبدالصبور ابراهيم45537

129.5محمود ياسر طلبه المرسى45538

78.5مصطفى محمد على على45539

132.5يوسف رضا على محمد شدو45540

105اسراء حمدان صالح الوردانى45541

127اسراء وائل الشحات السيد محمد45542

136اسالم سلوم حميدة عبدالفتاح حميدة45543

129.5اسماء البيومى ابراهيم السيد البيومى45544

136.5اسماء عمران محمد على عبدهللا45545

132.5امنية عمرو حسن مرسي جبر45546

117امنيه وليد مصطفى الوردانى45547

119.5انجى وليد مصطفى الوردانى45548

139.5ايمان جمال محمد محمد البغدادي45549

138ايمان سماره حسين عبدالنبى45550

134.5ايمان محمد عبدالمقصود عبدالعزيز45551

138.5ايه محمد فرج الرفاعى45552

133بدريه محمود عبدالحليم عبدالعزيز عبدهللا45553

134بسمله عبدالمولى حسن عبدالمولى عبدالرحمن45554

124.5بسمله كمال محمد احمد45555

132بسمه اسامه محمد محمد45556

135.5بسمه مالك السعداوى السعداوى السعداوي45557

133.5تحيه عبدالغفار السيد عبدالغفار45558

131توكال تامر ماهر عبدالرحيم احمد45559

132.5دنيا عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز45560

123رانيا صبحى حسن كامل45561

100رشا عبدالغفار عبدالجواد عزت45562

105زينب عبدالقادر كامل عبدالقادر45563

122زينب محمد السيد عبدالمطلب حميدة45564

122سحر محسن عبدالعزيز ابوالعباس45565

125.5سماء سامى محمد جبر محمد45566

135سماح محمد سعيد الدسوقى ابراهيم45567

91سنيه احمد الشحات عبدالرحمن45568

103سهيله عبدالعاطى عبدالعاطى السيد45569

117.5شريهان عماد عبدالعزيز ابوالعز البيومي45570

131شهد احمد على على45571

102شيرين سعد فؤاد كامل حسن45572

91.5شيماء محمود عبدالحميد محمود عبدالحميد45573

121عزه مصباح المعداوى عبدالمطلب45574
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116فاطمه محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم45575

131فرح مجدي علي السعيد محمد45576

120.5مروه وليد عبدالمعطى عبدالفتاح45577

134.5مريم بحيرى محمد على عبدهللا45578

104مشيره جمال محمد محمد ابوالعنين45579

111.5ممتازة السعيد صالح الوردانى45580

125منة هللا عادل السيد العيسوى ابوبكر45581

134.5منه هللا وجيه ذكى شعبان الكناني45582

94.5نجالء عبدالحكيم محمود سليمان45583

52.5ندى رمضان السيد عبدالحميد عوض45584

103ندى رمضان سالم على45585

108.5ندى عبدالعزيز عبدالسميع عبدالرحيم45586

104.5هايدى عيد زيدان عبدالونيس عبدهللا45587

118.5هبه محمد عبدهللا محمد45588

114ياره محمد ابراهيم محمد ندا45589

111ياره محمود يونس صقر مرعي45590

74.5ابراهيم السيد ابوالقمصان عبدالحى45591

40.8ابوزيد رمضان السعيد على حميدة45592

34.5احمد محمد احمد العوضى45593

121احمد محمد السعيد فرحات منصور45594

123المرسى رضا فؤاد عبدالغفار45595

62.5خالد سامى عبدالفتاح غيضان45596

46رضا عبدالونيس احمد عبدالكريم45597

126.5زياد عاطف عبدالمجيد عطوه محمد45598

124.5سعد عبدالفتاح جمعة محمد جمعة45599

65.5شعيب عيد شعيب عبدالنبى محمد45600

77عبدالرحمن السيد محمد السيد45601

67عبدالرحمن سمير عبدالحى السيد مرجان45602

82.5عالء المرسى فؤاد عبدالغفار45603

95على طه على السيد شعبان45604

42على عزت لطفى على السباعي45605

112على محمود على السيد احمد45606

70.5عمر رشاد السعيد رشاد العمراوى45607

99.5محمد صالح محمد عبداللطيف مصطفى45608

131.5محمد على مجاهد محمد الرفاعى45609

77.5محمد هيسم مصباح عبدالمطلب45610

84محمود الشحات ابوزيد عبداللطيف45611

48.5ناجح احمد عزت عباس45612
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97.5وجيه سالمة محمد اسماعيل احمد45613

99اسراء عبدالستار ذاكى عبدالعاطى فرج45614

90.5امنيه احمد احمد عبدالكريم45615

121.5ايمان محمد كمال محمد احمد حسانين45616

129.5ايه جمعه عبدالبديع محمد محمد45617

95بسمة السيد امين طه الفقى45618

126حنان على عبدالحميد العوضى سالمه45619

132خلود عبدالناصر سليمان عبدالفتاح45620

104ساميه رضا محمد محمد احمد45621

116.5سلوى حسن محمد عبداللطيف مصطفي45622

122.5فايزة محمود اسماعيل محمود45623

104ليلى عالء فؤاد عبدالغفار45624

115.5مرام وائل قطب عبدالمقصود45625

128.5مروة شعبان عبدالحى السيد مرجان45626

56.5نبيلة على جمعة عبداللطيف45627

29.5نجوى محمد عزت على المتولى45628

104ندى محمد فهمى عبدالكريم45629

52نرمين ياسر جمعة عبداللطيف45630

119.5نورا محمد صالح السيد محمد45631

124.5ياسمين على السعيد محمد فياض45632

128يمنى فرج منصور فرحات45633

71ابراهيم البسيوني ابراهيم عبدالعزيز حامد45634

110ابراهيم سالمة محمد يوسف خليل45635

95احمد عبدالمولي عبدالعزيز موسي45636

113احمد علي فتحي علي السيد45637

91.5احمد محمد الرجائي عطا محمد خليل45638

98.5اسامه اسعد مختار محمد جابر45639

102السيد السعودي حمد الشربيني شعيشع45640

112السيد فراج السيد حسين علي45641

112روماني ميالد حسني عبدالملك45642

70.5سعيد عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد صقر45643

72.5سمير ايمن وهيب حلمي خليفه45644

81.5طاهر انور مسعد عبدالعزيز عبدالمقصود45645

78.5عبدالحميد احمد عبدالحميد السيد محمد45646

90.5عالء الشحات اسماعيل الفقى45647

79علي محمد احمد عبدالسميع فرج45648

76.5عمر ابراهيم يوسف القصبي حسن45649

94.5كرم هاني كرم حلمي خليفه45650
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96.5محمد الدرينى عبدالعزيز احمد فرج45651

107.5محمد جمال صبحى عبدالحميد السيد45652

113محمد رجب عبدالعزيز يوسف خليل45653

61.5محمد علي السيد ابراهيم محمد45654

74محمود سامى ابراهيم متولى عبدهللا45655

99.5موسي سامح عمر عبدهللا45656

102.5نادر محمد علي عبدالعال عمر45657

125يوسف على عثمان عبدالمقصود عثمان45658

122اسراء اشرف على احمد السيد الفقى45659

109.5اسراء بكر جمال بكر45660

127اسراء طارق السيد السعيد السيد الفقى45661

112.5اسالم عبدالمقصود ابراهيم متولى45662

111امل صفوت الشربينى الطنطاوى شعيشع45663

117.5امنيه عبدالعظيم الدسوقى عبدالعظيم45664

116.5ايمان محمد عبدالنبي محمد عيسى45665

132.5جيهان حسن هاشم عبدهللا45666

130دينا ممدوح رمضان عبدالعزيز يوسف45667

128.5سالي المعداوي سعد الشربيني الرفاعي45668

127سعديه اسعد عبدالفتاح يوسف خليل45669

128سلوى جمعه حسن السيد غزاله45670

130عليه عادل السيد حسن علي45671

134لينه محمد عبداللطيف السيد علي طه45672

126.5منار ممدوح عبدالحميد فتح هللا45673

129.5منه هانى عبدالعزيز صالح عبدالعزيز45674

137.5ندا حموده نبيه الشربيني ابوشعيشع45675

57ندي اسماعيل محمد يوسف خليل45676

138نيفين نبيل حسني عبدالملك واصف45677

87.5هاجر مصطفى عبدالموجود حسب النبى45678

135هند ابوزيد السيد منصور حسن45679

126.5ورده سعد محرم سعد محمد بدوي45680

136.5ياسمين مصطفى محمد ابراهيم محمد45681

131احمد ابراهيم احمد ابراهيم المرسى45682

131احمد ابراهيم احمد السيد طافش45683

139.5احمد السيد احمد السعيد سليمان45684

123احمد السيد على على محمد الروبى45685

137احمد السيد محمد السيد45686

91.5احمد عيد عبدالعاطى حمد قاسم45687

123.5احمد ماهر السيد السعداوى عبدالحميد45688
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85اسامه فتحى محمود الشربينى شعيشع45689

78اشرف عاصم السيد عبدالحى45690

121.5السعيد كامل محمد سليمان ربيع45691

129.5جمال عالء جمال بكر محمد على45692

111حمدى يسرى محمد محمود45693

99.5خالد عبدالوهاب محمود الشربينى45694

131.5خالد عيد عبدالغفار حسن عامر45695

126خالد مصطفى محمود مصطفى محمود45696

117.5زين الدين حسن عبدالمعز السيد45697

137شاكر محمد السيد محمد عبدالخالق45698

131عبدهللا مصطفى السيد عبدالحى ابوزيد45699

123على عبدالعال على على45700

101محمد احمد محمد عبدالقادر45701

98.5محمد سمير فتحى السيد ابوالمعاطى45702

112.5محمد عبدالسالم محمود مصطفى45703

117.5محمد عيد عبدالعاطى حمد قاسم45704

107محمد كامل محمد سليمان ربيع45705

102.5محمود السيد ذكى عبدالهادى45706

111محمود سالمه مناع ابراهيم45707

124محمود عبدالحى السيد عبدالحى ابوزيد45708

102محمود عوض السيد حسين السيد45709

91.5ميخائيل شوقى ميخائيل  عزيز ميخائيل45710

134مينا امير ميخائيل عزيز45711

124نبيل نبيل محمد ثابت ابراهيم45712

127اسماء سامح بدر الدين ابوالفتوح عجور45713

131.5اسماء سامى نبوى محمد السيد45714

127.5اميره  حسن عبدالحميد حسن محمد45715

131.5انجى جوده شوقى عبدالجواد45716

133.5ايمان احمد عبدالرؤف احمد البالصى45717

132.5تسنيم احمد فتوح فتوح محمد45718

136تسنيم محمود ابراهيم محمد الهنداوى45719

135خلود حسن عبدالحميد ابراهيم احمد45720

137.5دنيا ممدوح عبدالحميد ابراهيم احمد45721

132رابعة احمد فهمى ابراهيم محمد45722

97رحمه عبدالودود البيلى عبدالعزيز عبدالحميد45723

97.5روان ربيع رزق ابوالعنين ابوالعنين45724

104.5رويده صفوت ابراهيم عبدالرازق ابوشعيشع45725

139سعيده البيلى محمد السيد45726
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138شروق احمد السيد عبدالعزيز45727

123.5شروق صبرى البيلى ابوالمعاطى بدوي45728

139شمس صالح عزت هاشم عبدالحافظ45729

128صباح مصطفى بدير مصطفى45730

119.5غاده كمال حسنى فتوح عثمان45731

139فاطمه احمد عبدالوهاب حامد على45732

135فاطمه محمود احمد حامد حامد45733

133.5منى يونس محمد العدوى45734

107نجاة احمد محمد بيومى45735

62.5ندى وليد فاروق ابوالفتوح عبدهللا45736

129.5نسمه  السيد احمد محمد45737

139.5نشوى محمد احمد محمد عبدالعال45738

71ورده جمال جابر عطيه يوسف45739

135يمنى جمال محمد محمد سالم45740

107.5ابراهيم محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم45741

129.5احمد ياسر السيد حسن محمد45742

55.5ادهم محمد ابراهيم ابوالوفا45743

43انس عنان على عبدالعال بسيونى45744

122صالح طلب طلب عطوة45745

43.5طارق احمد عبدالعليم فتح هللا45746

37عبدالرحمن رمضان علي عبدالمقصود45747

24غازي السيد محمود حسن45748

35محمد السيد عثمان عزب على النورى45749

137محمد ممدوح سالم محمود سالم45750

132مصطفي علي مرسي السنوسي مرسى45751

137مصطفي محمد بسطويسي جادالحق45752

70امل السعيد محمود حسن عامر45753

104امل عاطف ابوعويضة السيد45754

57.5امنية حامد السيد جادالحق45755

134ايه محمد السنوسى الصادق45756

132دعاء محمد غازي شعبان حمودة45757

95دنيا احمد السعيد عبدالحميد محمد45758

134سحر ابراهيم الشحات ابراهيم ابوالوفا45759

126.5شادية عبدالمعز مصطفي سليمان45760

124شروق السيد مصطفي سليمان ابوشعيشع45761

118.5شهد ابوالفتوح المتولي ابوالفتوح45762

135.5شهد السنوسي مرسي السنوسي مرسى45763

123علياء عطية محمد محمود45764
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108.5فادية رضا احمد محمد محمد45765

128.5فاطمة علي يونس احمد عبدالعال45766

108مريم صالح احمد السيد حمزة45767

136.5نهي السيد جاد االمام45768

126هاجر محمد ابراهيم محمد عبدالهادى45769

134هدي محمود البيومي السيد45770

133.5ياسمين رامي السيد حسن45771

108ابراهيم حفظى ابراهيم محمد ابراهيم45772

103.5ابراهيم محمد السيد على محمد ابراهيم45773

53احمد ابوزيد الهاللى ابوزيد45774

49.5احمد ايمن عبدالغفار متولى45775

29.5احمد رزق رزق بدير45776

54.5احمد صالح ابراهيم ابوالعينين45777

122.5احمد عبدالقادر اليغدادى احمد البغدادى45778

37.5احمد على السيد ابراهيم سلوع45779

27احمد فتح هللا عبدالفتاح طلبة45780

54احمد فرج حامد احمد عيد45781

124احمد وليد حامد عبدهللا45782

42اسامة محمد سعد صابر البيومى45783

46.5اسالم وحيد عبدالعليم محمد45784

24.5البيلى محمد فرحات محمد45785

43السيد منصور ابراهيم محمد45786

22السيد ناصر سعد حسن جاد45787

129القسام محمد فتحى عبدالجواد على45788

27.5الهاللي خالد محمد احمد محمود45789

32.5ايمن شكرى عبدالعزيز محمد البيلى45790

89.5بهاء الدين احمد فتحى عبدالجواد كيوان45791

83.5حامد صبرى حامد على اسماعيل45792

117.5حامد محمد ابوالعينين محمد45793

129حسام عادل شفيق حجازى على45794

123.5حسن محمد حسن حامد حسن45795

135.5خليل محمد السيد محمد خليل45796

71.5ربيع ابوالعنين سادات عطوه45797

66.5رشدى عالء الدين محمد رشاد45798

116زياد محمد السيد احمدعبدالعليم45799

0سامى محمد غنام محمد شدو45800

134سيف الدين نشات مسعد توفيق البدراوى45801

118.5سيف الدين وليد على محمد45802



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1188

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

127شريف حمادة عبدالظاهر عبدالعزيز45803

59شعبان احمد عبدالفتاح طلبة45804

75عادل السيد محمد الهاللى45805

75عادل ممدوح السيد احمد موسى45806

84.5عبدالرحمن خالد عبالعليم الهنداوى45807

125عبدالرحمن عصام عبدالرحمن على غازى45808

134.5عبدالرحمن مصطفى حسن المرشدى45809

111.5عبدالرحمن ياسر على عبدالمقصود فرج45810

45.5عطية جمعة محمد حامد45811

46.5على حسن محمد محمد الحديدى45812

51.5على ربيع محمد سالم45813

56على سالم مرسى محمد مرسى45814

60.5على عاطف محمد السيد45815

133على محمد احمد على عبدالرحمن45816

118.5على محمد عبداللطيف حمودة السيد45817

60عمر سلوع على ابوالعينين السيد45818

33.5فؤاد سمارة عبدالعليم محمد المغازى45819

50.5فؤاد عبدالحكيم حماد محمد حماد45820

77.5ماجد محمد عبدهللا السيد ابراهيم45821

57محمد ابراهيم حسين حسن45822

78محمد ابراهيم مصباح سالمة على45823

128محمد البغدادى عبدالعزيز احمد45824

55محمد الحسيني علي محمد45825

119.5محمد السيد خميس حسن45826

79.5محمد السيد على محمد الحنفى45827

91محمد النحاس محمد احمد عمر45828

133محمد جمال السيداحمد عبدالحى45829

132محمد حامد الشحات السيد حمودة45830

129محمد شاكر عبدالراضى محمد على45831

78محمد عادل عبدهللا محمد45832

66.5محمد عبدالحميد صابر عبدالحميد45833

46محمد عبدالرحمن ابراهيم محمد45834

46محمد عبدالمنعم حميدة السيد ابراهيم45835

87محمد على محمد مصطفى45836

45.5محمد قدري لطفي المرسي سليمان45837

59.5محمد كامل حميدة السيد45838

49محمد محمد التهامى عبدالمحسن45839

41محمد مسعد مصباح سالمه45840
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53.5محمد هانى بكر السيد خليفه45841

59محمود رمضان ابراهيم محمد رمضان45842

32.5محمود محمد جمال حسن الهوارى45843

55محمود منصور على منصور45844

82محمود وهدان السيد ابراهيم السيد45845

50.5مصطفي علي علي محمد الحنفي45846

64.5معتذ ابوشعيشع محمد ابوشعيشع45847

46هانى يونس احمد على الجفال45848

46.5يحى عبدالعاطى محمود عبدالحافظ45849

120.5يوسف البحراوى عبدالسالم محمد45850

103يوسف محسن السيد ابراهيم محمد45851

114اروى محمد الشحات السيد45852

89اسماء اشرف محمد عبدالسالم محمد45853

119.5االء عبدالموجود الشربيني ابوشعيشع45854

118االء قيس على ابراهيم البيلى45855

90.5االء وائل عبدالحميد الهنداوى عبدالحميد45856

124.5الهام رزق عبدالعاطى محمد45857

107.5امانى عباس محمد عباس نجم45858

117.5امل احمد محمد حافظ45859

115.5امنية السعيد السيد ابراهيم محمد45860

114.5اميرة محمد رياض المدبولى45861

124اهداء نجاح صالح الطنطاوى45862

116.5اية مسعد عبدالفتاح سليمان جمعه45863

112.5ايمان طارق محمد حسن45864

103بسمة عبدالرؤف على السعيد45865

120بسمة محمد محمد ابوشعيشع نجم45866

119بسملة عاطف فتحى محروس45867

62حنان ياسر شفيق مصطفى45868

58دينا السعيد متولى عطية45869

115دينا المتولى عبدهللا ابراهيم السيد45870

117.5رانيا مظهر تاج الدين عبدالجليل45871

119رحمة محمد على خليل45872

74.5رندا حسن ابراهيم حسن العزب45873

75ريهام حمدى شفيق مصطفى45874

82زينب على حسن على عبدالرحمن45875

120.5زينب محمد شفيق على الحضرى45876

102سارة خليل على محمد ابوشعيشع45877

137.5سارة على مسعد الشحات45878
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106سعيدة على الدسوقى على45879

57سهام ايمن سعيد ابوزيد45880

105سهيلة عبدالعزيز عبدالحليم عبدالحميد45881

85.5سهيلة ياسر كمال محمد45882

70.5شروق رضا محمد محمد الحديدى45883

107.5شروق محمود محمد محمود45884

80.5شروق ناصر عبداللطيف عبدالمقصود عوض45885

139.5شهد عوض محمد سالمة بيومى45886

111شيماء قدرى لطفى المرسى45887

76شيماء محمد السيد ابراهيم45888

123صباح مصطفى يوسف مصطفى المرشدى45889

76.5صباح ممتاز ابوشعيشع متولى45890

120.5عزة محمد حامد على عبدالرحمن45891

80عصمت عبدالقادر احمد اليمانى محمد45892

130غادة رامى بكر محمد عبدالعاطى45893

101.5غادة على البغدادى احمدالبغدادى45894

119.5فاطمة حامد احمد عباس المرسى45895

93فاطمة عبدالناصر السيد مصطفى الشرقاوى45896

129.5فاطمة محمد حسن المرشدى على45897

110.5فاطمه محمد عبدالعزيز احمد النشاوى45898

135.5فيفيان خضر حسن على اسماعيل45899

129.5منى رضا محمد الششتاوى45900

130.5منى عاطف لطفى المرسى شلبى45901

31.5مها احمد فهمي محمد يونس45902

61.5ميادة الشحات محمد عبدالهادى45903

135نجوى عبود بيومى عوض مشالى45904

129نداء محمد مسعد الشحات45905

123نسمة قاسم قاسم ابوشناف45906

122نعيمة السيد عبدالعزيز خداش45907

76.5نهى محمد السيد محمد متولى45908

134نوال عبدالبديع مسعد على45909

112.5نورهان ابراهيم على ابراهيم45910

124نورهان عبدالمحسن احمد ابراهيم45911

37.5نورهان عصام عطية كامل45912

82.5نيفين الغالى الغالى ابوشعيشع45913

77هاجر سالمة محمد سالمة45914

67ياسمين عبدالعال غازى ابوشعيشع45915

134يمنا سمير كمال محمود45916
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90.5احمد حسن عطا حسن حسن45917

28السيد عرفة بدر عرفة محمد45918

91.5رضا الشحات ابراهيم عطية45919

16رضا فتحى المهدى الشحات السيد45920

42.5رضا محمد عبدالقادر مجاهد45921

78.5طارق محمد حسن على عبدالعال45922

37عاطف عبدالمقصود محمد احمد45923

55عرفه السيد بدر عرفه محمد45924

86محمد السيد عبالفتاح عبده عبدالرحمن45925

105محمد السيد محمد الصاوى عفيفى45926

72محمود عبدالمنعم حامد ابراهيم ابراهيم45927

85ياسين السيد محمود محمد فراج45928

76.5الفت وائل عبدهللا على45929

120اميرة البيلى عبدالحميد حسن45930

122.5مريم محمد عبدهللا عبدالخالق ابوالنصر45931

100نورا قاسم اسالم قاسم45932

45ابراهيم حمادة على المتولى محمد45933

61ابراهيم عبدالعزيز على ابراهيم حموده45934

83.5احمد حسن يوسف على ابوالغيط45935

87احمد عطية عطية بركات45936

111احمد فتحى عبدالسالم عباس حسن45937

127.5احمد محمد عبدالعليم السيد ابوالعنين45938

86احمد محمد عبدربه ابراهيم45939

37.5اسامة احمد عبداللطيف احمد45940

78حمدى محمد حمدى على45941

77.5ذكى صابر عيد عطا ابراهيم45942

91سيف االسالم اسماعيل عبدالسالم فرحات45943

71.5شوقى الهاللى فتحى يوسف علي45944

129عالء طارق الشحات الفقى45945

70.5عمر صادق فتوح حامد45946

21فتحى السيد فتحى عبدالحميد الصاوي45947

28كريم محمدى محمد رشدى عبدالقادر45948

133كريم نشات محمد عطوة45949

114محمد السعيد بسيونى عطا45950

41محمد السيد محمد شعبان يونس45951

85.5محمد حسن محمد محمد مبروك45952

23محمد صبحى السعيد عبداللطيف الصاوى45953

62محمد صبحى السيد احمدعطا ابراهيم45954
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44محمد صالح السعيد على عبدهللا45955

49محمد عاطف محمد اسماعيل45956

41محمد عبدالباقى جمال عبدالباقى45957

70.5مصطفى عاطف ممدوح عبدالقادر محمد45958

105مصطفى عبدالرؤوف جمعة عبدالعزيز45959

108.5مصطفى محمد احمد عبدالحميد موسى45960

43اسراء ايمن بسيونى عطا45961

134اسراء رضا المغاورى عبدالكريم45962

135االء محرم عبدالفتاح محمد45963

37السيدة صبرى عبدربة علي شحاته45964

113.5امنية عيد عبدالوهاب على منصور45965

112امينه عبدالفتاح فهيم عبدالفتاح45966

97ايه رضا محمد عبدالعزيز رمضان45967

117.5ايه محمود السيد محمود45968

80.5دينا ابراهيم علي ابراهيم سليمان45969

51.5رحمة مسعد ابواالسعاد محمد خداش45970

128.5سمر السيد على عبدالنبى45971

139شروق رضا الباز متولي محمد45972

35شرين رضا حميدة احمد ابراهيم45973

136شهد احمد عبدهللا عبدالغنى احمد45974

125.5شهد السيد حميدة بريك عبدهللا45975

32.5شهد طارق على عبدالعزيز45976

124شهنده صبرى على السيد عبدالمطلب45977

112صفية على يوسف عبدالعال عاشور45978

125عال السيد احمد عبدالدايم االمام45979

31فادية حمدى مختار مختار الدولتلي45980

90مرام عادل احمد محمود عبدالواحد45981

95مريم ربيع زغلول عليوة فرحات45982

83.5منار محمود عبدالستار عبدالحميد45983

65منى ابوشعيشع على ابراهيم45984

125.5نجوى حسن لطفى كامل عبدهللا45985

65ندى احمد عبدالباسط احمد45986

45ندى رضا السيد اسماعيل حسن45987

80.5ندى عبدالهادى حسن عبدالهادى45988

53.5ندى ماهر عبدالعاطي الصاوي بشير45989

94.5نورهان محمد ابراهيم على سلوع45990

134نورهان محمود محمود احمد ابوزيد45991

131.5هاجر طارق محمد عبدالغنى45992
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49.5هناء علي عبدالمحسن الطنطاوي45993

118.5يمنى صبرى الزناتى ابوزيد حمزه45994

115ابراهيم عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد الغبارى45995

32احمد سالم حمد ويدة صباح45996

38احمد يوسف فتحى يوسف علي45997

23.5اشرف ايمن عبدالودود عبدالمقصود هاشم45998

60.5السيد محمد سالم خضر محمد45999

73.5الشحات اسماعيل فتح هللا محمد على46000

55.5حبيب مديح حبيب عطاهللا الصاوى46001

58.5عبدالحليم الشحات عبدالحليم عبدالرازق السعد46002

85فتوح فؤاد ابوالفتوح فريد عمر46003

76محمد رضا محمد عبدالرازق السعدنى46004

74محمد سالمه العجمى محمد عبدالعزيز46005

46ياسر رضا ابوالفتوح فريد عمر46006

50جميله عبوده محمد عبدالعزيز العجمى46007

36.5راضيه على عبدالراضى محمد على46008

28سحر السيد حامد محمد فرج46009

83عزه حبيب محمد عطاهللا الصاوى46010

75.5فردوس غازى العجمى محمد عبدالعزيز46011

94ناهد عبدالهادى بدر الدين السيد احمد46012

96ندا اسماعيل معوض اسماعيل الهجرسى46013

74ندا صبرى الهلباوى عبدالرازق السعدنى46014

73ندا عبداللطيف السيد ابراهيم محمد46015

81.5نورا حمادة محمد عبدالرازق السعدنى46016

72.5نورهان اشرف كمال الدين محمد الدكرورى46017

65نيره محمود فتحى محمود محمد46018

60.5ياسمين محمد عبدالرؤف عطاهللا الصاوى46019

43.5السيد فرحات السيد رمضان غازي46020

69سمير صبرى مصلحى شندى السيد46021

41عوض عبدالمقصود عوض عبدالمقصود نافع46022

41.5فرحات عمر محمد عمرفرحات46023

64محمد عبدهللا حسن عبدالمنعم صالح46024

52.5محمود احمد ابراهيم على على عوض46025

95ايمان احمد وصيف محمد ابراهيم46026

95شادية عصام السيد عطية علي46027

27شيماء احمد السيد صالح شحاته46028

42فاطمه احمد الحسينى على46029

49هيام ابراهيم ابراهيم على على عوضين46030
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47.5والء لطفي وصيف محمد ابراهيم46031

121.5ابراهيم مجدى عبدالعزيز محمد46032

124احمد ابراهيم احمد محمد التهامى46033

80احمد اسعد عثمان محمد46034

116.5احمد اشرف بدراوى محمد محمد46035

103احمد السيد رشاد حافظ عبدهللا46036

112.5احمد جاد عبدالرحمن عبدالغفورالسعداوى46037

126.5احمد حسن عبدالمجلى محمود جابر46038

112.5احمد سالم احمد مصطفى ابراهيم46039

121احمد صبحى محمد عيد46040

115احمد عاصم محمد خضر46041

131.5احمد عبدالعزيز رمضان عبدالعال محمد46042

93.5احمد عبداللطيف عبدالرزاق محمد سيداحمد46043

107.5احمد عمرو احمد محمد46044

126.5احمد ماهر احمد السيد السيد حسن46045

122احمد محمد طه عبدالعاطى عبدالفتاح46046

130احمد محمد عبدالعزيز محمد46047

135احمد محمود عبدالغنى سيد احمد الجزار46048

131احمد مصطفى عبدالباسط محمد46049

97.5جمال محمد على جمال الدين46050

126.5حسام السيد محمود عبدالغنى محمود46051

99حماده احمد ابوالعز عبدالمجيد46052

55.5خالد عالء محمد الشحات46053

131.5ذياد رمضان عبدالعزيز الشيخ راشد محمد46054

126ذياد محمد الشحات عبدالعظيم عبدالسميع46055

64.5رضا خليفة عبدالحفيظ محمد خليفة46056

121سامى احمد سامى احمد مغازى نعمان46057

97صابر طه صالح عبدالحميد الفار46058

77طه صابر صالح عبدالحميد الفار46059

119عامر محمد عبدالمولى احمد ابراهيم46060

119.5عبدالغنى عزت عبدالغنى محمدمحمد46061

125.5عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح محمد محمد46062

128عبدالفتاح نشات عبدالفتاح عبداللطيف خليفه46063

124عبدهللا احمد فتحى احمد عميره46064

124.5عبدهللا هشام فهمى احمد ناصف46065

120.5على طارق عبدالعظيم ابراهيم عمار46066

127.5عمرو مصطفى عبدالحميد ابراهيم سلطان46067

107فارس رمضان غازى سليمان46068
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123.5فريد محمد فريد عبدهللا متولى46069

78.5كريم احمد ابراهيم يوسف المغازى46070

112.5كريم عبدالرازق عبدالونيس ابوشعيشع46071

132.5محمد السيد منصور جاد منصور46072

83محمد تامر عبدهللا عبدالحافظ احمد46073

122محمد جابر محروس محمد محمد46074

78.5محمد حماده محمد عبدالحميد46075

131محمد خالد احمد حسين مرسى46076

55محمد رضا السعيد احمد المغازى46077

82.5محمد رمضان صبحى عبدالعليم خطاب46078

92محمد سعيد السعيد صادق محمود46079

116محمد سعيد محمد عبدالفتاح محمد46080

82.5محمد عادل عبدالسميع احمد عامر46081

110محمد عبدهللا فوزى على عبدهللا46082

100.5محمد عماد محمد محمد صالح46083

110.5محمد كمال محمود عبداللطيف خليفه46084

119.5محمود ابراهيم محمود محمد خضير46085

115محمود احمد محمود محمد46086

122محمود شعبان منصور موسى46087

78محمود صابر عبدالرازق طه محمود46088

124.5محمود غريب محمود محمد على46089

124.5محمود محمد احمد عسيى خضير46090

123.5محمود محمد محمد محمد االسمر عوضى46091

127.5محمود هانى عبدالغفار السعيد صادق46092

125.5مدحت محمد محمد محمد عبدهللا46093

110مصطفى فتحى عبدالفتاح عبدالحميد صليحة46094

80ممدوح عماد ممدوح السيد عبدالسميع46095

95هانى محروس السعيد عبدالعظيم عبدالسميع46096

125.5يوسف محمد شعبان عبدالحافظ ابراهيم46097

34يوسف وائل عبدالمحسن صادق عبدالعال46098

138.5اسراء اشرف محمود حسن سابق46099

127.5اسراء السعيد احمد السعيد المليجى46100

136.5اسراء انور منصور جاد منصور46101

132.5اسراء حسين احمد عبدالعزيز الخضراوى46102

133اسراء عاصم سالمة احمد سالمة46103

123.5اسراء محمد امين ابراهيم عمار46104

113.5اسراء محمد عبدالمحسن عبدالمولى منصور46105

115اسراء محمد مصطفى عبدالغنى سيد احمد46106
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111.5اسماء اشرف لطفي عبدالجواد محمد46107

133اسماء بدران محمود حسن ابراهيم46108

131اسماء رافت عبدالفتاح عبداللطيف خليفه46109

134اسماء رجب بدير محمد ابراهيم46110

136اسماء رضا احمد محمد منصور46111

130.5اسماء سامح السيد احمد عبدالمعطى46112

132.5اسماء محمد فتحى اسماعيل المليجى46113

138.5االء خالد السيد احمد محمد عبدالمعطى46114

137االء محمد حامد احمد الشريف46115

119الفت فوزى عبدهللا على عبدهللا46116

130امانى  رضا محمود حسن46117

127امل حماده بدير على محمد46118

139.5امنية السيد مندور غازى مندور46119

110اميره حسنى عبدالعزيز ابراهيم عمار46120

133.5انجى محمود محمد محمد الجوهرى46121

138ايمان بدران محمود حسن ابراهيم46122

138.5ايمان عادل عبدالغنى محمد محمد46123

132ايمان محمد عبدالحميد توفيق عمر46124

131ايناس محمد عبدالرؤف محمود خليفة46125

136.5ايه شعبان عبدالحميد محمد حسن46126

127ايه صابر عبدالغنى محمود  عبدالغنى46127

126ايه على عبدهللا محمد عبدهللا46128

130ايه محمود عبدالموجود عفيفى عبدالخالق46129

139تسنيم احمد عبدالعزيز ابراهيم دويدار46130

130حبيبة احمد طه على طه46131

139.5حبيبه طارق انور ابراهيم الصباغ46132

136حبيبه وحيد موسى محمد محمود الطنطاوى46133

102.5خلود محمد يونس احمد مصطفى46134

130.5دعاء محمود السيد احمد محمد عبدالمعطى46135

94.5دنيا رمضان عبدهللا بيومى الدسوقى46136

137ذينب حاتم احمد حسين مرسى46137

138راويه محمد عبدالحليم عبدالسميع السعداوى46138

132رحمة احمد على احمد العدوى46139

131.5رحمة عاصم محمد محمد على46140

139.5رحمة عبدالحميد بيومى عبدالحميد صقر46141

134رنا شعبان محمد حسن لولح46142

96روان سمير ابراهيم عبدالغنى سيد احمد46143

136روضة عبودة فريد عبدهللا متولى46144
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137سارة عبدالعظيم عبدالقادر عبدالعظيم محمود46145

134ساره محمد عبدالفتاح احمد الجوهرى46146

123سالى سليمان محمد يوسف محمد46147

129سعيده ضاحى عبدالفتاح ابراهيم احمد46148

123.5سهيلة احمد محمد محمد محمد الشرقاوى46149

130سومه احمد محمود عبداللطيف خليفه46150

128.5سوميه احمد عبدربه احمد عوض46151

133.5شروق رضا عبدالسميع السيد عبدالسميع46152

127شريفه محمود صادق احمد الجوهرى46153

119.5شهد رضا عبدالحليم عبدالحق محمود46154

108.5شيماء احمد محمد محمد سليمان46155

117شيماء السيد عبدربه ابراهيم على46156

116شيماء سامى سعيد فرج عبدالفتاح46157

116شيماء مطيع احمد عبدالعظيم ابراهيم46158

59عبير سعد محمد عبدالعال على46159

93فاطمة احمد عبدالغنى محمود عبدالغنى46160

110فاطمة صبحى ابراهيم عبدالغنى سيد احمد46161

136فاطمة محمد فتحى محمد حسن46162

128فايزة عاطف احمد سيد سليمان46163

97.5فرحه مسعد عبدالسميع السيد46164

124فلاير عادل احمد عبدالعظيم ابراهيم46165

119ماجدة خيرى ابراهيم محمد سليمان46166

138مريم شريف على مبروك شريف46167

136.5منه هللا ابوالنجا طلعت محمد احمد قنديل46168

113.5منه هللا سعيد محمود السيد عبدالعال46169

132.5منه وائل عصام عبدالعظيم عبدالسميع46170

92.5مها عبدهللا السيد يوسف المغازى46171

120نجالء صالح فتحى محمد حسن46172

122.5ندا عبدالسالم محمد عبدالسالم االزوك46173

107ندا محمد السعيد احمد المغازى46174

118نسمه ايمن سمير حسن تهامى46175

127نورا ايهاب الشحات محمد احمد46176

136نوران عالء احمد ابراهيم محمد سلطان46177

89نورهان الزاهى عبدالسميع احمد عامر46178

131.5هاجر احمد السعيد السيد برهام46179

117.5هاجر السيد عبدالسميع السيد عبدالسميع46180

128هاجر عبدالعزيز عبدالحليم عبدالحق46181

76هاجر محمد السعيد ابراهيم عمار46182
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99.5هاجر محمد سعد عبدالعال قابل46183

108.5هاجر محمد عبدالعزيز محمد عبداللطيف46184

128هاجر هانى حسن الزناتى ابراهيم46185

130.5هبه هيثم عطيه عبدالدايم حسن46186

135هدير عبداللطيف محمد طه الكومى46187

105هند احمد محمود محمد الشهبه46188

125ياسمين صالح محمود حسن ابرهيم46189

101.5احمد المهدى ابراهيم عبدالهادى46190

96احمد محمد احمد محمدالمغازى46191

103.5اسامة المليجى عبدالفتاح خاطرخاطر46192

83.5السعيد مسعود السيد غازى على46193

135.5السيد رضا محمد حامدبدير46194

120.5المعداوى نشات شوقى محمدحامد46195

121زياد عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن احمد46196

93سالم هانى سالم البيومى على46197

127سعد السيد حسن على ابراهيم الجزار46198

58.5عبدالرجمن حسن عبدالرحمن على على46199

121عبدالرحمن نشات مصطفى عبدالمنعم لولح46200

133عمرو وائل السيد عبدالدايم محمد46201

126.5فوزى الشحات فوزى قاسم يوسف46202

121.5كريم محمد احمد عبده46203

127مجدي احمد ياسين حامد46204

65محمد جالل صالح على المغازى46205

135محمد جميل يحى البيلى اسماعيل46206

103.5محمد عبدالرازق محمد حسن عبدالقوى46207

89محمد عبدالقوى حسنى عبدالقوى46208

101.5محمد عبدالقوى صالح عبدالقوى السيد46209

94.5محمد عبدالمجيد اسماعيل ابراهيم بخيت46210

131محمد على غريب عبدالرؤف46211

100محمد كمال صالح عبدالقوى السيد46212

121.5محمد ماهر يونس حامد بدير46213

106.5محمود محمد عبدالحميد متولى شحاته46214

117.5يوسف محمد سليمان عبدهللا داود46215

126يوسف منصور عبدالخالق رجب على46216

125.5اسراء حسنى السيد على ابراهيم46217

125.5اسراء عبدالباسط على محمود46218

98.5اسالم السيد محمد محمد46219

132.5اسماء حازم صديق السيدعبدالمجيد46220
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136اسماء خالد عبدالفتاح السيد مصطفى46221

118.5اسماء عاطف عبدالستار محمد ابراهيم46222

129اسماء وائل زكريا عبدالرؤوف محمد46223

135.5االء كحالوى عطا ابراهيم عبدالوهاب46224

125.5امانى حماده عبدالعظيم عبدالعال على46225

139ايات ابراهيم اسماعيل السعيدعياد46226

135.5اية ابراهيم السيد يوسف يوسف46227

106ايمان عبدالسالم محمد محمد46228

88.5ايه اسماعيل محمد اسماعيل بخيت46229

139.5بسمله محمود ذكريا بسيونى شندى46230

121.5حنين صالح عبدالعزيز صالح46231

129.5رحمة منصور احمد رضوان46232

139ريهام محمد محمد بسيونى احمد46233

136زينب السعيد يوسف حسن زناتى46234

133.5زينب محمد محمود احمد46235

136سماح عبدالغنى احمد محمد46236

128.5شروق رشوان جالل رشوان46237

137شهد شفيق جالل عبدالرحمن احمد46238

137شيماء محمد سعد السيد عبدالقوى لولح46239

106.5عائشة عبدالرحمن عبدالعظيم عبدالهادى السيد46240

127.5فاطمه خالد فتحى سيد احمد العسوى46241

133.5مريم ايمن محمد احمد46242

122.5مريم بكر بيومى على منصور46243

129.5مريم وائل السكرى عبدالخالق رجب46244

133منة رضا عادل رشوان46245

137.5منه هللا انس بكر على سالم46246

135مى السيد محمد السيد لولح46247

118.5نهى محمد السيد عبدالحفيظ احمد46248

133نور احمد محمد ابراهيم46249

135.5هاجر السيد عطيه محمدابراهيم46250

137ياسمين ابراهيم ابوشعيشع ابراهيم46251

128ابراهيم امير صالح خير هللا ابوزيد46252

135ابراهيم عبدالحافظ ابراهيم عبدهللا ابراهيم46253

137احمد اشرف عبدالعزيز على مصطفى46254

126احمد اشرف محمد عمرمحمد السعيد46255

118احمد السيد عبداللطيف محمد ابراهيم46256

133.5احمد السيد محمد عبدالرحمن46257

126.5احمد السيد موسي السعيد على46258
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135احمد ايهاب السيد محمدالسيد غريب46259

136احمد سعد حسين احمد كفافى46260

135احمد محمد جميل جمعه على البسيونى46261

134.5احمد محمود محمد احمد رجب46262

138احمد ناجى عبدالواحد محمد موسى46263

133.5احمد وائل على بديرالمرسى46264

121.5احمد يوسف محمد يوسف محمد سليمان46265

120.5اسماعيل سالمة عبدهللا محمد احمد46266

136.5السعيد احمد احمد على على46267

120.5السعيد مصطفى السعيد على متولى46268

123السيد ايمن السيد على السعيد عباده46269

121.5السيد خالد السيد المرسى محمد46270

139الشحات عبدالباقى محمد مصطفى محمد46271

134.5جمال عبدالناصر عبداللطيف الكيالني محمد46272

106.5حسام خالد محمد عبدالحفيظ محمد46273

132خالد انور سدات عطوه سالمه46274

116خالد علي يوسف علي يوسف46275

123.5ذكريا الشحات رمزى على احمد46276

121.5رائد محمد منير عبدالحميد متولى عقل46277

138رضا شاكر محمد المتولى شحاته خليل46278

113رضا شحاته السيد صالح عبدالوهاب46279

123.5رضا مجدى عبدالغنى طه عبدالعال46280

136شاكر عبدالناصر حلمى محمدعلى46281

124شهاب مجد الدين محمد ابراهيم شهاب الدين46282

82ضياء السيد محمد السيد عقيل46283

127.5طارق احمد عبدهللا محمود حسين46284

125.5طارق توفيق محمد يوسف ابراهيم46285

78.5عبدالحميد السيد عبدالحميد علي السيد جبر46286

86.5عبدالرحمن عمر عبدالرحمن عبدالفضيل عبدالرحمن46287

136عبدالرحمن محمد على البيلى46288

139عبدالعظيم السيد عبدالعظيم عيسي سالمه الجمل46289

115.5عبدهللا احمد عبدالحى احمد عبدالهادى46290

134.5عبدهللا احمد عبدالعزيز على46291

126.5عبدهللا اسامة ابراهيم عبدهللا ابراهيم46292

119عبدهللا جمال مصطفى عبدالفتاح مصطفى46293

116.5عبدهللا خالد عبدالرحمن عبدالفضيل عبدالرحمن46294

131عبدهللا محمد عبدهللا عمر بدر46295

129.5عبدهللا هانى محمد الباقى عبدالعزيز46296
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105عبدالمنعم رضا عبدالمنعم محمدسيد احمد46297

135عبدالمنعم محمود عبدالمعطى محمود هالل46298

133عبدالواحد جاد هللا عبدالواحد عبدالرحيم46299

123عبده رضا عبده السيد احمد الرفاعى46300

128علي المتولي عبدهللا المتولي محمد46301

77.5علي سعد ابراهيم محمد46302

109على شحاته على غالى عبدالحميد46303

132.5على عبدالعزيز احمد السيد على احمد46304

99على عبدالفتاح ابوالفتوح على غازى46305

130عماد محمد عبدالحميد عبدالفتاح مصطفى46306

134عمار احمد محمد احمد موسى46307

115.5عمرو احمد عبدالباري علي البسيونى46308

138.5عمرو خالد السيد على محمد على46309

82.5عمرو محمد على محمد محمد السعيد46310

50عوض عبدهللا عبدالعظيم عبدالحميد46311

136فاروق محمد سمير ابراهيم محمد البسيونى46312

136كريم احمد عبدهللا محمد عبدالهادى46313

131كريم احمد محمد الشناوي بدر46314

109كمال عبدالموجود ابوالفتوح حسن46315

131مجدى الشحات عبدالرحمن عبدالحميداحمد بدر46316

132.5محرم على محرم علي محمد46317

130.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوالعينين46318

132.5محمد احمد سامى فتح هللا46319

135محمد احمد لطفى طه المغازى46320

120.5محمد احمد محمود مصطفى محمد46321

129محمد اسامة السيد عبدالخالق  صبره46322

128محمد السيد عبداللطيف محمد ابراهيم46323

108.5محمد الشحات توفيق محمد مصطفى46324

132.5محمد بدر محمد عبدالحفيظ محمد مرعى46325

115محمد حلمى عبدالونيس السيد فرحات46326

131محمد حمادة عبدالواحد محمدابراهيم46327

134.5محمد رضا عبدالحميد متولي عقل46328

99.5محمد رضا محمد محمدعبدالرحيم46329

136.5محمد شريف رمضان عبدالباقى عبدالعزيز46330

124.5محمد عاطف محمد شريف غانم46331

134محمد عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز على46332

124.5محمد على المغازى عبدالمعطى46333

112.5محمد عويضه محمد المرسي عويضه46334
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80محمد محمد سيف الدين على سيف الدين46335

130.5محمد نبيل محمد ابراهيم  سالم46336

107.5محمد هاني محمد علي يوسف46337

134محمود احمد السيد الدمراوى يوسف46338

137محمود عاطف محمد شريف غانم46339

136محمود على بكر احمد رجب46340

129محمود عوض عبدالعظيم عبدالحميد عبدهللا46341

136.5محمود محمد فتحى محمد عبدالمجيد46342

129.5مصطفى ايمن مصطفى غالي عبدالحميد46343

135.5مصطفى محمد عبدالعال على الرفاعى46344

131.5وليد ايمن عبدالتواب ياسين احمد46345

130وليد مصطفى السيد عبدالغنى السيد46346

135يوسف عزيز عبدالواحد محمد موسى46347

134.5يوسف مصطفى زكريا ابراهيم46348

139ابتسام شريف محمد محمود احمد46349

128ابتسام عمرو احمد السعيد عبدالرحيم46350

130اسراء عكاشة السعيد عبادة على46351

135اسراء محمود محمد متولى السعدنى46352

138اسراء وجدى عبدهللا محمد  على46353

135اسراء يونس مختار يونس على عرفه46354

136.5اسالم مصطفى عبدالحليم العيسوى كفافى46355

136اسماء اشرف مصباح عبدالخالق محمد46356

135اسماء محمد انور الرفاعى البرى46357

139.5اسماء يوسف محمد يوسف محمد مرعى46358

139اشواق السيد عبدالرحمن عبدالحميد احمد بدر46359

133.5الشيماء محروس محمد السيد احمد رحيم46360

139.5امانى منصف على محمد مصطفى46361

132.5امل اسماعيل عبدهللا محمد احمد46362

134امل المتولى صالح الغريب المتولى46363

133امل حماده عبدالجواد محمد شرف الدين46364

133.5امل محمد معوض سالمه على قاسم46365

138.5امنيه رضا محمود الشناوى بدر46366

134.5اميرة اشرف مصباح عبدالخالق  محمد46367

139اميرة سالم محى الدين محمد  محرم46368

131اية الشحات عبدالمقصود على  مصطفى46369

133.5اية صالح محمد غريب متولى46370

139ايمان السيد عباس السيد حسن46371

135.5ايمان الشحات عبدالرحمن عبدالفضيل عبدالرحمن46372
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135.5ايمان عبدالفتاح عثمان عبدالفتاح محمد46373

138.5ايمان على عبدالونيس احمد على46374

137.5ايمان محمد محمد احمد حسام الدين46375

138ايناس سامح عبدالعليم عبدالعاطى عبدالعزيز46376

134ايه سعد احمد على مصطفى شحاته46377

138ايه مجدى السيد على مصطفى البسيونى46378

137ايه محمد عبداللطيف الكيالنى محمد46379

139.5بسمله عاطف محمد شريف غانم46380

139.5بسمه عاطف محمد شريف غانم46381

137تقوى رضا ابوالعنين محمد46382

139حبيبة احمد محمد احمد موسى46383

134حبيبه ايمن محمد علي محمد شامه46384

129.5حسناء مصطفى حسن ابراهيم محمد46385

137.5دنيا محمد راغب بسه46386

132.5دينا فتحى جمعة ابراهيم  السيد زلط46387

135دينا محمد احمد عبادة  على46388

134.5رانيا هشام محمد عبدالحافظ محمد46389

132.5رباب يوسف الياس عبدالفتاح بدر46390

132رحمة ابراهيم صالح خير هللا ابوزيد46391

139.5رحمه رضا محمد المتولى شحاته46392

136.5رشا مجدى عبدالبارى حسن يوسف46393

132.5روميساء ايهاب عبدالعزيز علي يوسف46394

138ريحان ابراهيم محمد ابوالفتوح الصاوى46395

124سارة احمد سيف الدين على سيف الدين46396

134سارة احمد محمد احمد  حمودة46397

135.5سالى محمد عبدالعزيز محمد البيلى صالح46398

138.5سلمى محمد احمد محمد مصطفى46399

135سمر رضا عبدالمطلب محمد مصطفى46400

124.5سميره جميل محمد ابوزيد46401

137سناء محمد السيد جمعه  احمد46402

138.5سوزان ماهر رافت عبدالجواد محمد46403

137.5شهد احمد فرج احمد عبدالحليم46404

138.5شهد السيد بدران بدير المرسى46405

135شهد جمعه احمد الشربيني احمد46406

137شهد كامل عبدالرزاق ابوالفتوح46407

136.5شهد هشام ابراهيم محمد مسعود46408

138.5شهد ياسر راشد راشد منصور46409

98.5عزة يوسف شريف محمد  شريف46410
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137.5عزه طارق احمد عبدالقادرابراهيم46411

138.5عطاء شحاته عطا محمد عبدالفتاح46412

131فاطمة ايمن محمد علي محمد شامه46413

136فايزه احمد عبدالجواد ابوزيد46414

131.5فتحيه على محمد سيد احمد رحيم46415

139ماجدة احمد فهيم محمد عبدالعزيز46416

135.5مريم محمد ابراهيم عبدالواحد ابراهيم46417

139مريم محمد اليمانى الحسنين46418

127منه السيد عبدالحميد يوسف محمد46419

139.5منه نبيل محمود محمود احمد46420

140نادية احمد سمير عبدالحليم ابوزيد46421

129نجوى احمد ابراهيم احمد46422

139ندا البسيونى احمد عبدالقادرابراهيم46423

138ندى سامى احمد السعيد عبدالرحيم46424

137ندى شعبان البسيونى ابوالمعاطى البسيونى46425

139ندى عاصم عبدالقادر المرسى46426

134.5نواره وليد على على عبدالغنى اسماعيل46427

134.5نورهان وليد على على عبدالغنى اسماعيل46428

133.5هدى محمد جبر محمد46429

119هدير عابد احمد حسنين احمد46430

127وفاء ابوغنام سمير محمود السيد46431

124.5يارا محمد ابراهيم عبدالواحد ابراهيم46432

108ابراهيم رضا محمد علي46433

138احمد ابراهيم السيد محي الدين46434

112.5احمد السعيد محمد السعيد موافي هجام46435

89احمد السيد محمود متولي46436

122.5احمد الغريب ابوالوفا برهام46437

116احمد الغريب محمد ابراهيم46438

135.5احمد سعد الغريب االمام46439

136.5احمد سعيد عطا السيد46440

80احمد صابر البيومى جمعه46441

131.5احمد عادل محمد محمد46442

52.5احمد عوض خالد محمد46443

125.5احمد محمد عبداللطيف السيد الشامى46444

105.5احمد وليد مصباح محمد46445

118.5ادهم علي مخيمر عبدالعزيز46446

91السيد محمد احمد عيسي46447

117.5السيد مصطفي علي خليفة46448
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128.5باسم بركات مصباح بركات46449

117.5رفيق احمد احمد العراقي46450

130.5طاهر محمد عبدالسميع السيد محمد46451

134عبدالجليل محمد جمعه حسن عبدالرحيم46452

131.5عبدالرحمن سعد الغريب محمد46453

134.5عبدالرحمن سمير محمد احمد46454

113.5عبدالعزيز عبدالرازق اسماعيل خالد46455

123عالء عبدالعاطى صالح عبدالعاطى السيد46456

135عالء وليد عاطف عبدهللا46457

134علي زينهم مبروك علي عبدالرحمن46458

61.5على فتحى محمد على46459

130.5عمر شعبان يوسف السيد عوض هللا46460

131كريم احمد محمد احمد46461

116كريم مجدي فتحي محمد46462

122محمد ابراهيم علي محمد46463

125.5محمد انيس عبدالمعطي سعيد46464

96محمد بشير عثمان يوسف46465

128محمد خالد السيد متولي46466

121.5محمد خليل بدر محمد حامد46467

120.5محمد سامى عيد مجاهد46468

132.5محمد عبدالفتاح عبدالسالم محمد46469

123.5محمد عبدالهادي عبدالجيد محمد46470

124.5محمد فرحات عوض محمد46471

109محمد فكرى عبدالعال محمد بدوى46472

126محمد مصطفي عبدالهادي ااحمد46473

136.5محمد ناصر سعد عبدالرحمن46474

136محمد وليد مختار ابراهيم46475

112.5محمود الغريب ابوالوفا برهام46476

135مصطفى عبدهللا سعيد عطا السيد46477

104مصطفي كامل عباس محمد46478

132ناصر عبدالجليل جمعه حسن عبدالرحيم46479

105.5يوسف محروس جابر الشناوى46480

132.5اسراء احمد محمد مطر46481

131اسماء ابراهيم السيد احمد46482

125.5اسماء احمد محمد عوض46483

133.5اسماء اشرف ربيع السعيد46484

129اسماء السيد راشد السيد46485

138اسماء سيد ثابت مصطفي46486
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133.5االء السيد سليمان محمد46487

138الشيماء فايز محمد شبانة46488

137امال ايهاب عبدالستار االمام محمد46489

135اميرة حمادة محمد زين الدين46490

138.5ايمان اسامة رفعت رمضان46491

135.5ايمان مختار محمد محمد46492

128.5ايه فيصل حسن احمد46493

133ايه مختار محمد محمد46494

133.5بسمله سالم ابوالمعاطي رياض46495

137.5بسنت السيد احمد محمد46496

129.5بسنت عادل محمد عبدالفتاح46497

139.5تسنيم الخطيب محمد ابراهيم46498

139تغريد جمال محروس على46499

85.5حسناء علي نصر علي محمد46500

109.5حنان علي عبدهللا عبدالجيد46501

133خلود عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب46502

137.5دعاء جمال حسن االمام46503

138.5دنيا عثمان عثمان العراقي46504

111.5دنيا فريد محمد علي46505

135.5دنيا وليد عبدالمقصود فرحات46506

136رنا حماده السيد علي46507

134.5روان ابراهيم محمد ابراهيم46508

137ريم عباس ابراهيم عباس46509

55.5زينب مجدي محمد محمد46510

133سميره احمد محمد حسن46511

127.5شهد اشرف مصطفى متولى46512

132.5شهد حموده المعداوي محمد46513

112.5شهد شعبان مصباح ملطاش46514

82.5شيرين عبوده يونس خليل46515

48علياء الشحات عبدالحميد احمد46516

139.5فاطمة احمد محمد احمد46517

139فاطمة عبدالسالم رزق عبدالسالم46518

96كاميليا السيد عبدالسميع المعداوي46519

139.5لبني طارق مصطفي علي46520

139مروه خالد عبدالفتاح السيد46521

133.5مريم السيد جعفرعبدالعظيم عيسي46522

86.5ملك حمدي مصباح ملطاش46523

111.5ملك عاطف عبدالعاطي محمود46524
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96منار مخلص توفيق عبدالمجيد سعيد46525

125منال احمد عبدالغفار خليفه46526

134.5منة هللا محمد راضي عبدالحميد46527

123.5منه هللا احمد حسن عباس46528

139.5منه مجدي عبدالنبي خليفه46529

135.5نجالء عطية السيد محمد46530

120نجالء فتحي عبدالمقصود جويلي46531

119.5نجوي اشرف جميل السعيد46532

122نوال يوسف محمد محمد46533

135نورهان انور احمد المرسى46534

139نورهان هانى عيد فودة46535

137هاجر عوض محمد عوض46536

138.5هبه عبدالفتاح عثمان عبدالفتاح46537

117هدى السيد عبدهللا عمر46538

139هدي حمدي الزاهي احمد46539

122هدير محمود صابر المتولى النجار46540

134والء وحيد عبدالحافظ محمد46541

136.5يارا اشرف عبدالنبى على46542

135يارا حمدي عبدالمقصود توفيق46543

137ياسمين عبدالحميد السيد مطر46544

136.5ياسمين عبدهللا سعيد عطا السيد46545

139ياسمين فوزي محمد احمد46546

118احالم عاطف على محمد46547

106.5احالم وائل سعد بدير اسماعيل46548

129.5اسراء المعداوى هاشم بيومى بدر46549

130اسماء اشرف عبدالوهاب محمد جادو46550

133اسماء صبرى عبدهللا محمد البسطويسى46551

130.5اسماء عبدالبديع عبدالفتاح البرعى  العشرى46552

134اسماء محمد علي محمد ابوالفرج46553

138االء احمد ابوشعيشع محمد ابوشعيشع46554

135.5االء محمد عبدهللا محمد يوسف46555

131الشيماء جمال عبدالحميد السعيد46556

120.5امانى ايمن يوسف عبدالعال الرفاعى46557

120.5امنيه عباس السيد عباس الشحات46558

136اميره صابر نبيل صابر محمد46559

137ايناس عبدهللا محمد محمد عبدهللا46560

98ايه محمد سليمان عبدالمجيد نصار46561

138بسنت احمد فهمى عبدالعزيزمحمد غنيم جعفر46562
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137بسنت سعد محمود البندارى محمد46563

86.5تغريد معتز عبدالحميد مختار ابراهيم46564

137.5جيهان هشام فؤاد مصطفي عياد46565

136دنيا حسن على حسن متولى46566

138دنيا عادل السعيد محمد السعيد46567

135دينا محمد السعيد فراج محمد46568

98راندا عماد فؤاد ابوالنجا حسن46569

130رانيا السيد السباعي مجاهد الحناوى46570

129.5رشا رامي عبدهللا المرسي عطيه46571

133.5روان محمد ابراهيم على محمد غازى46572

132روضه محمد محمود متولى الخمام46573

122زينب عرفات محمد صالح السيد هارون46574

126زينب محمد السيد على السيد46575

122ساره وليد الدسوقي رجب عمر46576

136سما رضا فوزى محمد الدقن46577

136سماح سامى زكى ابراهيم السيد اسماعيل46578

136سماح عادل احمد السعيد مراد46579

127سمر احمد سيد احمد رمضان احمد46580

135.5سميه حسن عبدالفتاح محمد عبدهللا46581

126شفيقه على محمد على الحفناوى46582

126.5شهد ابراهيم احمد عبدالعاطى قاسم46583

131صباح احمد عبدالمجيد على حسين46584

104صباح الزاهى عبدالجواد على46585

138عايده على على ابراهيم حسن46586

44عزيزة مصطفى محمد على عبدالحميد46587

137عفاف اسامه سعد عبدالسالم ابوالغيط46588

134.5فاطمة المعداوي حسن فتوح محمد46589

125فاطمة جاسر ناجي محمود موسى46590

130.5فاطمه السيد كمال عبدالحى البسطويسى46591

135فاطمه جالل حسين البسطويسى موسى46592

138فاطمه حسونه عبدالفتاح ابراهيم46593

92فاطمه رضا السيد محمود سرور46594

118.5فتحيه السعيد السيد السعيد صقر46595

132ماريه محمد ابوالمعاطي رياض ابوالمعاطي46596

133مروة احمد حسن محمود ابوزيد46597

132.5مريم المعداوي جمعه عطوة قدره46598

133مريم محمد موسى البيلي ابراهيم46599

136.5ملك عاطف على ابوالفرج46600



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1209

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

100.5منه هللا حسن على محمد المرسى46601

139.5مى ماهر احمد محمد عطيه46602

137ناهد على ابراهيم على محمد غادزى46603

139.5ندا صبحى فتحى السيد ابوالفتوح46604

137.5ندى السيد اسماعيل محمد ابراهيم46605

139.5نسمة حمودة سعد الغالي محمد46606

118.5نيرة السيد الجوهرى السيد الششتاوى46607

135.5هاجر ابراهيم احمد السيد حامد46608

127.5هايدى محمد محمد اسماعيل الجبرونى46609

138هدي يوسف محمد ابراهيم46610

137هنا محمد حسن سيد احمد حسن46611

131هنا موسي عزت موسي وهبه46612

139.5يارا وائل عبدالفتاح متولي مغازى46613

135.5ياسمين الشحات حسن محمد عبدهللا46614

129ابراهيم اشرف ابراهيم ابراهيم الكرداوي46615

133.5احمد اسعد شحاتة علي شحاته46616

131.5احمد امجد جالل االمام التراوى46617

138.5احمد طاهر قطب محمد احمد عوده46618

137احمد عاطف محمد عبدالحميد بدوى46619

136احمد محمد مغازي خليفة بسطويسي46620

122احمد محمود احمد كمال محمود عبدالرحيم46621

133اسامه ابراهيم السيد الغريب محجوب46622

133اسامه عالء السيد محمد الصاوى46623

129.5اسالم محمد عبدالفتاح بدير عبدالفتاح46624

126السعيد عهد السعيد السيد البسطويسى خليفة46625

122السيد عبدالعليم محمد صادق عبدالعليم شادى46626

131ايمن رضا عبدالعظيم عبدهللا ابراهيم46627

48.5ايهاب توفيق عبدالنبي توفيق46628

139.5حسن سامح السيد على شيحه46629

113حمدى السعيد على السيد احمد البسيونى46630

129.5شادى عزيز السعيد السيد البسطويسى46631

134عبدالعظيم محمد عبدالفتاح عبدالخالق46632

132.5عبدهللا حماده عطيه عبدهللا46633

132علي محمود علي محمد ابوالفرج46634

126.5عمر ابوالحسن عبدهللا حشاد46635

132عمر عصام بركات احمد سيد احمد46636

137كريم عبدالهادى السعيد عبدالجواد46637

134.5كريم محمد الدسوقى حسن ابوالعنين46638
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77كريم محمد طلعت السيد احمد سالمه46639

134.5مؤمن احمد ربيع عبدهللا محمد حواش46640

136مجدى احمد محمد سيد احمد القصير46641

101محمد اسماعيل الدسوقى محمد الدسوقى46642

132.5محمد اشرف محمد صادق محمد46643

118محمد انور ذكرى علي محمد شعيشع46644

134محمد توفيق عبدالفتاح فؤاد عبدالفتاح46645

132.5محمد عبدالسالم محمد محمد صقر46646

127.5محمد عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح46647

131محمد عزت رزق عبدالعال عبدالدايم46648

114.5محمد فتحى عبدالفتاح حامد السيد46649

132محمد ياسر المحمدى محمد فراج46650

135محمود ايمن احمد ابراهيم مصطفى46651

136محمود عبدالفتاح محمود محمد عتمان46652

128مصطفى رضا فتحى مصطفى حسن46653

133مصعب على عبدالعزيز على وفا46654

134يوسف نجم كمال رزق السيد نجم46655

135اسراء مختار ابراهيم محمد شعير46656

124.5االء مختار ابراهيم محمد شعير46657

137اميره حسن السيد محمد البدوى على46658

130اميره عطوه عبدالفتاح محمد عتمان46659

125اميره عالء بسطويسى السيد بالط46660

137امينه عصام ابرهيم سيد احمد جوده46661

135ايمان على محمد حسين على46662

132.5ايه جمال حلمى المصلحى عبدالمقصود46663

131.5ايه محمد محمد محمد الناغى46664

132براءه عادل عبدالهادى راشد46665

136.5بسمله فريد مصطفى احمد سيد احمد46666

136.5تسنيم محمد محمود حافظ يونس46667

136ثريا توفيق على محمد على46668

130.5حبيبه المهدى محمود ابراهيم46669

125حفصه محمد المعداوى محمد قدره46670

131.5حنين عبدالحليم حسن ابوالعز سعيد46671

138.5حنين علي السيد محمد ابراهيم46672

134.5حنين هيثم جالل عبدالبديع مصطفى46673

135حنين وحيد البيومى امبابى شحاته46674

138خلود شريف عبدالمنعم محمود حسانين46675

139ذكاء عبدالبديع محمد محمود البلتاجى46676
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122.5رنا احمد محمد السيد ابراهيم46677

134.5روان السعيد محمد عطوه احمد46678

130.5روان عبدالستار موسى يونس ابراهيم46679

134شروق احمد محمد فوده محمد46680

135.5شروق ماهر محمد توفيق حسن46681

127.5شرين حاتم الشحات محمد الكرداوى46682

134شهد محمود عبدالعظيم محمد الشناوى46683

123شيماء رضا حجازى محمود على46684

128.5شيماء سمير ابوالعنين عباس جعفر46685

128.5فاطمه ابراهيم احمد ابراهيم احمد46686

118فاطمه الزهراء محمد عبدالباري السيد اسماعيل46687

136لبنى فريد محمود محمد عتمان46688

132.5مروه محمد البسطويسى محمد البسطويسى46689

130.5مريم على محمد صادق عبدالعليم شادى46690

137منى ياسر عرفات السيد46691

131ميرنا حسين عبدهللا حسين احمد46692

129ناديه عاطف احمد سالم التالوى46693

137.5نور مهاب عبدالمطلب محمد عبدالمطلب46694

134هدى اسماعيل عوض عبدالعزيز السيد46695

133ياسمين حاتم حامد احمد عياد46696

124ياسمين طاهراحمد عمر احمد شيحه46697

138.5ياسمين مصطفى محمد محمد السيد46698

128.5ياسمين منير البسويسى محمد بالط46699

132ابراهيم خالد ابراهيم عبدالفتاح البنا46700

138احمد هانى ابراهيم يوسف البغدادي46701

90.5اشرف متولى متولى عبدالعزيز المتولي46702

134السيد علي السيد الدرديري علي46703

137على شريف على حسن الشافعي46704

134.5محمد السيد محمد جمعه حبيب46705

53.5مصطفى بسطويسى محمود عيد سليمان46706

132معاذ شوقي غانم احمد سراج الدين46707

131.5نعيم شحته محمود شحته المتولي46708

134.5يحي محمد زكريا الصاوي الصاوي46709

125فايزه فؤاد محمد على اسماعيل46710

127ياسمين رضا فتحي السيد السيد البنا46711

133.5ياسمين محمود محمد هاشم ابراهيم46712

100.5احمد الرفاعى السيد محمد عبدالعزيز46713

111احمد فتحى محمد عبدالخالق شرف46714
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91.5احمد فضل عباس محمد الدهمشى46715

57حسام حسن عبدالحميد عبدهللا محمد46716

65رضا محمد عبدالمهدى محمد على46717

123.5عبدالرحمن مسعد عبدالمولى على غازى46718

112على وليد محمد احمد46719

122.5محمد جمال متولي محمد السيد46720

89محمد رضا رشاد محمد محمود46721

116محمد عبدالحكيم عبدالراضى ابوالمجد46722

85محمد عبدالستار محمد على خليل46723

74محمد محسن مخيمر على بدوى46724

105.5محمد يسرى محمد محمود عبدالمقصود46725

117محمود كمال محمد الشحات السيد احمد46726

122.5اسراء عبدالستار محمد على خليل46727

113ايمان احمد عبدالجيد عبدالرازق محمد46728

117.5حسناء محمد محمد السيدبدر46729

84.5خضره السيد محمد عبدالعزيز46730

117.5روان عبدالحليم عبدهللا عبدالغفار بالل46731

94سناء صبحي السيد غازى على46732

106شيماء عادل عباس محمد الدهمشى46733

102عزه طلبه احمد على احمد46734

86عفاف جمعة احمد ابراهيم الدهمشى46735

103مريم الخطيب سيد احمد ابوزيدحسن46736

83منه حسن عبدالحميد عبدهللا محمد46737

117.5ناريمان عبدالمنعم محمد حسنين محمد46738

111.5وردة عبدالقادر مجدى المغازى خليل46739

135.5ابراهيم محمد على الششتاوى46740

132.5احمد االمام السيد محمد البسطويسى الوهاب46741

127احمد امجد فهمي احمد جالل46742

121.5احمد بالل غازي عباس المرسي غازي46743

135احمد حمدى ابراهيم ابراهيم46744

122احمد رضا عبدالحكيم ابوالفتوح احمد46745

91احمد رضا عبدالفتاح محمد الجناينى46746

85احمد سامح عبدالستار احمد حامد46747

95احمد عادل عبدالعزيز محمد شحاته46748

132احمد عادل محمد فرج46749

124.5احمد عبدالعزيز المرسى عبدالعزيز46750

132.5احمد عنتر محروس على46751

58احمد فضلون عبداللطيف حمودة حسين46752
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136احمد فهمي عبدالنبي فهمي زايد46753

86.5احمد كرم محمد احمد المغربى46754

130احمد محمد ابراهيم احمد البيلى46755

135.5احمد نبيل السيد علي عبدهللا46756

134ادهم معتز حسن محمد وهبه46757

131.5اسالم عبدالناصر السيد على46758

126.5اشرف محمد احمد محمد الغنيمى46759

132.5اكرامى عبدالقادر صالح عبدالقادرشعيشع46760

97السيد زكريا الشافعى محمد الحداد46761

133بدر ابراهيم سراج الدين46762

131بهاء جميل حامد بدير على46763

134جمال االمام السيد محمد البسطويسى خليفة46764

102.5جمعه السعيد جمعه حسين زياده46765

121حامد حمدى حامد حسن على46766

115حسن المعداوي حسن فتوح محمد46767

85حسن رافت طلبة ابوالمعاطى الدراس46768

138حسن صبحى ابراهيم امين46769

116.5ذكي علي ذكي الغريب سالم46770

98.5رائد هانى سيف عبدالسالم46771

118.5رامز رضا ابراهيم محمد الهادى46772

132زياد محمد القناوى محمد الميمى46773

130.5سامى احمد ذكى ابراهيم السيد46774

113سامى رجائى محمد مبارك نجم46775

124سعيد على السعيد عبدالجواد46776

127.5سلمان حمدى على على المعداوى46777

68سمير احمد محمد محمد الشامى46778

114.5سمير اشرف وجيه السيد البسطويسى عشرين46779

119شريف حاتم احمد يوسف46780

76عبدالباري رجب عبدالفتاح محمد46781

135عبدالتواب جمال عبدالتواب ابراهيم سالم46782

94عبدالرحمن البسيونى احمد محمد46783

124.5عبدالرحمن خالد السيد اسماعيل ابوغنام46784

63.5على احمد محمد محمد الشامى46785

130على محسن نصر السيد46786

134.5عمر سامح عبدالهادى طه راشد46787

122عمرو عالء عبدالعزيز عباهلل46788

86فؤاد عبدالفتاح فؤاد على الحسانين46789

132.5فارس احمد محمد السباعي46790
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134فارس حسام علي محمود منتصر46791

121كرم السعيد عبدالعزيز سليمان46792

118.5مجدى ايمن ابراهيم مصطفى ابوزيد46793

124محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابوالعنين46794

133محمد اسماعيل يس محمد عطيه46795

128.5محمد حمدي شبل صديق46796

139محمد خالد عبدالفتاح الغريب عبدالفتاح46797

136.5محمد خالد فتحى السيد حسانين46798

111محمد رضا عبدالفتاح على46799

126محمد علي محمد علي46800

124.5محمد علي مروان علي46801

109.5محمد عمر محمد عبداللطيف حسن46802

123.5محمد فرج ابراهيم فرج السودانى46803

69محمد كارم خميس ابراهيم ابوزيد46804

118.5محمد محمود بيومي جمعه خميس46805

130.5محمد مدحت يوسف احمد46806

65.5محمد هشام عبدالغفار السعيد محمد46807

64محمد وليد نبيه محمد ابراهيم46808

112محمود السيد عبدالحليم عبده46809

131.5محمود عبدالموجود زكريا الشربيني46810

113.5محمود محمد الدياسطى احمد46811

132معاذ شريف يحي السيد46812

134.5معاذ ياسر عبدالفتاح عبدالغفار46813

90.5ناصر كريم شحاته محمود على شحاتة46814

117هانى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح السيد46815

104.5وجيه السيد احمد السيد46816

134.5وجيه سمير وجيه السييد بسطويسى46817

127ياسر عبدالهادى عرفات السيد ابراهيم46818

130.5احمد ابراهيم محمود محمد بخيت46819

99.5احمد السيد مصلحى السيد مصلحى46820

92احمد عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز عبدالسالم46821

59اسالم ربيع حسن عبدالفتاح مرجان46822

89السيد محمود السيد محمود الطمبولى46823

92.5اياد احمد عامر مصطفى احمد46824

27باسم سمير احمد ابراهيم راشد46825

130عبدهللا ابراهيم مصطفى ابراهيم الحفناوى46826

103.5على عبدهللا على شحاته محمد46827

97عمر الشحات محمد مصطفى الحبيبى46828
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64عمرو مجدى نصر عبدالسالم الغلبان46829

127عمرو مصطفى احمد احمد البهنسى46830

98فارس الرملى فتوح ابراهيم الشيخ46831

111فاروق محمد فاروق عبدالفتاح بدر46832

130فتحى عبدالعليم محمد نصر ابوالعنين46833

83محمد جمال عبدالفتاح محمد على عيد46834

124محمد حامد محمود حامد محمود غازي46835

81محمد شبل ابراهيم شبل المكاوى46836

104محمد صالح سعد عبدالعال عريضه46837

137محمد عبدالوهاب صالح عبدالوهاب عبدالحى46838

69محمد مصطفى عامر مصطفى احمد46839

138.5محمود ابراهيم اسماعيل يوسف ابراهيم46840

83.5نصر عصام محمد محمود توفيق46841

137.5هانى ابراهيم شاكر ابراهيم توفيق46842

48يوسف محمد شعبان عبدالغنى المرسى46843

139.5امينة عالء الدين على عبدالصمد ابراهيم46844

117.5انجى محمد السيد خاطر السيد46845

118ايمان رضا ابراهيم عبدهللا عبدالحافظ46846

130بسمه محمد عبدالفتاح محمد على عيد46847

127.5حنين غريب السعيد غريب عبدالفتاح46848

57.5دنيا اسماعيل الدسوقى السيد على46849

133رنا السيد عبدالعزيز عبدالعاطى46850

96.5ريم وحيد نصر احمد السليط46851

133ريهام السيد على السيد على شحاته46852

106سهيله عبدهللا على شحاته محمد46853

128سوسو عطا سعد عبدالحليم قوطه46854

125شهد متولى عبدالحكيم عبدالعزيز46855

125فاطمه محمد احمد البسيوني احمد46856

120مروه صابر فتحى محمد عبدربه46857

131مريم خيرى محمد محمود العشماوى46858

128.5منة هللا حسنى احمد عبدربه غالى46859

0مى ادهم فؤاد محمد مندور46860

128.5نور وجيه عبدالموجود مرسى محمد46861

108نورا رضا ابوالمعاطى عبدهللا عبدالحا46862

72هاجر ابراهيم احمد البسيوني احمد46863

94هدى محمد نصر عبدالسالم موسى46864

97احمد بديع محمد عبداللطيف46865

100احمد حماده رمضان نوار46866
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115.5احمد عبدالحليم عبدالعليم عبدالرحيم46867

125.5احمد محمد عبدالجواد محمد46868

128احمد محمد محمد ابراهيم46869

105.5ادهم محمد محمد الطنطاوي46870

65.5اسالم مسعد السيد يوسف46871

134.5السعيد مصطفى السعيد ابراهيم المرسي46872

108.5السيد محمد ابراهيم المهدي46873

123.5انس تامر عطاهللا عبدالجواد46874

104.5حمدي محمد السعودي عبدالهادي46875

108.5حمدين رشاد عبدالجليل نوفل46876

70.5رضا محمد محمد الشوربجي46877

122.5شادي عماد عبدالجواد عوض هللا46878

88شاكر عاطف جميل ابراهيم46879

74.5شريف حسام فتحي محمد46880

131عبدالحميد عبدالناصر عبدالحميد السيد46881

82.5عبدالرحمن ابراهيم محمد ابراهيم46882

108عبدالرحمن علي محمد الزيني46883

126عمر على المرسى رمضان اسماعيل46884

132عمرو خالد السيد ابراهيم المرسي46885

119.5فارس عبدهللا عبدالمولى عبدهللا46886

129محمد سامي عبدالجواد محمد46887

74.5محمد عامر محمد امام ابراهيم46888

106.5محمد عبدالفتاح عوض هللا بسيوني46889

126.5محمد يحيى السيد علي46890

85.5محمد يسري عثمان السيد46891

127محمود احمد عبدالفتاح ابراهيم46892

97.5محمود محي انور عبدالجواد46893

110.5مصطفى رضا الشربيني توفيق46894

130.5مصطفى رمضان مختار غازي46895

101مصطفى عالء كمال الدين مصطفى46896

73مصطفى محمد السيد محمد46897

110ياسر عادل محمد العجمي46898

110.5ياسر محمد حلمي اسماعيل46899

117ياسين البحراوي ياسين ابوالحسن46900

114يوسف ابراهيم ابراهيم مصطفى46901

109يوسف حمدي حسنين متولي46902

135اسراء احمد محمد محمود46903

128.5اسالم عبدالمنعم احمد احمد46904
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132اسماء علي محمد علي46905

133السيدة صالح عبدالستار البسيوني46906

130.5اية رضا محمد السيد46907

119بثينه احمد عبدهللا احمد46908

104بسمة محمد احمد احمد46909

101حسناء خالد ابوشعيشع ابوشعيشع46910

131.5حنان السعيد ابوالعنين عبدالحي46911

110.5حنان محمد ابراهيم سعيد46912

47حنان مصطفى محمد السيد46913

129خديجة محمد ابراهيم محمد46914

107.5خلود رضا رجب ابراهيم46915

135.5خلود رضا طه محمود محمد46916

127.5داليا احمد حسنين متولي46917

126.5داليا محمد احمد عبدالحافظ46918

127.5دنيا مصباح سعد مصباح46919

123رنا سامح سمير عبدالباري46920

127رنا محمد االباصيري عبدالغني46921

121.5روان رشاد المحمدي مصطفي حسن46922

135.5روان عادل عبدالستار البسيوني46923

131.5سينا حماده احمد مصطفى46924

135شمس عبدالناصر عبدالحميد السيد46925

130.5شوق هاني عبدالمنعم محمد46926

98شيماء السيد محمد احمد46927

122.5عزة حسني ابراهيم عبدالرازق46928

130.5علياء السيد فضل هللا السيد46929

133.5فاطمة الزهراء رافت عبدالمنعم ابراهيم46930

118.5قمر عطوة محمد عبداللطيف46931

134لبنى عبدالعزيز الدمرداش محمد46932

61لمياء عطية فتحي محمد46933

119مروة انور محمد عبداللطيف46934

129مريم ابوالفتوح اسماعيل رمضان46935

90مريم احمد عباس مصطفى46936

139مريم محمد ابراهيم عبدالرازق46937

133منار احمد محمد عبدالجليل46938

133.5منار طلبة احمد يوسف46939

136منال محمد صادق ابراهيم46940

125.5ندا اشرف ذكريا عبدالرحمن46941

128ندا سامي سمير عبدالباري46942
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125.5ندا مصباح محمد سويفي46943

133.5نورا اشرف محمد عبدالرازق46944

136.5نورا المرسي عبدالفتاح ابراهيم46945

123نورا وليد محمود محمد46946

133نوران سامي عبدهللا شبكة46947

139نورهان نادر عبدهللا حمزة46948

109هاجر رمضان معوض عبدالجليل46949

133هاجر مبروك عبدالنبي السيد46950

135.5هبة هللا تامر عبدالمنعم ابراهيم46951

134ابراهيم السيد علي ابراهيم مرسى على46952

91.5احمد احمد فتح هللا محمد عيسى46953

84احمد حمدي علي محمد متولى46954

118احمد وليد عاطف عثمان احمد46955

65.5ادهم ابوالمجد احمد ابوالمجد46956

112.5اسامه مؤمن السيد محمد فرغلى46957

121.5اسالم محمد رمضان علي46958

133عبدالحي رضا عبدالحي السيد محمد قلقل46959

113.5عبدهللا عادل عبدهللا حسن محمد صالح46960

110عبدالناصر ابراهيم ابراهيم السيد على بدر46961

85علي صبري عوض حسن سيد احمد46962

109عمر فكري شوقي السيد غازى46963

109فايز ابراهيم لطفي الشربيني46964

123فتحي ناصر فتحي حامد احمد46965

101محمد خميس عبدالعاطي حامد المرسى46966

116محمد رضا احمد بدير نوارج46967

96محمد رضا بسيوني محمد احمد46968

99محمد رمضان السعيد عبدالعزيز ابوالعطا46969

96محمد شاكر محمد احمد صالح46970

99.5محمد عادل احمد ابراهيم البنا46971

106محمد عصام جمعة المغازى مبروك46972

110محمد غازي محمد غازي محمد46973

88محمد محمود محمد بدير مصطفى46974

100محمود زكريا عبدالمعبود عبدالحليم جاد46975

107مصطفي احمد المحمدي مصطفى46976

136.5اسراء حمدي محمد احمد صالح46977

108.5اسراء ماهر عبدالرحمن النبيومي عيسى46978

99االء عوض السيد المتولي عبدالرازق46979

121اماني ابراهيم محمد ابراهيم السيد46980
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124ايمان عصام كمال الدين مصطفى46981

112ايه ايمن ابراهيم ابراهيم البطشه46982

88بسمه احمد عبدالمحسن محمد البيلى46983

90بسنت احمد عبدالباري عطوه46984

137حبيبه السيد علي الطحاوي46985

92دعاء ابوالعنين علي محمد متولى46986

115دينا حماده عيد موسى46987

97.5دينا هاني عطيه عبدالرحمن بيومى46988

123.5رانيا زغلول متولي زغلول متولى46989

102.5رحمه طارق السيد محمد احمد46990

120روان شاكر عبدالسالم زغلول46991

136ريهام محمد يونس اسماعيل البيلى46992

118.5ريهان اشرف عبدهللا محمد عبدهللا46993

75زينب السيد محمد عبدالهادي على اسماعيل46994

114.5ساره فتوح ذكي السيد ابوالمجد46995

125شهد ربيع مصطفى عبدالفتاح البنا46996

102.5شهد نجاح علي محمد متولى46997

112صفا عاصم صابر مسعد46998

110عايده احمد سعد السعيد الدمرانى46999

52فاتن وحيد فتوح ذكى السيد47000

103.5فاطمه عبدالخالق محمود محمد رمضان47001

138.5فرحه السيد عبدالحميد عيد مهران47002

139فرحه جالل احمد بدير احمد47003

127.5مني خميس كمال الدين مصطفى حسن47004

104نانسى عماد دومه المتولى عبدالرازق47005

111.5ندي عبدالعزيز عطيه رياض47006

116.5ندي عمرو عبدهللا عبدالحميد الحداد47007

134نوران وليد عبدالفتاح المغازي47008

135هاجر السيد صبرى السيد محمد غازى47009

123.5هاجر بكر متولي بسيوني مرسى47010

110هاجر محمد زغلول متولي بسيونى47011

112.5هانم ربيع عبدالغفار البرعي موسى47012

113هدي حسني عبدالجواد مرسي47013

127وسام محمود ابراهيم السيد على47014

120ياسمين عبدالعزيز توفيق عبدهللا حسن47015

55ابراهيم خالد عطية ابراهيم47016

59.5ابراهيم محمد ابراهيم ابوالمجد المرسى47017

116احمد جالل احمد احمد بسيونى47018
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91.5احمد رضا السيد محمد هنداوى47019

47.5احمد محمد السيد محمد صادق47020

120.5اسماعيل هانى عبدالمدبر على محمد47021

117.5اشرف عبدالمجيد السعيد معوض غانم47022

44الحفني عبدهللا عزت عبدربه االمير47023

71السعيد رمضان السعيد المرسى الشامى47024

97الشحات محمد الشحات سليمان محمد امام47025

101بهاء الهادى سامى على محمد47026

130.5حسام السيد حجازى السيد الشناوى47027

107حسن احمد كمال محمد مبروك47028

124.5زياد محمود عادل شوقى المرسى47029

94.5سالم احمد الدسوقي عطاهلل مرسى47030

63سعد غازى سعد محمد غزال47031

106عادل عبدربه محمد عبدربه عياد47032

113.5عاصم عبده السيد محمد فتح هللا47033

126.5على محمد على يوسف47034

64.5فارس عالء حلمى ابراهيم47035

126فوزى سالمه فوزى عثمان البدراوى47036

105.5محمد اشرف محمد محمد على47037

107.5محمد السعيد فرحات السيد حسن47038

73.5محمد ايمن محمد غازى47039

109محمد حسنى احمد محمد مبروك47040

83.5محمد حسنى السيد احمد محمد جادو47041

99.5محمد طه توكل البيلى47042

83محمد مصطفى السيد عبدالواحد محمد47043

122.5محمد هانى السيد محمد حسن47044

100.5محمود خالد السيد احمد السيد على المهدى47045

83محمود محمد محمد عبدالرازق رمضان حمودة47046

89محمود ياسر محمود محمد مرسى47047

111يوسف محمد فتحى يوسف الشرنوبى47048

97يوسف محمد يوسف محمد محمد امام47049

134امال محمد محمد عبدالرحيم محمد47050

131اميرة ابراهيم فؤاد محمد اسماعيل47051

74.5اميره هانى عبدالباسط عبدالعزيز47052

134.5ايه السيد محمد السيد  ديه47053

93.5ايه عادل محمد عبدالعزيز47054

133جاسمين محمد على السيد على متولى47055

115.5رنين محمود عادل شوقى المرسى47056
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120ريهام حاتم العطافى محمد هنداوى47057

130.5سارة ممدوح السعيد محمد ابراهيم47058

124.5سلمى الدسوقى السيد الدسوقى رزق47059

115.5شروق جمعه الشربينى عوض شلبى47060

119شهد فتحى فتحى منصور محمد47061

98شهد ياسر عبدالغفار البشير السيد47062

99فاطمة ابراهيم عبدالعزيز القصبى47063

123فاطمة فوزى عبدالحى محمود عبدالعزيز47064

60فوزت يوسف على محمد جادو47065

91.5منال حسام الدين السعيد حامد47066

82مى عبدالسالم محمد السيد محمد47067

135ميار رضا ابراهيم ابوالمجدالمرسى47068

130ندا مصباح يوسف محمد47069

99ندا مكارم رمضان محمد ابوزيد47070

134ندا هانى سمير ابوالفتوح47071

122ندا ياسر ابراهيم عبدالواحد احمد47072

84.5نوال رضا علي عبدالرازق47073

132.5هبة عبدالمنعم لطفى محمد47074

127ياسمين عبدالسالم احمد عبدالرحمن عياد47075

60.5احمد اشرف جالل عبدالحميد47076

88احمد العرابي عبدالعاطي محمد السيد47077

107احمد محمد علي الهنداوي مجاهد47078

101احمد معتمد ابوالمجد احمد ابوالمجد47079

83.5السيد محمود السيد محمد محمود عزالدين47080

73.5ايهاب عيسى محمد عيسى محمد47081

128بهاء محمد عبدالخالق اسماعيل السيد47082

78.5حسن عصام عبدالغنى على شلبي47083

60حمادة عالء الصديق عبدهللا احمد47084

84رضا محمد ابراهيم توفيق47085

81عاطف ايمن العطافى المتولى الهنداوى47086

100علي رضي توفيق علي عباده الشيخ47087

105عمار ياسر ماجد عبداللطيف مجاهد47088

67فارس شعبان رمضان احمد عبدالفتاح47089

82.5فتحى يحيى محمد يحيى عبداللطيف47090

114محمد احمد السيد يونس احمد47091

105محمد احمد رجب محمد عثمان47092

79.5محمد احمد محمد عوض شلبى47093

71.5محمد حمادة محمد ابراهيم عيسي47094
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65.5محمد حميدة حميدة الصاوي47095

58محمد سامح عثمان مصباح عثمان47096

79.5محمد عبدالمنعم مصطفي محمد47097

88محمود رضا عبدالعزيز السيد احمد47098

95.5موافى اشرف احمد محمد علي47099

89يوسف عوض يوسف عوض احمد47100

131.5اسراء ابراهيم يوسف ابراهيم عبده47101

125اسالم احمد كمال محمد متولي47102

119.5اسماء المتولي ابراهيم الشربيني متولي47103

115امال احمد فاروق علي47104

78امل هانى محمد احمد مرعي47105

125.5ايه طاهر عبدالقادر رسالن هارون47106

129.5دعاء المتولي ابراهيم الشربيني متولي47107

132دنيا السيد فوزى عيد بدر47108

118دنيا عبدالمنعم محمد علي رزق هللا47109

92.5دينا مجدي سليمان السيد عطوان47110

129رانيا رمضان حميدة الصاوي47111

112رحمة ايمن فتحى عبداللطيف47112

0رشا صفاء عبدالمنعم الدسوقى47113

119رشا علي محمد ابراهيم محمد47114

76ريهام بسام السيد السيد محمد47115

72.5ريهام رضا عبدربة حامد حامد47116

35.5زينب رضوان صديق محمود الضاحي47117

91شادية حب ابوبكر ابراهيم السيد47118

101.5شروق منير السيد السيد محمد47119

97شيماء جمال عبدالحميد متولى47120

111شيماء عبدالمعطي محمد البيلي عوض47121

62.5فاطمه يوسف السيد رضوان47122

116مريم احمد محمد البيلي عوض47123

121.5مريم عبدهللا الدسوقي يونس47124

42.5منه احمد محمد عوض47125

124منى رضا عبداللطيف سيداحمد47126

100.5نادية عزت محمد ابراهيم محمد47127

122ندا عبدهللا سمير عبدهللا احمد47128

125ندي اسامه عبدالغنى على شلبي47129

62ندى مصطفى عبده ابوالفتوح47130

88نورهان حميد محمد نجيب47131

100نورهان هاني عبدهللا توفيق47132



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1223

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

100.5هاجر رضا حسن احمد حسن47133

104.5هاجر عبدالرسول جالل عبدالحميد47134

106.5هبة محمد سنبو عيد بدر تميم47135

111.5هدى محمود عبدالمقصود ابراهيم عبدالمقصود47136

111هدير محمد صدقي ابراهيم احمد47137

111.5هند شوقى العزازى عبدالرازق البيومي47138

71احمد اسماعيل البيلى اسماعيل47139

83.5حامد محمد حامد احمد47140

74سامح رضا زكي حامدموسي47141

77محمد عيد عبدالخالق اسماعيل السيد47142

76مدحت وجيه حسين محمد47143

59.5ياسن محمد محمد ابوالهده47144

72.5اسماء عبدالواحد البيلى اسماعيل السيد47145

116خلود رضا عبدهللا عبدالجواد السعيد47146

80.5سمر وليد عبدالمنعم السيد47147

75.5شروق الشربينى احمد عبدالفتاح موسى47148

112فاطمة ناصر رمضان عبدالجواد السعيد47149

92.5منى احمد حسن عبدالعال سعد47150

82.5منى عبدالعال فتحى عبدالعال47151

112هاجر محمود محمد محمود على عجاج47152

99.5ابراهيم عبدالنبى عبدالنبى سعدمحمد47153

105.5ابراهيم مليجى سعيد مليجى يوسف47154

125احمد ابراهيم على سعد على47155

103احمد جمعه كمال احمد الششتاوى47156

0احمد سمير ابراهيم محمود شعبان47157

97.5احمد عبدالرحمن شحاته عبدالحفيظ47158

136احمد عبدالنبي سعد سليم متولي47159

124احمد عماد رمضان طه الشربينى47160

103.5احمد محمد سعد مرسى الدخخنى47161

115.5احمد محمد على عبدالمقصود السيد47162

102احمد محمود محمود رضوان على47163

120اسالم احمد عيد احمد عطيه47164

110ايمن ابراهيم عبدالناصر الحسنين محمد47165

134.5حسن حمدى حسن عبدالوهاب محمد47166

134حسن صبحى عبدالسالم حسن نوفل47167

82حمدى سعيد شحاته عبدالحفيظ المحاربى47168

117.5رضا السيد محمود محمد احمد47169

134.5زياد محمد صابر محمدالمحاربى47170
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124.5سالم ايهاب محمود احمد عداروس47171

132.5صالح كرم حسن عبدالحميد حسن47172

131.5عبدالرحمن وجيه رمضان محمد يوسف47173

88عبدهللا السيد احمد عبدالفتاح القصبى47174

122عبدهللا رافت عبدهللا عبدهللا على47175

115.5عمر عبده محمود عمر47176

73محمد احمد السيد على احمد47177

112محمد رجب الشوادفي شعبان المير47178

112محمد رمضان ماهر رمضان ابوالفتوح47179

133.5محمد سامح محمد احمد عبده47180

99.5محمد شحاتة حسين سالمة سليمان47181

109محمد عبدالمحسن عبدالحميد عبدالخالق ابراهيم47182

118محمود عوض محمد اسماعيل ابراهيم47183

103هشام كرم عبدهللا علي رمضان47184

109.5وفيق السيد متولي متولي محمد47185

131يوسف عبدالودود سعد سليم متولي47186

89اسراء رضا المرسى ابراهيم المرسى47187

131اسراء يوسف محمد عبدالرازق عبده47188

102اسماء رجب ابراهيم عبدالرازق47189

132االء عبدالمنعم عبدالمعبود طنطاوى السيد47190

74ايمان جمعه محمد رمضان على47191

134.5ايمان رضا محمود محمد احمد47192

132.5ايه السيد محمود محمداحمد47193

116.5ايه بدوى يوسف محمد يوسف47194

114ايه هانى شاكر حسن منصور47195

103.5داليا عماد محمد قابل الشافعى47196

108.5دعاء اكرامى السيد عبدالرحمن حسن47197

112.5دنيا نادر كمال احمد الششتاوى47198

126رحاب انور ابراهيم الحسانين محمد47199

119.5زهراء عادل سالمه بدير على47200

128.5زهراء عماد رمضان طه الشربينى47201

116سها رضا المرسى ابراهيم المرسى47202

118غاده السيد ابواليزيد مرسى ابراهيم47203

125.5فاطمه السيد رجائى ابوالعز محمد47204

0فاطمه فريد حسنين ابوشعيشع حسنين47205

128فاطمه محمود عبدالعاطى سيد احمد محرم47206

93.5فله خضر حجازى خضر القصبى47207

96كريمه وائل انور اسماعيل منصور47208
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108.5مريم ابراهيم حسن محمود ابراهيم47209

114مريم اشرف احمد السيد عتريس47210

117.5مريم عبدالمنعم السيد ابوالعز محمد47211

117مريم على ابواليزيد مرسى ابراهيم47212

133.5مريم محمد الشهاوى محمدخيرهللا47213

133مريم محمد الصاوى محمد سمره47214

119ملك سامى عبدهللا محمد مصطفى47215

98منة هللا اشرف عبدالجواد الشوادفى47216

109.5منه ابوشعيشع حسنين ابوشعيشع47217

118.5منى عبدالعاطى عبدالحميد عبدالعاطى دياب47218

131.5منى على عبدالنبى عبدربه على47219

122منى ياسر محمد عبدالحميد عبدالسالم47220

110ناديه ابراهيم عنتر عبدالحفيظ المحاربى47221

119.5ندا بسيونى عنتر رمضان ابوالفتوح47222

126ندا محمد محمد احمدعبده47223

115.5نسمه جمال ابراهيم صالح على47224

89نورا رضا عبده السيد موسى47225

101.5نورهان سامى عبدالجواد الشوادفى47226

99.5هاجر سالم بدر سالم الحبشى47227

117هانم محمد احمد السيد عتريس47228

112هند احمد عبداللطيف احمد اللواتى47229

91وفاء مجدى مرسى ابراهيم47230

135.5ياسمين عبدالستار عبداللطيف محمد على47231

99.5احمد الحسينى محمود على الحسينى47232

92.5احمد حماده ابراهيم البشير47233

99.5احمد محمد عطية احمد السيد47234

118اشرف خالد عبدالحميد عبدالقادر حسين47235

66الهنداوي محمود سعد عبدهللا الديسطى47236

130حسام حسن السيد عبدالعزيزالديسطى47237

101سالم احمد سالم السيد سالم47238

73.5عبدالعزيز الديسطى السيد عبدالعزيز الديسطى47239

123.5عطيه عماد عطيه احمد السيد47240

112فارس سامح محمد ابوالفتوح العوضى47241

113.5فوزى اشرف فوزى منتصر محمد47242

113كمال ايمن عطيه احمد السيد47243

82.5محمد عبدهللا عطية عبدالعزيز47244

127.5محمد عصام السعيد احمد المنسى47245

103.5محمد عيد الزاهى محمد يوسف47246
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56محمد محمود ابوالفتوح البشير السيد47247

68.5محمد منصور البيومى المتولى هويدى47248

99يوسف عبدهللا ابوالفتوح عبدهللا على47249

94اسراء هيسم رجب عبدالسالم47250

61اسماء صالح اسماعيل عبدالسميع47251

130اية هانى السيد عوض شلبى47252

131ايمان ياسر عبدالرازق عبدالهادى47253

126ايه الشحات عبدالعزيز السيد عبدهللا47254

102ايه عبدهللا عيد عبدالحميد المتولى47255

109.5بسمه شوقي حامد عبدالعزيز47256

98دنيا رجب عبدالرحمن عبدالشفوق47257

120.5رحمه عبدالسالم محمد محمد غازي47258

121رحمه هاني محمود عبدالحميد سليم47259

134ريهام فتحي السيد يحيى محمد47260

126.5شيماء عبدالعزيز محمد محمد غازي47261

85عزه عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز الديسطى47262

108عزه هانى محمود احمد احمد47263

102نسمه محمود محمد احمد خالد47264

104نورهان رزق ابراهيم رزق احمد47265

122.5هنادى حامد فيصل احمد جمعه47266

46.5احمد حلمي عبدالخالق عبدالمجيد47267

70.5احمد عاطف حلمي علي علي47268

65.5احمد مصباح فوزي محمد علي47269

75الرفاعي احمد الرفاعي عوض احمد47270

81.5حسين رشدي صالح احمد صالح47271

70.5خالد محمد احمد محمود47272

72.5رافت عبدهللا محمد فهيم عطيه47273

48رضا الشحات محمد عبدالواحد كيالني47274

55.5عبده حسين عبدالقوي السيد برهام47275

75.5فارس يوسف رفعت عبدالفتاح الدسوقي47276

62محمد بدوي هليل بدوي47277

92.5محمد عماد الشحات احمد احمد ابوالمعاطي47278

80.5محمد وائل سليمان محمد ابراهيم47279

88.5يوسف احمد الدياسطي الصاوي47280

89اسراء ابوخليل عبدالرازق عطيه حسن47281

89.5اسماء عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا سعد47282

115.5امل عصام ابراهيم علي ابراهيم47283

121اميرة ايهاب فتحي عبدالباقي احمد47284
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115ايمان الشحات صبري علي حسن47285

87ايمان محمد عبدالبديع عجمي طلبه47286

103.5دنيا احمد الدياسطي الصاوي الدياسطي47287

83ريهام طه جمعه محمد عمر47288

103سلوى ماهر احمد عبدالوهاب البيلي47289

100سماح احمد لطفي عبدالوهاب علي47290

109.5شاديه احمد عبدالخالق احمد عبدالخالق47291

99شروق صالح سعد عطاهلل47292

98غادة رجب محمد علي ابوالعطا47293

86ندا الشحات محمد عبدالواحد كيالني47294

91هاديه عبدالسالم متولى عبدالسالم عطيه47295

102.5هدير محمد فوزي محمد علي47296

105ياسمين احمد فوزي محمد علي47297

68.5ابراهيم احمد محمد ابراهيم47298

68.5ابراهيم رضا احمد عبدالجليل ابراهيم47299

99ابراهيم محمود السيد مجاهد47300

83ابراهيم وائل ابراهيم احمد47301

131احمد المعتز باهلل على زهران تميم47302

132.5احمد خالد عبدالسالم محمد سليمان47303

109.5احمد محمد صابر احمد محمد47304

137.5احمد محمد عبدهللا عبده احمد47305

132.5احمد محمد عوض السيد المطرى47306

61.5احمد محمد كمال ابراهيم المصري47307

118احمد محمد مصباح محمد بدوي47308

129.5احمد ياسر محمد عبدالقادر47309

98.5اسالم محمد احمد عبدالرحمن47310

135.5ايهاب محمد عبداللطيف مجاهد رمضان47311

139.5جمال محمد السيد احمد محمود47312

100.5حسام حسن حسين عباس محمد47313

69.5حسام حسن على الطنطاوى متولى47314

113.5حسان عبدالحميد حسان ابرهيم بسيونى47315

133رامى توفيق السعيد احمد ابوالعز47316

54سامح سليمان عبدالحميد محمد47317

99.5طارق على جميل على احمد ابراهيم47318

134عبدالرحمن احمد رزق الدسوقي الشنشاوى47319

108عبدالرحمن السادات االمام العوضى ليله47320

85عبدالرحمن على عزت على محمد47321

95.5عبدالرحمن محمد كمال محمد السيد محمد47322
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133.5عبدالرحمن هشام البحيرى محمد البحيري47323

79عبدالرحمن هيثم انيس عبده محمود47324

56على حسام الدين على سالم محمد هيبه47325

111.5عوض جالل عوض حسن محمد47326

86.5فريد عاطف محروس محمد ابراهيم47327

84.5كامل رضا محمد الدسوقى47328

134محمد اشرف البحيرى محمد البحيري47329

132.5محمد اشرف محمد السعيد المغازى47330

123محمد السيد عوض السيد محمد47331

134.5محمد السيد غالى محمد عيسى47332

104.5محمد حماده محمد السيد ابراهيم47333

107.5محمد رضا محمد احمد ابوالعز47334

139.5محمد رمضان محمد رمضان احمد47335

135.5محمد عابد رمزي حافظ احمد47336

139.5محمد عاطف السعيد فتح هللا سالم47337

139.5محمد عالء الدين عبدالعاطي عوض عبدالرحمن47338

134محمد على نجيب منصور محمد47339

123.5محمد فوزى ابوعلى محمد47340

127.5محمد محمد عبدهللا ابوالقمصان47341

125محمود احمد احمد محمد محمد عيسي47342

129.5محمود السعيد السعيد محمدغنيم47343

70.5محمود عبدالغفار المرسى على المرسي47344

127مصطفى احمد المغاورى حامد ابراهيم47345

133مصطفي عابد محمد عبدهللا الصاوي47346

109.5منتصر حماده عبدالمنتصر محمد رجب47347

80هانى رضا عبدالمولى عبدهللا47348

93وائل رضا يحيى المهدي احمد47349

88.5ياسر السيد محمد محمد عبدالحميد47350

131.5اسماء احمد محمد مصطفى سيد احمد47351

135اسماء الجابرى عوض رمضان خليل47352

103اسماء الحسينى السيد عباس47353

125.5اسماء عبده عطيه عبده شاهين47354

134اصالة مجدى محمد عبدهللا الصاوي47355

129االء قمر عبدالجليل عبدالعال47356

132الفت سعد محمد محمد طرطير47357

136امال ابراهيم يونس احمد ابراهيم47358

111.5امنيه رمضان محمد ابراهيم شباره47359

136.5اميرة عبدالجليل على عبدالجليل عبدالعال47360
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101امينة فوزى شبانة عباس47361

134انتصار اسامه عبدالغنى سالم47362

125.5ايمان احمد رمزى حافظ احمد47363

133.5ايمان السيد على المحمودى علي47364

120.5ايمان رمضان رمضان الحمادى شباره47365

124.5ايمان لطفى عبدالمنعم احمد47366

106ايمان محمد عبدالعزيز ابراهيم السيد البمبي47367

136.5ايه ابراهيم غالى محمد عيسي47368

123.5بسمة مامون البسيونى حسيني47369

123بسمله عبدالعزيز نادر عبدالعزيز احمد بدوي47370

121.5بغداد ابراهيم السيد مصطفى احمد47371

101جيهان شاهين السيد شاهين47372

137.5حنين ياسر صالح الدين ابراهيم محمد47373

123خلود محمد صالح الدين ابراهيم محمد47374

136.5دعاء محمد محمد الباز47375

114دنيا الشحات محمد احمد الرفاعى47376

77.5دنيا سليمان عبدالحميد محمد عبدالحميد47377

133دنيا محمد احمد على ندا47378

102دنيا محمد موسى السيد ابراهيم47379

131روان ابراهيم البدراوى الحمادى47380

140سارة عبدالفتاح عبدالحميد احمد سالم47381

101.5سماح رضا احمد عبدالعزيز مرسى47382

130شهد حسام الدين على سالم محمد هيبه47383

101عفاف عادل طلعت محمد شعبان47384

109.5فاتن محمد ابراهيم محمد شعبان47385

109.5فاطمة باسم عبدالمنعم محمد محمد47386

95.5فاطمه محروس عوض حامد ابوالوفا47387

79فتحية كمال عبدالغفار ابوالمعاطى47388

76.5فرحه احمد عبدالعاطى المعداوى محمد47389

88فوزيه غالى محمد غالى محمد47390

113.5ليلى سالم محمد عبدالقادر حسن47391

139مريم احمد السيد احمد محمود47392

98منة هللا حسين بسيونى حسين47393

134منه احمد المعداوى احمد كامل47394

95.5ميادة الهاللى على الهاللى محمد47395

89.5نانى ابراهيم عبدالعليم ابراهيم اسماعيل47396

138.5نجالء حسن الشحات الحسنين ابراهيم47397

119.5نجوى محمد محمد عبدالقادر حسن47398
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122ندا البسيونى السيد احمد حامد عطيه47399

140نفين رضا محمد الباز محمد رضوان47400

140نورا ابراهيم جميل على احمد ابراهيم47401

137.5هاجر جمعه محمد جمعه عامر47402

135.5هاجر كامل مصطفى احمد كامل47403

133.5هاجر محمد يوسف المتولى الطنطاوى47404

136هايدى باسم يحى الشحات محمد47405

121هند الرفاعى محمد مصطفى سيد احمد47406

134.5ياسمين حسام طلعت محمد سليمان47407

136.5احمد عاطف احمد عفيفى47408

119.5السيد محمد السيد مصطفى47409

108.5جميل السيد جميل السيد47410

136زياد حسن عبدالرحمن محمد47411

80عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم47412

124عبدهللا احمد محمد محمود47413

84عبدهللا ايهاب السيد عبدالناصر47414

130عمر محمد عبدالمجيد محمد47415

119كريم على احمد احمد47416

135كريم يوسف محمد عيد47417

134.5محمد السيد صابر عبدالسالم47418

136محمد عبدالسالم محمد محمود47419

85.5محمد محروس مصطفى حسين47420

113محمد وليد حمد محمد47421

128اسراء السيد احمد الراجحى47422

117.5اسراء فاضل حسين مصطفى الدياسطى47423

128اسماء ماهر احمد عبدهللا على47424

134.5االء توفيق يحيى ابراهيم47425

137امال يوسف يوسف محمد اسماعيل47426

129.5ايه عمر محمود على47427

131.5بسنت عبدالعزيز ابراهيم على47428

135.5جميلة احمد محمد عيد47429

125دنيا هيثم مصطفى مصطفى47430

129زينب المعداوى العيسوى محمد47431

118سهام محمد متولى ابراهيم47432

136شيماء سميح احمد يوسف47433

133.5فاطمه ابراهيم ابراهيم محمد47434

122.5فرحه رضا ابوعلى محمد47435

121.5مريم خالد محمود على سالم47436
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119منى السيد صبرى ابراهيم47437

108.5مها عبدالمنعم عبدالرحمن محمد47438

109مها محمد متولى ابراهيم47439

105.5ندا عوض عبدالستار خلف هللا47440

123.5هاجر على ابراهيم على47441

82احمد ابراهيم جالل ابراهيم47442

117احمد حسن سعد احمد47443

133.5احمد سمير حسن عطا الصاوى47444

123احمد عماد غازى غريب47445

121احمد كارم ابوبكر نصر47446

132.5احمد مظهر سليم الطحاوى سيد احمد47447

122احمد منير فايز حامد المليجى47448

120احمد نزيه لطفي السيد على محمد47449

134.5احمد وحيد صابر احمد العاصى47450

131.5اسالم محمد المغازى عبدهللا المغازى47451

132.5السيد جالل نبيه السيد احمد عبدالسند47452

127.5السيد خالد البسيونى اسماعيل السيد47453

131.5السيد محمود السيد السيد محمد عامر47454

128المغازى بدوى المغازى على عامر47455

120.5حسن كمال حسن على مبروك47456

122حسين محمد حسن محمد حراز47457

127.5زياد اشرف عبدالسالم على غانم47458

104.5سالم على سالم التهامى ابراهيم47459

77.5سعد حسن عبداللطيف سعد47460

77.5شريف هانى يوسف عبدالفتاح47461

133صالح السيد عطيه السيد محمد47462

127.5عبدالرحمن سعد حسين صالح خليفه47463

127.5عبدالرحمن محمد حسن السيدسليمان47464

109عبدالغفار جمال محمد ابراهيم فت47465

116عبدهللا الشحات جمعه ابوالعنين الحمادى47466

97.5عبدهللا مسعد جاب هللا صبوح47467

123عطيه بكر بدر السيد47468

110على السيد على حسن عبدالهادى47469

133على سالم محمد محمود على47470

134.5عمرو خالد ناجى عبدالمقصود47471

105عوض الشحات غازى محمد غازى47472

117فؤاد احمد فؤاد النويهى محمد47473

116كريم سادات السعيد الزاهى ابراهيم47474
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138ماجد عصام محمود نيل47475

125.5محمد السيد كرم السيد متولى47476

134.5محمد الهامى كرم غانم محمود47477

132.5محمد خالد ابراهيم محمد غازى47478

127محمد خالد غريب خالف عفيفى47479

128محمد رضا موسى ابراهيم موسى47480

136.5محمد رمضان عالم ابراهيم محمد47481

129محمد عبدالغفار على عبدالغفار47482

132.5محمد على محمد على عبدالقادر كركور47483

126محمد مختار محمد ابوالقمصان امان47484

109.5محمد معتز صابر حسن السيد47485

138محمد وليد شهاب السيد شهاب الدين47486

122.5محمود منير محمود خالف47487

129مصطفى عاصم مصطفى حسين حسن47488

136هادي ايهاب السيد علي محمد يوسف مشعل47489

106ياسر عبدالعزيز خيرى عبدالعزيز صالح47490

118.5اسالم هانى احمد على السيد47491

134.5االء عاصم السيد احمد47492

134.5امال شورة سرحان محمود محمد47493

134.5امال على على عبدالواحد47494

137امنيه ضياء الدين ابراهيم عبدالفتاح احمد47495

133.5اميرة عاطف على احمد محمد47496

136امينه عمر عبدالقادر عمر السيد الحداد47497

137.5ايمان سامى بدراوى موسى محمد47498

137ايمان عيد محمد عمر على47499

138ايمان محمد عباس عبدالمنعم عبدهللا47500

139بسمه سعد على حسين كرد47501

68بسمه صبحى رمضان محمد جابر47502

114.5تيسير وليد فؤاد كامل صقر47503

138.5جالء هانى عبدالمنعم السيد47504

133.5حبيبه معتز باهلل مرسى السيد محمدمرسى47505

71.5حنان ابراهيم محمد ابراهيم47506

133حنين حازم شوقى محمد السيد47507

93حياة مجدى دعبس محمد صيام47508

130.5داليا محمد شعبان عبدالبارى47509

107دينا العارف يسرى محمد بكر47510

120رحمه رضا محمد محمد شلبى47511

121.5رغده احمد سعد احمدشاهين47512
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120رغده طالل البسيونى اسماعيل السيد47513

130.5روميساء محمد السيد محمد حلة47514

132شروق سامح كرم السيد متولى47515

139شهد جهاد مصطفى حسين حسن47516

136.5شهد عطيه فوزى عطيه مصطفي47517

133.5شهد محمد السيد ابوهاشم47518

133.5شيماء صالح منير احمد47519

136عبير فتح هللا نبيه محمد شاكر47520

70.5عزيزة حماده احمد السيد على47521

131فاطمه اشرف فاروق مصطفى حسين الديسطى47522

67.5فاطمه محمد فوزى البكرى47523

134.5فوقية باسم محمد عبدالعزيز على47524

133.5مرام رضا محمد عبدالعزيزعلى47525

117مريم شريف احمد المغازى ابراهيم47526

57مى جودة عبدالحميد عبدالعال سعد47527

113ندا بسيوني بدراوى الشحات47528

122.5نرمين محمد ابراهيم ابراهيم عبدالسند47529

139.5نسرين اسامه هالل يوسف47530

138.5نهلة محمد سليم الطحاوى47531

134نورهان احمد محمد الحسينى احمد47532

135.5نورهان طارق عبدالحميد عبدالواحد شلبى47533

129.5نورهان هانى ابراهيم عبدالغفارعلى47534

134هاجر الشربينى عبدالهادى السيد  عبدالهادى47535

137هاجر عبدالرحمن حسن ابوالخيراالصور47536

122.5هاجر على عوض البيومى الغنيمى47537

130.5هاجر محمود مسعود محمد احمد47538

136هدير حجازى عبدالعزيز سالم47539

131يارا جمعه مسعود الفولى47540

139.5يارا عاصم رجب الفولى فضل هللا47541

128احمد المغازى صالح المغازى47542

78.5احمد رضا احمد ابراهيم السيد47543

77احمد على محمد احمد47544

84احمد محمد ابراهيم طلبه عبده47545

111بسيونى ابراهيم بسيونى ابراهيم  بسيونى47546

102.5حازم خليفه صالح حسين صالح47547

114حسام غازى محمد احمد غنيم47548

99.5حسين كرم حسين عنتر مسعود47549

89رضا حماده محمد ابوسبع محمد47550
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131.5زياد احمد بسيونى ابراهيم عبدالعزيز47551

104عاطف احمد ابراهيم محمد عطيه47552

93.5عبدالمحسن وجيه عبدالجليل حسن47553

120.5على صالح على عبده عبده47554

88.5عليوه حمد على هويدى47555

93.5فاضل يسرى النعمانى يوسف47556

85.5كريم محمد عبدهللا محمد عتمان47557

97.5مؤمن عثمان حسن السيد كنانى47558

50.5محمد السيد محمد السيد محمد47559

66.5محمد حسن محمد سيداحمد47560

100.5محمد رشاد امين حسن الكرداوى47561

107محمد رمضان السعيد الشحات على47562

89.5محمد سامح ابراهيم طلبه عبده47563

90.5محمد عبدالحميد عبدالحميد المغازى47564

102محمد فرج عبدهللا ابوالعز عبدهللا47565

89محمد مصطفى صدقى عبدالشافى47566

67.5محمد وجيه محمد ابراهيم47567

116.5محمد وليد سيد احمد محمد عطية47568

95محمد يوسف ابوالنجا محمد47569

96.5محمود الخطيب عبدالستار ابراهيم حمد47570

69وجية عبدالرحمن حميدة احمد حميدة47571

58.5يونس محمد يوسف ابوالعنين47572

127.5احالم وائل شحاته عبدالسالم47573

105اسماء المرسى معوض عبدالبديع المرسى47574

95.5اسماء صالح ابراهيم السيد جميل47575

105اسماء يحى عبدالمنعم حسن على47576

123امانى غازى محمد على غازى47577

114انجى امام على احمد محمد47578

112.5حنين حاتم محمد سالم ثابت47579

117رحمه احمد محمد حسين حسبو47580

121رقيه خليفه فاروق خليفه سليمان47581

122.5ريحانه عالء عطاهللا محمد عثمان47582

116.5سالى كمال السيد احمد على47583

130.5سماح عبدهللا محمد عبدالحميد محمد47584

100.5شروق محمود عبدالبارى محمود سعيد47585

124.5شهد السيد احمد محمد47586

96شهد عاصم سالم محمد على47587

104.5شهد محمود عبدالبارى محمود سعيد47588
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104.5شيماء السعيد احمد السيد احمد47589

102.5شيماء حسن يوسف محمد على47590

112عبير رمضان محمود اسماعيل47591

109.5فيفى عبدالرحمن الحنفى عبدالرحمن الحنفى47592

89.5كوثر السعودى السعودى ابراهيم47593

108.5ليلى ايهاب حمادة عبدالقادر سالم47594

101ليلى عبدالنبى عبدالجليل حسن47595

119.5مريم احمد محمد السيد محمد47596

105ناديه جمعه سمير وجيه منصور47597

95نانسى ابراهيم مصطفى مصطفى47598

88نرمين عبدالفتاح عبدالوكيل محمد حسب هللا47599

125.5نهلة عبدالعال محمد حميده سالم47600

118نورهان نبيل السيد احمد الفولى فضل هللا47601

129هاله صبرى جعفر عطيه47602

115.5وفاء تامر جمعه عبدالمقصود محمد47603

110فارس عبدالكريم احمد ابراهيم47604

123محمد رضا على الجوهرى مسعود47605

97محمد عبدالرازق الديسطى مصطفى47606

110نور البدراوى محمد السيد سالمه47607

108.5اسماء المرسى محمد اسماعيل عثمان47608

133اسماء نبيل عطيه عطيه الحديدى47609

122خديجه منتصر عبدالستار عبدالجليل47610

121.5شهد راضى الشربينى عبداللطيف الشرب47611

133.5مريم السيد عبدالحميد على بركات47612

119مريم محمد عبدالمولى حجازى حجازى47613

118.5نادية مصطفى عدلى مصطفى يوسف47614

106نانسي ياسر محمد البدوي47615

111.5نورهان السيد محمد محمد فرج47616

127.5يارا عنتر عبدالغنى عبدالفتاح47617

96.5ابراهيم البحراوى السيد محمد مرسى47618

97احمد رضا السيد رجب السيد47619

72.5احمد سامح خليل الرفاعي ابراهيم47620

77احمد غنام رمضان فرحات االشقر47621

76احمد محمد شعبان عبدالفتاح محمد47622

68احمد مصطفى محمد السيد يوسف شعله47623

71.5اسالم عالء عبدالمنعم الدمرداش بدوى47624

66.5السعيد محمد احمد محمداحمد47625

123.5السيد عبدالهادى محمد ابراهيم جمعه47626
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96.5ايهاب حسن الشحات ابراهيم حسن47627

82رمضان قطب السيد على سليم47628

86رمضان مصطفى عبدهللا احمد محمد47629

95.5شادى محمد يحيى محمد مرسى47630

100.5عادل كمال المنتصر محمد السيد47631

117.5عالء خالد عبدالرحمن اسماعيل47632

115.5عماد ممدوح سالم عبدالجليل بركات47633

108.5محمد احمد سعد عبده ابراهيم47634

100محمد احمد محمد ابوالعال محمد47635

71محمد حلمي عبدالرازق امين47636

85محمد رضا شعبان عبدالفتاح محمد47637

124محمد عوض محمد عوض سيد احمد47638

90محمود مصطفى كامل محمد على47639

110اسالم عبدهللا السيد علوى حمزه47640

96اسماء ابراهيم صالح السيد محمد47641

122اسماء السيد ابراهيم حسن غازى47642

111اسماء السيد يحيى محمد مرسى47643

116.5اسماء رضا محمد السعداوى اسماعيل47644

124.5اسماء وحيد عبدالحليم السيد خليفة47645

113.5اميرة جمال محمد سليمان عثمان47646

134.5اية جمال امين حسين غزال47647

120.5اية عاطف محمد عبدالنبى محمد جبر47648

127ايمان صديق سيد احمد محمود ابراهيم47649

136.5بثينة السيد محمد السيد سالمة47650

108حنان رضا عباس على عبدالعال47651

111دينا رضا على عبدالمنعم محمد47652

110رقية مصطفى احمد محمد حسانين47653

132.5زكرى عيسى حامد عيسى خليل البنا47654

125.5ساره ايمن مصطفى احمد47655

85.5سعاد ماهر عبدالعزيز السيد النويهى47656

99.5شهد عبدالعزيز حسان عبدالعزيز47657

129.5شيماء هالل صابر محمد47658

133.5عزة يونس محمد السيد محمد سالمة47659

70.5غادة رجب عبده محمد حسين47660

101.5فاطمة صبرى السيد فتوح47661

119.5فاطمة عبداللطيف محروس عبداللطيف على47662

120فاطمه خيرى عبدالحميد احمد عبدالحميد47663

94.5لميس صفوت السيد خامد جادو47664
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91.5منار محمد الشحات محمد ابراهيم47665

107مى السعيد عبدالمنعم محمد على47666

98.5مى سامح محمد البدرى عبدالمنعم محمد47667

112.5نورهان رزق محمد مرسى رزق47668

120.5هاجر رشدى حسن محمد ابراهيم47669

135.5هاجر عبدالفتاح عبدالفضيل احمد الجداوى47670

117.5وجنات مجدى محمد السعيد47671

95.5اشرف ابراهيم حامد احمد عبدالعال47672

69شادى ابراهيم محمد على المغازى47673

103طه عادل بدير محمد متولى47674

96عبدالهادى حماده عبدالهاى احمد النجار47675

88.5عمرو ياسر عبدالستار عبدالمنعم عبدهللا47676

91كريم حسين فاضل محمد حسن47677

68.5محمد احمد محمد بلتاجى الشامى47678

88محمد السيد رمضان العوضى رمضان47679

103.5محمد عبدالمنعم حسن محمد شعبان47680

66.5محمد فرحات موسى احمد محمد47681

77محمود عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالمنعم محمد47682

114.5اسماء محمود على ابواليزيد47683

106.5اية مصباح محى الدين محمد احمد47684

132.5ايمان محمد بدير محمد متولى47685

107ايه كمال عبدالمجيد علي عبدالمجيد47686

126جيهان هاني خميس مسعود محمد47687

130.5دنيا ابراهيم محمد ابراهيم الحباك47688

106.5دينا ربيع حسين سليمان47689

89زهراء محمد على محمد حميدة47690

111.5عبير محمد السعيد خليل47691

106مبروكة عاطف علي محمد حميده47692

85منة الدسوقى محمد محمد يونس47693

86مى كرم السيد عبدالحميد47694

135ندا سامى احمد محمد غازى47695

124نفين ايمن رزق على محمد47696

119نورهان فوزي مصطفى احمد العبد47697

94.5هاجر فتحى عبدالغنى شاهين47698

94.5ابراهيم حسن الزينى محمد حسن47699

128.5ابراهيم خالد منصور عبدالعزيز47700

98.5ابراهيم رضا عبداللطيف محمد47701

111.5ابراهيم عباس عبدالحميد امين47702
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108.5احمد رفيق سعد قناوى47703

91.5احمد شعبان عطية عبدالمعطى عبدالمعطى47704

106احمد عبدالكريم ابراهيم احمد47705

111احمد عبدالناصر عبدالفتاح على عوض47706

101احمد محمد محمود حسن47707

110.5اسعد مصبح نجيب ابراهيم47708

133اسالم ابراهيم عبدهللا يوسف اسماعيل47709

114السيد رضا فتحى ابراهيم محمد بدر47710

84ايمن رمضان عبدالمولى محمد47711

102باسم محمود فتحى عبدالتواب خضر47712

75.5جمال بدران محمد على سالمه47713

88.5حسام حسن على محمد47714

121حمدى احمد المتولى احمد السعيد47715

98حمزة عبدالواحد على عبدة الشيخ47716

108ذيدان رجب ذيدان مرعى عبدهللا47717

124.5رامى محمد السيد ابوالعطا47718

97سمير محمد عبدالحميد ابراهيم47719

110صبرى ابراهيم فتحى ابراهيم محمد47720

99.5ضياء محروس الشحات عبدالغنى محمد47721

120.5عادل خالد محمود عبدالفتاح47722

67عالء احمد السبع احمد ابراهيم47723

112.5كريم مصطفى مصطفى ابوالفتوح سالم47724

103لطفى عمرو احمد محمد احمد47725

135.5محمد السيد عبدالرحيم عبدالرحيم اللبيشى47726

88محمد رضا منصور السيد47727

73.5محمد رمضان ممدوح عبدالفتاح ابوعج47728

125.5محمد سامح محمد السيد ابراهيم47729

87محمد عبدهللا محمد بدير47730

79محمد عيد سعد عبدالرازق47731

97محمد لطفى محمد غازى حسن47732

109محمد يوسف عبدالحميد احمد47733

91.5محمد يوسف محمد ابراهيم47734

94.5يوسف شعبان جميل جاد البسطويسى47735

98يوسف صبحى يوسف عيد شلبى47736

118.5يوسف عبدهللا محمد بدير47737

88يوسف ياسر عرفات محمد47738

87.5اسماء صبحي فريد غازي47739

94السيدة عماد محمود البيلى47740
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95الشيماء ناجى البيلى ابوالمعاطى47741

106ايمان الرفاعى السيد اسماعيل مبارك47742

112ايمان رضا اسماعيل عطية محمد47743

111ايمان مصطفى السعيد محمد ابراهيم47744

116بسملة رضا رزق ابوصالح محمد47745

115.5جهاد سعد عبدالرحيم عبدالرحيم اللبيشى47746

107.5خلود محمد عبدالعزيز محمد47747

131.5دعاء رضا محمد عبدهللا متولى47748

102.5دنيا اسامه عبدالمنعم ابوالمعاطى47749

134.5رحمة السيد ابراهيم السيد47750

113ريهام رضا على ابراهيم47751

97سارة ابوالخير السيد ابوالفتوح47752

96.5سمية دياب على عوض محمد47753

101.5شروق احمد السيد مصطفى عبدهللا47754

72.5شهد سامى سعد جمعة47755

103.5عال محمد بدير عبدالرحمن47756

129.5علياء عبدالعزيز محمد عيسى47757

109منار ايمن احمد مهدى سالم47758

125منة عبدالسالم على سالم جنه47759

132منى وليد السيد عبدالعزيز على47760

133.5مى الحسانين محسب ابراهيم حسانين47761

101مياده محمود عبدالعاطى محمد47762

98.5نادية شعبان ابوزيد شعبان47763

91ندا محمد عبدالمجيد غازى47764

133نورا فرج عبداللطيف محمد فرج47765

137.5نورا محمد على عطا هللا صالح47766

111.5نورهان عبداللة ابراهيم السيد العوضى47767

118نورهان على محمد اسماعيل القط47768

75.5هاجر السيد كريم مبارك كريم47769

95.5هاجر خالد بشير محمد ابراهيم47770

104.5هاجر عاصم السعيد ابوالعنين47771

135.5هاجر يونس السعيد عبدالحميد47772

123هبه محمد عبدالجيد محمد47773

134هدير مبارك كريم مبارك كريم47774

134.5هويدا ابراهيم مصطفى ابراهيم ابوسمرة47775

131.5ورده محمد السيد صابرعبده47776

134والء على الشحات على الحطينى47777

131.5والء محمد سلطان محمد ابراهيم47778
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116.5ياسمين احمد السبع احمد ابراهيم47779

130ياسمين محمد على احمد عويس47780

106ابراهيم هالل هالل عبدهللا47781

82.5احمد حسن محمد حسن47782

134احمد محمد رمضان مصطفي47783

119.5جالل احمد رمزى عبدالعال عيسى47784

103.5حسام احمد محمد عبدالفتاح47785

115.5سامح عبدالمنعم عبدالحميد على47786

64عاطف منصور محمد محمد عبدالعزيز47787

135.5عبدهللا احمد عبدهللا عبدالباسط47788

94عبدهللا عباس حلمى احمد47789

84.5فتوح طارق ابوالفتوح محمد على47790

61محمد الشحات محمود محمد جمعه عبدهللا47791

106.5محمد حسن جالل عبدالمنعم47792

95.5محمد خالد ابراهيم اصالن47793

72.5محمد رضا ابراهيم الزعفرانى47794

117.5محمد عبدالسالم حسن حسن47795

125محمد عبدهللا جمعه سلومه حميده47796

97.5محمد ياسر فتحى السيد السيد47797

132اسماء شوقى السيد احمد عبدالمتجلى47798

120اسماء عادل محمد عطا عرفة47799

131امنيه ابراهيم رمزى عبدالعال عيسى47800

121.5اية مسعود السعيد فتح هللا47801

99.5ايمان االحمدى عبدالشكور الهنداوى47802

84.5ايمان حمادة حسانين حسانين الفنه47803

103.5ايمان عيد عبدالنبى الشحات47804

137ايمان محمد عبدالمالك عطاهللا47805

134.5خلود اسماعيل احمد حسن قاسم47806

131دنيا المهدي محمود ابوشعيشع47807

111دينا شريف زكريا عبدالجواد47808

101.5رحاب مصطفى على عبدالرازق سليمان47809

128.5سارة ابراهيم عبدالواحد المغربى47810

120سارة اشرف رمضان جابر47811

124سناء ابراهيم عبدالمنعم احمد47812

106.5سهير نسيم عبدالبديع حسنين47813

127عائشه على محمد احمد السيد47814

125.5فاطمة عوض صبحى يوسف سليمان47815

106.5فاطمة عوض ياسين السيد محمد47816
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118.5فاطمة عيد عطية حسنين47817

114.5مريم مجدى شحاته احمد47818

104ملك ابراهيم محمد ابراهيم47819

92.5مها حمادة عقيب محمد خلف47820

119مى حسن عبدالحميد حسن موسى47821

122ندا محمد رافت حافظ السيد47822

97ندى فهمى عبدالغنى السيد بدره47823

104.5نورهان حسام محمد حسن شعيب47824

129.5هاجر عبدالواحد السيد عبدالواحد47825

110هانم فتحى محمد عبدالجواد47826

135.5والء حسن هليل حسن السيد47827

127.5يارا محمد عبدالغنى السيد بدرة47828

84ابراهيم شعبان عبدالمحسن السيد47829

89.5ابراهيم محمد مصطفى على مصطفى47830

118.5احمد ابراهيم محمد ابراهيم محمود خليل47831

119احمد محمود عبدالوهاب محمد صبرة47832

126احمد ياسر عبدالمنعم محمد سيد احمد47833

123اسامه طلعت ابراهيم عبدهللا47834

95.5اسالم اشرف عبدالحى السيد الطنطاوى47835

107السيد عبدالقادر محمد احمد خضر47836

94خالد حماده مبروك عبدالواحد47837

120خالد وائل محمد السيد47838

121.5خيري سليمان سعد يوسف47839

93رضا محمد احمد على الفقى47840

77.5سالمه سالم سالمه على سالم47841

118.5عادل رضا عبدالمنصف رمضان47842

129عبدالرحمن احمد عبدالباعث احمد على47843

66.5عبدهللا ابراهيم ابراهيم عبدهللا47844

82.5عبدهللا يحى محمد السيد جناح47845

128فوزى خالد عبدالستار عبدالسالم المتبولى47846

106.5كريم محمود عبدالحميد محمد ابراهيم47847

93محمد خيرى عبدالحليم عبدالواحد47848

99محمد رضا عبدالرازق السيد47849

101.5محمد طارق عيسى يوسف عيسى47850

96.5محمد عادل السيد محمد ابوحسين47851

56.5محمد محمود عوض بدير على47852

118محمود ابراهيم محمد فراج47853

58.5محمود اسامه عبدالحميد احمد عبدالهادى47854
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128.5محمود محمد سمير احمد مزروع47855

109مصطفى صالح محمد فريح عبدالنبى47856

99مصطفى كامل عطوه عبدالباقى عامر47857

113.5هشام احمد ابراهيم عبدهللا سالم47858

93ابتسام محمد علي محمد الشاملى47859

119اسماء على يونس عبدالعزيز47860

133امل محمد عبدالستار عبدالسالم47861

103.5ايه عبدالهادى شكرى عبدالهادى47862

123ايه يوسف سعد يوسف47863

135حنين باشا احمد غنام47864

125دعاء علي سعد جمعه47865

102دنيا رضا على على محمد47866

122دنيا وليد مبروك عبده مبروك47867

101.5رحمه خميس محمد شحاته مبروك47868

96.5روان محمد عبدالعظيم احمد قطب47869

95.5ريهام صالح عبدالسالم ابراهيم محمد47870

99سعيده ابوزيد سالم محمد سالم47871

128.5سميه السيد عبدالرازق عبدالجواد47872

99.5سهام احمد عبدالمنصف رمضان محمد47873

99.5عبير عبدهللا عبدالخالق عبدهللا النجار47874

113فاطمه حسن الشحات عبدالغزيز محمد47875

84.5فاطمه محمد عبدالعزيز البسطويسى ابراهيم47876

129.5مروة الجرايحى عبدالعظيم احمد رضا47877

85.5مروه على الشوادفى على بسيونى47878

107ندى عيد ابراهيم عبدالسالم47879

93.5نورهان سعد على محمد47880

122نورهان ضياء صبحى مرسى بدوى47881

130.5هاجر محمد حلمى احمد الرفاعى47882

122.5هناء حماده سعد جمعه47883

101.5احمد محمد عبدالفتاح السيد مجاهد47884

129.5احمد وليد محمود حسن االلفي47885

94ادهم محمد السيد سليمان47886

112السيد الشحات السيد احمد علي47887

126السيد عمادالدين عبدالرازق السيد خليل47888

102ايمن محمود المغازي علي المغازي47889

100جمال محمود محمود ابراهيم العوضي47890

80.5رضا السيد علي علي عبدهللا عياد47891

118.5علي شكري جمعه علي محمد47892
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120.5عمرو هاني يحيي علي محمد يونس47893

105.5محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمود47894

87محمد ابوالمعاطي عبدالواحد محمدمحمد47895

113.5محمد ايمن احمد مصطفي حماد47896

112.5محمد علي محمد ابراهيم محمود47897

107محمد ماهر محمد عبدالجواد47898

92محمد مصطفي احمد ابوزيد47899

90.5مصطفي الدسوقي هارون مصطفي احمد47900

103.5يوسف مصطفي احمد مصطفي حماد47901

129.5االء خيري سعد السيد مغنم47902

116.5امانى سمير السيد بيومى بالي47903

79ايه احمد ابراهيم عبدالمنعم47904

138.5ايه فريد محمد عبدالعزيز السيد47905

132ايه محمد عبدالجواد محمد مصطفي47906

99.5دينا محمد السيد الصاوى47907

104صباح شعبان محمد فرحات الدسوقي47908

42.5لمياء ايمن عبدالحميد محمد عوضين47909

99.5مروه محمد ابراهيم عبدالمنعم احمد47910

110منار السعيد محمد ابراهيم عوض47911

109.5مني الشربيني عبدالعزيز حسنين47912

77ناديه مصطفي محمد علي محمد47913

137ندي توفيق عبدالجواد محمد مصطفي47914

72.5نوره علي بسيوني يوسف الشناوى47915

136.5نورهان تامر خليفه عبدالعزيزعبدالمطلب47916

110نورهان محمود محمد فرحات الدسوقي47917

114ابراهيم حسن ابراهيم عبدالجواد حسن47918

52ابراهيم شعبان رزق السيد على47919

80احمد السيد فرج السيد غزى47920

60احمد جوهر عبدالسميع عبدالغني الجندى47921

85.5احمد حمدان عبدالسالم عبدالغنى احمد47922

90.5احمد عبدهللا الشحات احمد عبدهللا47923

100.5احمد محمد ابراهيم السيد47924

98.5احمد محمد ابراهيم عبدالعزيز عطيه47925

74احمد ناصر عبدالحميد عبدالجليل ابوال47926

78.5انيس محمد ابوالعطا احمدطرطور47927

77.5جمعه عبدالونيس الشحات عبدالونيس47928

113.5حسام عبدالرسول عبدالحكيم عبدالمعبود هواش47929

79.5خالد عاطف حسن عبدالجواد على47930
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84.5رامي احمد احمد محمد احمد47931

85رشاد عمر محمد السيد عمرو47932

73.5رضا ابراهيم عبدالفتاح ابوالعز على47933

46رمضان ابراهيم جاد على عبدهللا47934

75رمضان محمد محمود ابراهيم عبدالجواد47935

122صالح محمد صالح محمد جوده47936

77.5عبدالبديع عاطف عبدالبديع المتولي عبدالفتاح47937

122عبدالرحمن ابراهيم بدوى عبدالعزيز على47938

68عبدالونيس جمعه الشحات عبدالونيس47939

130.5علي محمد ابراهيم السباعي على47940

102علي منصور علي السعيد عدوي47941

91فارس عبدالمنعم البيلي عقيبى خليفه47942

106فارس هاني رمصان محمد بسطويسى47943

93.5لطفى كمال محمد السيد عمرو47944

114.5مجدي ايهاب عبدالموجود عبدالمحسن السيد47945

121محمد احمد دسوقي محمد ابوالنجا47946

114محمد اشرف محمد السيد محمد47947

126محمد السعيد محمد عبدالنبى محمد47948

129.5محمد السعيد محمود عبدالحميد هاشم47949

100محمد جمال عبدالعظيم ذكى47950

60.5محمد حليم صبحي عبدالقادر مسلم47951

125محمد سامح محمد محمد بسطويسى47952

57.5محمد عبدالحميد بسيونى القديرى47953

114محمد عبدالحميد محمد نصر المتولى47954

102محمد عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالحليم عبدالرحيم47955

133.5محمد عبدالنبى السعيد عبدالقادر47956

121.5محمد عمر محمد محمد خلف هللا47957

91.5محمد فريد زكريا الرفاعي محمد47958

77.5محمد كامل محمد محمد ابوالنجاه47959

82.5محمد ماهر ابوالعنين متولى عبدالفتاح47960

62.5محمد مجدى فهمى موسى47961

113.5محمد مصطفى عبدالجواد مصطفى رضوان47962

35.5محمد يوسف ابراهيم يوسف سعيد47963

133.5محمود رضا ابوالفتوح محمد بلتاجى47964

82.5مصطفى ابراهيم عبدالمقصود عبدالحميد نوفل47965

33.5مصطفى عبدهللا علي ابراهيم حميده47966

86.5مصطفى على عبدالعاطى ابراهيم شحاته47967

54.5مصطفى مدحت بسيونى عبدالجواد ابراهيم47968



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1245

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

62.5هويدى عبدالونيس هويدى رزق عمران47969

41.5هيثم ابراهيم هويدى رزق عمران47970

118.5يوسف السباعي حمدين السباعي على47971

137.5احالم علي ابراهيم السباعي على47972

120اسراء صبحي محمد عبدالجواد بركه47973

127اسراء محمود المرغني رياض عبدالحميد47974

127اسراء مدحت على السيد سالم47975

94.5اسماء ابراهيم على ابراهيم حميده47976

79اسماء احمد كمال ابراهيم ابوالعنين47977

115.5اسماء السيد عبدالوهاب بدران ابراهيم47978

105.5اسماء محمد محمد حسين حجازى47979

117.5اسماء ناصر عبدالبديع المهدي احمد47980

121الشيماء الرفاعى محمد رشاد السيد47981

104اماني السيد محمد ابراهيم محمد47982

108امنية محمد عطية على  ابراهيم47983

131امنيه ابراهيم عمر محمود النحراوى47984

80.5اميره محمد على ابراهيم حميده47985

95.5انشراح شريف الشحات الشوادفى47986

57.5ايمان اسماعيل فهمي موسي حسن47987

106.5ايه الشحات ابراهيم السيد محمد47988

93.5ايه عبدالهادي ماهر عبدالهادي47989

77.5حسنه وائل محمد عبدالحميد على47990

123.5حنان رضا ابراهيم عبدهللا الدسوقى47991

123.5داليا سامح عبدالقادر محمد رزق47992

110دينا ايهاب عبدالموجود عبدالمحسن السيد47993

57.5دينا حماده ابوالعطا احمد طرطور47994

122رباب شكري محمد محمد خلف هللا47995

75رنا اشرف محمد السيد محمد47996

115.5ريهام حسين حسن محمد ابراهيم النجار47997

95ريهام رمضان طلبه عبدالرسول سرور47998

117.5زينب رضا عيسى محمد البسيونى47999

135.5زينب عبدالجواد حسن عبدالجواد على48000

124ساره جميل بسيوني نعمه هللا حسن48001

134سماء ناصر السيد محمد البيلى سعيد48002

112سميحه هانى عطيه حمد على حمد48003

79شروق محمد السيد محمد ابوشهبه48004

133شهد عادل محمد السيد محمد48005

70.5شيماء ابراهيم عبدالمجيد مصطفي حسن48006
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113.5شيماء اشرف علي مروان ابراهيم48007

109شيماء جمعه عبدهللا محمد مرسى48008

125شيماء محمود احمد مسعد محمد48009

126شيماء مصطفى عيد عليوه محمد48010

105.5شيماء هليل على سالم طه48011

61عزيزه ابراهيم عبدالمقصود عبدالحميد نوفل48012

135فاتن السيد السيد فرحات48013

122.5فاطمه خالد محمد محمد ابوالنجاه48014

128.5فاطمه محمد طلبه عبدالرسول سرور48015

96.5فايزه احمد عطيه على ابراهيم48016

115.5كوثر محمد بسطويسى محمد بسطويسى48017

72منه هللا ابراهيم عبدالسميع عبدالغنى الجندي48018

114مها الدسوقى عبدهللا محمد48019

117مها محمد بدوى عبدالعزيز على48020

96ميرفت جمعه ممدوح محمد البسطويسى48021

131نورا شبل المتولي احمدمتولى48022

139هاجر رضا يونس سعد على48023

124ورد حماده يونس يونس عيسى48024

132والء كامل عبدالقادر محمد48025

92ابراهيم احمد ابراهيم علي48026

66ابراهيم السيد محمد علي48027

116.5احمد جمال المغاوري سند48028

112.5احمد حسن المعداوى ابراهيم48029

99.5احمد رضا محمد محمود48030

119احمد عزت زكريا احمد48031

51.5احمد فتحي محمد المنسي48032

121.5اسامة صالح احمد عبدالجواد48033

103.5اسالم الشحات قطب فرج48034

88.5السيد حسن عبدهللا عبده48035

54.5ايمن محمد بدير محمود محمد48036

132جابر سامي احمد احمد48037

58جمال محمد جمال محمد48038

66حسن سامح ابراهيم منصور48039

113.5خالد حسن على محمد48040

97.5رضا مصباح على متولى48041

83سعد يوسف محمد فتحي48042

89طارق عطيه عوض عطيه48043

71.5عادل حمادة قطب فرج48044
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92.5عبدالعزيز مصطفي السيد احمد سليمان48045

134.5عبدهللا احمد محمد احمد السعيد48046

105علي عماد علي علي48047

131عمرو حيدر اسماعيل عبدهللا48048

134.5محمد احمد محمد احمد48049

60.5محمد عزت اسماعيل حامد48050

68محمد فتحي محمد عبدالهادي48051

126.5اسراء اسامة محمود عبدالسالم48052

115.5اسماء احمد ابراهيم احمد48053

90اسماء علي صابر محمد48054

123االء صبحي عبدالنبي ابراهيم48055

89الهام محمد رياض عبدالرحمن48056

132.5بسملة ابراهيم السعيد عبدالفتاح48057

127بسنت خميس ابوبكر ابراهيم48058

87رانيا وليد عبدالعاطي بركات48059

118رحمة باسم السعيد محروس48060

103.5رشا حلمي عبدالرازق محمد48061

76رفيضه حماده عبدالمجيد عبدالجليل48062

119.5ريهام عبدالحميد شوقي عبدالحميد48063

133شرين احمد السيد ابوالوفا48064

95.5شمس محمد عبدالعظيم عبدالصمد48065

120شهد سعيد جمعة حامد48066

70.5شيماء السيد مصطفى فايد48067

130.5صباح حسن ابراهيم منصور48068

126.5عايدة حمادة محمد عيد48069

97عال محمد راشد عبدهللا48070

54.5علياء عبدالمحسن السعيد محمد48071

96.5مروة عبدالهادي خليفة مصطفى48072

105مروه محمود عبدالفتاح محمود48073

44مريم عبدالخالق محمود سعد48074

82.5مريم عبدالعال محمد عبدالحميد48075

133.5مريم محمود السيد سيداحمد48076

130.5ندا السيد بكر عبدالعظيم48077

137.5ندا سامي ابراهيم عبدالعاطي48078

58نعمة اشرف حمزة السيد48079

104نوال خالد عبدالكريم عبدالسالم48080

25نورا عبدالبديع محمد حسن48081

97.5هاجر احمد السيد السيد48082
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75.5ورده جابر احمد رزق48083

122ياسمين باسم رمضان احمد48084

134ياسمين حامد حسين المغربي48085

67.5ابراهيم طارق ابراهيم على48086

80.5ابراهيم محمد يوسف البيلى48087

118احمد عصام عبدالرازق عرفه48088

60اسالم ناجح على العرابى48089

108.5عبدالرحمن خالد محمد عمر48090

61.5عالء السيد السعبدعبدالمقصود48091

58محمد ابوالمجد محمد مصطفى ابوالمحد48092

108.5محمد الشحات السيد محمد48093

127.5محمد عبداللطيف عبداللطيف حسن48094

93مصطفى العشرى جابر مصطفى48095

112احالم الدسوقى ابراهيم عبدالفتاح48096

58اسماء السيد حسن عبداللطيف48097

69اسماء سامى عوض توفيق48098

109اميمة على الشوادفى على48099

97.5امينه رمضان السقا الحسينى48100

56.5انتصار عبدالحكيم احمد امام48101

92.5زيزى نصر عبدالستار مندور48102

59.5فاطمة حسن ابوالفتوح على48103

132فاطمة صابر ابراهيم حميدة48104

128.5منار السيد رشاد محمد48105

123.5منى عماد المعداوى ابراهيم48106

98.5مى الشوادفى الشحات الشوادفى48107

122ندا عبدالحميد صبحى عبدالحميد48108

101هدى عماد محمد عبدالغنى48109

65.5هويدا مندور عبدالستار مندور48110

125ورده عبدالحميد لبيب عبدالحميد48111

110.5ابراهيم عباس رياض طه على48112

128.5ابراهيم عبدالباسط ابراهيم على جمعه48113

129.5احمد جمال احمد محمد يوسف48114

133احمد جمعه اسماعيل مساعد ابراهيم48115

132احمد حمدى اسماعيل رجب48116

127احمد سامى السيد محمد48117

120.5احمد سعد على حسن خليفه48118

108.5احمد سعد هالل النويهى غراب48119

125احمد صقر المنسى فرج عبدالرازق48120
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103.5احمد عطا هللا رمضان عيسى48121

128.5احمد على ابراهيم حسن جمعه48122

132احمد كرم عبدالونيس هويدى48123

103.5احمد مبارك محمد عبدالحميد مبارك48124

135.5احمد محمد عبدالعظيم موسى شحاته48125

133.5اشرف عطيه شحاته عطوه يونس48126

90.5الباشا عوض عبدالسالم على سكين48127

128السعيد عادل السعيد عبدالحميد زيد48128

117.5السيد جمعه السيد حميده عبدالقادر48129

116امير خالد االمير شمدين48130

78بهاء اشرف سعد ابراهيم على48131

96.5جاد محمد جاد ابراهيم جاد على48132

127.5حسن جالل حمدى كريم حسن48133

120.5خالد مجدي فوزي علي48134

129.5زياد وجيه حسين احمد حسين48135

108.5سرور موسى عبدالجواد على ابراهيم48136

127سفيان عطا الشحات عبدالمنعم ابراهي48137

121.5عبدالرحمن اشرف عبدالرحمن محمد ابراهيم48138

129عبدالرحمن السيد امام عبدالمجيد48139

130.5عبدالرحمن حمدى محمد عبدالخالق48140

128.5عبدالرحمن خميس حسن فايد خليفه48141

137عبدالرحمن عمر صابر محمود48142

137عبدالرحمن محمود احمد حمدتو48143

124.5عبدالرحمن وائل حسن محمد غزالة48144

120عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز عبدهللا غزاله48145

100عبدالعزيز خالد عبدالعزيز عبداللطيف48146

122عبدهللا محمد طلبه عبدالمجيد الحشاش48147

114عبدالمنعم ماهر محمد محمود محمد48148

109على هانى ابراهيم حسن عطوان48149

133عمار على صالح عبدالعاطى مبارك48150

111.5فكرى جميل عبدالقوى عطوه48151

125ماهر حسن محمد ابراهيم حسن48152

120محمد ابراهيم عبدالسالم مرسال48153

132محمد ابواليزيد عبدهللا اسماعيل ابوغزاله48154

137.5محمد احمد عبدالفتاح ابراهيم48155

95محمد جمعه محمد ابراهيم حسن48156

105محمد عادل فايق عبدالحميد48157

135محمد كمال عبدهللا على المزين48158
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119محمد محمود صابر عبدالرازق48159

119محمد مصطفى عبدالمهيمن الهنداوى48160

78.5محمد يوسف احمد يوسف سالمه48161

17.5مراد محمد عبدالقوى عطوة يونس48162

126مصطفى احمد ثروت خليل خليل48163

47مصطفى محمد سعد حجازى48164

135.5مصطفى وائل مصطفى عبدالحميد48165

89.5وليد محمد قطب حبيب رمضان48166

107.5يوسف عبدهللا صالح ذكى عبدهللا48167

131.5اسراء حسن محمد حسن شداد48168

100.5اسراء عادل فاضل السيد ابراهيم48169

115.5اسماء على محمد حلمى عبدالقادر48170

130اسماء مصطفى حسن مصطفى حسن48171

117الهام محمود محمد عوض48172

113.5امال وليد احمد محمود البالسى48173

139ايمان طارق عبدالعظيم عبدالهادى خطاب48174

133ايمان على عبدالحليم عبدالحليم نعناعه48175

135ايمان محمود عبدالقادر يونس العجمى48176

138ايه رضا محمد ابراهيم48177

130.5ايه رمضان العوضي الدسوقي محمد48178

130بسمه جمعه عبدالحميد عويضه ابراهيم48179

122حنان ابواليزيد عبدهللا اسماعيل ابوغزاله48180

138حنان حمادة يوسف يوسف48181

128حنين السيد صالح غريب محمد48182

135.5راحيل عطا الشحات عبدالمنعم ابراهيـ48183

133رحاب السيد الشربيني طه48184

129.5رحمة محمود احمد حمدتو48185

129رندا سرور عبدالجواد على ابراهيم48186

107.5رندا محمد يونس ابراهيم محمد48187

113.5روان محمد محمد حسين48188

115.5روفيده امرهللا الشوادفى سليم48189

132زينب يسرى حسين حسين الدهراوى48190

124.5ساره عبدالحليم عبدهللا اسماعيل  ابوغزاله48191

129سما محمد صقر هنداوى48192

130سمر خميس عبدالمولى السيد احمد48193

131.5سهيله محمود البسيونى ابراهيم عبدهللا48194

132.5شهد احمد صالح عبدالعاطى48195

135.5شهد حسنى محمد على حسن48196



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1251

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

134.5شهد عادل محمد على حسن48197

127شهد عبدالهادى سالم يوسف سالم48198

136.5شهد محمد حميده يونس معاطى48199

134شهد هانى ابوبكر ابراهيم48200

106شيماء ابراهيم طاهر السيد مجاهد48201

138.5عزيزة ابراهيم على سلومه جمعه48202

116علياء عليوه عبدالحميد عويضه ابراهيم48203

112فاطمه خليفه خليفه يونس حميده48204

132.5ليلى البدرى فوزى البدرى على48205

133مريم محمد جابر الدالي48206

136.5ملك معتز كريم جمعه48207

106.5منه هللا بكر حامد رخا الباز48208

128منه هللا محمود هالل النويهى48209

128.5منى وليد مناع ابراهيم رمضان48210

123.5ندى احمد عبدهللا عبدالعال48211

84نعمه سعيد عبدالرحمن عبدالمجيد48212

126.5نورالهدى زكريا ابوالمعاطي يحي48213

103.5نورهان ابراهيم صابر عطيه شبكه48214

113.5نيره صابرى عبدهللا ابراهيم شاهين48215

96.5نيره فايز حميده طه48216

129.5هاجر صفوت زكي احمد48217

135هناء هانى حمدى عبدالمعبود48218

136.5وفاء المنشاوى خميس هارون48219

137ياسمين عبدالحكيم الشحات عبدالرازق البيلى48220

111ابراهيم رشدى حسن عبدالعاطى ابراهيم48221

118.5احمد البسيونى السيد السيد فرج48222

127احمد ايهاب عباس محمد عبدالوهاب48223

70احمد بكر احمد محمد48224

60.5احمد حسن محمود حسن48225

79احمد رافت ابراهيم فرج48226

85.5احمد محمد احمد شرف الدين شرف الدين48227

74.5احمد محمد السعيد احمد48228

127احمد مظهر معوض محمد48229

82احمد هشام محمد سعد48230

80احمد واصف علي عبدالدايم ابراهيم48231

79اسالم هشام محمد سعد48232

129.5السعيد احمد السعيد عبدالسالم48233

121السيد محمد كامل عبدالحميد48234
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115ايمن احمد السيد محمد48235

81ايهاب احمد السيد احمد عبدهللا48236

106.5حامد ابراهيم حامد ابراهيم48237

67.5رافت رضا فرج السيد فرج48238

79.5رضا النشاوى الشوادفى محمود48239

69صبرى السعيد ابوالمجد عبدالجيد48240

104طارق السعيد الشوادفى محمود متولى48241

125.5عبدهللا احمد صالح احمد عبدالجواد48242

61.5عبدالمنعم محمد يونس محمود48243

80على البحراوى فؤاد محمد ابراهيم48244

122على الشحات محمد حسين عصفور48245

85.5على ياسر عبدالفتاح محمد خضر48246

130عمرو خالد عبدالعظيم فهمى48247

133.5فارس محمد بدر ابراهيم48248

67.5كامل احمد عبدالمقصود غازى48249

125.5محمد البحراوى السيد محمد48250

97محمد السيد ابراهيم السعيد48251

112.5محمد السيد عبدالفتاح رمضان48252

132محمد السيد على فهمى48253

79.5محمد الشحات عبدالحليم السيد48254

137محمد سعد عبدالعزيز على48255

78.5محمد سليمان محمد سليمان بحيلق48256

125محمد شحاته سليمان عبدالسالم48257

82.5محمد فتحى محمد فتحى48258

69.5محمد مجدي محمد بدير48259

72محمد مرعي عباس محمد عبدالوهاب48260

125.5محمد نصار ابراهيم نصار48261

127.5محمد وائل عادل عبدالوهاب48262

57محمود خالد عبدالستار عبدالمعطي48263

62محمود خليفة محمد خليفة محمد48264

58.5محمود سعد بدير العوضى48265

74محمود نبيل عبدالستار عبدالمعطى48266

130مصطفى جمعه على احمد السيد48267

30هيثم السيد عبدالمعطى السيد الطنطاوى48268

71يوسف ادم محمد الغريب محمد48269

89.5اسراء احمد جمال عبداللطيف48270

128اسراء جالل السعيد احمد48271

104.5اسراء سعيد عبدالعزيز عبدالوهاب48272
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118اسراء محمد السعيد عبدالسالم48273

109.5اشجان على عبدالفتاح على48274

99االء مصطفى محمد مصطفى درويش48275

132.5امانى سالمه على السيد48276

103.5امانى مسعد عبدالمقصود سالمة48277

123ايمان احمد نجدي محمود48278

104.5ايمان محمد عبدالقادر ابراهيم48279

122ايه عبدالقادر عبدالمقصود عبدالقادر48280

130.5بسملة حاتم معوض محمد48281

58.5بسمه وليد مسعد محمد48282

74.5جيهان سالم عبدالقادر سالم48283

75.5حنان الشحات احمد محمد عثمان48284

131خلود محمد صبحى محمد48285

104.5دينا سالم عبدالمقصود سالمه48286

133.5روان محمد طلبة محمد دياب48287

114.5ريهام رمضان السيد محمد48288

128.5ساميه ايمن عبدالعزيز محمود عبدالعزيز48289

130.5سماح السيد فتحي على الحسينى48290

126سمية السيد فرحات السيد48291

121.5سهيلة البسيونى السعيد احمد السيد48292

103شهد خميس الدسوقى مجاهد48293

89.5صفاء عامر شاكر محمود عامر48294

97.5عطيات محمد حسن عوض48295

110.5فاطمة رجب السيد اسماعيل48296

127فاطمة رفعت سيداحمد عبدالمعطى48297

37فاطمة شوقى عادل السيد طلبه48298

102.5فتحية ابراهيم محمد محمد48299

97.5فريدة ابراهيم محمد محمد شرف48300

130.5نورا سامي محمد الغريب48301

126نورهان السيد شريف عباس48302

94.5نورهان رمضان الشحات سعد عبدالرحمن48303

89نورهان كمال شوقى عبدالحميد شحاته48304

115.5هايدي رجب فتحي على الحسينى48305

118.5ياسمين طارق عبدالرحمن مصطفى48306

127.5ابراهيم اسامة محمد العرابى مخلوف48307

116.5ابراهيم عبدالرسول ابراهيم عبدالرسول محمد48308

135.5احمد اسماعيل حسن اسماعيل رجب48309

68.5احمد السيد لطفي غازي ابراهيم48310



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1254

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

65.5احمد بسيونى محمد معتمد48311

85.5احمد حامد عبدالرازق ابراهيم48312

97احمد حسن بدير المعداوي اللبيشي48313

104.5احمد حسن محمد عبدالرحيم48314

99احمد سعد احمد احمد كفافي48315

134.5احمد سعيد محمد محمد48316

110احمد عبدالغنى محمود مصطفى48317

134احمد محروس ابراهيم المغازى48318

109.5احمد محمود على سيداحمد48319

96.5اسامه وائل عبدالمنصف السيد48320

114اسعد سعد عبدالخالق ابراهيم امين48321

98اسالم عبدالحميد صبحي السيد48322

112.5حسن ياسر عبدالمحسن حلمى عبدالغفار48323

128.5حمادة ياسر يحيى محمد عسكر48324

94.5خالد رمضان ابراهيم حسان48325

112رضا ابراهيم عطيه محمد جميل48326

62.5رضا ايمن محمد السيد48327

92.5صالح شعبان صالح السيد48328

60عبدهللا احمد رمضان سعد48329

105عبده مصطفى حسن يوسف محمد48330

129علي السيد خميس علي48331

129عماد وليد ابراهيم عبدالرسول48332

56.5عمر عبدالغفار شحاتة عبدالعزيز48333

85.5عمرو ايمن حسن السيد48334

69.5عنتر جمعه عنتر سعيد48335

127.5فؤاد رضا فؤاد ابراهيم48336

96.5فؤاد شعبان يونس عيد48337

80كمال عالء كمال احمد حجازي48338

125محمد احمد السيد ابراهيم48339

70.5محمد اوسامة عوض هللا عوض هللا عوض ال48340

125.5محمد حسن اسماعيل رجب48341

128محمد رباع عبداللطيف يوسف48342

59.5محمد عالء ممدوح على سيد احمد48343

72محمد على محمد على المنوفي48344

135.5محمد فوزى احمد محمود48345

29.5محمود رواش اسماعيل رواش48346

128.5معاذ السيد محمد السيد الصاوى48347

96.5وائل محمد عباس عبدالرازق48348
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135يوسف سعد يوسف ابراهيم48349

99.5يوسف محمد السعيد محمد48350

43.5يوسف محمود رمضان عبدالواحد48351

124اسماء ابراهيم زكريا ابراهيم48352

90.5اسماء السيد عبدالصبور ابراهيم48353

118.5اسماء علي ابوزيد علي ابوزيد48354

111اسماء ياسر محمد الوردانى48355

121االء حلمى عطيه محمد48356

111.5االء محمد ابراهيم محمد احمد48357

98امنة خالد يوسف السعيد48358

138.5اميره محمد المرشدى محمد اسماعيل48359

114اية عيد ابراهيم بسيوني48360

110ايمان رضا عقيبي عباس48361

84ايناس طلعت فهمى حسن48362

102.5بشرى السعيد محمود عبدالجواد متولي48363

95بوسى حاتم شبانة يوسف48364

126جهاد محسن غازي عبدالعزيز48365

113.5دعاء السيد عبداللطيف المرسي48366

100دنيا السيد محمد السيد48367

126.5دنيا عالء ابراهيم مصطفى48368

113.5دنيا فتوح السيد محمد احمد48369

120دنيا مدحت رضى مصطفى محمد48370

101.5رانيا ابراهيم عبدالرازق ابراهيم48371

88رباب محمد عبدالرحمن احمد ابراهيم48372

60.5رحاب عبدالعزيز فالح توفيق48373

85.5رحاب عوض العلوانى عوض عطوه48374

94.5رحمة رضا محمد اسماعيل اسماعيل48375

102.5رحمة لطفى توفيق مشرف سماحه48376

78.5سارة عبدهللا احمد احمد داوود48377

77سحر ماهر عبدالسيد السيد48378

76.5سماح محمد مصطفى محمد48379

81سميحة محمد احمد محمد48380

44سهام السيد فهمى حسن48381

125شروق البسيوني على عبدالمجيد48382

125شروق محمد عوض ابوالوفا48383

89.5شمس احمد جمال عبدالنبى48384

95شيماء محمد عبداللطيف عبدالرحمن48385

98شيماء محمد محمد سعيد48386
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33صباح عبداللطيف فتوح عبداللطيف48387

136علياء محمد غازي محمد علي48388

135غاده مصطفى سلوع احمد48389

137.5فاطمة السعداوي عبدالعزيز السعداوي48390

132.5فاطمة طاهر محمد عرفات48391

62.5مريم رزق السعيد محمد48392

77.5مريم عماد شعبان احمد محمد48393

123.5مريم ممدوح عبدالسالم محمود48394

107.5منةهللا حمدى على على ابودشيش48395

119مياده طه محمود مصطفى48396

109.5ندا عبده حسن يوسف48397

49.5ندى عبدالعليم حلمى عبدالغفار جابر48398

106نسمة عليوة محمود مصطفى بسيوني48399

102نعيمة السعيد السيد محمد االمام48400

136.5نورا السيد عبداللطيف ابواليزيد48401

38نورا محمد بكر عبدالسالم48402

114.5نورهان عبدالشافي عزت على48403

110.5هاجر حمدي محمد مازن48404

101هالة عبدالعزيز وجيه عبدالصمد48405

106.5هانم على عزت على48406

114هدى ماهر الشافعي سعد48407

84هند على جابر احمد48408

118.5وردة سامح حمدان احمد48409

73ابراهيم عرفات حسن محمود حسين48410

92احمد محمود محمد حامد موسى48411

103احمد مختار محمد محمد عوض48412

101.5احمد وهدان ابراهيم احمد السيد48413

64السيد حامد عبدالسالم محمد احمد48414

43حمدي رضا حمدي حسن يونس48415

92شعبان السيد حمدي حسن يونس48416

130.5عبدالرحمن محمد عابدين ابراهيم48417

99عبدالرحمن محمد فتحى محمد48418

129عطية محمود عطية شحاته48419

129فتحى رمضان فتحى السيد48420

107كريم ايمن بدير محمود محمد48421

132محمد اشرف عابدين ابراهيم48422

84محمد الرفاعى احمد محمد الشافعى48423

73محمود جمعه شحاته محمد جمعة48424
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86.5وائل السعيد سرور محمد المتولى48425

103يوسف انور السيد محمد48426

108.5اسالم عالء محمد السيد ابراهيم48427

97.5ايمان محمود عبدالحليم عبدالرحمن48428

67.5رقية محمد رزق رمضان السباعى48429

128.5سلمى سامى سعد الغريب48430

128.5شهد انور محمد السيد حامد48431

101فاطمه ماهر عبدالفتاح عبدالفتاح48432

115.5مريم مهاب فتحى العوضى رمضان48433

123مها رجب ابراهيم هالل عرفه48434

122هبة محمد عبدالرازق ابراهيم48435

125ياسمين حمدى عثمان بدر48436

94.5ابراهيم اشرف ابراهيم السيد المرسى48437

135.5ابراهيم محمد ابراهيم عبدالمؤمن48438

43.5احمد السيد محمد سالم شحاته48439

123.5احمد جالل محمد حسب هللا الغبور48440

78.5احمد سليمان عامر عبدالسالم48441

85احمد سمير محمد عبدالرازق48442

86.5احمد عبدالحميداحمد السيد نعامه48443

109احمد عالء الدين فتحى ابراهيم48444

84احمد عماد عبدالستار سالم48445

96احمد عوض السيد توفيق البجالتى48446

84احمد ماهر سعد ابراهيم طايع48447

93احمد محمد السيد عبدهللا48448

118احمد محمد عواد الصافي48449

127.5احمد محمد غازى سالم محمد48450

58.5احمد وليد فريد السيد48451

55اسالم رمضان فاروق المرسى48452

95اشرف محمد جاب هللا عبدالونيس فايد48453

69.5السعيد عبدالباقى ابراهيم عبدالوهاب48454

73السيد حسن ابراهيم الشحات محمد48455

69.5السيد مصطفى السيد عبدالعزيز سليمان48456

133حافظ حسن حافظ حسن48457

56.5حسن محمد ابوبكر سالم عمار48458

133خالد ربيع عبدالرؤف عبدالمنعم48459

115خالد محمد جوده عبدالتواب48460

61.5رامى طلعت عطوة سالم48461

64رمزى احمد فوزى محمد احمد48462
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57.5سعد محمد سعد ابراهيم الحسانين48463

117.5سعيد سالم سعيد بطيحان48464

81سليمان سالم سليمان على سليمان48465

72سليمان ويده السيد سليمان محمد48466

86.5شريف محمد عبدالستار سالم48467

79.5عاطف احمد ابراهيم محمد ابراهيم48468

72عبدالرحمن ابراهيم محمود عبدالبديع الليثى48469

74.5عبدالرحمن السيد احمد توفيق48470

74عبدالرحمن عزت الزاهى ابراهيم على48471

123.5عبدهللا احمد ابراهيم عبدالمؤمن محمد48472

88عمرو خالد محمد عبدالحميد محمد48473

59عوض محمد محمود محمد احمد48474

79.5محمد ابراهيم احمد محمد48475

73.5محمد السعيد مصطفى حسنى48476

69محمد ايمن محمد اسماعيل حماد48477

127محمد رضا عابد عبدالمنعم صادق48478

80محمد رمضان الشحات محمد طلخان48479

94محمد زكى الشربينى سالمه48480

91محمد سالم محمد حامد سالم48481

107.5محمد عبدالحميد رشاد محمد بسطويسى48482

105محمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز48483

115.5محمد عزالدين عبدالجليل حميده حسن48484

57محمد على سالمه سالمه48485

122.5محمد فرج السيد المرسى فرج48486

117.5محمد محمود عبدهللا احمد منصور48487

49.5محمد محمود محى الدين محمد رزق48488

133.5محمد مسعد محفوظ السعيد عماره48489

81محمد هاني الطنطاوي عبده48490

106محمود احمد الشحات محمد طلخان48491

125.5محمود احمد محمود عبدالبديع48492

136.5محمود سالمه محمد عرجاوى48493

80محمود على على محمود البادى48494

106محمود محمد زناتى امام48495

107.5محمود محمد محى الدين محمد رزق48496

52.5نور ميمى سادات الصاوى48497

86.5يوسف محمد عبدالفتاح عبدالحميد48498

131اسماء العوضى عبدالباقى العوضى48499

112.5اسماء رضا على مصطفى48500
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115.5اسماء صبرى سامى عبدهللا48501

106.5اعتماد جمال عبدالرؤف احمد موسى48502

131االء حامد عرفات محمد زاهر48503

103.5امانى هانى مسعود احمد محمد48504

125امل محمد شمس الدين عثمان48505

71اميره رضا السعيد ابراهيم احمد48506

90انهام احمد محمد ابراهيم الصاوى48507

93ايه محمد عبدالهادى احمد هالل48508

131بسمله زغلول شمس الدين عتمان48509

66حياه رضا فوزى احمد محمد48510

135.5خديجة محمد عبدالفتاح عبدالرحمن48511

95خلود البحراوى سالمه سالمه عبدهللا48512

128.5خلود محمود محمود عبدالبديع الليثى48513

109دعاء عيد السعيد عوض عيد48514

70.5دنيا فتوح احمد حمزه احمد48515

105رانيا السيد سعد احمد هالل48516

53.5رحمه محمد يوسف العوضى عبدهللا48517

116ريهام صبرى جمال جاد48518

75زينب محمد السيد احمد48519

135سلسبيل السيد ابراهيم عبدالمؤمن محمد48520

88شروق السيد ابراهيم الشحات محمد48521

95شرين رضا السيد محمد عطيه48522

99.5شهد عصام عبدالبديع عبدالرحمن48523

135شيماء اسامه احمد عبدالهادى48524

74ضحى جمال يونس ابراهيم على48525

105عايده مصطفى عبدالموجود عباس48526

87فاطمه احمد محمد حسن احمد48527

80.5فاطمه زين محمد بيومى ابراهيم48528

71.5فاطمه محمد عليوه جابر48529

85.5فرحه البحراوى حمزه احمد48530

125كوثر مجدى عواد الصافى عبدالدايم48531

123مريم اشرف عبدالحميد عبدالعزيز48532

122.5مريم خالد القطب سالمه سلطان48533

133منار عبدالمنعم مصباح اسماعيل حماد48534

132ناديه محمد عبدهللا عبدالعال48535

127.5ناديه ناجح الشحات محمود جمعه48536

124.5نبيله محمود عبدالغنى محمود البنا48537

90.5نجالء اكرامى محمد سعدالدين48538
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136.5ندا جمال عبدالشافى محمد عبدالحميد48539

82ندا محمد عطيه غريب السواح48540

97ندى ربيع عبدالحكيم عبدالحميدابراهيم48541

87نرمين مجدى احمد سالم سلمان48542

87.5نورهان مجدى احمد سالم سليمان48543

113هاجر احمد عبدالجواد محمد الشافعى48544

127.5هاجر جمعه محمد عبده غزاله48545

89هاجر محمد عبدالدايم محمد على48546

108هاله يونس سادات الصاوى48547

116.5هدير محمد عابد عبدالمنعم48548

103هند سامح السيد عبدالفتاح48549

98.5ورد نبيل محمد عبدالجيد محمد48550

93.5وفاء نبيه يونس يونس ابراهيم48551

116والء عبدالفتاح عبدالستار محمد سعيد48552

44ابراهيم جمعه محمد السيد ابوالجدايل48553

110.5احمد بدوى السيد ابوشعيشع48554

42.5احمد حلمى المحمودى رمضان محمد48555

106.5احمد رمضان السيد يوسف البحيرى48556

103.5تامر عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالفتاح48557

108حسام رمضان محمد احمد48558

96رياض جمال محمد ابراهيم رضوان48559

102زياد رمضان محمود محمد48560

132.5زياد فتوح انيس مصطفى48561

98.5طه السعيد محمد عبدالحق48562

111عبدالرحمن السيد مهنى مطر حسن48563

127عبدهللا على رمضان على معوض48564

72.5عصام محمد محمود محمد محمد48565

133على بدير عبدالغنى بدير محمد48566

100.5على عزاب احمد محمد48567

55فارس احمد شلبي ابراهيم مصباح48568

99فارس عبداللطيف احمد رمضان غازى48569

88فتحى احمد محمد العادلى البحيرى48570

82.5فتحى عبدالتواب فتحى احمد مرسى48571

104فهمى محمد فهمى على على48572

98.5محمد بسيونى لطفى بسيونى الحتاتى48573

101محمد جالل عبدالغنى بدير محمد48574

68.5محمد شعبان محمد على عالم48575

126محمد على محمد على48576
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115.5محمد ماهر محمد محمود محمد48577

112.5محمد محمود الشحات ابراهيم ابراهيم48578

77.5محمد محمود على محمد مرزوق48579

120محمد محمود محمد محمود48580

64.5محمد معوض محمد معوض48581

126.5محمد هنداوى على هنداوى حسونه48582

23.5محمد ياسر حمودة حمزة مطر48583

104محمود مصطفى حسونه حسين48584

99.5مصطفى فاروق على  عبدالجواد الشاعر48585

73.5هارون على احمد بركات48586

124.5يحيى ابراهيم المتولى حسانين48587

54يوسف شعبان عبدالنبى محمد على48588

116اسماء السيد محمود احمد الصعيدى48589

137.5اسماء محمد احمد مرسى48590

129.5االء جوده رمضان على احمد48591

121االء ناصر امام عبداللطيف امام48592

125.5امل المتولى زكريا السعيد رزق ساطور48593

136.5امنيه يسرى عبدالعزيز حجازى48594

90.5بشرى رافت كامل امين48595

73داليا السيد عبداللطيف محمد48596

115.5دعاء احمد على احمد ابوزيد48597

83دعاء عادل فؤاد كامل حسنى48598

103دنيا ربيع عبدالرحيم سعد ابوالروس48599

110.5دنيا رضا ابراهيم حسن48600

131رحمة ماهر محمد محمود محمد48601

76سماح سعد سعد على48602

132سوسو الشافعى عبدالحى عبدربه48603

70عائشة محمد على محمد على48604

118كريمه على سعد على48605

132ندى شعبان عبدالفتاح الفاضلى48606

98.5ندى مسعود خميس مسعود48607

132.5نسرين وليد طلبه محمد الصباغ48608

109نورا احمد اشرف على متولى48609

136هاجر عماد محمد على صديق48610

110هاجر محمد السيد محمد مغينى48611

125.5وسام السيد محمد فريج السيد48612

122.5والء فريد محمود فريد48613

99.5ابراهيم رضا احمد عبدالمنعم ابراهيم48614
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111.5ابراهيم على ابراهيم محمد النواجى48615

129.5ابراهيم فتحى محمد متولى السيد48616

131.5ابراهيم محمد نصر الحسانين نصر ربيع48617

120احمد ابوالنجا على محمد احمد يوسف48618

95احمد السعيد السيد معمر عمر48619

123.5احمد السيد محمود محمد شلبيه48620

121احمد حمدى احمد السيد احمد48621

73.5احمد محمد ابراهيم صديق زايد48622

95.5ادم محمود عبدالخالق العشري ذكرهللا48623

85السعيد محمد عبدالحافظ حسين محمد48624

118السيد محمد محمد علي محمد48625

68حاتم سمير احمد ابراهيم احمد48626

108.5حسين محمد محمد عبدالحميد علي عوض48627

82حمادة السيد ابراهيم عبدالعال48628

89حمادة محمود محمد احمد على48629

101.5حمدي احمد فتحي عبدالفتاح احمد48630

85.5رضا عطيه محمد عبدالفتاح دنانه48631

120رضا والء علي ابراهيم رزق48632

135.5سيد احمد السيد مصطفى عرفات48633

100.5عبدالرحمن محمود محمد محموديوسف48634

136عبدهللا حمدى حسين المتولى جمعه48635

124.5عبدهللا محمد السيد محمد المرسي48636

98عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى عبدالسالم48637

134عبده محمد راشد محمد على48638

106عالء ماهر السيد عطية سيد احمد48639

109.5على ابراهيم ابوالفتوح سالمة محمد48640

121.5على خالد عبده حسن عرابى48641

97عماد محمد محمد اسماعيل48642

119.5عماد محمد موسى احمد عبدهللا48643

117.5فارس سليمان على محمد سويلم48644

102.5محب محمد محب محمد العشري48645

107محمد السيد محمد عبدالهادى عبدالسالم الشرباصى48646

122.5محمد الشحات محمد سالم شحاته48647

53.5محمد ثابت ذكى احمد عمران48648

112محمد خالد محمد راغب محمد48649

97.5محمد عابد محمود محمد منصور48650

127محمد عالء السيد عطية سيد احمد48651

111.5محمود حمادة محمود حمزة الشافعى48652
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119محمود رمضان سعيد محمد محمد48653

125.5محمود صالح صالح حسين محمد48654

133محمود عبدالوهاب عادل عبدالوهاب48655

128محمود وائل يوسف سليمان البيلى48656

123.5معتز رمضان محمد عبدالعزيز حمودة48657

121نوفل محمد محمد على اسماعيل48658

132وليد السيد اسماعيل السيد48659

102.5ياسر محمد سعيد مليجى احمد48660

91ياسر مصباح محمد عبدالجواد محمد48661

116ياسر هانى شاكر محمد العشرى48662

106يسري عبدالناصر محمد بشير ابراهيم48663

112اسماء رضا عبده بدوى السيد48664

99.5اسماء محمد عطا العشري ذكرهللا48665

127اميرة السيد احمد محمد يوسف48666

120.5اميرة محمد شاكر محمد العشرى48667

114.5اميرة محمود شحاتة ابوالفتوح متولى48668

0من فضلك ضع استمارة غياب48669

124ايمان ابوزيد عبدالحميد محمد ابراهيم48670

131ايمان عبده فرحات محمد البسيونى48671

126ايمان مجدي اسالم عبدالمعطي الشافعي48672

131.5بشرى ابراهيم محمد بشير ابراهيم الدسوقى48673

93.5تغريد طلعت السيد احمد عبدهللا48674

128.5حنين عبدالحميد ابراهيم احمد محمد48675

125داليا السيد ابراهيم رزق عيسى48676

119.5دنيا حمدى محمد على الدجوى48677

106دينا سعيد احمد ابراهيم احمد48678

119دينا عالء جمال محمدمحمد ابوتكية48679

127رانيا محمود يسن محمد حامد48680

135.5ريهام احمد عبدالهادى عبدالسالم الشرباصى48681

136.5ريهام السيد محمود محمد شلبيه48682

129.5سارة طارق احمد محمد معروف48683

75سارة محمد عبدالهادى عبدالعزيز رزق48684

137.5ساره عالء عبدالرازق محمد السيد48685

134.5سمر احمد محمود عبدالمنعم ابراهيم48686

137سميحة محمد حمدى احمد السيد48687

124.5سميره عاطف محمد طه محمود48688

110.5سهير احمد السيد العوضى48689

131.5شادية احمد عبدالعظيم محمد عبدالرحمن48690
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135شرين احمد فتحي عبدالفتاح احمد48691

132.5شهد احمد عبدالعظيم محمد عبدالرحمن48692

134.5شهد عبدالعاطي حسن حسن المزين48693

105شهد موسى السيد البسيونى ابوجمل48694

135شهد وحيد حمدى محمد احمد48695

133.5صافي رمضان كامل محمد على48696

121.5صباح محمد عزالعرب حامد48697

125صبرين محمد السيد علي محمد48698

123.5عزة عبداللطيف عبدالمقصود سالم48699

101عنيات سعد صالح على محمد48700

0من فضلك ضع استمارة غياب48701

98فاطمه عبدالفتاح عبدالقوى اسماعيل48702

114.5فتحية ايمن ابراهيم خليفة السيد48703

132.5قمر محمد احمد السيد احمد الكومى48704

119مروة الدسوقى الدسوقى هالل48705

134.5مروه محمد مبروك ابراهيم عطية48706

135.5مريم عادل االمام الرفاعى عرفات48707

119منار خالد ابوالفرح السعيد عبدالعزيز48708

105منة شريف محمود عبدالعال48709

117.5منى احمد عبدالمنجى ابراهيم عوض48710

94منى سالم محمد عبدالعال السيد48711

115.5ميرفت عابد عبدالفادر عبدالخالق48712

130نجالء محمد عبدالفتاح محمد العزب48713

109.5ندى جمعة الشحات على الحماقى48714

114.5ندى هانى الشحات على مهدى48715

106نرمين ابراهيم محمد السيد شحاته48716

133نورهان العشري عطا العشري ذكرهللا48717

74هاله ابراهيم عبدالبديع ابراهيم48718

131هاله صبري شعبان احمد فودة48719

108.5هدير جمعة حسن المرسى48720

123.5وسام محمود محمد احمد الكومى48721

105.5ياسمين عبدالحليم عبدالعليم عبدالحليم ابراهيم48722

100ابراهيم رمضان زكى محمد عويس48723

130ابراهيم محمد مصطفى سعد الشناوى48724

104.5احمد وجيه السيد محمد48725

101ربيع محمد احمد مصطفى48726

126زكريا يسرى زكريا عبدالحافظ غازى48727

111.5سليمان على سليمان محمود على48728
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100عيد احمد عبدالرفاعى الششتاوى48729

108محمد الشحات البسيونى محمد48730

129محمد صابر سليمان ابراهيم غازى48731

92.5محمد على ابراهيم على صقر48732

46.5محمود عبدالمقصود محمد عبدالمقصود48733

133.5محمود محمد محمود ابوالعز مروان48734

85.5معوض مصطفي ابوالفتوح محمد على48735

54.5نادر حمادة السعودى عبدالحميد بكر48736

90.5اسراء ياسر عرفات الطوخى48737

95.5اسماء انور الرفاعى الششتاوى شبانة48738

77.5اسماء حسن محمد محمدالسيد عوض48739

131.5اميره البسيونى محمد البسيونى48740

132.5داليا السيد احمد سعد الصاوى48741

131.5دينا السيد فتحى ابراهبم ابراهيم48742

109دينا سالمة الجوهرى محمد خليل48743

137.5سماح عبدالرؤوف محمد عبدالمقصود48744

107شهد محمد حمدى بدير عثمان48745

114صباح المتولى محمود المتولى السيد48746

118ميرنا طلبة حسين محمد حسن48747

127.5ندا ابراهيم فتحى ابراهيم48748

133ندى وائل محمد ابراهيم نصر48749

107.5نعيمة فوزى عطية الششتاوي شبانة48750

102احمد حماده احمد عوض هللا معوض48751

99.5احمد رضا على الشربينى علي48752

91.5اسالم محمد احمد مسعد احمد48753

110اسماعيل رمزى محمد اسماعيل ابوالعطا48754

53جمعه جمعه محمد عبدالبارى ابراهيم48755

124.5حسام محمد اسماعيل على غنيم48756

114حماده طه جمال طه عثمان48757

91.5سالمة ياسر احمد عبدالعزيز السيد48758

118عبدالرحمن ابوزيد منير محمد الصاوي48759

115عبدهللا السيد شوقى بدوى48760

125.5على سالمه على الشربينى48761

110محمد ايمن محمد السيد48762

93.5محمد سامى عمر عبدالمقصود محمد48763

103.5محمد عطا عوض عطا محمد48764

129.5محمد محمود طه ابراهيم سند48765

92محمد مدحك احمد المرسى الباز48766
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101.5محمد ياسر محمد ثابت ابوالعنين48767

133.5معتز عمرو وهبه وهبه مصطفى48768

130ناجح رجب ناجح محمد احمد48769

135ايه عبدالخالق محمد توفيق عبدالخالق الشامي48770

135بسمله ابراهيم حسن مجاهد الشربيني48771

136.5جميلة احمد الرفاعى مصطفى48772

130حنان ذكريا حسن طه48773

117سماح السيد على احمد امام48774

125سماح ايمن على عبدالمولى على48775

130.5سماح سامح على صالح محمد48776

108شهد محمود سعد محمد عبدالغنى48777

129صباح ابراهيم مبروك عوض هللا48778

135منه جالل السعيد محمود السعيد48779

97مى حسن محمد حسن طه48780

81.5نرمين سليمان محمد احمد ابراهيم48781

132نماء مصطفى محمد محمد شعبان48782

127.5نهله سالمه احمد عبدالعزيز48783

130.5والء محمد طه عثمان صالح48784

116احمد نصر ابوالفتوح محمود البرماوي48785

87.5السيد احمد عبدالوهاب محمد احمد48786

122السيد محمد فاروق عبده عبدهللا48787

72.5عبدالرحمن سالم علي سالم علي48788

125علي سالمة علي محمد حمدان48789

125محمد ابراهيم محمد ابوالمعاطي محمد48790

94محمد حمدان ويدة سالمة محمد48791

87.5محمد رضا علي محمد حمدان48792

114محمد سالم سالم محمد سالمه48793

120.5محمد سالمة علي محمد حمدان48794

109.5محمد عابد فرج هللا يونس محمد48795

78محمد محفوظ محرز محمد ابراهيم48796

83.5محمد محمد سرور محمد عبدالحفيظ48797

106محمود رزق السيد محمد عبدالحفيظ48798

112.5محمود عادل محمود عبدالحليم قنديل48799

126.5اسراء ابراهيم محمود ابوالمعاطي محمد48800

105اسماء جمعان كساب السعيد عبدالرحمن48801

139.5اماني السيد حسانين السيد محمد48802

114حنان محمد العراقي عبدالعال العراقي48803

134ساره عبدالجواد محمود ابوالمعاطي محمد48804
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120سماح احمد رمضان السيد سعد48805

108شرين شكري عبدالحفيظ عبدالعاطي محمد48806

91.5صفية ابراهيم الشربيني ويدة محمد48807

94عايده رمضان العراقي عبدالعال العراقي48808

99.5عزيزة عبدهللا سالمة سليم سليمان48809

114غادة حسين سالم سليمان سالم48810

116.5فاطمة رمضان عبدالوهاب محمد احمد48811

139فاطمة محمود ابوالفتوح محمود البرماوي48812

98كريمة عماد شعبان محمد حسن48813

111ليلي محمود السيد محمد عبدالحفيظ48814

96مريم حامد محمد سالمة حمدان48815

136منه هللا سعد عبدالمجيد شعبان شبانه48816

139.5ميرنا على فتحى ابراهيم ابراهيم48817

83.5نورهان محمود فرج هللا يونس محمد48818

123.5هند عبدالعزيز عودة عبدالعزيز48819

102.5وفاء محمد يوسف ابوزيد محمد48820

107.5يارا جمال عبدالناصر محمد عبدالحميد محمدعلى48821

109ابراهيم سعد مرسي مصطفي48822

26ابراهيم شكرى عبدالجليل احمد على48823

57.5ابراهيم صبحى الباز محمد ابراهيم48824

64.5ابراهيم عبدالجواد ابراهيم احمد احمد48825

113.5ابراهيم عالء محمد ابراهيم محمد48826

124.5ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم الشارود48827

92احمد خالد احمد عبدالسميع محمود48828

105.5احمد ضياء فؤاد عبدالحميد48829

103.5احمد عادل السعيد محمد الشاطر48830

122احمد على ابراهيم محمد صالح48831

98.5اسالم محمد السيد ابوالنجا رزق48832

100اسالم هانى موسى احمد احمد48833

103.5اشرف احمد ربيع متولى محمد48834

117السيد رضا عبدالرشيد ابراهيم احمد48835

110جمال محمود محمد عبدالرحيم48836

55.5حسن اشرف حسن احمد محمد48837

94خالد حمدى اسماعيل محمد الوكيل48838

111.5رضا ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم48839

62.5رضا محمود فتوح فتوح السيد48840

114.5سامح محمد ابراهيم عبدالوهاب محمد48841

94سعد السيد حسين رزق محمد48842
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109.5سعد نزيه نزيه عباس محمود48843

127سعيد عوض احمد المتولى احمد48844

129.5شاهر ابراهيم العراقى السعيد48845

105طارق محمود طارق رزق ابوالنجا48846

132.5عابد عادل عبدالفتاح سيد احمد اسماعيل48847

71.5عادل محمد محمد صابر السيد طه48848

97عبدالرحمن البحراوى االمام الحسينى محمد48849

132.5عبدالرحمن رفيق محمد عبدالرحيم48850

108عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن محمد عمر48851

117عبدهللا محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح48852

91.5عبدهللا محمد ناجى نصر شادى48853

122عبدالمنصف منصور عبدالمنصف عبدالحميد48854

105عبدالناصر محمد االمام الحسينى محمد48855

96.5على صبرى على ابراهيم سالم48856

125.5عماد محمد الموافى محمد الموافى48857

125.5عمر عبدالعزيز عوض اسماعيل العيسوى48858

49.5عمرو فخرى محمد حسن الدرينى48859

131.5فتحى ابراهيم فتحى حامد احمد48860

101كريم السعيد الشربينى جاد48861

72محمد ابراهيم محمد السيد ابوالمكارم48862

120.5محمد ابراهيم مصطفى محمد فرج48863

83.5محمد حماد السيد حماد جمعه48864

90.5محمد سمير احمد فتوح48865

82.5محمد عبدهللا حسن محمد حسن48866

76.5محمد على البهنساوى عبدالسالم48867

111محمد كامل خفاجى حسين48868

87محمد محمود طه احمد كشك48869

109محمود ابوبكر محمود كامل امين48870

111محمود عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد48871

121مصطفى جوده مصطفى محمد فرج48872

67.5هشام محمد محمد عمر الجندى48873

111.5هشام يحيى حسانين محمود حسانين48874

76.5وجيه محمد اسماعيل محمود ابراهيم48875

90اسماء ابوالعز ابوراشد ابوالعز محمد48876

124اسماء احمد ابراهيم احمد محمد48877

120.5اسماء السيد تاج العلم حسن محمد48878

120اسماء حسنى عبدالجليل محمد عبدالجليل48879

72.5اسماء سعد محمد غازي بدر48880
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90.5اسماء عبده توفيق احمد48881

79.5اسماء عصام ابراهيم الدسوقى48882

91اسماء على احمد على ابوريشه48883

41.5اسماء نادر نصر وهبه شادى48884

114.5اشرقت عبدالعزيز محمود محمد سرحان48885

118.5السيده رمضان حسن السيد محمد48886

130امل مسعد متولي جبر ابراهيم48887

88.5اميره السيد الشربينى جاد السيد48888

127.5اميره جمال الشحات محمد الدريني48889

127اميره عبدالجليل فتحى عبدالجليل ابراهيم48890

95اميره مصباح عبدالسالم عبدة عما ره48891

114امينة صبرى محمود العوضى48892

60.5ايات البيلى ابوصالح البيلى صالح48893

72.5ايمان احمد الشحات حمدان48894

93.5ايمان سالم رزق توفيق48895

96.5ايمان شعبان عبدالرحمن محمد القاضى48896

115ايمان محمد فتحى خضر48897

124ايمان محمد متولى عطيه محمد48898

79.5ايه احمد الشحات حمدان48899

135.5ايه السيد العراقى السعيد48900

89تحيه محمد مصطفى محمد خليفه48901

91.5تغريد السعيد عبدالفتاح فرج على48902

104داليا مصطفى مصطفى عبدالمالك48903

71.5دنيا السعيد ابراهيم محمود احمد48904

103.5دنيا جمعه عبدهللا عبداللطيف عبدالحميد48905

49رشا محمود سمير مختار محمد48906

102.5رقيه عبدالعاطى االمام الحسينى محمد48907

115.5روضه فرج محمد عبدالحليم محمد48908

126ريهام محمود عبدالحليم عبدالسميع ابراهيم48909

81.5زينب الشاذلى احمد جاد محمد48910

105زينب رمضان حلمى احمد جوده48911

136.5ساره خالد احمد حسا نين يوسف48912

122.5سالى محى العراقى السعيد السيد48913

77.5ساميه ابراهيم احمد اسماعيل محمد48914

79.5ساميه على حسنى عامر يونس48915

98.5سماء تامر احمد سالمه مخيمر48916

81.5سهام السيد عبدالقادر السيد48917

71.5شهد محمد محمد محمد ابوالنيل48918
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129.5شهد هانى محمد الصاوى متولى48919

73شيماء على عبدهللا حامد ابوالغيط48920

74.5صباح عبدالرحيم عبدالرحيم المتولى سليمان48921

82صفاء حسن رزق المتولى محمد48922

121.5صفيه احمد يوسف يوسف الغريب48923

91.5عبير رضا عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح48924

83فاطمه سامى احمد عبدالحليم زايد48925

80.5فاطمه عيد عبوده احمد على48926

123فاطمه هانى عبدالفتاح حسن موسى48927

133فيروز احمد عبداللطيف فرحات مشالى48928

100لطيفه رزق عبدالعزيز المغازى48929

137مروه محمد مصطفي ابوالسعود48930

129مريم احمد عبدالحميد توفيق البدراوى48931

134.5مريم حماده محمد احمد المتولي48932

85.5ملك ابراهيم عبدالرحمن محمد عمر48933

71منال صبح ابوشعيشع على ابراهيم48934

119.5منة هللا على على عبدربه48935

127منه هللا السيد جاد كمال محمد ابراهيم48936

103منى رضا مصطفى محمد البهنسى48937

90.5منى محمد فتحى عبدالصادق محمد48938

89نبيله رزق ابوراشد ابوالعز48939

125نجوي حسن ابومسلم عبدالفتاح48940

50ندا احمد البدراوى توفيق البدراوى48941

125.5ندا البسيونى رزق عباس48942

124.5ندا محمد نصر الدين سعد محمد48943

95ندا ياسر الحفنى حسن حامد48944

82.5ندى عبدالعاطى عبدهللا احمد فرج48945

117.5نرمين احمد نجاح احمد محمد موسى48946

123نرمين السيد محمد السيد ابوالمكارم48947

117.5نرمين عبدالباسط نصر وهبه شادى48948

133نعمة السيد مصطفي السيد مصطفي48949

125نوال رمضان محمد ابراهيم عبدالنبي48950

97.5نورا اسماعيل السيد المرسى حسنين48951

92.5نورهان عطاهللا عبدالرؤف ابراهيم48952

97نورهان عماد الباز محمد ابراهيم48953

111.5نورهان فرحات عبداللطيف عمر فرحات48954

117.5هاجر يوسف عبدالوهاب معوض البساطى48955

132هند هيثم عوض منصور السيد48956
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79.5والء السعيد محمد العرابي ابراهيم48957

80ياسمين محمد حسين محمد الشربينى48958

103.5ابراهيم زهران حمزة عبدالغفار48959

122ابراهيم محمد ابراهيم هنداوي48960

97ابراهيم نبيه عابد عبدالعال48961

110احمد ايمن حسين شبل رشوان48962

121احمد رافت على السيد سليمان48963

123.5احمد رافت محمد عبدالسالم سيد احمد48964

128احمد شلبى محمد شلبى محمد48965

95.5احمد عماد عبدالحسيب حليم محمد48966

110احمد عماد علي عبدالصادق علي48967

134احمد محمد احمد نصار48968

122احمد محمد السيد منصور يونس48969

95.5احمد محمد فتوح عبدالونيس ابراهيم48970

120.5احمد محمد محمد عبدالوهاب48971

110احمد محمود محمد محمود شعبان48972

99.5احمد منصور عبده محمد عطيه ابوشنب48973

97.5احمد ناصر االمام مصطفى المنزالوى48974

104.5احمد ناصر عبدالواحد بدير عبدالسالم48975

76.5ادهم السعيد محمد السعيد ابوالعنين48976

105.5اسالم اكرم الدمرداش المرسى48977

115.5اسالم جميل نبية حامد عبدالمنجى48978

89اسالم عطية الدمرداش محمد موسى48979

104.5اسالم عمرو عبدالبديع محمد احمد48980

93.5اسالم يوسف الشحات كامل يوسف48981

87.5اسماعيل جالل حماده السيد48982

131.5السعيد عبدالحليم السعيد سالم48983

114.5امير حمام محمد عبدالسالم48984

109جميل خميس السعيد عزيز الدين48985

71.5حازم ياسر صبرى مصباح حسين48986

130.5حسن السيد حسن ابراهيم مصباح48987

95حسن محمد حسن على ابوستة48988

70.5حلمى محمود حلمى محمد ابودشيشه48989

134.5حماده على عبدالعظيم على عبدهللا48990

86.5حماده محمد السعيد الدمرداش محمد48991

114.5رائد حاتم ابراهيم محمد سليم48992

123.5رامى مصباح محمد عبدالسالم الشناوى48993

85رضوان محى رضوان كامل48994
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131.5زياد احمد عبدالحي خضر خضر48995

132زياد بركات علي بركات جوده48996

88.5سعيد عبدهللا المتولي عبدالعزيز محمد48997

97سعيد محمد حلمى مصطفى48998

126سعيد مدحت السعيد محمود عبدالعال48999

102.5سمير ادهم شعبان عبدالجواد الضبعاوي49000

108شعبان عطيه جمال محمد عطيه49001

124صبرى احمد عبدالسالم الشناوى يوسف49002

96عادل وجدي عبدالعزيز سليمان عطيه49003

113.5عبدالرحمن خالد احمد على عبدهللا49004

109عبداللطيف نصر عبداللطيف ابراهيم ابوالعنين49005

87.5عطا صابر عطا احمد عبدالخالق49006

110علي حسني السعيد محمود رماح49007

129عمار اشرف عبدالغفار سيد احمد بالطة49008

120عمار محمد حمدان محمد جاد الرب49009

81فتحى على اسماعيل عبدالهادى ابوالخير49010

126كريم تامر محمود احمد اسماعيل49011

122كريم عادل ابراهيم سالم عجاجة49012

118.5محمد احمد حسن ابراهيم مصباح49013

84محمد احمد محمد جاد عيسى49014

98محمد السعيد محمد السعيد ابوا لعنين49015

110محمد ايمن محمد ابراهيم محمد49016

123.5محمد تامر جميل حمدان ابواليزيد المعالمى49017

92محمد توفيق عبدالعليم الشربينى محمد غن49018

89.5محمد جالل حماده السيد السخاوي49019

123محمد جمال حسني محمد عقل49020

119.5محمد حسين فريد رشاد الهنداوى49021

111.5محمد حمودة احمد حمودة عبدهللا49022

124.5محمد سامح سامى عبدالوهاب محمد49023

122.5محمد سليمان فكرى سليمان على49024

128.5محمد صالح عبدالرازق صالح49025

128.5محمد صبحى عبدالهادى اسماعيل غيضان49026

114.5محمد صالح السعيد عبدالحميد طه49027

105.5محمد طاهر عبدالهادي غازي الدليل49028

121محمد عادل انيس البسيونى محمد49029

86محمد عباس العجمى متولى حرب49030

120.5محمد عبدالناصر عبدالعاطى منصور عبادى49031

105محمد عبده الدسوقى عبده49032
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106.5محمد عصام محمد عبدالعال49033

118.5محمد عيد عبدالمجيد عيد عبدالمجيد49034

135.5محمد فرج محمد محمد السعداوى49035

114محمود احمد محمد احمد بكير49036

138.5محمود حماده محمود على المتولى49037

130.5محمود عبدالعزيز الدريني احمد حسن49038

126.5محمود محمد اسماعيل عبدالغفار اسماعيل49039

131محمود محمد الشحات احمد التهامي49040

91.5محمود يحيى يونس محمود الزعفرانى49041

134.5مصطفى محمد يوسف ابوالعطا السيد49042

127.5مصطفى محمود عبدالقادر عبدالغنى محمد منصور49043

126منصور حسن منصور محمد مصطفى49044

129نشات عبدالرازق عبدالفتاح محمد عبدالرازق بدر49045

116نشات محمد منير احمد عبدالرحمن49046

106هالل حسين هالل احمد مرسال49047

103يحي فضل يحي عبدالعاطي محمد49048

126يحي محمد محمود محمد حسنين49049

116احالم السيد كامل السيد مصطفى وفا49050

118.5اسراء شكرى عبدالحميد يوسف عبدالرحمن49051

138.5اسراء محمد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى49052

132اسراء محمود حامد حسن على49053

106اسراء يوسف عبدالحميد ابوالعطا السيد49054

137اسماء ابراهيم السيد مرسال مبروك49055

135اسماء احمد محمد ذكى عبدون49056

137اسماء جمال عبدالفتاح عبدالهادى ابوالخير49057

135اسماء يوسف عبدالحميد ابوالعطا49058

105.5اشرقت صابر عبداللطيف سعيد الجوادى49059

103السيده الدسوقى محمد عبدالحميد على49060

137امال ضياء السيد محمد حسن49061

137.5امانى السيد عبدهللا محمد49062

133.5امل السيد عبدالسالم الشناوي يوسف49063

138امل شريف عبدالصمد منشاوى محمد49064

113.5امل عبدالهادى فتحى عبدالهادى ابراهيم قطيشه49065

139.5امنية مصطفى عبدالغفار سيد احمد49066

126اميرة محمد محمود احمد القن49067

128اية السيد ناجى عبدالحميد حامد غازى49068

129.5اية جمال عبدالعزيز سليمان عبدالحميد الغنام49069

103.5اية محمد جمال محمد احمد49070
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122.5ايمان محمد ابراهيم باشا ابراهيم49071

116ايمان مصطفى محمد عبدالحميد محمد عزام49072

117.5ايه اسماعيل حامد السيد اسماعيل49073

132ايه السيد على محمد العيسوى49074

110.5ايه عوض عبدالحميد منصور بدر فايد49075

132ايه كرم شعبان عبدالجواد الضبعاوى49076

131.5ثناء فوزى حسن حمد محمود49077

138جنه اشرف توفيق محمد احمد سرحان49078

135.5جهاد صالح حلمي ابوالفتوح الصاوى49079

130.5جهاد ممدوح السعيد محمود عبدالعال49080

128.5حسناء مهدى عبدالكريم محمد نصار49081

119حنان السعيد ابوالفتوح شعبان خليفة49082

136حنان محمد احمد غازى محمد49083

138.5حنين البحراوى السيد خليفة49084

134دنيا ابراهيم عبدالحميد عبدالهادى49085

97دنيا ابراهيم عبدالمجيد محمد بدر49086

92دنيا عبدالحى عبدالفتاح ابوالفتوح49087

100دينا محمود السيد علي السيد49088

96.5دينا محمود يونس محمود الزعفرانى49089

126ذكرى سعد محمد عبدالرازق49090

104.5رباب ابراهيم عبدالمجيد محمد بدر49091

109.5رحاب متولى ابراهيم متولى ابراهيم49092

133رحمة حسني عبدالنجاح محمد ابورواش49093

128.5رضا سيف الدين ابرهيم ابراهيم شبل49094

137.5ريهام ابراهيم محمد سليمان49095

118زينب الصاوى الصاوى عبدالفتاح على49096

112سارة سليمان سليمان ابراهيم الطناحى49097

131ساره عطيه نعيم عطيه السيد49098

122.5سلمى صالح عبدالرازق صالح49099

136.5سلمى مراد السعيد محمود عبدالعال49100

136سلوى خالد ابراهيم محمد محمد49101

133سماح انور احمد المتولى زيان49102

125.5سمر رحيم عبدالسالم الشناوى49103

84.5سهام رجب انور محمد عبدهللا49104

101.5سهام سامح جميل عبدالحميد حامد49105

136سهيلة ابراهيم جمال ابراهيم عبدالرازق49106

133.5سهيلة فتحى خضر حضر عبدالقادر49107

137.5سهيله صبحى عبدالعظيم على عبدهللا49108
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93سوزان عرفات السيد عثمان عبدهللا49109

124شروق بدير محمد محمود شعبان49110

137شروق عبدالمجيد فكيه عبدالمجيد محمود49111

116شروق عماد صالح محمود المزين49112

111.5شرين السيد محمد السيد محمد سالمة49113

134.5شمس عيد نبيه الشناوى احمد49114

135شهد محمد احمد محمود ر ماح49115

121شيماء منير احمد بهجات الصباغ49116

133عزة مصطفى عبدالسميع ابراهيم حرب49117

125غادة محمد جمال محمد عطية49118

86.5فاطمة احمد مصطفى عرفة الغنام49119

114فاطمة عيد احمد علي عبدهللا49120

127فاطمه محمد عدلى كمال الوكيل49121

133فايزة احمد محمد على عطية49122

121فتحية احمد محمد محمد محمد49123

116.5ليلى السبد مصطفى عرفة  الغنام49124

131.5ليلى رضا سمير وجيه منصور49125

128مريم السيد االمام سليمان ابراهيم49126

133مريم عرفات كمال خليفة الوكيل49127

136منة هللا حاتم ابراهيم محمد سليم49128

139.5منى مصطفى على مصطفى عبده49129

138.5مى احمد على مصطفى عبده49130

131مى السيد حامد السيد49131

132.5نادية عبدالعزيز محمود محمد خليل49132

126.5نجوى ابراهيم محمد يوسف ابوالعينين49133

83ندا رضا عبدالفتاح عبدالرؤف صالح49134

127ندى احمد عبدالعاطي منصور عبادي49135

136ندى السيد احمد عبده ابراهيم موسى49136

125ندى رضا السيد عبداللطيف عبدالمعطى49137

105.5ندى محمد ابراهيم محمد المرسى49138

136.5نسرين ابراهيم السيد ابراهيم الكريونى49139

137نورهان احمد فوزي احمد ابراهبم هجرس49140

139نورهان سعيد محمد الغنام49141

131نورهان عبدالحميد سليمان عبدالحميد الغنام49142

132نورهان محمد محمد عبدالفتاح عبدالنبى49143

131هاجر محمد عبدالمجيد محمد بدر49144

136هند القذافى محمد مرزوق عطية49145

113.5وفاء احمد السيد عبدالرازق الطحان49146
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114والء هاني فاروق السعيد ابوالعنين49147

105.5والء هانى محمد رمضان عبدهللا49148

130يارا احمد مخلوف السيد عالم49149

109.5ياسمين عامر رشاد حامد محمد49150

109.5ياسمين مخلوف السيد عالم عالم49151

62.5ابراهيم اشرف السيد عبدالونيس49152

62.5احمد السيد احمد ايوب49153

101احمد سمير عبدالحليم على احمد غازى49154

81احمد سمير محمد المرسى49155

124احمد صابر عبدالمنعم محمد49156

84احمد صديق السيد عبدالحميد49157

80احمد عبدالواحد اسماعيل محمد49158

88.5احمد عيد السباعى عبدالمنعم49159

73احمد محمد احمد ابراهيم محمد49160

91اسالم حمادة محمد عيسي49161

57السعيد ضياء السعيد محمد49162

35.5السيد احمد محمد السيد49163

104.5السيد بدير السيد بدير عبدالحميد49164

66المغازى محمد المغازى محمد49165

96.5ايهاب على محمد عبدالعال49166

119.5ايهاب محمد محمد رضوان49167

122ايهاب يوسف سعيد محمد احمد49168

107.5براء محمد السعيد الششتاوى49169

33حسن حسن محمد عثمان49170

41حمادة رجب السعيد رجب49171

37.5خالد خيرى فهمى جمعة49172

134.5رجب ابراهيم رجب ابراهيم49173

99زياد محمد دومه محمد49174

70سعيد طلعت احمد حسن49175

124.5سليمان الراعى محمد ابوالمكارم49176

92.5سمير سامح بدير محمد49177

105.5عبدالرحمن طارق السيد ا حمد49178

111عبدالرحمن محمد احمد محمد49179

41.5عبدالرحمن محمد عبدالحمن مناع49180

27.5عبدهللا رضا فوزى فوزى بسيونى49181

45عالء ايمن سمير محمد49182

109.5على السيد محمد ابوالمكارم49183

112.5على حسام على السيد النجار49184
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99عمرو عبدالباسط فتحى هيبه49185

104.5فارس عبدالحميد محمد عبدالرازق49186

43.5فارس فتحى عبدالعزيز على49187

27كريم ربيع السيد محمد49188

79.5محمد ابراهيم عبده محمود جاد هللا49189

116محمد احمد عبدالعزيز محمد خميس49190

66.5محمد السيد السعيد محمد49191

81.5محمد بدر محمد محمد49192

68محمد سعد عبدهللا محمد يوسف49193

52محمد صالح محمد محمد نوح49194

98محمد عبدالعزيز ابوالمعاطى محمد49195

88.5محمد عصام عبدالمجيد عبدهللا49196

96.5محمد عالء السيد احمد عامر بيلي49197

71محمد عالء محمد صادق49198

60.5محمد على احمد حميده ابراهيم49199

81.5محمد علي نبيه طلب محمد49200

52محمد كمال عبدالحميد علي البنا49201

88.5محمد محمود لطفى ابراهيم49202

37محمد محمود منصور حفناوى49203

86محمد هانى مصطفى محمد49204

76محمود احمد محمد السيد49205

83.5محمود خالد عبدالرحمن مناع49206

102.5محمود سامي احمد محمد عبداللطيف49207

19محمود ظريف محمد شبانة49208

78.5محمود ماجد احمد محمد49209

57مصطفى ابراهيم نور عبدالكريم49210

95مصطفى خالد عبدالجواد عبدهللا49211

54ممدوح السيد عبدالعال محمد49212

38نادر السيد حسن حسنين49213

28يوسف احمد محمد احمد يوسف49214

112احمد ابراهيم ابواليزيد عبدالحميداسماعيل49215

129احمد ابراهيم محمد زيدان سالم49216

85.5احمد رضا ابوالعز عوض اللة بيومى49217

87احمد سامى ابراهيم عبدربة ابراهيم49218

110احمد محمد السيد ابوزيد49219

109.5احمد مسعد صبحي احمد السيد زيتون49220

90احمد هاني مصطفي يوسف شحاتة49221

92.5حلمي عبدالرحمن حلمي محمد القصبي49222
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69رضا فارس محمود وهبه عطية49223

100.5زياد وليد محمد احمد ابراهيم49224

78عبدالرحمن المهدى الدسوقى السيد محمود49225

82عبدالرحمن كمال محمد ابوالفتوح محمد49226

137.5عبدالعزيز السيد عبدالعزيز مصطفى احمد49227

61عبدالعزيز رفيق منصور سلطان49228

131.5عبداللة مهنى ابراهيم السيد احمد49229

135علي المرسي هالل المرسي محمد49230

67فارس رضا محمود وهبة عطية49231

60.5محمد السيد ابراهيم على49232

77.5محمد السيد عبدالعاطي محمد نصر49233

56محمد جمال محمد احمد مرزوق49234

131محمد سعد محمد زيدان49235

106محمد طارق عبداللة عبدالرحيم49236

65محمد علي السيد بسيوني الديهي49237

90محمد عنتر ابراهيم عبدالرؤف مصطفى49238

83.5محمد محمود عبدالعزيز مصطفي احمد49239

112محمد نادر محمد السيد محمد49240

55محمود شافعي محمد مرزوق49241

78محمود عبدالمولى الششتاوى عبدالعال49242

69.5نجم الدين طاهر محمود محمد عبدالمطلب49243

79.5وسيم على ابراهيم محمد جمعه49244

91وليد احمد محمود علي غنيم49245

136يسري وحيد يسري فريد ابراهيم49246

132.5يوسف احمد السيد محمدحسين49247

87.5اسراء رمضان عبدالعزيز محمد رواش49248

124اسراء صالح ابراهيم يوسف شحاتة49249

126.5اسماء صبحى السيد محمود49250

120.5اسماء عمرو عوض علي محمد49251

130.5اية عبداللة ابراهيم احمد عبدالجواد49252

85.5ايمان رضا البهى ابوزيد49253

118ايناس هاني نجيب فؤاد محمد49254

80.5حسناء محمد سليم عدالن49255

66حنان هانى عبدالعزيز يوسف عبدالواحد49256

71داليا رمضان سالم صديق فرج49257

87.5دنيا مجدى محمد عبدالغفار49258

98.5دنيا محمد السعداوي عبدالحميد49259

125رحمة كمال زكى محمد معوض49260
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121زكية احمد رجب حسين احمد بالل49261

133.5سهيلة صبحى كمال عبدالواحد خالد49262

136.5شهد الشربينى نعمان محمد الشربينى49263

121.5شيرين علي محمد عبدالعزيز متولى49264

124.5شيماء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم49265

84صابرين صبري الدسوقى محمد49266

31.5ليلي محمد بيومي سعد بيومى49267

136مريم ابراهيم ابراهيم السيد احمد49268

126.5مريم احمد على مرزوق عطية49269

113.5مريم سعد رجب حسين بالل49270

47.5ميادة سالمة محمد ابراهيم49271

139.5ندي ياسر ابراهيم السيد احمد49272

117نورهان عبدالناصر نبيه مصباح صالح49273

136.5هاجر رضا احمد حسب النبى49274

106هاجر عطية عطية محمد عمر49275

100.5هند هاشم احمد الصافي حمروش49276

106.5احالم حسين ابراهيم على نعمه هللا49277

89.5ارزاق طه عتريس السيد على49278

123اسراء اسامة محمد عطاهلل49279

130اسراء حلمى جالل عبدالعزيز49280

112.5اسراء سامي عبدالفتاح ابراهيم عبدالقادر49281

55اسراء عبدالحميد محمد عبدالرازق اليمانى49282

41.5اسماء ابراهيم السيد عبدالفتاح على49283

68.5االء محمود مصطفى محمود بكر49284

81.5الهام صالح بسيونى خميس49285

119امانى على ابراهيم على ابراهيم49286

93.5امل احمد مصطفى هجرس49287

128.5امنية محمد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم49288

96اميرة هانى عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق49289

63انسانه على محمد السيد ضاهر49290

91.5انعام مسعد محمد صادق عثمان49291

94اية عرفة احمد الشناوى محمود49292

65ايمان شريف ابراهيم علي ابراهيم49293

129.5ايمان علي عبدالونيس ابوالعز ذيدان49294

132ايمان محمد محمد عبدالمجيد دغيدي49295

129ايناس اسامة محمد عبدالمجيد دغيدى49296

123ايه محمد ابراهيم على ابراهيم49297

108.5بسملة محمد عبدالسالم محمد محمد49298
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120.5بسنت مصطفى عبدالمنعم عبده صبيح49299

122.5جيهان مرشدى عبدة احمد محمد49300

43حنان حمدان محمد صادق عثمان49301

89حنان متولى عبدالبديع المتولى عبدالفتاح49302

116.5حنين رجب عبدربة عبدربه عصفور49303

122حنين مجدى فوزى محمود محمد49304

65خلود خالد عبدالرحمن مناع على49305

61خلود محمد عبدالعاطى يوسف49306

125دنيا عبدالدايم معوض عبدالدايم محمود49307

111.5دينا رضا محمد مصطفى محمد49308

112راند االمام حامد االمام على49309

83رانيا صابر محمد محمد حسنين49310

131رحاب احمد مصطفى على محمد الدهمه49311

92رحاب حامد جابر الغريب الشناوى49312

87.5رحاب عيد احمد عيد هجرس49313

106رحمة الشحات محمد عبدالعزيز محمد49314

127رحمة رضا فهيم محمد سيد احمد49315

43.5رحمة محمد عبدالحليم الغريب الزناتى49316

114.5رحمة مطاوع السباعى عبدالمنعم السباعى49317

68رقية السيد عبدالبارى ابراهيم ابراهيم49318

129روان محمود محمد عبدالباقى49319

76.5زينب شعبان عباس احمد احمد49320

70.5سامية سيد احمد سامى احمد عاشور49321

68.5سحر محمد فتحى محمد السواحلى49322

26.5سماسم السيد بدير عبدالهادى49323

82.5سومية فرج عيد قاسم49324

28شادية رمضان السيد عبدالحميد بدوى49325

123شروق احمد عبدهللا عبدالظاهر49326

95شهد ابراهيم فوزى المهدى49327

113شهد احمد السيد احمد السيد49328

131.5شهد جمعه السيد عبدالمنطلب ابوالخير49329

87.5شهد عبدهللا فتحى على احمد49330

118.5شهد محمد السعيد محمد بدر49331

113شوقية محمد احمد محمد عبداللطيف49332

74.5شيماء السيد عبدالرازق على49333

87شيماء مصطفى اسماعيل محمود بكر49334

102عزة عبدالحميد ابراهيم العشرى عمر49335

63.5عزة عبداللطيف عيسى سالم خالد49336
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69فاطمة صابر السعيد محمد العمروسى49337

122فاطمه محمد مصباح عبدالصمد بدوى49338

92.5مريم صبحى سعد عبدالعاطى عوض هللا49339

119مريم عبدالسالم ابراهيم صالح رجب الشيخ49340

111.5منة محمد محمد على غازى49341

85منه هللا صالح صالح احمد محمد الصبى49342

70.5مى يوسف السيد عبدالفتاح الششينى49343

43.5نادية السيد بدير عبدالهادى49344

97نجالء صبحي فتحي علي القا49345

87ندا احمد عبدالسالم رمضان بكر49346

91.5ندا احمد يوسف محمد البنا49347

111ندا حامد صالة النبى يوسف المهرانى49348

80ندا كمال محمد كمال الغيتاوى49349

113.5ندى البسيونى توفيق سالم البسيونى49350

80نورا خيرى لبيب عبدالعزيز محمد49351

121.5نورا محمد السيد خليل ابراهيم49352

37.5نورهان احمد غازى يوسف الشرقاوى49353

28نورهان رضا ابوشعيشع بدوى49354

132.5نورهان عاطف السيد خليل ابراهيم49355

126نورهان محمد بسيونى حسن ابوالفضل49356

127.5والء مناع منصور ذيدان الشيخ يوسف49357

88.5ياسمين عبدالسالم حميدة عبدالفتاح احمد49358

118ياسمين عبدهللا عدلي عبدالرحمن عبدالكريم49359

105ياسمين على عبدالحميد على البنا49360

103احمد محمد السيد على عبدهللا49361

52السيد جمعه زيدان السيد49362

71.5السيد عبدالنبى يوسف محمد الصفطاوى49363

58.5انس السعيد عبدالمجيد المنزالوى49364

115.5ايمن ابوبكر عبدهللا عبدالمجيد ابوحسين49365

60تامر محمد عبدالودود عبدالهادى49366

72.5حازم خالد عبدالمجيد طه سيداحمد49367

67.5رضا طلعت احمد محمد موسى49368

44.5زيدان سالم زيدان السيد زيدان49369

31.5سالم عبدهللا سالم السيد49370

41.5سالمه سعد سالمه سعد سالمه49371

84.5شهاوي نشات يوسف شكر49372

126عبدالرحمن عبدالعليم ناجى احمد حمروش49373

50عبدالغفار احمد محمود بيومي49374
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50.5عبدالفتاح محمد احمد عبدالهادى وهبه49375

64.5عمرو خالد لطفى السيد ابوالغيط49376

27.5فارس لبيب عثمان عثمان الشربينى احمد49377

120.5محمد اسالم عبدهللا السعيد االكيالنى49378

88.5محمد السيد على على دراج49379

73.5محمد شاكر عبدالكريم السيد عثمان49380

83محمد على ابراهيم احمد ابراهيم49381

38.5محمد عيد حسين محمد سالمه49382

126.5محمد مصطفى محمد فتوح احمد شراره49383

118.5مصطفى عبدالوهاب جمعه شعبان عبدالسالم49384

80مصطفى محمود بسيونى خميس49385

70ياسر جابر سعد عبدالعاطى شهاب49386

49.5يوسف قطب يوسف محمد يوسف49387

104.5اسراء السيد عزت بدوى ابوالشين49388

125اسراء عبدالرؤف جمعه شعبان عبدالسالم49389

40اسماء حماده عبدربه الغباشى49390

61.5اسماء هانى عبدالسالم يوسف محمد49391

61اسماء وليد عبدالشافي ايوب ابوالعنين49392

47رحمه صابر عبدالسالم عبدالفتاح غازى49393

35.5رنا رضا عبده احمد امام49394

114ريهام جمال السيد السيد سيد احمد49395

121.5سارة نسيم محمد احمد سيداحمد49396

49سحر احمد عبدالكريم محمد عبده الديب49397

109.5سها رضا سعد سيد احمد عطيه49398

53شيرين محمد عبدالودود عبدالهادى49399

101.5شيماء طه حسين فرج الشربينى49400

73.5صباح السيد حمدى محمد شعيب49401

76صباح صبحي محمد عبدالهادي وهبه49402

53.5غاده محمد عبدالمنصف غمس49403

103.5فاطمه حماده عطيه محمد عطيه49404

104مروه عبدالسميع رجب بدير عثمان49405

123مريم السيد عبدالستار السيد محمد49406

33.5ناديه عرفت محمد مصطفى حمد49407

90ندا ابراهيم عبدالودود عبدالهادى وهبة49408

70.5ندا محمد احمد ابراهيم ناجى49409

37ندى ابراهيم المرسى محمد حسن49410

134.5نرمين عبدالستار جميل عبدالسالم عبدالحميد49411

72.5نورهان احمد محمد السيد49412
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64.5وفاء محمود احمد عبدالسالم باز49413

32.5والء ابراهيم ابراهيم السيد عجيله49414

131.5احمد على مختار هله49415

120احمد محمد ابراهيم السيد احمد49416

90.5احمد محمد رزق احمد محمد49417

68.5احمد محمود محمد احمدالهبجى49418

123.5السيد حماده محمد عطيه مبروك49419

125حمدي السيد محمد ابراهيم موسى49420

109.5حمدي نصر يوسف شحاتة حسن49421

58.5عادل محمد رياض محمود رمضان49422

117.5عبدالرحمن مسعد طاهر محمد شبانه49423

38.5عبدالعظيم عبدهللا عبدالعظيم عبداللطيف49424

119.5عمار ياسر شوقي ايراهيم قطب49425

69.5فؤاد احمد فؤاد علي هواش49426

87.5فارس خالد السيد توفيق محمد49427

108.5محمد احمد عبدالونيس ابوالعز زيدان49428

110.5محمد السيد ابوبكر السيد49429

86.5محمد حسنين شحاتة السيد محمد49430

55.5محمد سالمه مقبول عطية احمد49431

86.5محمد شفيق عبدالستار عبدالفتاح على الديب49432

71محمد صبري محمد احمد49433

43.5محمد عبده السيد فوده49434

105.5محمد عوض حافظ عبدالعال49435

124.5محمد كريم محمد عبدالفتاح على  الديب49436

125.5محمد محروس عادل علي ابراهيم49437

119محمود احمد على محمد عبدالسالم49438

69مصطفى عزمي مصطفى محمد محمد49439

89نور محمد بركات نصر بركات49440

84هاني عبدالمعطي علي محمد احمد49441

133يونس اسامه يونس احمد المرسى49442

119اسماء محمد الشوادفى محمد حسين49443

124اسماء محمد محمود عبدالسالم محمد49444

139.5اسماء هالل عبدالشافي قاسم على49445

131.5اشواق سالمه محمد عبدالفتاح على49446

64.5بسمة الدسوقي الدسوقي ابراهيم ابوالمج49447

124.5رشا سامح محمد على احمد49448

130.5روان عبدالناصر عبدالعظيم متولى شمس الدين49449

138.5روميساء محمد حسانين محمد حسانين49450
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91ساره محمد فتح هللا عبدالحميد سالمة49451

134.5سعاد عادل محمد علي خليفه49452

130.5شيماء حمدى ابراهيم على حسن49453

112شيماء طاهر شوقي ابراهيم قطب49454

95شيماء علي محمد البسطويسي الجمال49455

93.5غاده سيف صالح سيف جمعة49456

127.5فتحيه السيد عبدالمنعم ابراهيم49457

134مروه ابراهيم احمد احمد حسن49458

139مريم طاهر طاهر محمد شبانه49459

133مريم مصطفي يونس احمد المرسى49460

128.5ملك سمير عبدالفتاح محمد عبدالفتاح49461

124منار عبدالرحمن شعبان محمد عبدالخالق49462

138.5منار كرم ابراهيم ابراهيم على49463

127.5منار محمد مسعد عبدالعزيز على49464

124.5منى كامل عبدالسالم موسى دومه49465

133مني مراد محمد احمد الصعيدى49466

119.5ندا السعيد عبداللطيف ابراهيم49467

103.5ندا السيد محمد مسعد حسانين49468

128نرمين كريم محمد عبدالفتاح على  الديب49469

101هاجر السيد محمد يوسف ابراهيم49470

124هاجر فتحي علي حسن عبدهللا49471

115هند فارس حسانين محمد حسانين49472

121.5السعيد سامح السعيد السيد بدوي49473

81السعيد محمد محمد علي مازن49474

73السعيد نفادى احمد عبدالهادى على49475

90خالد بسيونى عبدالنبى بسيونى عبدالنبي49476

106.5عادل رضا عادل محمد محمد معروف49477

116عبدالحليم محمد عبدالستار حسن49478

68.5علي محمد السعيد محمد العليمي49479

76علي محمد علي ابراهيم علي49480

54عماد محمد مصطفي ابراهيم علي49481

69كريم انور صالح سيف جمعة49482

121.5محمد السيد السعيد السيد محمد بدوي49483

88محمد سامي اسماعيل عيسي اسماعيل49484

76محمد سمير عبدالقادر محمد العليمي49485

80محمد عبدالمنعم رمضان عبدالمنعم49486

118محمد محمود عبدالحاكم السيد ابراهيم49487

135محمود عبدالعزيز محمد السيد سالم49488
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138اسماء ايمن فتحي مرسي غيط49489

102.5اسماء زكي عبدالعليم اسماعيل السيد49490

116اميره ايهاب ابراهيم السيد ابراهيم49491

28اية ايمن السيد مهدي عبدالرحمن49492

38اية عبدالسميع عطية عبدالسميع عيد49493

123ايناس السيد عبدالغفار السيد ابراهيم49494

44.5حنان رمضان حلمي شاكر عبدالدايم49495

136حنان محمد عبدالغفار عبدالخالق49496

83دنيا عالء عبدالمنعم محمد زايد49497

52رحاب ذكى اسماعيل سالم49498

110رحمه شريف صبحى عطيه49499

90رشا عبدالحميد صالح سيف جمعة49500

102عزيزه حسين لطفي حسين خميس49501

101فاطمة عبدالفتاح احمد محمد المنتصر49502

101فرح عبدالحميد عبدالعال زين محمد49503

71ناهد منصور عبدالفتاح محمد المنتصر49504

31.5نورهان عبدالمحسن عبدالهادي حسن محمد49505

94نيره عصام خيري شاكر الشناوي49506

90هاجر اسماعيل خليل عطيه محمد49507

72.5هاجر فاخر محمد عبدالعزيز49508

75.5هند خميس محمد خميس بسيوني49509

95ابراهيم السعيد جمعة عبدالستار49510

90اسالم حمدى عطا الخميسى49511

95السيد محمد عبدالعال محمد49512

106حامد محمد مصطفى محمود49513

77حسام عصام عبدالغنى السيد49514

90ربيع صالح عبدالرحمن محمود49515

101.5رمضان ابوزيد محمد السيد هندى49516

92سعودى احمد المتولى احمد المتولى49517

85.5شعبان مسعود منصور سالم محمد49518

62عادل طارق جمال محمد جنر49519

123.5عادل عبدالقادر السعيد عبدالقدر49520

128.5عبدالرحمن حسن محمد عبدالحميد49521

105عبدالعزيز عبدالمحسن احمد عبدالمحسن احمد49522

103.5عبدهللا هاشم رمضان حسنين49523

95.5فارس عبدالغنى عادل عبدالغنى49524

79كريم عالء شعبان محمد49525

68محمد ابراهيم محمد عبدالحفيظ49526
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79محمد ابوالخير فوزى محمد السيد49527

49محمد احمد السيد ابراهيم49528

75محمد سلوم الغيطاتى سلوم49529

114.5محمد شريف مسعد عبدالغنى السيد غازى49530

90.5محمد شعبان الصاوى يوسف المرسى49531

88محمد صابر على مبروك49532

53.5محمد على صالح احمد على49533

79.5محمد فتوح فتوح البشير49534

127.5محمد منصور سارى عمر عبدهللا49535

119محمد وليد محمد احمد ابراهيم49536

69محمود عيد مصطفي عيد الطويله49537

53.5مصطفى عبدالسالم السيد عبدالسالم49538

117امانى الشحات على محمد زايد49539

85ايمان السيد عبدالعزيز عبدالحميد49540

118.5ايمان ممدوح عبدهللا عبدالمعطى49541

126.5جميلة ياسر جمعة حماد49542

71.5خلود عبدالسالم محمد ابوشعيشع49543

83.5داليا ناجح اسماعيل عبدالجواد49544

73رانيا ابراهيم شعبان السيد49545

136رحمة رمضان عبدالرؤف احمد49546

79.5رحمه ابراهيم محمد جبر49547

99.5رقية هاشم رمضان حسنين49548

85شروق محمد عبدهللا حسن عيد49549

120.5شهد وليد محمد احمد ابراهيم49550

77.5شيماء دسوقي عبدالعزيز دسوقي49551

90عطيات حمادة فوزى محمد السيد49552

126مديحة عرفة صالح ابراهيم خليفة49553

86.5مريم السيد السيد الشربينى49554

97.5مريم نصر عبدالسميع احمد49555

88.5ملك ايمن عبدالسالم احمد حسين49556

88منار محمد عبدالسالم احمد49557

116منة وليد السيد عبدالالة البشالوى49558

111منصورة الزغبى جميل محمد احمد49559

95.5نجاه ابراهيم محمد على مبروك49560

89.5ندى حسن صقر ابراهيم49561

111نرمين ابراهيم احمد ابراهيم الحطينى49562

82نرمين محمد رجب غريب حسن49563

125.5نور االسالم جمال احمد عبدالمحسن49564
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115نورا عماد السعيد عبداللطيف49565

116نورهان محمد على عبدالحافظ  صادق49566

96.5هايدى ايمن ابراهيم عبده رشوان49567

104.5هدى عبدالهادى عبدالهادى ابوشعيشع محمد49568

115والء السيد عبدالغنى السيد49569

106.5اسماعيل السيد اسماعيل محمد نوارج49570

114السيد حسين مختار السعيد49571

97السيد مروان السيد العربي49572

96.5حماده محمود كامل رزق البنا49573

91رمضان محمود رمضان محمود حسن49574

84صالح رمضان بسيونى حسين49575

86.5عمرو رمضان محمد كمال محمد49576

127.5عمرو على حسن احمد الفخراني49577

96محمد اشرف احمد محمد ابوالعنين49578

98محمد رياض خميس مسطور49579

82.5محمد شعبان ابراهيم محمد محمد49580

109.5محمد صالح محمد عطيه49581

83.5محمد محمد عبدة اسماعيل49582

105اسماء جمعه محمد طه محمد49583

131اسماء رضا السيد عبدالفتاح49584

130.5حبيبه اشرف الجوهري محمود الجوهري49585

124.5رغده العوضي احمد محمد ابوالعنين49586

102.5ساره ناصر السيد ابراهيم49587

97ساميه محمد اسماعيل محمد49588

96.5سعاد خيرى على السيد49589

117صفاء محمود رجب محمد محمد49590

91.5فاطمه عبدالنبى محمد ابراهيم49591

100.5نانسي حسني سليمان عبدالرازق49592

111.5نرمين على محمد ابواالسعاد سالم49593

93.5نورهان محمد يوسف عبده49594

82نورهان نور الدين على محمود49595

134هاجر صالح الدين السيد عبدالفتاح شحاته49596

131.5هدي ممدوح محمد علي49597

95احمد حسن كمال حسن سيد احمد49598

116احمد عبدالنبى محمد رشوان حماده49599

106الرفاعى محمد المتولى عبدالغفار ابوحشيش49600

103.5حامد محمد مصطفى محمد49601

104.5رضا مسعود عبدالعاطي احمد49602
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68فتحى رضا محمد فتحى محمد49603

89محمد ايمن على محمد عطية49604

84.5محمد عماد محمد فخرالدين محمد49605

94محمد فريد شوقى الغريب49606

83.5محمد مصطفى فرج ابواليزيد49607

112.5محمود محمد السيد محمود49608

111فاطمة محمد احمد شلبي عوض49609

100فاطمه ابراهيم رضوان توفيق49610

90.5ندا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن49611

99هبه سامى احمد توفيق  رضوان49612

95.5ورد سامى شاهين حسن عوض49613

70.5احمد سمير محمد محمد عمر49614

73.5اسالم محمد فضل هللا حامد49615

49رمضان محمد رمضان ابراهيم رمضان49616

85عبدالحليم محمد عبدالحليم عبدالرحمن49617

64على حسنى عباس سيد احمد49618

51ماهر محمد عباس سيد احمد49619

54.5محمد ابراهيم عبدالتواب محفوظ49620

66.5محمد احمد محمد على ظالم49621

68محمد الصباح ابراهيم مصطفى ابراهيم49622

57محمد حامد محمد اسماعيل49623

66.5محمد زغلول محمد زكى ابوحسن49624

69.5هاني عبدالحميد الشحات محمد49625

82اسماء عبدالفتاح السيد محمد موسى49626

97اسماء محمد يوسف محمد49627

99.5اشجان علي عبدالعزيز علي49628

84السيدة محمد ابوالفتوح محمد على49629

79.5الهام محمد محرم محمد49630

77.5ايمان طارق ابراهيم عبدالغنى السيد49631

75حنان عبدالنبى احمد عبدالحليم محمد49632

105.5سعاد رضا محمد شعبان49633

76سهام ماهر ابراهيم رمضان على49634

134.5شهد عبدالحى عطية عبدالحى هجرس49635

100.5شيماء محمد عيد عبدالعليم مبارك49636

91.5صباح ماهر عبدالرازق ابراهيم حسن49637

80فوزية شعبان محمد سعد49638

68لقاء محمود عزت عبدالمولى محمد49639

96.5ملك اسماعيل شحاتة اسماعيل49640
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130.5ملك حمد محمد محمد جمعة جلو49641

88ناهد سالمة رمضان عبدالرحمن ابراهيم49642

89نجوى عبدالنبى احمد عبدالحليم محمد49643

95ندى عادل حسن فرحات حسن49644

137نورهان محمد سالم سالم السيد49645

120نورهان محمد محمد عبدالحليم علي49646

99.5نورهان محمود على رمضان على49647

87.5هاجر سعد مستور صافى عبدالدايم49648

79.5هناء عوض زغلول عبدالخلق49649

68حسانين السيد احمد حسانين49650

85حمادة السعيد علي السيد49651

72زين امين احمد منصور49652

103.5عبدالعزيز اسامة عبدالونيس عبدالعزيز سند49653

92عبدهللا حمادة عبدالونيس عبدالعزيز49654

73.5محمد حسني درويش احمد49655

49.5محمد ناجى عبدالعزيز محمد يوسف49656

124.5محمود عبدالعاطي فتحي عبدالعاطي49657

89.5وجدي خالد متولي يوسف49658

81وحيد خالد مصطفى المتولي49659

124.5اسراء رزق علي السيد49660

118.5اسراء محمد شوقي محمد49661

134.5حياة مجدي على وصيف عبدالفتاح49662

100.5رانيا رجب عبدالحليم اسماعيل49663

79.5روميساء اسامة السيد حسين49664

60.5زينب لطيف علي السيد49665

133.5سماح سامح انور وصيف عبدالفتاح49666

88.5سمر جمال السيد حسين عبيد49667

120.5سميرة السعيد عبدالحميد عبدالمطلب49668

110شروق الشحات محمد كمال مصطفى49669

109.5شروق وائل عبدالستار احمد كامل49670

105شيماء رمضان عبدالحليم اسماعيل49671

114ميادة سعد محمد عوض49672

119.5نورا عبدهللا خليل الدسوقي49673

92.5ابراهيم محمود محمد احمد49674

105احمد عبدالعزيز منصور عبدالرازق خيشة49675

86رامي محمد شفيق السعيد49676

118رضا احمد سعد محمد غزال49677

95.5رياض محمد محمد احمد ابراهيم49678
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83.5عوض محمد عوض ابراهيم شلبى49679

66.5كارم محمد محمود السيد مصطفى49680

62.5كيرلس اسعد حاكمي سعيد بخيت49681

120.5محمد احمد شوقى عباس49682

123محمد السيد منصور عبدالرازق49683

126.5محمد رضا ابراهيم السيد احمد49684

69.5محمد عادل محمد حسنين مصطفى49685

85.5محمد فاروق عبدالحميد سليمان49686

68محمود محمد عبدالدايم عبداللطيف على49687

112.5انجي محمد عوض ابراهيم49688

74.5انغام عبدهللا احمد عثمان عثمان49689

98.5بسمة حمادة محمد جمعة السيد49690

94حنان رضا سعد محمد49691

94سماسم محمد شعبان البندارى السيد عطيه49692

120شروق اكرامي شوقي عبدالرازق49693

89فاطمة سالم عبدة محمد49694

111ميادة احمد احمد محمد ابراهيم49695

96.5ميرفت حسن رزق حسن محمد49696

84ناهد ابراهيم محمود نبية49697

110نورهان السعيد ابراهيم ابراهيم عبدالرحمن49698

63.5نورهان ياسر ابراهيم عبدالحميد صقر49699

102.5هدير هانى محمد عبدالحميد49700

110ياسمين جهاد الزناتي حسن احمد49701

89ابانوب تامر عطية فرج جبران49702

62.5ابراهيم احمد ابراهيم احمد49703

72.5ابراهيم لطفي ابراهيم محمد عتريس49704

73ابراهيم محمد احمد على سليمان49705

99ابراهيم محمود فاروق ابراهيم احمد49706

106احمد ابراهيم اسماعيل محمد سالم49707

89احمد ابراهيم عبدالمعبود عبدالعاطي49708

120احمد ايمن محمد على الخولى49709

75.5احمد حسين عبدالقوي محمد حسين49710

99.5احمد سمير محمد محمدى مسعود49711

76.5احمد شيخ العرب عبده احمد عمران49712

116.5احمد عبدالحميد غريب سعد عبدالحميد49713

119احمد عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدهللا49714

85احمد عبده احمد ابراهيم عرفه49715

91.5احمد محمد احمد محمد عبدالقوى49716
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83.5احمد محمد لطفي الدسوقي عوده49717

95احمد ياسر محمد ابراهيم49718

80السيد علي محمد محمد حمتو49719

54.5السيد محمد السيد محمد عطيه49720

78.5حماده هاني السيد مصطفى محمد49721

110.5حمدي الرفاعي محمد مصطفى49722

95خالد سيد احمد عبدالجيد سيد احمد ابراهيم49723

113رضا السيد عبدالسميع احمد حسن49724

89.5رضا فايز ابراهيم عوض هللا ندا49725

121سامي صالح عبدالباقي محمد محمد49726

107.5طه السيد محمد محمود السيسى49727

122عاطف عبدالرازق متولي سليمان عطيه49728

118.5عبدالرحمن ابوالنجا علي ابوالنجا49729

42.5عبدالرحمن رزق مصطفى المليجي49730

64.5عبدالرحمن محمد زين العابدين علي49731

109عبدالقادر محمد عطية محمد مبارك49732

111عبداللطيف مدحت عبدالبديع علي محمد49733

94عبدهللا الشحات محمد سالمة احمد49734

72عبدهللا محمد زين العابدين علي49735

66عبدالمنعم الشحات مسعد محمد اسماعيل49736

115.5عبدالمنعم محمد حامد محمود الجوخى49737

87.5عبده رضا احمد محمد عبده49738

107على السيد شعبان السيد شحاته49739

99.5علي محمد عبدالعاطي حميده عطوه49740

108.5على محمد على محمد محمد49741

89.5عمار عاطف متولي سليمان زايد49742

97عمرو محمد عبدالقوي محمد حسين49743

124.5عوض عبدالسميع عوض ابراهيم عوض49744

84فارس محمود عطيه محمد مبارك49745

107.5كريم صابر رزق مصطفى المليجى49746

123.5كمال محمد احمد عباس حطيبه49747

106.5مبارك سمير عبدالرزاق ابراهيم حسن49748

116محسن عطية محمد محمود امبابي49749

40.5محمد ابراهيم عبدالعظيم محمد البدوى49750

106محمد االمام محمد محمد49751

99.5محمد جمعة انور عبدالحميد مرسي49752

113.5محمد حاتم محمد زكريا على سعد49753

110.5محمد رمضان رجب عبدالحميد قمصان49754
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108محمد عبدالشافي احمد محمد عبده المرسي49755

135.5محمد عبدهللا عمر علي فرج السوداني49756

95.5محمد فوزي محمد محمود امبابي49757

72.5محمود عبدالفتاح عبدهللا محمود49758

99.5محمود عبدهللا حجازي متولي49759

64محمود فتحى عبدالسميع ابوزيد مصطفى49760

102محمود محمد قنديل السيد موسى49761

106.5محمود محمد محمود حسن المهدي49762

81محمود هاشم محمد عبدالقادر عبدالرازق49763

76مصطفى السيد محمد ابراهيم حسن49764

63.5مصطفى محمد مصطفى احمد الراجحى49765

94معاذ رضا السيد عبدالفتاح خضر49766

69.5ممدوح عادل ممدوح عطوان الشافعى49767

129يوسف احمد يوسف عبدالحميد حمد49768

127.5اسراء حموده حمد حموده سالم49769

86اسراء كامل محمد ابراهيم حسن49770

69اسراء محمود محمد عبدالمولى على49771

97اسماء السيد محمد محمد حواش49772

95اسماء رضا السيد عبدالفتاح خضر49773

116.5اسماء عبدالقادر حمدي محمد مصطفى49774

106.5اسماء محمد عبدالسميع احمد حسن49775

125.5اسماء محمود ابراهيم السيد عبدالجواد49776

112.5اسماء محمود قنديل السيد موسي الجاهل49777

123.5االء هانى قطب بكرى الزفتاوى49778

133امل السيد حسام الدين ابراهيم49779

118.5امنيه الغريب مصطفى مصطفى صقر49780

121.5اية ابراهيم ابراهيم السيد عبدالجواد49781

97.5اية السيد احمد احمد مندور49782

90.5اية عالء احمد محمد جبريل49783

122.5ايمان ابراهيم ابراهيم السيد عبدالجواد49784

124.5ايمان صالح ربيع جمعه المتولي49785

132بسنت سعد محمد سعد محمد49786

112حنان احمد فتوح احمد عطية49787

49حنان خالد اسماعيل ابوزيد مصطفى49788

109.5حنين صبحي شعبان عفيفي ذيدان49789

88.5حنين عطيه عيد على سلومه49790

108.5داليا ياسر رزق الطنطاوي رزق49791

96دعاء محمود عوض ابراهيم عوض49792
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92.5دنيا شكري عبدالناصر شكري49793

75.5دنيا محمد عبدالفتاح السباعي49794

95.5دينا ابراهيم عبدالرحمن علي عرفات49795

0رؤية محمد محسن محمود امبابي49796

97رانيا ابراهيم احمد السيد خليفه49797

98رحاب الحنفي عبدالعليم ابراهيم الحنفي49798

99رحمه السعيد يوسف صابر يوسف49799

116رحمه خميس عبدهللا عبدالحميد مرسي49800

136ريهام ابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد49801

129.5زينب عبده محمود العزب محمود49802

69ساره رؤف محمد محمد السيد49803

118.5سالي عبده متولي عطيه متولى49804

92.5سعاد محمود علي محمود احمد49805

95سعدية عبدالغني محمد احمد اسماعيل49806

58.5سماح حسان صابر عطيه شلبي49807

69.5سمر سامى ابراهيم محمد الدكرورى49808

117.5شروق سامي عبدهللا عطيه شلبي49809

122.5شهد فراج ابوالسعود مصطفى محمود49810

87.5شيماء خالد محمود السيد علي49811

130.5عزيزه عبدالرحمن عبدالعزيز علي قنديل49812

94عليه عايـق محمد رزق السيسي49813

138.5فاطمه محمد عبدالبديع محمد عوض49814

122.5فاطمه مصطفى سمير غريب سعد49815

95.5لبنى احمد ابراهيم احمد السروي49816

75.5ليلى ابراهيم محمد محمد مصطفى49817

102ماجدة رضا ابوزيد مصطفى ابراهيم49818

98مريم رضا حبيب ابراهيم49819

113منار السيد جوده السيد ابواماره49820

118منار حمدي ابراهيم حامد49821

123.5منار حمدي الشحات عطيه عطيه49822

96منال يحى منصور متولى49823

70منة هللا عبدهللا السعيد حسن شاهين49824

83.5مياده احمد رضا محمد عبده المرسي49825

93مياده محمد حسنين محمد عبدالعزيز49826

114.5نادية طارق المتولي محمد سيد احمد49827

112ندى حموده طلبه عبده السيد49828

130ندى مجدي عطيه ابراهيم مكاوى49829

63.5نرمين عماد رزق ايوب عوض هللا49830
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94.5نورهان تامر الحسيني محمد عبدالغنى49831

95نوسه عطوه صابر حميده49832

119.5نوسه ماهر متولى سليمان عطيه49833

117.5نيرة سعد عبدهللا عطيه شلبي49834

76نيره فؤاد محمد عبدالمولى علي49835

113.5هاجر عادل ابراهيم عطا ابراهيم49836

90.5هاجر محمود فؤاد عبدالمنجي ناصف49837

97.5وردة عوض عبدالحميد عوض49838

79.5يارا مصطفى متولي عطية متولي49839

87ياسمين محمد عزيز السيد ابراهيم49840

93احمد شهاب الدين احمد الشحات49841

88احمد عرفة محمد السعيد صالح49842

79احمد على محمد محمد البنا49843

36.5احمد قاسم محمد علي احمد49844

63السيد سمير صبرى ابومسلم49845

104خالد عبدهللا محمد محمد علي كناني49846

39.5رضا رجب البنداري محمد49847

120.5شاهين ابراهيم ابراهيم شاهين معوض49848

108.5شهاب الدين نبية احمد الشحات49849

89صبرى عالء القطب عبدالرحيم49850

71عادل صالح عبدالغفار عبدالجواد49851

64.5عاطف خميس جميل اسماعيل49852

22.5عبدالرحمن محمد ابراهيم عبدالتواب هاشم49853

68عبداللة صبرى ابراهيم عبدالرازق49854

78.5عبدهللا محمد ابراهيم مصطفى محمود49855

77.5عبدهللا محمد عبدهللا محمد علي49856

76.5علي سامي عبدالقادرفرحات عبدالقادر49857

96على صبحى على حسن شريف49858

111عمرو مصطفى عبده محمد عبده49859

131فارس بالل ابراهيم متولى خطاب49860

86.5محمد الشحات محمد عبدالرحمن نعناعه49861

84محمد امجد عزوز ابراهيم محمود49862

60محمد حسن جمال حسن خطاب49863

130.5محمد شريف نوفل حسن ابوحطب49864

39محمد شندى صبحى عبدالقادر محمود49865

81محمد عوض محمد يونس49866

99.5محمد وليد محمد نصر شبانة49867

74محمد يوسف محمد عويضه49868
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124محمود ناصر احمد احمد علي49869

112.5محمود ياسر محمد طلبة رمضان دعس49870

136مصطفى على خليل عبدالحميد علي شحاته49871

95.5نبية فرج احمد الشحات49872

55.5هيثم احمد محمد ابوالفتوح محمد49873

122اسماء محمد شحاته علي49874

131.5اسماء مصطفى محمد على على49875

68.5ايمان صبحى فتحى فتح هللا  السهرجتي49876

83.5خضرة حمادة ابراهيم عبدالغفار داود49877

81خلود احمد محمد منصور شريف49878

75.5دنيا محمد شعبان احمد مرعى49879

69دينا محمد احمد جمعة ابراهيم49880

131.5ريهام احمد علي علي اصيل49881

103زكرى احمد احمد عبدالرحمن عبدالفتاح49882

124.5سلوى ابراهيم فاروق عبده ابراهيم49883

132.5سمر حمادة رزق صابر الشربيني49884

82.5شادية محمد سعيد احمد حتحوت49885

135.5شاهندة عيد سعيد فريد جمعه49886

95.5شيماء صبحى محمد يوسف البنا49887

100.5شيماء عبدالنبى عيد ابوالعنين خطاب49888

133.5شيماء عرفة غريب عبدالعليم49889

137فاطمة كرم على على اصيل49890

91.5كوثر محمد الشهيدى على فرج49891

132.5منار خليفة فوزى صبحى عبدالقادر49892

132.5منال سعد على محمد شحاته49893

96منة محمد الشحات على49894

53منيرة صبح شعبان احمد مرعى49895

75.5نادية لطفى لطفى عبدالغفار49896

111.5ناهد احمد عبدالتواب عبدالتواب سليمان49897

80نجالء رمضان ابراهيم حسن محمد49898

111ندا اسعد فؤاد يونس معوض49899

117.5ندا رفعت ابراهيم فريد فضل هللا49900

126.5ندى عبدالجليل طاهر عبدالفتاح49901

93نورا جمعة انور عبدالعزيز49902

119نورهان السيد السيد محمود محمد49903

102نورهان رضا احمد عبدالفتاح حسن49904

113نيرة محمد عبدالحكيم صابر الشربيني49905

122.5يارا محمد عبدالرؤوف محمود49906
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50.5طارق الوردانى الشحات محمد الوردانى49907

93سحر عبد النبى مصطفى عمر البحيرى49908

82.5هشام محمد احمد محمد ابو سليمه49909

98احمد عصام محمد نفادى عوض49910

67.5حسن فوزى السيد السبد جاب هللا49911

133.5السيد محمد السيد علي الصاوي عوينات49912

133.5ماريه عصام عمر احمد علي مندور49913

36.5وليد حماده هندى السيد49914

26.5عادل ابو شعيشع على محمد السيد49915

33صباح عبد الفتاح ابو العزم محمد ابو العزم49916

83.5محمد السيد عنتر عبدالستار49917

41عبد الرحمن قمر فوزي الهنداوي49918

88.5مني السيد عبد الجواد محمد غازي49919

22محمد مسعد عبد النبي محمد إبراهيم49920

42نادر وائل محمد السعيد حميده49921

83احمد سالمة ابراهيم محمد49922

114حمدى المتولى احمد المتولى49923

62عبدهللا حافظ عبدالحميد حافظ49924

105عبدهللا محمود شفيق السعيد ربيع49925

132.5علي عبدالخالق منصور محمد49926

41.5عمر ابراهيم المعداوى عطا هللا عامر49927

121.5عمر محمد ابراهيم عبدالعزيز49928

85.5فارس عمر محمد عبداللطيف49929

130.5كريم محمد عبدالمجيد جاد49930

117.5محمود علي أحمد بدير49931

119.5محمود محمد محمود العدوى49932

108امنيه محمد علي عبدالباري49933

116داليا كامل على احمد ريبة49934

104.5سعاد على محمد الششتاوى49935

108شهد عبدالفتاح احمد عبدالمعطى49936

136كريمة الحمادي أحمد الحمادي49937

63.5ندرة السيد مجدى السيد محمد49938

128ندى ناصر سيد احمد49939

59اسماء فتحى محمد عبدالهادى وهبه49940

63زياد حمدينو عنتر احمد محمد49941

115.5محمد الشربيني محمد الشربيني محمد49942

107.5محمد ناصف طه ناصف49943

102.5عفاف جمال شحاته يوسف49944
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73.5كريم مصطفى محمد رزق محمود49945

56.5ايناس معروف االمام احمدالدسوقى49946

120فرح علي عطية دهب49947

91.5شيماء رضا الحفنى حسن حامد49948

7.5اشرف عادل محمد ابراهيم مرعى49949

115ابراهيم انيس عبدالحليم السعيد عوض عطيه50001

134ابراهيم حسن ابراهيم حسن ابراهيم شرف50002

98.5ابراهيم عصام ابراهيم حسن احمد50003

104.5ابراهيم يسرى ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم50004

121.5احمد ابراهيم احمد ابراهيم غطاس50005

105احمد ابراهيم خليفه محمد حجازى50006

115احمد السعيد السعيد محمد عيد50007

138احمد السيد على محمد50008

92احمد تامر احمد احمد زغلول50009

103 احمد جالل مصطفي علي البص50010

126احمد حسام عبدالقادر عبدالمنعم معروف50011

131احمد حسن ابراهيم الدسوقى محمد عرفه العريف50012

136.5احمد حماده حسن عبدربه العسقول50013

128.5احمد حمدين احمد على محمد50014

139.5احمد رضا زكى محمود احمد القن50015

97احمد رمزى مصطفى عوض مراد50016

105احمد سامح صالح محمود غالى50017

138.5احمد سعد ابوالعزم رمضان احمد ابوالنصر50018

135احمد طه سعد جمعه الغبور50019

133.5احمد عبدالعليم احمد عبدالمنعم الجندى50020

127.5احمد عبدهللا احمد على صقر50021

92احمد عربى احمد محمد عبده50022

96.5احمد عماد حميدة احمد ابوحمادى50023

112.5احمد فؤاد سعد سعد شرف50024

95احمد محمد ابوالعباس على على الغبارى50025

70.5احمد محمد احمد احمد ابوحمامو50026

128احمد محمد السنوسى محمد عبدهللا50027

135.5احمد محمد فتحى حسن العدوى50028

122احمد هانى احمد عطيه الدسوقى عطيه50029

128.5احمد هانى عبدالمنعم عبدالقادر الهنداوى50030

98.5احمد وائل جالل احمد عطيه خليفه50031

136احمد يوسف يوسف عبدالجواد شهاب50032

105.5احمدهللا خالد رجب موسى احمد الحداد50033
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73.5اسالم ابراهيم عبدالقوى احمد احمد الغبور50034

59اسالم محسن عبدالقادر السعيد على العدوى50035

99اشرف محمد محمد حموده على50036

106اشرف محمود عباس عبدالغني الحداد50037

81البراء محمد محمد محمد احمد غالى50038

74السيد ابراهيم السيد عبدالمعطى عجيزه50039

90.5انس عبدالحليم محمد موسى50040

87.5انس عصام محمد قطب عطا ابراهيم50041

104.5ايمن صالح حمزه السيد  االشرم50042

95باسم ياسر فاروق جابر الغبور50043

131بالل عماد فؤاد محمد  هويدى50044

109جمال عبدالحليم محمد احمد عطيه50045

110جمال محمد فهمى بدر متولى50046

128.5حازم ابراهيم محمد عبدربه الزفتاوى50047

132.5حازم محمد جبريل السيد سيداحمد شرف50048

115.5حامد سامى السيد محمد احمد50049

123.5حامد عبدالناصر عنتر مصطفى احمد موافى50050

132.5حامد محمد حامد على على هويدى50051

98.5حسن اليمانى صبحى اليمانى  الغبارى50052

115حسن صابر غازى عبدالقادر ابراهيم سلطان50053

127حسن عبدالعاطى حسن عبدالعاطى عرب50054

96حمدى عبدالمنعم عبدالمنعم محمد غديه50055

95.5حمدى هانى مصطفى على ابراهيم نميسى50056

102.5حمدين محمد عبدربه عبدالعاطى صباحى50057

133.5خالد اشرف حلمى غنيم حموده50058

133خالد ربيع عبدالعظيم محمد احمد جمعه50059

129.5خالد محمد شوقى عبدالعظيم على العباسى50060

120.5خالد محمد فتحى محمد حسين سويدان50061

83خالد مصطفى محمد محمد حموده50062

119خالد وليد عبداللطيف محمد البص50063

125.5داود رضا عبدالحميد على ابراهيم نميس50064

85زياد اشرف عبدالجليل طلبه الحداد50065

101.5زياد خالد غازى غازى جلو50066

128.5زياد عبدالحميد عبدالجليل عباس رجب50067

110زياد كرم جمعه جابر جمعه الغبور50068

120زياد كفاح عبدالعليم شعبان الشبه50069

124زياد محمد محمد محمود حنوره50070

115.5زيد محمد منصور منصور الطبجى50071
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137.5ساجد وليد عزت مليجى احمد النهرى50072

126سامى رضا متولى ابراهيم متولى عبدالسالم50073

116.5سعد عرفه محمد ابراهيم عطيه50074

121سمير الشحات اسماعيل اسماعيل ابوالهوى50075

124.5سيف سامح عبدالعاطى البسطويسى فرج50076

110شريف اشرف ابوالفتوح محمد غازى50077

119.5شريف على محمد عبدالحميد على الحداد50078

134.5شهاب جمال رشاد عثمان  موسى الطبجى50079

134طارق محمود احمد غطاس50080

110.5طه عبدالحكيم احمد راشد50081

134عادل السيد رفعت عبدالمعطى عبدالمعطى عجيزه50082

133.5عبدالبديع وجدى عبدالموجود محمد محمد خالد50083

114.5عبدالحكيم ابراهيم عبدالرحمن عبدالمطلب الرمسيسى50084

115عبدالحليم سمير احمد ابراهيم غطاس50085

88.5عبدالحليم عماد عبدالحليم احمد احمد الطبجى50086

114عبدالرحمن ابراهيم شعبان سعد عبدالغنى شريف50087

114عبدالرحمن ابراهيم فاروق حسن بارومه50088

90عبدالرحمن احمد احمد محمد عبدالكريم50089

115عبدالرحمن السيد محمد احمد الصعيدى50090

112.5عبدالرحمن السيد يوسف حسب هللا حسين50091

116عبدالرحمن اليمنى معوض السيد اليمنى50092

105.5عبدالرحمن حلمى محمد على شرف50093

96.5عبدالرحمن حمدين عبدالستار محمد حامد ابراهيم50094

134عبدالرحمن رمضان بدر السيد وفا50095

132.5عبدالرحمن سامح جمعه جمعه مصطفى شبار50096

130.5عبدالرحمن سمير عبدالعليم مصطفى جلو50097

91عبدالرحمن صالح عبدالمنعم عبدالمنعم قطب الخواص50098

132.5عبدالرحمن عالء فوزى عبدالرحمن خميس50099

105.5عبدالرحمن عمرو عبدالقادر السعيد العدوى50100

139.5عبدالرحمن مصطفى فتح هللا حامد محى الدين50101

87.5عبدالسالم خالد حسن محمد القراعى50102

89عبدالعليم خالد محمد على رجب50103

139عبدهللا ابراهيم محمد محمد زغلول50104

121.5عبدهللا ايمن محمد عبدالعاطى  حرب50105

139عبدهللا رضا السيد مرسى وفا50106

138.5عبدهللا محمد ابراهيم محمد الحداد50107

86عبدهللا محمد شوقى احمد ابوالنجا50108

101.5عبدهللا محمد مصطفي ذكى الدوانسى50109



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1300

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

88.5عبدهللا محمود محمد الدسوقى الشرنوبى50110

102عبدهللا هشام عبدالدايم سليمان ابوشادى50111

97.5عصام حماده لطفى عبداللطيف حسن50112

93.5عالء مصطفى زكريا حسن ابراهيم عبدالال50113

111على ابراهيم احمد حامد  عامر50114

122على ابراهيم على عبدالبارى خليفه50115

113.5على جابر على السعيد ابراهيم  الغبور50116

131على حمدى عبدالحافظ مصطفى الحداد50117

107.5على مسعد رجب احمد احمد رجب50118

106عماد جمال الليثى احمد الليثى50119

101.5عمار ايهاب السعيد عبدالقوى محمد50120

114عمار خالد عبدالجواد محمد50121

138.5عمار مجدى عبدالعزيز عبدالرحمن عرب50122

131.5عمر ابراهيم احمد احمد اليمنى50123

118عمر السيد فاروق على حسن رضوان50124

130.5عمر سعيد احمد السعيد شرف50125

139عمر عبدالباقى عبدالباقى محمد الغزى50126

125عمر عبدالعزيز مصطفى عبدالقادر الزفتاوى50127

130عمر عبدالغنى عبدالعليم عبدالغنى حنوره50128

137عمر عبدالغنى يحيى عبدالغنى عبدالقوى50129

121.5عمر على عبدالقادر السيد الفار50130

139.5عمر محمد السيد وفا حسن احمد50131

139عمر محمد عطيه احمد حجازى50132

132عمر محمد محمد رجب شلبى50133

112عمر مدحت عبدربه ابوالمجد فضيل50134

128.5عمر هانى عبدالمقصود عبدالمقصود السيد عبده50135

121.5عمرو امير منصور على احمد عبدالعاطى50136

111عمرو مدحت فؤاد عبدالمولى شريف زاهر50137

126.5فادى على فادى محمد احمد بحيرى50138

112فارس السيد متولى ابراهيم عبدالسالم50139

110.5فارس فريج ابوالمكارم فريج محمد دعله50140

123فارس فريد عبدالحى عبدالمولى الرفاعى50141

129فارس محمد حلمى فارس عبدالعزيز50142

139.5كريم احمد عبدالجواد احمد حجازى50143

113.5كريم كامل محمد كامل محمود  الزفتاوى50144

136.5كيرلس هانى فضل شحاته غبروس50145

134.5مؤمن محمد عبدالراضى السيد على50146

122.5مبارك مسعد مبارك مهنا50147
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119محمد ابراهيم حسن السيد الشك50148

108محمد ابوالمعاطى متولى محمد سكوت50149

128محمد ابوالوفا عبدالغنى ابراهيم غازى حجازى50150

126.5محمد ابوالوفا عبدالفتاح محمد رجب الدعدر50151

110.5محمد احمد احمد احمد عطا قمرى50152

82محمد احمد حسن عالم ابوالليل50153

82محمد احمد سعد على  مرزوق50154

54.5محمد احمد عبدالرافع السبد محمد زاهر50155

113محمد احمد عبدالغنى قطب نميس50156

139محمد احمد نسيم على الدوانسى50157

125محمد اشرف محمد محمد السيد ابوعرب50158

99محمد السعيد محمد جمعه سليمان50159

120.5محمد السيد لطفى السيد حسن الغبارى50160

91محمد ايمن ابوالمعاطى ابوالمعاطى احمد جعوان50161

108محمد جمال ابراهيم السعيد الغبارى50162

69محمد جمال عبدهللا راشد بدوى50163

108محمد حجازى حجازى احمد شتا50164

135.5محمد حسام محمد على ابراهيم الغبارى50165

137محمد حسان عبدالعليم مصطفى جلو50166

131محمد حسن محمد العراقى محمد50167

121.5محمد حسن محمد على الدوانسى50168

111محمد حمدين بهى الدين رمضان الدعدر50169

127.5محمد حمدين عبدالنعيم احمد احمد زيان50170

65.5محمد حمدين محمد رمضان ابوالنصر50171

115محمد رضا رزق عبدالعزيز موافى50172

93محمد رفيق عبدالحليم السعيد عوض50173

120.5محمد سمير رجب عبدالمنعم السيد المكاوى50174

127محمد صبرى السيد السيد على السقا50175

122.5محمد صفوت السيد عطوه بسيونى كميشه50176

100.5محمد طارق عطا عبدالونيس حمد50177

115.5محمد طارق فؤاد محمد هويدى50178

122محمد عادل محمد طه  السيد50179

129.5محمد عادل محمد عبداللطيف الجمال50180

133محمد عادل مصطفى حسن جامع50181

135.5محمد عاطف جمال الدين50182

83محمد عبدالعاطى محمد عبدالرحيم عبدالمجيد نميسى50183

90.5محمد عزيز محمد عبدالقادر احمد سكوت50184

113.5محمد على عبدالمولى على السيد عرب50185
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92محمد على محمد عبده حله50186

137محمد عوض محمود عوض محمد الزفتاوى50187

126محمد فؤاد الظريف رمضان سكوت50188

134.5محمد فؤاد على حسن عاشور50189

82.5محمد محجوب عبدالوهاب محمد مراد50190

63.5محمد محمد عصران سعد الحداد50191

126محمد محمود عبدالمقصود عبدالهادى حنوره50192

122محمد محمود عبدربه محمد شرف50193

107محمد مدحت عبدالحميد على ابراهيم نميسى50194

100.5محمد ممدوح ابراهيم ابراهيم عطيه50195

135.5محمد ناصر السيد محمد عطيه الغبور50196

123محمد وليد محمد قاسم مصطفى  المالح50197

130محمد ياسين احمد متولى محمد عبدالخالق50198

121محمود اسعد رجب العجمى ابراهيم صيام50199

97.5محمود ايمن السيد محمد حسن خضر50200

88محمود جمال جمعه على  عمر50201

117محمود حماده محمود عوض  الزفتاوى50202

126.5محمود رجب احمد محمد شاهين50203

89.5محمود سالمه الظريف سالمه النهرى50204

118.5محمود عبدالعزيز محمود حسين بنوسه50205

105محمود مدحت محمود عبدالمقصود محمد50206

134.5محمود مصطفى احمد االباصيرى احمد الجندى50207

98مروان محمد عبدالخالق محمد البدوى50208

121مسلم ابراهيم صالح فتح هللا  حسن الدعدر50209

118مصطفى ابراهيم مصطفى سالمه عوضين50210

123.5مصطفي محمد ابوالمعاطى عزت ناجى50211

126.5مصطفى محمد عزت محمد محمد مراد50212

118مصطفى محمد فتحى رمضان البهنساوى50213

117.5مهند عمر شمس الدين محمد الرمادى50214

110.5نور اسامه محمد جمعه عطيه الغبور50215

105.5هشام اشرف عبدالعزيز منصور50216

105وليد وليد عبدالعظيم محمد احمد جمعه50217

104يوسف اشرف عاطف عبدالعظيم ابوعيش50218

102.5يوسف اشرف عبدالعاطي عبدالنبى العسقول50219

104يوسف السيد محمد ابوالمكارم  السرى50220

112يوسف خالد يوسف يوسف الشربينى50221

95.5يوسف عبدالجليل صالح عبدالجليل القاضى50222

133يوسف عبدالحليم ابوالفتوح ابراهيم ضيف هللا50223
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126يوسف عوض عبدالخالق ابراهيم50224

117.5يوسف قمر رشاد فؤاد عبدالحميد الشين50225

131يوسف محرم عبدالحليم كشكوشه50226

117.5يوسف محمد ابراهيم محمد عبدالغفار منصور50227

122.5يوسف محمد حسن محمد رضوان50228

128يوسف محمد حسنى عبدالقادر الغبارى50229

108يوسف محمد عبدالمولى رمضان محمد سليت50230

115.5يوسف محمد محمد محمد نمنم50231

126يوسف مهران عبدالمنعم مهران50232

114.5يوسف هشام عزت محمد السباعى50233

115ابراهيم ايمن ابراهيم مصطفى الدسوقى50234

86.5ابراهيم ربيع عبدالفتاح محمد عيد الصعيدى50235

113.5ابراهيم صابر قمر احمد عبدالقادر الطبجى50236

111.5ابراهيم عصام ابراهيم ابراهيم دعله50237

121احمد ابراهيم عبدالبارى احمد شحاته حبلص50238

89.5احمد السيد احمد الدسوقى احمد مراد50239

97.5احمد ايمن السيد محمد حطيبة50240

117احمد خالد عبدالرافع السيد محمد زاهر50241

122احمد خالد عبدالعاطى محمد البص50242

60احمد خيرى جميل مصطفى الحداد50243

83احمد رجب فتحى مصطفى مصطفى الهاللى50244

135احمد سامي سيد احمد على فوده50245

75احمد طارق محمد عبدالمولى على بعرنجه50246

87احمد عادل سعد محمد احمد50247

127احمد عبدالظاهر محمود محمود ضبش50248

112.5احمد عصام عبدالخالق ابراهيم ابوطبيخ50249

137.5احمد كرم عبدهللا على هويدى50250

126.5احمد محمد رزق مصطفى شرف50251

123احمد محمد زايد محمد زيتون50252

122احمد محمد عبدالجليل سيد احمد عطيه50253

73احمد محمد عبدالحميد المغازى يوسف الطبجى50254

74.5احمد محمد عبدالنعيم عبدالمقتدر عوض حنوره50255

111.5احمد منسى البهى عبدالبارى محمد الالطه50256

80احمد هانى رزق رزق شهاب50257

92.5احمد هشام احمد عبدالعاطى هندى50258

83.5اسامه عبدالعال احمد احمد عرنوس50259

126اسامه محمد عبدالاله معوض الشهاوى50260

120.5اسالم عبدالحليم مبروك على الفقى50261
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70اسالم عبدالغنى احمد محمد زغلول50262

106السيد حسين محمد محمد حمامو50263

69.5امير ايمن عبدالقادر عبدالقادر عمار50264

79.5امير محمد عبداللطيف عبدالسالم ابوزيد النجار50265

72بالل ناصر ابراهيم ابراهيم سالمه50266

117حازم عالء على العباسى50267

111.5حازم محمد محمد عابدين السيد مهنا50268

81.5حسن السيد محمد محمد محمد حمامو50269

94حسن طلعت حسن محمد حرب50270

104.5حسن محمد مصطفى السيد عثمان حنوره50271

114.5حمزه جمال عبداللطيف محمد محمد البهى50272

112.5خالد ياسر محمد عبدالعزيز محمد50273

61خالد يوسف عبدالستار يوسف طه50274

43رائد على على قطب السرى50275

92.5رشدى محمد رشدى على محمد العباسى50276

115رضا مصطفى عبدالباسط السيد حنوره50277

99رمضان رضا عبدهللا ابراهيم عبدهللا المحالوى50278

119.5زياد شحاتة زكريا السعيد احمد شحاتة50279

124زياد محمد عطيه محمد حسن طه50280

100.5سامح طاهر محمود حسين محمد50281

112سعد الدين سامى عبدالقادر جمعه ميره50282

74سعد كامل عطا عيد عبدالمعطى50283

135سعد محمد حماده شديد احمد نور الدين50284

107.5سعد مصطفى سعد عبدالشافى شلبى50285

90شريف السيد السيد عبدالقادرالفار50286

87.5شريف نور شريف احمد شريف الشهاوى50287

90.5شوقي محمد شوقي سليمان احمد سليمان50288

76.5صديق ناصر عدلى صادق بحيرى50289

96.5ضياء حسام عبدالخالق ابراهيم ابوطبيخ50290

100طارق ابراهيم عبدالمقصود محمد الحداد50291

113طارق محمد سالم عثمان طه50292

114.5عبدالرحمن ابوالعينين شعبان ابوالعينين كميشة50293

100.5عبدالرحمن اشرف ابراهيم غريب شبار50294

63.5عبدالرحمن السعيد مصطفى كمال محمد اسماعيل50295

64عبدالرحمن السيد عبدالفضبل موسى الشهاوى50296

63عبدالرحمن جمعة السعيد السيد صيام50297

82عبدالرحمن حسين حامد ابوالمعاطى حسين50298

84عبدالرحمن حمدى احمد احمد محمد بحيرى50299
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80عبدالرحمن سامح احمدالدسوقى السيدالبحراوى50300

125عبدالرحمن سعيد فهمى ابوالمكارم الغبارى50301

69عبدالرحمن عماد الدين جابرمحمود على الدين50302

75عبدالرحمن محمد السعيد مصطفي عطيه حميدان50303

92عبدالرحمن محمد طاهر محمد محمد دره50304

30عبدالرحمن محمد عيد السيد عطيه50305

80عبدالرحمن وائل ابوالفتوح عبدالمقصود الشامى50306

129عبدالعزيز ابراهيم االباصيرى رمضان50307

69.5عبدالفضيل مسعد حمدى عباس الدويك50308

108عبدهللا ابوالوفا السيد السيد الحداد50309

90.5عبدهللا حاتم سعد مغازى السيد الشبه50310

64عبدهللا رجب عبده عوض عبده الدعدر50311

52عبدهللا رضا محمد حامد عوض حلوه50312

95عبدهللا عادل الحمادى عيد قادومة50313

72عبدهللا عيد عبدالوكيل فتح اللة الشهاوى50314

63.5عبدهللا محمد محمد رمضان الموافى50315

127عبدهللا محمدى محمد جابر قادومة50316

111عبدهللا مسعد صابر غازى على المحروق50317

103.5عبدهللا هشام مسعد رمضان شحاته50318

115عبدالنافع محمود عبدالنافع عبدالواحد حرب50319

102.5عبدهلل عماد عبدالنعيم على السيد ابوالنور50320

123على رضا عبدالقادر حسن حجازى50321

87.5على على محمد السيسى50322

87عمار محمد رفعت محمد عطيه50323

121عمر السيدشعبان محمد طبيخ50324

126عمر حسن شحاتة رمضان محمد50325

100عمر حمدى عبدالموجود السيداحمدفوده50326

100عمر رضا حامد نبوى رمضان الغرور50327

124عمر سمير عبدالوهاب خليل رضوان50328

63.5عمر شعبان على محمد  على حلوه50329

98.5عمر عالء محمد محمود مراد50330

136عمر هانى حماده نور الدين50331

135كريم على عطيه على الحشه50332

93كريم كمال حافظ حامد حلوه50333

110كريم محمد انور ابراهيم بيومي50334

101مجدى محمد زكى مصطفى نميس50335

93.5محمد ابراهيم بسيونى محمد رجب الغبارى50336

94محمد احمد محمد احمد عبدالرحمن50337
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89محمد اشرف السيد محمد منجود الشبراخيتى50338

91محمد انور عبدالتواب اسماعيل الشهاوي50339

131محمد حسن عبدالنبى حسن المكاوى50340

125محمد حماده محمد جابرشلبى50341

106.5محمد خالد السعيد عيد ابوالهوى50342

96محمد خالد صابر عبدالستار السيد البص50343

90.5محمد خالد فتحي عبدالمولى السحراوي50344

96محمد رزق رزق رزق حامد شهاب50345

90محمد رشدى كمال ابراهيم عبدالمغنى ابراهيم50346

89.5محمد رضا سعد مصطفى البمبى50347

87محمد رضا عبدالتواب شرف عثمان50348

106محمد رضا عبدالمقصود ابوالسعود ابوسلطان50349

97.5محمد سعدمصطفى على موسى50350

106.5محمد صبرى عبدالموجود محمد محمد خالد50351

100.5محمد صديق عدلي صادق بحيرى50352

107محمد طلعت مسعد عبدالتواب سالم50353

127.5محمد عبدالحليم احمد محمد غديه50354

99.5محمد عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن مناع50355

119محمد عبدالقادر غازى غازى حجازى50356

131.5محمد عصام نجاح معيقل ابراهيم حمادى50357

98.5محمد على عبدالمجيد على50358

117.5محمد على معوض على مهدى عيد50359

70محمد عماد عوض حسن عباس شهاب50360

92.5محمد مبروك سعد محمود رجب سليمان50361

106.5محمد مصطفى المنسي محمد رجب50362

71.5محمد نبيل عبدالمعبود عبدالواحد رجب50363

82محمد نشات احمد الحمادى محمد دهيم50364

128.5محمد هانى عبدالمعطى على خريم50365

114.5محمد يسرى محمد حسب هللا حسين50366

96.5محمد يوسف حسن يوسف كشكوشه50367

106.5محمود احمد احمد عيسى الغبارى50368

127محمود اشرف امان محمود امان رجب50369

125.5محمود انور محمد مصطفي الجمال50370

113.5محمود جالل ذكى حسن البندى50371

109محمود رضا عبدالعاطى بدير عبدالجواد شهاب50372

106محمود عادل الحمادى عيد قادومة50373

120محمود عبدالحى عوض المرسى موسى الطناحى50374

68محمود عبدالرسول سعد عبدالبارى الالطه50375
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91محمود محمد صابر عطيه محمد عطيه50376

72.5محمود مصطفى محمد مرعى نميس50377

106مرسى نصر مرسى ابراهيم شهاب الدين50378

120.5مصطفى محمود عبدالواحد عبدالتواب عبدالواحد الفار50379

99.5معاذ محمد عبدالقادر ابراهيم هويدى50380

99.5معتز سامح يوسف احمد زيان بليلة50381

93ممدوح ابراهيم ممدوح حسن عيطة50382

93.5مهند ياسر صبحى محمد الطبجى50383

103نادر السيد عبدهللا ابوالسعوداحمد50384

131نسيم محمد فتح هللا عبدالهادى على عطية50385

98.5هانى احمد محمود احمد زيان بليلة50386

133يوسف ابراهيم عطية عطية حطيبة50387

134.5يوسف اشرف محمد مصطفى بعرنجه50388

86يوسف الحسينى جبريل سيد احمد سليم50389

103.5يوسف ايمن بدرعبدالقادر مجاهد الكرش50390

84يوسف جمال عبدالناصر محمد الشاملى50391

101يوسف حسن عبدالعليم مرسى وفا50392

106يوسف عادل احمدعطوه ابراهيم الجمال50393

79يوسف عبدالرؤف حامد عبدالسيد عبدربه50394

123.5يوسف كرم عبدهللا علي هويدي50395

83.5يوسف مجدى الزاهي فهمى شرف50396

117.5يوسف محمد عبدالاله معوض الشهاوى50397

115.5يوسف نجاح عبدالخالق متولى دعله50398

97اسراء رضا عثمان عرفة عرفة العريف50399

138.5اسراء عصام زكي مصطفى ابراهيم نميس50400

118اسماء ابراهيم السيد عبدالجليل نميس50401

90.5اسماء جمال الدين محمد عبدالقادر القلفاط50402

136اسماء مجدى محمد مجدى احمد محمد حامد50403

137.5اسماء مجدى محمد محمد شرف50404

134.5االء حامد يوسف محمد الدوانسى50405

96.5االء عبدالرافع فؤاد عبدالمولى محمود شريف50406

127االء محمد محمد محمد مرسى سرور50407

118االء مسعد عبدالحميد احمد المكاوى50408

127االء وليد نسيم عثمان على حجازى50409

134.5امانى محمد ابراهيم محمد الحداد50410

108.5اماني وليد محمد عبدالرازق50411

102.5امل الدسوقي محمد عبدالواحد على الدين50412

87امل السيد عبدالعليم محمود عبدالقادر القن50413
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96.5امل ايمن عبدالقادر عبدالغنى الطبجى50414

86.5امل محمد حسن الشنهاب50415

136.5اميرة اشرف عبدالرسول محمد بعرنجة50416

105.5اميره السعيد فتحى سعد50417

135.5اميره محمد ابواليزيد سلطان50418

90اميره محمد اسماعيل عبدالعزيزالرصيف50419

74اية حسين عبدالمقصود مرشدى القن50420

137ايمان ايمن احمد سيد احمد عطيه50421

134.5ايمان عالء الدسوقي الدسوقى الدسوقى طه50422

91ايمان على محمد السعيد على عدوى50423

112ايمان محمود حمزة عبدالمغنى محمد ابوخالد50424

109.5ايمان مسعد عبدالنعيم محمد حمامو50425

138ايه اشرف محمد مصطفى احمد عطية50426

136.5ايه طه مسعد ياقوت جعوان50427

129.5ايه علي عماد على يوسف عطيه50428

97ايه ياسر محمد شحاته سالمه50429

83.5بسمله رضا احمد عبدربه سليمان50430

100بسمله عالء حسن السيد اليمنى العريف50431

119.5بسمله محمد احمد حسن الشافعي50432

103بسنت يحى نصر صالح عطيه حيبو50433

124.5ثريا ياسر محمد محمد مراد50434

130.5حبيبه عبدالحكيم فتحى حامد حرب50435

125حماسى رامى فؤاد احمد زيان50436

133حنان السعيد عبده السعيد االجرود50437

100حنان محرم حمزه ابوالمعاطى احمد50438

130.5حنين اكرامى ابوشوشه رمضان سكوت50439

79.5حنين حماده محمد عيد  عبدالمعطى عبدربه50440

114.5حنين رجب قمصان المغازى الدعدر50441

123.5حنين عصام عبدالمولى احمد احمد غالى50442

91.5حنين عوض عوض محمد عيد50443

132.5حنين هشام فتحى احمد سطوحى50444

121.5داليا رضا عبدالعزيز محمد دعله50445

123.5دعاء عبدالحميد فتح هللا احمد الهاللى50446

123.5دينا محمد قاسم عبدالباقى محمد الغزى50447

83.5رباب ابراهيم عبدالجليل ابوالمكارم حمد50448

80رحاب عادل عبدهللا البسطويسى جعوان50449

130رقيه جمال عبدالخالق عطيه حميدان50450

95.5رقيه مصطفى عبدالفتاح محمد محمد غازى50451



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1309

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

84رنا محمد السعيد عبدالستار الجمال50452

84روان ايهاب المغازى عبدالعال مغازى50453

103روان رمضان عبدالوكيل غانم على سرحان50454

115.5زينه عبدالشافي محمد محمد معروف50455

122سارة محمد جالل حمزه محمد حمامو50456

117.5سارة ناصر عبدالحليم ابراهيم ابوالنصر50457

88ساره على جابر مرسى على الغبارى50458

135ساميه عمرو حسن احمد زيان50459

79.5ساندى سامى شوقى عبدالباقى محمد الغزى50460

102.5سحر رجب جابر فراج محمد ابوطبيخ50461

118.5سحر عمرو حمزه حسن حنورة50462

73.5سعديه نشات جمال السعيد50463

93سلوى حسين عبده عثمان الدوانسى50464

66.5سماح فتحى السعيد عبدهللا الحداد50465

137.5سمر محمد منصور الشورى النهرى50466

102سميه عبدالناصر عبدالمولى محمد يوسف الشرقاوى50467

124سميه عطية عطية ابراهيم البلتاجى50468

97شروق حمدى محمد محمد عبدالنبى الحداد50469

95.5شروق محمد جمال محمد درويش الخواجة50470

138.5شهد ابراهيم فتحى عبدالبارى علي الجمال50471

139.5شهد احمد حميده احمد ابوحمادى50472

139.5شهد احمد رمضان السيد صيام50473

100.5شهد السيد بخاطره احمد رفاعي50474

129شهد زكريا عبدالرؤف عبدالمولى حرب50475

136شهد عادل منصور الشورى منصور النهرى50476

88.5شهد عبدالقادر محمود عبدالوهاب الزفتاوي50477

137شهد عزت عماد على يوسف عطيه50478

54.5شهد عالء الدين حكيم احمد ابوالعنين الجناينى50479

81.5شهد عالء عبدالمنعم ذكى غالى50480

120.5شهد على السعيد على50481

106.5شهد مجدى عبدالنبى عبدالهادى عثمان حنورة50482

135شهد محمد عبدالهادى محمد عبدالهادى جعوان50483

136شيرين عبدالهادي على عبدالهادى على شحاته50484

119شيماء احمد احمد محمد عبدالكريم50485

135شيماء محمد السيد محمد سرور50486

83صفاء حلمى محمد ذكى50487

82صفيه حمزه حمزه السيد اليمنى50488

119صفيه رضا زكريا عبدالمولى احمد حرب50489
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70.5عائشة مبروك شعبان عبدالنعيم الشعيرى50490

69عبير عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادر احمد سكوت50491

121عبير مصطفى جميل صديق بدوى50492

78.5فاطمة اسماعيل على محمد اسماعيل كشكوش50493

137.5فاطمة عبدالمنعم فتح هللا حسن زيان50494

125فاطمة محمود كامل محمد الدويك50495

95.5فاطمة مرسى عبدهللا محمود حسن الدويك50496

77فاطمه محسن عبدالقادر السعيد عدوى50497

115فاطمه محمد حمزة عبدالمغنى محمد ابوخالد50498

115.5فاطمه محمد محمد محمد شرف50499

95فاطمه مصطفى عبدالسميع البيلى محمود حماده50500

133كامليا محمد لبيب احمد احمد زيان50501

85.5كريمة رضا السعيد السعيد على العدوى50502

100.5لبنى راضى فوزى ابراهيم محمد50503

78ماجده ابراهيم احمد حسن االبى50504

80.5ماجده محمد ابراهيم ابوالمعاطى ابوالهوى50505

95مرفت السيد صالح رمضان السيد سكوت50506

108.5مريم احمد احمد راشد احمد50507

109مريم السعيد مسعد السيد الطبجى50508

131.5مريم جالل محمد على عبدالواحد50509

127مريم جمال رجب رجب الصباغ50510

126.5مريم حمدى الليثى احمد الليثى50511

122.5مريم صالح مصطفى مصطفى حنورة50512

63مريم عبدالمنعم محمد عبدالتواب وفا50513

50مريم مجدى عبدالحميد الدسوقي شعبان50514

123مريم محمد عبداللطيف على محمد حنورة50515

120.5مريم محمود السيد عبدالعزيز رحيم50516

109مريم منصور عيد جمعه ابوالهوى50517

112ملك مختار الزاهى ابراهيم سيد احمد عامر50518

92.5منار مسعد متولى سيد احمد متولى50519

42.5منار وائل رفيق محمد الطبجى50520

106.5منال رضا الدسوقى احمد احمد ابوالهوى50521

123مناى محمد عبدالهادي حسن يوسف50522

87.5منة اشرف محمد محمد حلوة50523

85منه هللا حامد عبدالوهاب محمد مراد50524

59.5منه هللا نور عبدالمعبود عبدالوحد رجب50525

133منه حسن عقل عقل ابراهيم حمادى نميس50526

47.5منه رضا حلمي رجب حرب50527
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133منى السعيد مسعد السيد الطبجى50528

81منى محمد السيد محمد حامد موسى50529

103.5مى فرج سعد مهنا50530

53.5مى فهيم فرج عبدالرحيم الدعدر50531

46.5ناديه ابوالوفا عبدالمولي احمد غالي50532

49ناديه فوزى حامد محمد عمار50533

124.5ندى صابر جمعه عبدالواحد على هويدى50534

126ندى فتحى حميده محمد احمد سكوت50535

73.5نسمه سامى متولى سكوت50536

123.5نغم هانى وجيه محمود محمد مصطفى50537

133.5نور احمد حمادة شديد50538

114.5نورهان مسعد محمد ابراهيم الدوانسى50539

135.5هاجر احمد عبدالمنعم عبدالغنى محمد غالى50540

68هاجر اكرامى عبدالسميع مرسى عماره50541

62هاجر خيري عبدالوكيل بهجات الشك50542

113.5هاجر رمضان عثمان على حجازى50543

110هاجر عبدالغنى السيد احمد عبده50544

118هاجر كمال حلمى زايد زيتون50545

128.5هاجر محمد عبدالجليل ابراهيم عيد50546

114هاجر محمد عبدالستار عبدهللا هندى50547

56هاجر محمد عبدالغنى احمد السيد عبدة50548

94هاجر محمد فتحي عبدالمولى السحراوي50549

91هاجر محمود كامل عبدالحميد السيد حنورة50550

133هاجر مراد عبدالقادر محمد مراد50551

110هاجر ناصر فراج عبدالعال مبروك زيان50552

87.5هاجر هانى السيد محمد المرسى سرور50553

83.5هبة يسرى عبدالعليم الغباشى على50554

94.5هبه حمدي محمد محمد الدويك50555

135هبه مجدى السعيد احمد االرب50556

100.5هدى عبدالرحيم فهيم عبدالرحيم الدعدر50557

46هدير ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم الهاللى50558

79هند خالد حمزة عبدالغنى خالد50559

40هند عصام هالل عبداللطيف ابراهيم درويش50560

71وردة الدسوقى حمزة مجد احمد سكوت50561

116والء غالى الجميل عبدالخالق البغدادى50562

134.5ياسمين اشرف عبدالجليل مصطفى حمامو50563

120.5ياسمين عبدالباقى عبدالحميد عوض عطيه50564

131ياسمين عمرو فتحى محمد السيد عيد50565
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113ياسمين محمد محمد عبدالسالم على الشريف50566

138يمنى عبدالحليم كامل محمدالحداد50567

79.5يمنى ناجى عبدالمطلب محمد عمر50568

59.5يمني ياسين ابراهيم محمد عبدربه50569

133.5ابتسام مصطفي رمضان زكى هويدي50570

65اروى سعد محمد سعد محمد  هويدى50571

116.5اريج عطا عطا عيد عبدالمعطى50572

131اسماء احمد عبدالمنصف السباعى جعفر50573

77اسماء النبوى رمضان نبوى رمضان الغرور50574

134.5اسماء ايمن انيس السيد عبدالمهدي50575

134اسماء صابر جابر محمود وهبة على الدين50576

61اسماء عبدالستار ابراهيم على محمد شعالن50577

109.5اسماء محمد السيد محمد هندى50578

131.5اشرقت عبدالقادر ابواليزيد عبدالقادر السيد50579

102اشرقت عبدالنعيم عبدالحميد الدعدر50580

111اصاله ابراهيم مجد ابراهيم مجد الغباري50581

117.5االء ايمن ربيع عبدالعاطي عرب50582

123االء ايهاب عبدالقادر عبدالقادر  مرسي50583

53.5االء سامح ابراهيم ابراهيم مرسي  سرور50584

91االء عصام قاسم احمد على المحروق50585

129.5االء فتحى عباس عبدالعزيز عطا هللا50586

137.5االء محمود جمال االباصيرى الجندى50587

71االء وائل على حامد  كامل  حنوره50588

96.5امال ماهر محمد على حسن رضوان50589

93.5امال وليد السعيد محمد  حلوه50590

137.5امال وليد عتمان عبدالحميد عبدالرؤف50591

96اماني طارق محمد عبدالجليل شعالن50592

113اماني مصطفى صبري سعد عبدالعال بركات50593

43.5امل خالد محمد عبدالتواب وفا50594

115امل سامي السيد هالل50595

84امل عزت محمد عزت عبدالهادى50596

86.5امل محمد عبدالباقى ابراهيم بعرنجه50597

120امنيه اسالم كمال محمد القصاص50598

116.5امنيه محمد محمد مسعد السيد شوشه50599

73اميره احمد حسين ابوالخير القاضى50600

134.5اميره المغازى عبدالفتاح المغازى  الطبجى50601

135.5اميره ايمن ابراهيم حسن معروف50602

75اميره معوض عبدالتواب عبدالرحمن سالمه50603
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65امينه السيد ابراهيم محمد على الشك50604

129ايمان احمد صالح على ابراهيم حسنين50605

139ايمان اسعد رزق عبدالعزيز موافى50606

137.5ايمان ايمن ابراهيم حسن معروف50607

96.5ايمان حسن عوض حسين البالح50608

114.5ايمان عباس ابوالمعاطى اسماعيل شرابى50609

134ايمان محمد احمد سليمان محمد50610

82.5ايمان وائل عبدالسعيد السباعى السيد50611

128ايه حسن عبدالوهاب المغازى موسى الطبجى50612

136.5ايه حماده زين العابدين االلفى محمد50613

107ايه خالد عز الرجال عبدالجليل موسى50614

124.5ايه عامر يونس ابوالغيط سيد احمد عامر50615

126ايه على ابو خطوه غازى  حداد50616

124.5ايه عماد حسنى عبدالقادر الغبارى50617

87ايه كمال حسن حسين50618

114ايه محمد عبدالهادى احمد القاضى50619

135.5ايه مرسى ابوالسعود مرسى سرور50620

138بثينه عماد عبدالجليل حميده حسن50621

136بسمه محمود السيد عبدالقادر صالح50622

128.5بسنت احمد محمد  جميل محمود  عبدالمجيد50623

62بسنت بدير محمد بدير  غبور50624

103.5بسنت نضال عبدالوكيل شعبان الشبه50625

134.5بشرى حسن مسعد محمد احمد  غازى50626

130.5بنان السيد ذكي ابراهيم بعرنجه50627

103جنا جميل محمد ابوالعنين يوسف50628

105.5جنا نافع عطيه عامر درغام50629

120جنه احمد حسن محمد احمد بارومه50630

132جنى احمد محمود البيلي علي صبح50631

139.5جنى خالد عبدالقادر السيد عبدالقادر الطبجي50632

129.5جنى طارق عزت مليجي احمد النهري50633

125جيهان عماد عبدالحليم احمد الطبجى50634

98.5حبيبه السيد مصطفى وهبه درويش50635

135حبيبه حسام فؤاد عباس المحالوى50636

112حبيبه ماجد عمرو محمود50637

127.5حفصه احمد حسن على عجيزو50638

124.5حنان السيد على احمد سليم50639

76.5حنان انور عرفه رجب الطبجى50640

133حنان محمود مجاهد عبدالتواب القن50641
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133.5حنين احمد احمد السيد عطيه50642

138حنين اشرف فراج جمال الدين50643

84حنين حسن احمد على  دعدور50644

130.5حنين حسن محمد حسن الجريتلى50645

82.5حنين خالد ابراهيم ابراهيم الزفتاوى50646

117.5حنين محمد بكر عيسى المتولى50647

108.5حنين محمد رضا حسن محمد الدعدر50648

126.5حنين محمد عبدالمنعم محمد يوسف الغباري50649

132حنين محمد على احمد عيد50650

82حنين وليد فؤاد عبدالونيس دعله50651

105دعاء ايمن فهمي امام حافظ  مصطفي50652

114دعاء مصطفي عبدالعال فوزى السحراوى50653

123.5دنيا طلعت محمد حسن كشكوشة50654

122دنيا عالء ابراهيم بدير شحاته  المزاحى50655

135.5دينا احمد محمود هجرس50656

116دينا سالمه عبدالمجيد عطوه قميقم50657

72دينا وليد عبدالبديع ابوالعزم  الشبه50658

109.5رحاب احمد عبدالمنعم احمد احمد الطبجى50659

78رحمة السيد سعيد على محمد شعالن50660

121رحمه السيد عبدالغنى عبدالغنى الغبور50661

76.5رحمه مبروك عبدالنبى عبدالرؤف محسن50662

109رغد ماجد محمد عبدالقادر على هندي50663

137.5رفيده محمد عبده عبدالحميد الجندى50664

137.5رقيه اشرف رمضان محمد شهاب الدين50665

105.5رقيه اشرف مسعد عباس المهر50666

56رقيه راضى ابراهيم مصطفى الهاللى50667

112.5رقيه صالح درويش محمد كشكوش50668

123.5رقيه عبدالقادر احمد احمد ابوعرب50669

129.5رقيه هاني محمد حسن مصطفى رجب50670

134.5رنا على محمد عبدالواحد محمد50671

75رنا محمد السعيد عبدالعال بارومه50672

119رنا محمد حسن محمد محرم50673

132.5رواء صالح محمد عبدالتواب القن50674

99.5روان رضا رشدى على محمد العباسى50675

115.5روان طه عبدالقادر السيد خريم50676

136روان عالء الدين جوده هالل خميس50677

109.5روان كمال محمد محمد عبدالهادى  زغلول50678

139روان نجاح ابراهيم على مصطفى السبيعى50679
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105.5رودينا سعد مصطفى على موسى50680

139.5روضه حسن فوقى عبدالرازق عبدالعزيز50681

109.5روضه مجدى ابراهيم ابراهيم ابوعماره50682

100رويدا ابراهيم عبدالعظيم ابوالسعود عامر50683

134ريم عباس العلواني البسطويسي عز الدين50684

80.5ريماس جابر احمد محمد الغباري50685

127.5ريناد ياسر عبدالعليم بدوى السيد العطافى50686

124ريهام رضا السيد مصطفى ابوالسعود50687

138زهراء بشير محمد عبدالفتاح غطاس50688

135ساره احمد رجب احمد رجب50689

82.5ساره احمد صفوت محمد التابعى عبدالحميد كشكوشه50690

109.5ساره احمد عبدهللا مصطفى مصطفى النحراوي50691

84ساره حسام عوض هللا السيد محمد ابوزيد50692

104.5ساره عبدالوكيل السيد عبدالرازق حميده50693

92ساره محمد السيد عامر50694

52ساره محمود كامل رزق البنا50695

94سحر العربى محمد على سليم50696

90سحر محمد احمد عبدالحليم منيسي50697

126.5سدين خالد الظريف محمد الخلعى50698

97.5سلمى حامد رمضان زكي هويدي50699

102.5سلمى حسن احمد محمد السيد مهنا50700

133.5سلمى ربيع عبدالرازق عوضين50701

124.5سلمى سامح صالح محمد رجب50702

123.5سلمى سيد عبدالرحمن امين50703

128.5سلمى عبدالحميد يوسف احمد زيان50704

133.5سلمى محمد الشربينى الدمراوى عبدالرحمن50705

130سلمى هشام محمد سعد الغبارى50706

139.5سما شريف محمد عبدالحميد الحداد50707

139.5سما عماد عبدالجيد عبدالغني ابوزهره50708

140سما محمود محمد محمد جاد هللا50709

124.5سما هيثم فتحى مصطفى الهمشرى50710

118.5سماح صابر محمد ابو السعود  كشكوشة50711

105سميه السيد ابراهيم ابراهيم ابوالهوى50712

136سميه جمعه احمد شحاته50713

138.5سميه محمد عبدالاله معوض الشهاوى50714

112.5سهيله سامى خليل محمد عبدالفتاح50715

136سوزان حمدى محمد ابراهيم  الشبه50716

89شروق السيد احمد عبدالحميد السيد50717
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138.5شروق السيد السعيد جمعه صيام50718

91.5شروق عماد لطفى على  الشحات ابوريه50719

121شمس محمد حمزه نوار50720

128شهد ابراهيم محمد السيد السيسي50721

97شهد احمد احمد رجب حرب50722

76.5شهد احمد السيد كامل حنورة50723

82شهد احمد عبدالرؤوف عنوس50724

73شهد السعيد سالمه السيد عوضين50725

85شهد السيد جالل احمد عطيه  خليفة50726

88.5شهد الطنطاوى عبدالجواد عبدالجواد شهاب50727

133شهد ايمن وفا السيد محمد50728

131.5شهد حلمى سعد ابوالعنين كميشه50729

68.5شهد زكريا موسى على هاشم حزيم50730

130شهد سعد عبدالغني ابراهيم حجازي50731

88شهد شريف كامل حامد فضل50732

97شهد شريف مسعود السيد سليمان البساطي50733

114.5شهد عابد محمد ابوالفتوح البشالوى50734

108شهد عبدالرازق السيد عبدالرازق حميده50735

67شهد عبدالمعبود اليمانى ابراهيم جمعه جلو50736

99.5شهد على محمد التابعى كشكوشه50737

111.5شهد عماد جالل رجب العسقول50738

108شهد عمرو السيد كمال النحراوى50739

105شهد فاروق عبدالجليل محمد الشبه50740

133شهد فرج يحى محمد البحيرى50741

133شهد محمد المهدى نظمى احمد شرابى50742

136.5شهد مصطفي عبدالستار ابراهيم محمد بعرنجه50743

137شهنده السيد السيد شلبي على شلبي50744

49شيرين ابراهيم بسيونى السعيد حنوره50745

67شيماء شوقى الزاهى احمد البساطى50746

92.5شيماء عبدالستار عبدالصالح عثمان ضيف هللا50747

98شيماء محمود سعد محمد مناع50748

90صابرين رمضان عبده احمد موسى الزفتاوى50749

113صفيه محمد زكى محمد مصطفي حنوره50750

104عزه احمد احمد برهام50751

111علياء جمال عبدالحق عبدالمطلب عبدالعاطى50752

100غاده عادل السيد عبدهللا شعالن50753

124فاطمه المعداوى السعيد عبدالرحيم  دحروج50754

121فاطمه حمدى محمد ابراهيم  الشبه50755
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59.5فاطمه مجدى مصطفى احمد البص50756

90.5فاطمه محمد عبدالرحمن حافظ البيه50757

64.5فرح تاج النصر السيد محمد على صيف هللا50758

94فرح حامد موسى حامد المحالوى50759

139فردوس حسين حسين عبدالباري خليفه50760

94فريده مصطفي السيد محمد عبدهللا المغازى50761

91كريمه السيد مصطفى احمد البص50762

77لقاء عبدالبر خميس هارون خميس50763

134لمى محمد ربيع عبدالمطلب الشناوي50764

135.5ماجده اشرف احمد احمد الصعيدي50765

139مرفت خالد ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم جادهللا50766

56مروه مجدى القطب المتولى رزق الحداد50767

126.5مريم احمد عبداللطيف ابوالعباس  ابوعبده50768

65.5مريم اسعد عمر محمد ابراهيم الزفتاوى50769

133مريم ايمن بسيونى محمد رجب الغبارى50770

90مريم باسم فتحي مصطفى الهمشري50771

49.5مريم حماده هندى عبدالنبى شهاوى50772

132مريم رجب ابوالعزم قطب االجرود50773

118مريم سيف النصر فؤاد عبدهللا الشهاوى50774

137.5مريم عبدهللا سعد عبدهللا المحروق50775

113.5مريم عبدهللا نصر عبدهللا هويدى50776

132مريم عمرو ابوالوفا عبدالحميد عثمان عبدالرؤف50777

139.5مريم كمال محمود بكرى ابراهيم الزفتاوى50778

118مريم متولى جميل المتولى السيد بدر50779

76.5مريم محمد جمعه عبدالمنعم عطيه50780

117.5مريم محمد رمضان طلبه جعوان50781

115مريم محمد رمضان محمد الزفتاوى50782

84.5مريم محمد سليمان ابوشوشه50783

135.5مريم محمد محمد ابوالفتوح محمد عامر50784

138.5مريم محمد محمد السيد سكوت50785

138مريم محمود حمدى السعيد ابراهيم50786

137.5مريم ممدوح عبدالغني القطب نميس50787

100ملك عبدالعزيز محمد مسعد شوشه50788

101.5ملك محمد ابوالسعود ابراهيم عطيه50789

116ملك وليد ابراهيم محمد عبدالحميد ابراهيم50790

120.5منه احمد كمال محمد بيومى50791

80منه السيد بكري محمد50792

133.5منه هللا ماهر عبدالحليم عبدالحميد احمد كشكوشه50793
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62منه هللا مسعد رجب احمد احمد رجب50794

106.5منه ايمن مسعد السيد ابراهيم صيام50795

64منه جمال عبدهللا عطا هللا50796

137منه حماده مصطفي مصطفى شلبي50797

119منه مصطفي ابوالعزم قطب االجرود50798

87منه وليد محمد عزالدين عبدالسميع الدعدر50799

124.5منه وليد محمد محمد على المحروق50800

124منى محمد فاروق سعد عبدالعال50801

91.5منى محمود عبدالقادر الزفتاوي50802

98مى سامح السيد محمد زغلول50803

123.5مى سمير ابوالعباس مرسي شلبي50804

130مى طارق ابوالعباس وفا الكرش50805

81.5مى ماهر على احمد سليم50806

58مى مجدى ابراهيم الدسوقى عبدالفتاح حطيبه50807

127مى محمد احمد حسن الدعدر50808

64مى محمد محمد على سناره50809

113ميار شحاته محمود عبدالرازق مصطفي50810

138.5ميار فؤاد عمر مصطفى شرف50811

94.5نبيله عبدالنبى عبده عوض الدعدر50812

86ندا عبدالعاطى السيد محمود السيد تركى50813

138.5ندى ابراهيم فوزي عبدربه عبدالعاطي العسقول50814

73ندى اشرف محمد عيد عبدالمعطى عبدربه50815

87ندى الدسوقى السيد الدسوقى الغبارى50816

104.5ندى محمد ابو السعود محمد  مهنا50817

85.5ندى نبيل حامد المتولى سالم50818

112نرمين سعد عبدالحميد السيد دخان50819

137.5نور عبدالفتاح حسانين عبدالفتاح50820

126نورا محمد حسنين نصر عبدربه50821

138نوران عبدالمرضى بدير فرحات حجازى50822

102نوران فتحي فريج علي هويدى50823

101.5نوران محمد خيرى سعد علي رجب50824

71.5نورهان تامر عبدربه عبدربه بسيونى  بهوت50825

71.5نورهان جالل عبدالجليل على الدسوقى  صالح50826

93.5نورهان رضا عبداللطيف السيد  شريف50827

139.5نورهان عبدالعليم السيد احمد عثمان حنورة50828

128نورهان فتحى عبدالمنعم حسن ابوالهوى50829

135.5نورين محمد صالح حمزه دعدور50830

136.5هاجر السيد عبدالسيد الحمادي المغازى50831
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99هاجر محمد السيد عبدالمجيد احمد الطبجى50832

135هاجر هاني السيد عبدالباعث البص50833

124هدى السيد ابراهيم السيد البساطى50834

96هدى رفيق عبدالعال فوزى السحراوى50835

139هدى عبدالهادى محمد محمد عبدالهادى زغلول50836

101.5هدى محمد ابراهيم على الحمادى حرب50837

99.5هدي محمد حماد محمد احمد50838

77هنيه عاصم عبدالنبي عطا محمد بليلة50839

104.5وفاء السيد سليمان محمد فرحان50840

136وفاء السيد فتحي علي50841

121وفاء الشحات فتحى السيد  المحالوى50842

111وفاء عبدالعليم محمد العراقي محمد مقاطف50843

103.5وفاء مرسى موسى محمد موسى50844

107.5والء فوزى ابراهيم الدسوقى عبدالجواد شهاب50845

104.5ياسمين اشرف حسنين محمد سويدان50846

106ياسمين محمد جمال االباصيرى احمد الجندى50847

107ياسمين مسعد صالح مصطفي موافى50848

88.5ياسمين هيثم عبدالحي ابوالعباس50849

140ياسمينا رمضان حامد ابراهيم ابوجاموس50850

134.5يمنى عيسى محمد يونس صالح50851

135.5يمنى محمد عبدالغني عسران عطيه50852

102يمنى محمد عمر مصطفى شرف50853

34ابراهيم السيد ممدوح حسن السيد عيطة50854

86ابراهيم عزت ذكي ابراهيم محمد حافظ50855

41احمد اكرامي ابراهيم عبدالعزيز ابراهي50856

53.5احمد السيد السعيد علي نصير50857

32.5احمد زيادة ابراهيم مصطفى زيادة50858

36احمد سمير القطب المتولي رزق الحداد50859

37احمد عاطف صبحى صابر متولي شبار50860

23احمد عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن50861

27.5احمد عبدالالة عبدالجميل على الحداد50862

49احمد فتحى على على عسكر50863

27احمد محمد احمد عبدالسالم سيد احمد50864

58احمد محمد انيس االباصيرى الطبجى50865

43.5احمد محمد عبدالعليم عبدالقادرقادومه50866

60احمد محمد عبدالقادر محمد حنورة50867

76احمد يوسف عباس احمد محمد50868

34اسالم سعيد محمد محمد دودار50869
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29.5اشرف ربيع فتحى محمد درغام شرف50870

62.5السيد رضا السيد عبدالعزيز عبده موافي50871

58.5امير عبدالعظيم صابر االمام جلو50872

47.5باهر احمد البكرى ابراهيم قطب الزفتاوى50873

39تاج على عبدالرؤف عنوس50874

27حاتم اشرف محمد العفيفي50875

79خالد محمد بدران غريب علي50876

62رضا سعد معوض عثمان رجب المسيرى50877

51.5عبدالرازق اشرف عب الرازق الحنفي احمد عفيفي50878

60عبدالرحمن السيد معوض عيد السيد عطية50879

83عبدهللا احمد احمد عبدالوهاب القاضي50880

59.5عبدهللا عبدالرازق احمد ابوالعنين حجازي50881

36عبدهللا نبيل عبدالمعطى عيد عبدربه50882

45.5عبدهللا ياسر عبدالباسط محمد ابراهيم عبدربه50883

71.5عبده محمد عبدالمجيد غازى رجب50884

104عالء محمد ابوالعباس المرسي عبدالسالم50885

115علي عبدالفتاح حمدي عبدالفتاح الزفتاوي50886

53فارس جمعه رمضان عليوه50887

37.5قاسم نصر محمد محمد نصر50888

80مؤمن رمضان محمد محمد خليل  الزعيم50889

39.5ماجد عبدالحميد ابوالعزم احمد هندى50890

93محمد احمد محمد اسماعيل ابراهيم50891

46.5محمد ايمن علي عبدالمقصود الهاللي50892

49.5محمد ربيع سليمان بدير السيد شلبى50893

59محمد ربيع محمد السعداوى جبر50894

32محمد رمضان بسيونى بدوى50895

33.5محمد سامح ابراهيم عبدالقادر هيبه50896

38محمد طلعت عبدالرسول السيد مراد50897

29محمد عبدالنبي ابوالعزم احمد هندي50898

92.5محمد عبدالنبي شعبان عبدالقوى50899

44.5محمد عزالرجال عبدالقادر عبدالبارى الالطة50900

68.5محمد عمرو السيد عبدالعزيزعبده50901

58.5محمد محمد كامل عبدالحميد حنورة50902

54محمد ناصر السيد حجازى السيد البص50903

48محمد وليد محمد سعد شحاته50904

35محمود اشرف عبدالصبور عبدالحميد محمود50905

53محمود رمضان علي محمد حلوه50906

64.5محمود عيد خلف خليفه50907
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35.5مصطفي نصر محمد محمد نصر50908

4هانى خالد عبدالونيس عبدالمغني الجندى50909

51.5ياسر طارق عبدالفتاح محمود الخضراوي50910

45يوسف رضا عبدهللا يوسف شحاته عطيه50911

33.5يوسف عبدالمجيد نزيه احمد عبدالمجيد موسى50912

20يوسف محمد القطب المتولى رزق الحداد50913

19.5يوسف محمد عبدالرؤف يوسف علي عطيه50914

47.5امنيه مادح محمد محمود عوض50915

68ايمان محمد عبدالمقصود احمد عبدالمقصود50916

53.5ايه عبدالخالق محمد السعداوي جبر50917

75.5ايه مامون احمد ابراهيم حسن50918

39.5بسمة محمد عبدالرؤوف عنوس50919

67سماح اشرف زكى قطب على السرى50920

43سماح ربيع فتحي محمد درغام شرف50921

70.5سومه صبحي علي محمد العربي50922

70.5شهد نشات ابراهيم حسن مهنا50923

67.5فداء السيد حسن محمد رضوان50924

88كوثر سامى محمد السعداوى جبر50925

75مياده محمود احمد عبدالجواد50926

47هاجر وليد البيلي عبدربه هويدي50927

58والء محمد رمضان السيد النجار50928

75.5ياسمين ابراهيم السيد محمد التراس50929

66.5ابراهيم ابراهيم محمد على الدين50930

56.5احمد احمد رزق عبدالدايم50931

88.5احمد البدوى عليوه نجا50932

84.5احمد حسن محمد شاهين50933

85.5احمد رجب محمد ابراهيم عبيدى50934

60احمد محمد حجازى غالى50935

120احمد محمد سعد عبدالغنى عبدالدايم50936

115احمد محمد عوض محمد تركى50937

116.5احمد محمود عنتر عبدهللا50938

59اسامة رضا فؤاد عبدهللا الشهاوى50939

87حماده محمد عبدالعاطى زيدان50940

108حمزه على عبدالقادر عبدهللا قادومه50941

81.5رامى سعد سعد مهنا50942

76طه عبداللطيف عبدالغفار عبداللطيف50943

76عاطف فؤاد عثمان عرفه العريف50944

78.5عبدالرحمن محمد رزق مهنا50945
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97عبدالفتاح هانى نبيه القلشى50946

91.5عبدهللا محمد حامد عبدالدايم50947

84عمار سامح فوزى عبدالتواب محمد بعرنجه50948

109عمرو السيد على قطب الرجال50949

64.5كامل طارق حسن محمد مهيا50950

56كامل محمد عبدالقادر على الدين50951

80كمال عبدهللا كمال الدين صالح50952

138كمال محمد كمال عبدالمنعم50953

88محمد اشرف جابر ابوالفتوح50954

89محمد السيد عبدالجليل عبدالدايم50955

60.5محمد حافظ شوقى حافظ متولى جالهم50956

75.5محمد خالد ابوالفتوح بيومى متولى50957

61محمد رضا حامد عبدالدايم50958

82.5محمد عالم عبدالعاطى عبدالدايم50959

99.5محمد مدحت رزق عبدالدايم50960

75محمود بهجات حامد عبدالدايم50961

82.5محمود حسين محمود حسين الجرتلي50962

106محمود حماده على عبدالدايم50963

98محمود عادل محمد عبدالنبى عبدالجواد50964

107.5مصبح كريم عباس القلشى50965

111مصطفى سعد رزق مهنا50966

139.5هشام عمر محمد شحاته50967

136.5يوسف حماده الظريف فتحى نجا50968

119.5يوسف حماده عزت العباسى50969

100.5يوسف نبيه نبيه القلشى50970

79اسراء مرسى محمد عبدهللا قاسم50971

65اسماء ابراهيم كامل سلطان50972

102االء عبدالباسط السعيد عبدالستار على الدين50973

125.5جهاد رزق شعبان العباسى50974

75خديجة اكرامى عبدالمحسن ابراهيم الهاللى50975

128.5خديجه محمد عبدالحميد ابواليزيد عبدالمجيد نميسى50976

130.5دينا اشرف عبدالعاطى عبدالدايم50977

111روان محمود شحاته عبدالدايم50978

115.5سارة محمد محمد مصطفى على سالم50979

118.5سعاد هانى طه عبدالدايم50980

103سلمى محمد محمد عبدهللا قاسم50981

102.5سماح السعيد طاهر احمد على اليمنى50982

92شروق محمد عبدالوكيل على الدين50983
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127.5شهد احمد محمد حامد عبدالدايم50984

117.5شهد مجدى نبيه القلش50985

130شيماء وجيه شوقى العباسى50986

116.5مريم اشرف اسماعيل مهنا50987

123.5مريم حمدين اسماعيل العباسى50988

109.5مريم عبدالجليل محمد حامد عبدالدايم50989

123منه هللا ابراهيم السيد محمد على سليم50990

135.5منه محمد ابوالوفا عبدالنعيم احمد نوار50991

107مى عالء عبدالنعيم ابراهيم ابراهيم وفا50992

72ندا السعيد السيد على الدين50993

109.5ندا حماده عبدالغفار عبداللطيف50994

75.5نهلة ناجى محمد صالح50995

136.5هاجر ابوالسعود على عبدالسالم على50996

100هاجر عبدهللا عبدالمقصود جمال الدين50997

106هاجر مجاهد محمد ابوالمعاطي الحداد50998

96ياسمين السيد عبدهللا عبدالجليل القارب50999

116ياسمين على حسين بنوسه51000

100ياسمين محمد عبدالغنى عبدالدايم51001

130.5يمنى حماده محمد عبدهللا51002

99.5احمد ابراهيم ابراهيم خضر شعالن51003

60اشرف عثمان محمد عثمان ضيف هللا51004

64اشرف محمود عبدالحميد اسماعيل الطبجى51005

100.5اكرم حسن محمد فتحى الزعيم51006

73.5تامر طارق متولى مصطفي  الجعيدى51007

64خالد رمضان محمد الخولى51008

47ربيع خيري عبدالجواد على عبدالروؤف51009

41.5سعد ابراهيم فهمى محمد الزعيم51010

68عبدالرحمن محمد متولى متولى على عبدالعال51011

83.5على محمد السيد حسن  الصعيدى51012

130محمود ابراهيم عبدالعظيم عبدالجيد متولى51013

97مصطفى سالمة بالل جابر51014

56وثام محمود عبدالحميد السيد دخان51015

33يوسف السيد خليل السيد حنوره51016

102.5حبيبة احمد عبدالعزيز احمد محمد شبانة51017

99حنين احمد عبدالعزيز احمد محمد شبانة51018

92حنين توفيق صبرى ابوالوفا ضيف هللا51019

63ساره على زيان عطا  محمد  بليله51020

79.5سهيلة محمد ضيف هللا المصرى جباره51021
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101.5شروق عبدالحليم عبدالباسط عبدالحليم الطبجى51022

110.5شهد احمد توفيق محمد51023

98شهد توفيق صبرى ابوالوفا ضيف هللا51024

99عبير عصام عبده السيد محمد الغبارى51025

111مريم حميده حميده عبدالونيس حمد51026

103مريم محمد عبدالعظيم صابر على ضيف هللا51027

73منه مدحت عبدالقادر غازى ابوالعنين51028

81ندى سعيد محمد مصطفى حسن الجعيدى51029

127.5ياسمين ابوزيد محمد عبدالفتاح عبدالعال51030

69ابراهيم عماد محمد عبدالقادر احمد عبدالهادي51031

71.5ابراهيم محمد عبدالحميد ابراهيم الغنيمي51032

40.5احمد الشحات السيد محمد عبدالعزيز51033

90.5احمد سادات السيد سادات الشبة51034

51.5احمد سعد احمد سعد سليمان51035

53احمد طارق محمد ابراهيم ابراهيم51036

90احمد محمد الشحات عبدالفتاح غازى51037

85احمد محمد العبدابوالعزم الغبارى51038

123اسالم هانى منصور صالح  جمعة عبدالرحمن51039

76اشرف طارق رضوان عطية عبدالفتاح51040

43.5السيد سعد خليل محمد سعد51041

36.5ايمن فتوح عبدالعاطى فتوح صالح51042

24.5تامر محمد عبدالعاطى فتوح صالح51043

131.5حسام ايهاب التهامى محمود المصرى51044

72.5حسين ناصر صابر محمد حسانين51045

64خالد جمال حسين محمد حسين51046

77خميس بسيونى جمعة عبدالرحمن بريك51047

106.5سامح عطا معوض على جلو51048

98عابد ابراهيم عابد خليفة عابد51049

29عبدالتواب عاطف عبدالتواب شندي محمد المغازي51050

85.5عمر ماهر مسعود عبدالكريم عبدالجواد51051

31.5محمد احمد رزق محمد السيد51052

75.5محمد سالم محمد عمر حسن51053

50.5محمد عبدالحليم عبدالجليل صالح جمعه51054

51.5محمد عصام محمد احمد علي51055

131.5محمد فراج عبدالصمد عبدالحميد عبدالصمد51056

57.5محمد هانى رضا ابراهيم المكاوى51057

23محمود ابوالعزم عبدالخالق ابوالعزم الغبارى51058

25محمود وليد مرسي عبدالخالق ابوالعزم الغبارى51059
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133.5مصطفى السيد محمود عبدالقادر السيد51060

49مصطفى امين حسين محمد سالم51061

32مصطفى بدير السعيد بدير سليمان51062

21مصطفى صبحى عبدالتواب ابوالمعاطى جلو51063

56.5مصطفى محمد سعد رمضان موسى51064

80.5مصطفى محمد عبدهللا عبدالسالم عبدهللا51065

114.5مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى جلو51066

25هشام هانى جمعة الحسينى51067

36وجدى محمد ابراهيم عطية عبدالفتاح محمد51068

102احالم سامى حجازى ايوب المرشدى51069

45.5اسماء اشرف فهمى ابوشعشع51070

33االء عاطف عبدالتواب شندي المغازي51071

80اية حمدى حسن محمد مرجان51072

135.5بسمة رجب السيد علي رزق احمد51073

94حنين حسين محمد حسين محمد51074

36.5داليا ايمن ابراهيم على غازى51075

114.5روان حماده ابراهيم محمد مقاطف51076

114.5روان على محمد احمد على51077

85ريهام رشدى محمد عبدالقادر احمد51078

28.5ريهام عبده محمد مسعد حسانين51079

44زهرة سليمان عبدالجيد سعد حسن51080

61.5سارة السيد محمود محمد السيد الغبور51081

92سامية السيد عبدالواحد محمد السيد مقاطف51082

86سامية فخرى سعد السيد سالم حسين51083

106.5سعاد احمد المتولى محمد خطاب51084

37.5سما صبحى فتحى شفيق ابوريا51085

75.5سهير حسام محمد حسين محمد51086

133.5شروق اشرف شعبان السيد شمس51087

90شيماء اسماعيل متولى محمد خطاب51088

39صفاء عبدالعظيم عبدالحق احمد عطا هللا51089

41عائشة سالمة السيد محمد سعد51090

44فاطمه سليمان جمال عبدالهادى حسين51091

48ليلى الدسوقى المتولى محمود مرجان51092

118مريم السادات الشرنوبى عباس على جلو51093

94ناهد وليد السيد عبدالرحمن محمد51094

82.5نورهان ماهر حسن غازى حسن51095

33يارا كرم فتحى مصلحى51096

120.5ياسمين رضا السعيد بدير سليمان51097
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74.5ابراهيم حمام حميدو الجوهرى51098

119احمد حجازى سالم عبدالقادر سالم51099

71.5احمد حربى محمد محمد حتاتة51100

109احمد حمدي حسن عبدالوهاب مهنا51101

125احمد خميس عباس حسن احمد51102

118احمد عصام عبدالعليم محمد شوشه51103

121.5احمد كمال سيد احمد احمد سيداحمد51104

117احمد محمد فوزى رزق وهيب51105

116.5احمد مصطفى عبدالحميد عبداللطيف51106

83.5احمد منصور احمد على وفا51107

113اسامه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح البربرى51108

88اسماعيل بكر محمد الصادق وفا51109

104جمال السيد محمود عبدالحميد سعيد51110

71.5حسن السيد علي مسعد عطية51111

84حمدان محمد عبدهللا على عجيزو51112

132خالد احمد رزق احمد وهيب51113

126خالد محمد كامل محمد الشريف51114

78.5سعد عز العرب محمد ابوزيد هدهد51115

108.5سعيد سيداحمد محمد السعيد وهيب51116

111سعيد غريب سعيد مختار البنا51117

34.5طارق ياسر محمد عبدالحميد سعيد51118

26.5عادل العربى محمدعبدالوهاب البنا51119

43عبدالباسط حميدو عبدالباسط على شوشه51120

48.5عبدالرحمن وليد عبدالرحمن عميره سعد51121

47.5عبدالعاطى عالء محمد فرحات ابوالسعد51122

40عبدهللا اسعد منصورعبدالعليم عجيزو51123

92عبدهللا سعد سالم عبدالقادر سالم51124

99عصام فوزى موسى عبدالجليل الدكرورى51125

33عصام محمد محمد خفاجى51126

78.5على محمد على محمد حمد51127

33.5عمر خطاب محمد محمود احمد51128

111عمر محمد محمد احمد ندا51129

85عمر مختار على العبدشاهين51130

105.5عمرو خالد زاهر محمد ندا51131

63.5عمرو خالد عبدربه عبدالفتاح الرمادى51132

80عمرو شكرى مسعد على شوشه51133

117.5عمرو عماد حمدى احمد شوشه51134

70كمال عز عبدالفتاح اسماعيل عطيه51135
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56محمد حلمى محمد نظمى البنا51136

71محمد حمدان عبداللطيف على محمد بقره51137

62.5محمد رمضان على عبدالمطلب عيسى51138

102.5محمد سعد ابوالفتوح على شوشه51139

67.5محمد عاطف السيد عبدالفتاح صالح51140

38محمد عماد احمد الرمادى51141

47محمد عماد ذكى مسعد مهنا51142

49محمد عمرو عزام مرسى وهيب51143

46محمد فتح هللا مصطفى البنا51144

35محمد قطب رمضان السيد عواض51145

52محمد لطفى جمال عاشور51146

61محمد مجدى احمد ابوالسعود البربرى51147

45.5محمد محمود محمد عبدالجليل المغربى51148

62محمد هالل محمد محمد البنا51149

59.5محمد يحيى زكريا مصطفى الجوهرى51150

45.5محمود ابوالكرام مسعود محمد51151

33محمود العربى محمد عبدالوهاب البنا51152

81.5محمود ايمن احمد ابوالفتوح احمد51153

87.5محمود جالل مصطفى ابوالمكارم مهنا51154

30.5محمود رجب عبدالمعطى البربرى51155

42محمود سعد محمد الجوهرى51156

36محمود عباس السعيد يوسف حتاته51157

136.5محمود عبدالكريم عبدالفتاح محمد وهيب51158

53محمود قطب عقل محمد هدهد51159

51.5محمود ماهر محمد ابراهيم هدهد51160

57.5محمود وفا محمد فرحات ابوالسعد51161

51مرسي بكر محمد مرسى مهنا51162

41.5مروان عبدالملك محمود عبدالسالم سالم51163

46.5مسعد راضى محمد عصران سعد51164

50مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم هدهد51165

35مصطفى احمد محمد ابراهيم حتاته51166

43مصطفى يحيى زكريا مصطفى الجوهرى51167

51نادر محمود على القاضى51168

75.5ناصر احمد محمد  محمد عمر51169

71.5هادى عالء رفعت زاهرندا51170

61.5وحيد عبدالناصر احمد جتاته51171

69.5وفا حماده ابوالوفا شحاته عطيه51172

61وليد نشات علي محمد حمد51173
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59يوسف اسامه ذكى مسعد مهنا51174

43.5يوسف شعبان محمد مرمش51175

42.5يوسف صابر محمد محمد العمرى51176

46.5يوسف فرحات احمد احمد صابر51177

124اروى عبدالهادى سيداحمد محمد شوشه51178

40.5اسراء حمادي غالي خفاجي51179

139.5اسراء عرفان محمد محمد الشريف51180

28اسراء على عبدهللا على عجيزو51181

44اسراء غريب محمد عبدالوهاب البنا51182

74.5اسماء احمد عبدالفتاح احمد كسبه51183

86.5اسماء اسامه حمدى عبدالنبى البنا51184

137.5اسماء تامر فرحات محمد سعد51185

98اسماء خالد زاهر محمد ندا51186

36.5اسماء علي محمد سيداحمد عجيزو51187

134اسماء محمد مسعد محمد شوشه51188

49.5االء السيد فايز وهيب51189

133.5االء شعبان ابوالمكارم محمد عطيه51190

74.5االء محمد مختار عطيه51191

51اماني ناصر علي محمد حمد51192

92امل عطفى محمد سيد احمد شوشه51193

74امنة نجاح احمد على وفا51194

51امنيه مصطفى ابراهيم الجوهرى محمد51195

83اميرة سامح السيد البنا51196

139.5اميره رمضان السيد رمضان عطيه51197

77اميره محمد ابوالفتوح احمد شوشه51198

41.5اميره مسعد محمد عصران سعد51199

106اهداء على محمد الصادق وفا51200

87اهداء فرحات زاهر محمد شوشه51201

135اهداء مرعى محمد محمد عاشور51202

81ايمان محمد نصر عبدالفتاح عطيه51203

95ايه كرم كمال شاهين51204

130.5جنا وليد فرج محمد البربرى51205

116.5حسناء عالم محمد محمود المحالوي51206

52.5حسناء فرج مندور اسماعيل  عطيه51207

40حسناء هالل مصطفى عبداللطيف ابوسعد51208

87.5حنان كامل موسى عبدالجليل الدكرورى51209

139حنان محمد صابر امين عطيه51210

86.5حنين السيد على مسعد عطيه51211
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41.5دعاء خالد عبدالرحمن عميره51212

94.5دعاء عبدالعزيز عبدالجيد عطيه51213

90.5دعاء كرم على العبدمحمد شاهين51214

129.5دنيا ذكى على ذكى شوشه51215

130.5دنيا محمد سعد مرعى شوشه51216

44.5دينا السيد احمد البنا51217

117دينا حسن مبروك على مهنا51218

89دينا خميس عبدالنبى شعبان عيسى51219

55.5دينا خيرى ابوالسعود محمد المحالوى51220

34.5دينا محمد شعبان القاضى51221

129.5روان محمد احمد محمد جلو51222

99ريهام معوض عبدالستار عجيزو51223

109.5ساره امام محمد محمد عطيه51224

79سامية محمد لبيب مندور51225

58.5سجى احمد عبدربه الشريف51226

33سهام رضوان فتح هللا فرج ابوالسعد51227

102شروق حمدى حسن محمد البنا51228

68.5شرين سعد عبدالونيس محمد شوشه51229

88شهد شحاته محمد محمد شوشه51230

44شيماء حمام محمد ندا51231

112.5شيماء شعبان عوض عبدالجليل خفاجى51232

86.5صفاء عادل محمد عبدالوهاب البنا51233

80.5عزه سعد محمد حسن شوشه51234

66عزه ياسر محمد عبدالحميد سعيد51235

61عفاف سعد مصطفى عبداللطيف51236

124فاطمه الزهراء عصام محمد شبل اسماعيل جمال الدين51237

73فاطمه عالء محمد فرحات51238

105لمياء هالل عبدالعاطى احمد شوشه51239

126ليلى سامى جودة ابراهيم السعدنى51240

91.5ليلى عامر عبدالحميد عامر سعيد51241

60مريم حمدينو دسوقى حسن الرمادى51242

27.5مريم ياسر كامل جمعه غربيه51243

66.5ملك عبدهللا ذاكى محمد بهجات51244

131منه الرحمن ناجح محمد محمد عطيه51245

134.5منه صبرى عبدالكريم مرعى عاشور51246

136.5منه طلعت عبدربه عبدالفتاح الرمادى51247

105.5منه عاشور عزمى محمد البنا51248

61منى جالل مصطفى عبداللطيف51249
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77مها محمد محمود احمد عجيزو51250

120.5مى السعيد ابوالسعود طه عجيزو51251

101.5مى صبرى زغلول محمد شوشه51252

100.5ندي قطب رمضان السيد عواض51253

131ندى هالل نصر نصر ندا51254

55.5نسمه عبدالستار ابوالفتوح احمد شوشه51255

126.5نهله سمير مختار محمد البنا51256

112.5نوره محمد على محمد مهنا51257

87.5نورهان الشحات عرفه عبدهللا ابوكمون51258

76نورهان رياض عبدالكريم عبدالنبى البنا51259

41.5هبه بدرى محمد ابوزيد هدهد51260

34هدى الشناوى عبدالقادر سالم51261

129هدير اسامة مسعد جمعه غربية51262

123هديه عبدالسميع زاهر محمد شوشه51263

114هند طارق جمعه رمضان عواض51264

39.5هند محمد فؤاد هدهد51265

107وسام ابراهيم محمد محمد عثمان51266

121يارا هشام عبدالعليم محمد شوشه51267

127ياسمين محمد جمال عبدالعزيز السماحى51268

71.5ياسمين محمد عبدالمولى محمد عطيه51269

64.5ابراهيم راضي محمد ابراهيم وهيب51270

59ابراهيم عصام محمد عبدالعليم المحالوى51271

64ابراهيم محمد عثمان عبدالجواد جادهللا51272

74ابراهيم مسعد عسران سعد محمد51273

106ابوالفتوح السعودي ابوالفتوح احمد وهيب51274

68.5احمد ابراهيم سعد القاضي51275

97احمد السطوحى السطوحى شوشه51276

86.5احمد السعودى محمد حسن مهنا51277

89.5احمد انيس احمد محمد عجيذو51278

72احمد حسام النونو عبداللطيف سعد51279

90احمد حسام محمد وفا عجيزو51280

74.5احمد حسين محمد وهيب51281

75احمد رمضان السيد رمضان عطيه51282

71احمد سعد عبدالحميد الجباوى محمد التليس51283

112.5احمد عيسى السيد فرج51284

91.5احمد كمال عبدالفتاح اسماعيل عطيه51285

88احمد محمد عطوه على خفاجى51286

79.5احمد مهدى سالم شهاوى سعيد51287
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62احمد هانى ضيف هللا عبدالدايم عطية51288

117.5اسعد احمد توفيق احمد شوشه51289

56.5اسعد خيرى حسن متولى عطية51290

69اسالم ابراهيم محمد عطية51291

69.5السيد خيرى يوسف نصر عطية51292

74السيد محمد حمدى محمد العمرى51293

66السيد محمود السيد محمد جاد هللا51294

61بسيم سعد حسن ابراهيم51295

67.5جمال محمد عبدالنعيم سيد احمد جادهللا51296

109.5حسام محمد محمد اسماعيل عطية51297

50.5حسن حسن محمد حسن وهيب51298

87.5حسن محمد محمد ابوالنجاة دهيب51299

79خالد عبدالستار محمد كامل عجيزو51300

108.5خطيب فوزى فاروق عيسى حتاته51301

66.5رضا خالد محمود على دهيب51302

86.5زياد سامح السيدعبدالمنعم السيد51303

71سامح محمد عبدالدايم عطية51304

68سمير سمير عبده السيد احمد شوشه51305

63شهاب الدين زكرى على محمد بغدادى51306

60عادل عبدالغفار احمد صابر51307

44عادل عصام عبدالمقصود عبدالمقصود جبر51308

101عادل نصر عطية سيد احمد وهيب51309

61.5عاصم سيد احمد عبدالمنعم سيداحمد سعد51310

60عاطف باهي محمد وهيب51311

83.5عاطف رشاد حسن اسماعيل وهيب51312

114عبدالحي عبدالستار عبدالكريم جادهللا51313

40.5عبدالرحمن الخضر عبدالحكيم محمد بسيونى51314

66.5عبدالرحمن عصام محمد ابراهيم شتا51315

80عبدالغنى سيد احمد مصطفى وهيب51316

67.5عبدالفتاح محمد عثمان عبدالجواد جاب هللا51317

73عبدالكريم محمد عبدالكريم محمد جاد هللا51318

81.5عبدهللا ايمن عباس اسماعيل وهيب51319

66عبدهللا محمد السيد رمضان عطيه51320

80عبدالناصر سامى محمد محمود البنا51321

84علي لطفي السيد سعيد51322

74.5على مسعد فرحات عطية51323

79عمر ابراهيم حميده الجوهرى محمد51324

65.5عمرو سيد احمد محمد سيداحمد عجيزو51325
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106.5كامل اشرف محمد كامل عجيزو51326

36لؤي فتحي ابوالفتوح احمد وهيب51327

122ماهر ماهر محمد مسعد عوض51328

82.5مجدى ابوالفتوح محمد سيد احمد وهيب51329

82محمد ابوالخير سعد ابراهيم القاضى51330

110.5محمد ابوالمجد محمد السيد حجازى51331

82محمد اشرف السيد على سعيد51332

79محمد السعيد السيد جابر عطية51333

86محمد السيد احمد ابوالسعود البربرى51334

82.5محمد حسن عمر عمر جبر جادهللا51335

118.5محمد خضر فضل خضر اسماعيل51336

69.5محمد ربيع السيد رجب عطية51337

57محمد سمير عبدهللا احمد عطيه51338

107محمد طارق عبدالفتاح عبدالحميد وهيب51339

117محمد عبدالفتاح السيد محمد البهنسى51340

108.5محمد عبدالفتاح محمد محمد وهيب51341

79.5محمد عبدهللا عبدالباسط محمد القاضي51342

115محمد عبدهللا عبدالعاطى محمد البربرى51343

103محمد عزمى محمودكامل القاضى51344

107.5محمد عصام عبده محمد عبده51345

115محمد على جمعة السيد عجيزو51346

82محمد عيسى احمد عيسى حتاته51347

66محمد محمود السيد محمد جادهللا51348

61.5محمد مهدى سالم شهاوى سعيد51349

57.5محمود راضى محمد ابراهيم عطيه51350

76محمود عبدالفتاح المنسى محمد وهيب51351

63.5محمود على محمود محمد ندا51352

61.5محمود محمد النمر عبدالقادر وهيب51353

88.5محمود محمد خضر حسن جاد هللا51354

85.5محمود محمد عبدالنعيم سيد احمد جادهللا51355

75محمود منصور ابراهيم الرفاعى51356

121.5محمود وليد فاروق عيسى حتاته51357

81.5نور الدين محمد عبدالفتاح عبدالحميد وهيب51358

78.5وائل عبدالمنصف محمد محمد ابوالعز51359

101يوسف اسماعيل سليم اسماعيل الرمادى51360

93يوسف سالمة مسعد على شوشة51361

123.5اروى محمد عدالن االطروش51362

135.5اسماء جبر سالمة محمد عبدالجواد51363
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112اسماء محمود سليمان محمد العمرى51364

119.5االء احمد محمد احمد القاضى51365

117.5االء محمد سيد احمد عبدالجواد51366

120االء محمود كرم محمد ندا51367

98امنيه فرج السيد فرج الدسوقى51368

111امينه عرفات محمد محمد القاضى51369

105ايمان رشدى عبدالحميد مهنا51370

110.5ايمان رمضان محمود عبدالحميد سعيد51371

106.5ايه عصام محمد عرفه عطيه51372

127تسنيم امين اسماعيل اسماعيل الرمادى51373

80تسنيم عادل زغلول محمد جاد هللا51374

77.5حكمت معوض العناني سعد االطروش51375

98حنان نور الدين محمد حسن عطيه51376

103دعاء سراج عبدالباسط السيد وهيب51377

73.5دنيا حسن عمر عمر جبر جاد هللا51378

88.5دنيا عبدهللا الشاذلى عبدالغفار الفقى51379

71.5دنيا فرحات صابر منشاوى محمود51380

61رؤى رشدى محمد محمود جاد هللا51381

75رانيا جمال الدين على محمد على فريحى51382

100رانيا غالى محمود محمود المحالوى51383

74.5رحمة محمد عبدالفتاح احمد كسبه51384

137.5ريهام ماهر محمد مسعدعوض51385

114سماح سعد فوزي محمد مهنا51386

101سمر ناصر محمود محمود جاد هللا51387

125سهام مناع عزت ابواليزيداالطروش51388

87.5شرين جب هللا صبحى عبدالوكيل51389

80شرين سامح شديد مصطفى االطروش51390

102شهد ابراهيم محمد عبدالفتاح جادهللا51391

117شهد فتحى محمد عبدالجواد سيد احمد51392

116شيماء نشات عاطف جادهللا51393

36عايدة رجب السعيد حسن البربرى51394

81.5عبير وجيه عبدالفتاح مصطفى جادهللا51395

128.5عزه محمد عبدالفتاح محمد وهيب51396

118.5فرح سالمه محمد سيد احمد وهيب51397

71فردوس رشدى ابراهيم حتاته51398

112لمياء منصور محمود كامل محمد51399

87مريم احمد حسن عمر جادهللا51400

44ملك عبدالحى عبدالعليم عطيه51401
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78منار سمير عبدالفتاح على العشماوى51402

46منه منسى محمد منسى وهيب51403

71.5نجالء زاهر عزات زاهر وهيب51404

89ندا حمادة حمادي ابوزيد عطية51405

34.5ندى حمادة محمد محمد العمرى51406

68ندى رفعت محمد عبدالنبى نوايه51407

86نرمين تامر فتحى ابوالخير القاضى51408

81.5نسمه مبروك جمعه مصطفى غربيه51409

55نعمه كامل عاطف رمضان عطيه51410

41.5نورهان زين العابدين صالح محمد القاضى51411

131نورهان عبدالسالم نصر محمد الطنانى51412

100.5نورهان محمد عبدالمنصف ابوالخير القاضى51413

128نيرة محمد محمد السعيد ندا51414

105نيفين فكرى عزات زاهر وهيب51415

87هاجر السيد الشربينى عبدالمقصود51416

105هاجر سيد احمد اسماعيل محمد جاد هللا51417

131هاله فرج محمود عبدالحميد سعيد51418

69هدايا حسنى عبدالغنى القاضى51419

129هدى مديح السعيد اسماعيل وهيب51420

131وسيمة عوض عطوة حسن االطروش51421

126ياسمين حامد محمود عبدالحميد سعيد51422

91ياسمين صبرى محمد محمد سالم51423

71ابراهيم عصران عباس ناجى سعيد51424

79.5ابراهيم على العشرى احمد العشرى51425

103ابراهيم علي حنضل علي االطروش51426

48.5ابراهيم ماهر على حسين السبيعى51427

46احمد اسماعيل الشحات رجب الزعيم51428

87.5احمد حمدى رشاد عبدالعليم بركات51429

50احمد سعد احمد عبداللطيف سليمان51430

67احمد سعد عبدهللا فرحات سعيد51431

32.5احمد عبدالدايم عبدالعزيز عبدالحميد يوسف  كمون51432

22احمد عبدالفتاح مبروك احمد شرشير51433

30احمد عبدالاله صبرى الصاوى51434

78.5احمد عبدالهادى احمد حافظ مرزوق51435

29.5احمد عطوه احمد عطوه السبيعى51436

64احمد على العشرى احمد العشرى51437

61.5احمد غزال محمد محمد السبيعى51438

56احمد محمد نبيل محمدالعباسى51439
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29.5اسامة محمد احمد احمد جلو51440

49اسالم محمد محمد احمد قشالن51441

29اسماعيل ياسر اسماعيل سعيد51442

59اشرف ماهر محمد عبدالحق السبيعى51443

34.5السيد الدسوقى محمد عبدالغنى االطروش51444

50السيد شعبان مصطفى زين العابدين احم51445

87.5حسام العربى حسن حسن العجمى51446

71.5حسام حسن جابر عبدالخالق شرابى51447

45حسن احمد على حسن مصطفى عيسى51448

78خالد انور انور سليمان السبيعى51449

53.5خالد محمد السيد جابر عطية51450

40زكريا شحاته زكريا احمد معيه51451

39زكريا محمود خالد عبدالسالم سعيد51452

66زياد وائل فتحى محمد جلو51453

84سعد السيد ابوالمكارم سعد عطية51454

104سعد عبدالناصر مصطفى سالم51455

73.5سمير على اسماعيل محمد عتمان51456

42صابر مصطفي صابر علي جلو51457

45صابر نصر مسعود سالم سعيد51458

96صالح خضر ابراهيم ضيف هللا51459

80.5ضيف هللا حسن ضيف هللا حسن51460

75عادل عبدالسالم بشير السعيد صالح ايوب51461

52.5عباده محمود عبدالسميع محمود سناره51462

53عبدالرازق عباس ناجى عبدهللا سعيد51463

35.5عبدالرحمن السعيد السيد جابر عطية51464

103عبدالرحمن ايمن ابوالفتوح مسعد السبيعى51465

38عبدهللا السيد محمد عبدالغنى االطروش51466

56عبدهللا ماهر مبروك ابواليزيد االطروش51467

33عبدالوكيل خالد عبدالوكيل جلوه51468

127عبدالوكيل محمد عبدالوكيل محمد السبيعى51469

16.5عسران احمد عسران احمد السبيعى51470

50عصام حسونه بركات بركات51471

74عطوه عبدالمنعم عطوه االطروش51472

55عالء محمد سيد احمد احمد خيرهللا51473

113.5على صابر حسن عطوة االطروش51474

23.5على عصران عصران قمرى51475

15على مرضى على على السبيعى51476

40عماد عصران عباس ناجى سعيد51477
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55.5عمار يسرى كامل احمد االطروش51478

98عمر اشرف فؤاد على السبيعى51479

32عمر السيد محمد محمد محمدمرزه51480

106عمر محمد فوزى عبدالمقصود سعيد51481

41عمرو اسعد الشحات كامل سعيد51482

48.5فارس عصفور وفا عباس السبيعى51483

36.5كريم رجب صابر احمد صابر51484

45.5لطفى محمد حسن ابواليزيد االطروش51485

32لطفى محمد لطفى محمد السبيعى51486

59.5محمد اشرف عبيد حسن مرزوق51487

67محمد التهامى على غازى االطروش51488

57.5محمد جالل راشد بدر السبيعي51489

109محمد حسن عبدالمالك بدرالسبيعى51490

87محمد حلمى جابر شرابى51491

48.5محمد حماده نصر عبدالحليم االطروش51492

68.5محمد حمدى عبدالمحسن  السيد غنيمى51493

59محمد سعد محمد السيد رياض51494

38.5محمد سعدون محمد محمد جلو51495

131محمد عبدالمطلب وحيد محمد عطية51496

128.5محمد غريب احمد ابوالفتوح السبيعى51497

72محمد كامل ابراهيم كامل جلوه51498

68محمد كرم ابوالوفا زكى معيه51499

68.5محمد محسن عبداللطيف محمد العباسى51500

58.5محمد محفوظ محمد محفوظ ابوعيد51501

96محمد محمد رمضان محمود عميرة51502

48.5محمد محمد عبدالمقصود سعيد51503

58.5محمد مرضي علي علي السبيعي51504

62محمد منصور ابراهيم محمد ضيف هللا51505

64.5محمد مهدى ابراهيم محمد عبدالحليم51506

110محمد هنداوى عبدهللا هنداوى مهنا51507

54محمد ياسر هالل جاب هللا معيه51508

93.5محمد يسرى لبيب محمد عطية51509

38محمود احمد محمد عيد مهنا51510

50محمود جالل محمد السيد الزعيم51511

78.5محمود حسن محمد بركة51512

46محمود سعد على فؤاد السبيعى51513

136.5محمود سعداوى اسماعيل بدرالسبيعى51514

126محمود عزت بسيونى السعيد سعيد51515
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29محمود غازي عبدالعزيز االطروش51516

75.5محمود فوزى احمد حافظ51517

34.5مصطفى عبدالفتاح مبروك احمد شرشير51518

30ممدوح راضى معاذ سعد االطروش51519

40.5ممدوح سعيد ممدوح حميدو الخضرجى51520

22.5ناجى فوزى عصران ناجى سعيد51521

48نبيه عابد محمد محمد الزعيم51522

126وائل محمد مصطفى مصطفى سليمان51523

65.5وحيد اسعد سيد احمد عبدالغفارقمرى51524

42وليد عماد راشد بدرالسبيعى51525

72.5وليد محمد على السيد العباسى51526

50.5ياسر ابوالنضر اسماعيل جلو51527

73يوسف صبرى محمد الزعيم51528

129اسراء ابوالفتوح مسعد عبدالرحمن السبيعى51529

133اسراء احمد احمد حسب هللا بركات51530

125.5اسراء خالد عبدالرحمن عبدالرحمن السبيعى51531

67.5اسراء خيرى محمد عباس السبيعى51532

50.5اسراء عصام محمد محمد الزعيم51533

90.5اسراء محسوب فاروق عطوه االطروش51534

127.5اسراء محمد محمد حسن عبدالباقى السبيعى51535

119اسماء اشرف حسين احمد االطروش51536

39اسماء السعيد حافظ محمد السبيعى51537

43.5االء ابراهيم على السيد سعيد51538

82االء بحيرى محمد محمد االطروش51539

84.5االء ماهر احمد احمد الزعيم51540

55امل احمد عبدالسيد القمرى51541

127امنيه خيرى على احمدعنوس51542

38.5اميرة ابراهيم علي عثمان ابوالعز51543

111.5انجى احمد على احمد جلو51544

61انجى محمد حميدو الخضرجى51545

85.5اهداء حسن ابراهيم حجازى مرزه51546

86اهداء محمد سعد مصطفى بدير51547

83ايمان شاكر على محمد سعيد51548

95.5ايمان كامل عبدالتواب احمد سعيد51549

59.5ايمان محمد السيد على سعيد51550

132ايمان مسعود على ابوالخير السبيعى51551

107.5ايه محمد محمد الخشوعي حسن شرشير51552

46.5ايه مسعد محمد عطا ضيف هللا51553
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77.5بسمه منصور جابر كامل قدره51554

47.5تيسير السعيد محمد على عيسى51555

47حسناء ابراهيم ابراهيم ضيف هللا51556

68حسناء ابوالسعود عبداللطيف محمد العباسى51557

108حسناء ابوالكرام عبدالعزيزغازى االطروش51558

85.5حنان رجب حسين عبدالعزيز محمد شريف51559

85حنان صبرى حلمى شهاب الدين51560

44خلود ممدوح محمد ابراهيم الزعيم51561

42.5دعاء حامد حسن حامد غالى51562

33دعاء عماد عباس ناجى سعيد51563

33دنيا ابراهيم عبده عماره حسين عماره51564

51.5دنيا ابراهيم محمد عالم عويد51565

122دينا غانم عبدالعزيز عبدالعزيزمتولى51566

68دينا فرج رجب دمرداش عاشور51567

94رانا رمزى احمد احمد السبيعى51568

109.5رحمه بشير محمد شتا العشرى51569

106.5رقيه فوزى عبداللطيف محمد العباسى51570

41ريهام محمد عزت ابواليزيد االطروش51571

105.5ساره فتحى عبدالوكيل كامل جلوه51572

86.5ساره وائل محمد اسماعيل جلو51573

117.5سماح عبدالحميد عبدالحميد طه مهنا51574

119سهام عبدالمجيد فرج سعيد51575

67.5سوزان محمد احمد عفيفى51576

75.5شهد السيد يوسف على  سعيد51577

64شهد حسنى عبدالهادى الزعيم51578

124.5شهد راضى كامل احمد االطروش51579

128.5شهد سعد على على مرزوق51580

31.5شهد سعد محمد عبدالحميد السبيعى51581

136.5شهد عبدالحكيم العشماوى الخضرجى51582

59.5شهد عبدالحكيم يوسف يوسف عفيفى51583

132شهد عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم عيد51584

127.5شهد ماهر السعيد احمد السبيعى51585

80شهد محمد حمدى عامر سعيد51586

65.5شهد محمد محمد جلو51587

125شيماء اشرف راشد حسن العجمى51588

85.5شيماء على االباصيرى على ضيف هللا51589

60.5شيماء كرم رجب دمرداش عاشور51590

93.5شيماء محمد ابراهيم على السبيعى51591
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66صفاء ابراهيم على السيد سعيد51592

49.5عبير حجازى راتب فرحات سعيد51593

50عبير ناصف ابوالسعود العباسى51594

65عزه سامى السيد على عبيد51595

70.5عزه شحاته العبدصالح ايوب51596

49.5عطيات زغلول مهران حسن عطية51597

80.5عال عبده عبدالكريم عبدهللا قشالن51598

113.5علياء السيد ابوالمكارم سعد عطية51599

45.5علياء العصفور عبده سعيد51600

68.5علياء محمد محمد حسن ضيف هللا51601

88علياء مشرف محمد محمد جلو51602

61.5علياء معوض مصطفى حسن السبيعى51603

42.5فاطمة عادل مسعد على ابراهيم كمون51604

73فاطمه رمضان اسماعيل محمد جلو51605

44فتحية محمد عبدالحميد عامر سعيد51606

80.5فرح على ابراهيم على سعيد51607

65.5لمياء ابراهيم شحاته عبدالغفار شرشير51608

70ماجدة لطفى حسن ابواليزيد االطروش51609

119مروه حسب هللا صبحى حسب هللا بركات51610

39مريم سعد حسن جمعه رخا51611

24مريم محمد سالمه على حسين51612

72مريم محمد عبدالحميد حمادى حب هللا51613

60مريم مسعود فرج عطية جلو51614

50ملك السيد محمد على زهران51615

45.5منار السيد مهران السيد عبدهللا سعيد51616

136منة هللا محمد توفيق مصطفى السبيعى51617

125منة هللا محمد محمد عباس جلو51618

57.5منه هللا على العشرى احمد العشرى51619

130.5منه جمال صبحى بركات51620

79.5مى احمد محمد السيد الزعيم51621

53.5نجوى فتحى محمد عبدالمقصود السبيعى51622

100ندا ممدوح حميدو الخضرجى السبيعى51623

131.5ندى السيد عبدالمحسن  السيد غنيمى51624

41ندى بسيونى عبدالموجود السيد العباسى51625

38.5ندي عماد علي محمد عواض51626

41ندى محمد صابر علي جلو51627

85.5ندى محمد فاروق محمد سليمان51628

49ندى مطاوع مصطفى مصطفى االطروش51629
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42ندى ياسر اسماعيل سعيد51630

114.5نرمين طه محمود السعيد سعيد51631

130نرمين محمد سعد على جلو51632

134.5نسمة فراج على سعد سعيد51633

62نسمه مصطفى جمعه مصطفى السبيعى51634

58نوره شكرى احمد محمد سعد51635

126نورهان رضا عبدالسالم كامل سعيد51636

128.5نورهان سالمه عزت احمد مصطفى51637

99نورهان شحاته اسماعيل شحاته عبدالغفار51638

65هدير اسماعيل ابراهيم شحاته51639

39.5هدير نور على امام على نصار51640

41هناء ماهر اسماعيل ذحسن سعيد51641

56هناء يحيى ابراهيم محمد عبدالحليم51642

72ورده محمد راتب فرحات سعيد51643

41.5وفاء محمد عبدالنبى محمد صغير51644

106والء خيرى ابوالوفا حسن ضيف هللا51645

119.5ياسمين حمدى صادق محمد الزعيم51646

61.5ياسمين رافت احمد على العشرى51647

79ياسمين على ابراهيم السيد سعيد51648

111.5ابراهيم محمد السيد عبدالفتاح51649

63ابراهيم محمد يوسف النحراوى51650

116.5احمد ابوالخير محسن الخياط51651

127.5احمد االباصيرى حسن االباصيرى الخياط51652

110.5احمد ايمن عبدالرسول الجداوى51653

97.5احمد رزق محمد ابوالفتوح ابوليلة51654

78.5احمد رضا عبدالحميد القاضى51655

130احمد سامى احمد عبداللطيف سليمان51656

108احمد سامي السعيد محمد العفيفى51657

97.5احمد شلبى سمير عبيد51658

132احمد صبرى على القمرى51659

131احمد عباس جاب هللا عبيده51660

136.5احمد عباس محمد على بكرى51661

123احمد عبدالسميع يوسف مصطفى عوض هللا51662

133.5احمد عبدالقيوم محمد كامل البطاط51663

123احمد عيد مصطفى العطوى51664

118.5احمد كامل محمد النحراوى51665

109احمد مجدى على الجداوى51666

76احمد محمد السعيد حجاج51667
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125.5احمد محمد على محمد طوبار51668

101احمد محمد محمد عبدالعاطى حجاج51669

99احمد همام توفيق القمرى51670

106.5احمد وحيد رمضان صالح51671

127.5اكرم الغباشى الشرنوبى العطوى51672

134.5السعيد محمد محمد عطية51673

121.5السيد حمادة رجب السيد عيسي51674

93امجد راضى عبدالعزيز فريج محمود51675

119.5بهاء رزق ابوالوفا عياد51676

103.5جمال انور ابراهيم عطية51677

96.5حازم محمد محسن الخياط51678

89حامد عبدالناصر احمد ضافر51679

103حسام ابوالوفا محمد عياد51680

97حسام حسن عبدالسند تركى51681

86.5حسام ربيع حسن عياد51682

80.5حسام صالح السيد ضافر51683

84.5حماده رضا يوسف السعيد نورالدين51684

113.5خالد عبدالناصر محمد الجداوى51685

127.5زياد محمد ابراهيم عطية51686

115سامى محمد السعيد محمد العفيفى51687

110.5سعد ابو السعود السعيد تركي51688

109سيف االسالم عالء الدين رزق عياد51689

134صفوت هانى عنتر ضافر51690

93.5صالح الدين مسعد محمد عبدالعزيز51691

115ضياء عبدربه ابوالوفا عياد51692

110.5طارق السعيد اسماعيل ضافر51693

122.5طارق حامد محمد عمران51694

70.5طاهر حامد فكري ابوجاموس51695

97.5عابد وجيه السعيد عياد51696

84عبدالرحمن عبدالغفور محمد البطاط51697

121.5عبدالرحمن كرم الشحات السيد شريف51698

112.5عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز نورالدين51699

108عبدالعزيز سامى محمد النحراوى51700

91عبدالعزيز عصام عبدالعزيز ضافر51701

116.5عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح محمد على الفار51702

94.5عبدهللا احمد محمد ضافر51703

92.5عبدهللا محمود عبدالفتاح محمود حجاج51704

85عزيز مسعد عوض محمد عز العرب51705
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110عصام عاطف حسن حسن عياد51706

100.5عصام هالل على الجداوى51707

116عطية مصطفى عطية السيد مهيا51708

121.5عالء محمد محمد ابراهيم ضافر51709

122.5عالء مسعد سعد عبدالمقصود سبوخ51710

130عمر اشرف السعيد عياد51711

110عمر عزت احمد عبدالتواب حداد51712

86.5عمر فتحى محمد زويل51713

113عمرو خالد عبدالمعطى النحراوى51714

128عمرو زكرى ابوحامد عبدالهادى سبوخ51715

117.5كريم رضا محمد ابوهرج51716

100كريم محمد عبدالعزيز ضافر51717

118محمد السيد محمد العباسى51718

93محمد السيد محمد حجاج51719

101.5محمد جمعه انور احمد الحمراوى51720

101محمد رجب كامل الجداوى51721

105.5محمد سعد عبدالعزيز الجداوى51722

104.5محمد عبدالرحمن محمد كامل البطاط51723

108.5محمد عصام عباس شكشوك51724

114محمد غريب عنتر ضافر51725

105.5محمد فتحى السيد عياد51726

119.5محمد فكرى سعد تركى51727

90.5محمد مجدي محمد محمدالزغبي51728

85.5محمد محروس عمر عبودة51729

104محمد محمد احمد عياد51730

93محمد مسعد شحاته تركى51731

99محمد مسعد على سبوخ51732

91.5محمد مصطفى محمد رخا51733

108محمد معوض محمد الجداوى51734

117.5محمد هاني سعد عبدالمعطي51735

103محمود احمد ابوالفتوح العطوى51736

105.5محمود سعد عبدالوهاب نورالدين51737

103.5محمود عباس محمد الجداوى51738

96.5محمود عبدالحميد محمود صالح51739

94مدحت ابراهيم عبدالجليل الشعبانى51740

74.5مصطفى محارب حسن زغيمر51741

82مصطفى محمد مصطفي عصر51742

115.5مصطفي مصباح عبدالحميد مصطفى الجداوى51743
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122مصطفى نصر مصطفى القاضى51744

91.5يوسف اشرف عبدالجواد صالح51745

105.5يوسف عبدالجواد احمد الخياط51746

87.5يوسف محمد محمد القمرى51747

75.5يوسف محمود على طوبار51748

102اسراء السيد ابراهيم البطاط51749

83اسراء فريد السيد القمرى51750

109.5اسراء محمد اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل51751

122اسراء مسعد ابوالسعود عبدالدايم51752

125.5اسماء اسامه محمد عبدالسالم بركات51753

118اسماء على السعيد الجداوى51754

90.5اسماء محمد محمد العباسى51755

135.5االء حسنى عبدالمنعم ابراهيم محمد51756

130.5االء رضا السعيد محمد حجاج51757

126.5االء رمضان محمد عياد51758

131.5االء محمد محمد الجداوى51759

107امل محمد السيد القاضي51760

87امنية سامى على محمد مهنا51761

96.5اميرة عبدالمحسن محمد الجداوى51762

122اميرة عياد محمد عياد51763

58اية احمد عبدالسالم عياد51764

92اية سامى حسن ضافر51765

97ايمان ابراهيم محمد ابراهيم القهوجى51766

132.5ايمان فتحي فتحي الجداوي51767

62ايه محمد يوسف النحراوى51768

100جهاد عبدالناصر محمد ابوزيد51769

120جيهان انور محمد احمد القاضى51770

115حبيبة محمد منشاوي عباس العطوى51771

135حسناء السيد السيد سودان51772

109حسناء حسن محمد حب هللا51773

87.5حسناء فتحى محمد حجاج51774

95حنان جمال محمد الجداوى51775

127.5حنين اشرف فنحى الشعبانى51776

139.5حنين ايمن عباس العطوى51777

118.5حنين مبروك عبدالفتاح سبوخ51778

111.5خلود محمود فتحى حب هللا51779

96.5دنيا ابراهيم عبدالونيس زغيمر51780

56دنيا سامى محمد الصعيدى51781
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53دنيا عماد عبدالعزيز سبوخ51782

82دينا السيد عليوى الجداوى51783

128رحاب عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالوهاب عصر51784

134رحمه محمد محمد النحراوى51785

130رنا ابوالسعود على ابوليلة51786

114روان رمضان السعيد عبدالمعطى51787

101.5روان سعد محمد زغيمر51788

119ريم عبداللطيف غريب الجداوى51789

126ريهام محمد حجازى حجازى شرابى51790

123ريوان نبيه محمد نبيه51791

126.5زينب وليد احمد محمود ابراهيم الجمال51792

119.5سارة السيد عبدالجليل على51793

133سارة حمادة محمد الجداوى51794

136.5سارة سعد ابراهيم البطاط51795

104.5ساميه محمد ابوالمعاطى احمد51796

126.5سهير اشرف محمد ضافر51797

137سهيلة ناصر السيد عياد51798

132شروق محمد نبيه المزين51799

125شمس عبدالتواب فايز عبدالتواب سودان51800

107.5شهد ابوالياشين توفيق القمرى51801

115.5شهد احمد صابر رمضان القاضى51802

131شهد حمدى محمد حجاج51803

125شهد صالح سيد احمد سالمة ابوصالح51804

108.5شهد عز الدين فريج ابوالسعود مرزوق51805

124.5شهد ناصر السعودى الحمراوى51806

93شيماء حجازى السيد السيد مصطفى حسب النبى51807

126.5شيماء عطوة السعيد حجاج51808

89شيماء فريج عبدالعزيز ضافر51809

111.5صفاء عمارة ذكى حجاج51810

135.5عزة محمد عباس شكشوك51811

90.5علياء ابراهيم السعيد ابراهيم القاضى51812

134علياء سالمة عبدالغنى ضافر51813

91.5علياء محمد احمد ابوالفضل51814

121.5علياء هالل هالل ضافر51815

87غادة سعد محمد زغيمر51816

101.5غادة مسعد عباس ضافر51817

125فاطمة محمود فريج ابوالفتوح الجداوى51818

121لبني علي السعيد ضافر51819
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124.5مروة ابراهيم عبدالستار عبدالفتاح51820

90.5مروة محمود محمد حب هللا51821

136مريم حامد ابراهيم النحراوى51822

131.5مريم طاهر محمد شهاوى النحراوى51823

136مريم فراج السيد عياد51824

135.5منار على على الجداوى51825

126.5منة ابراهيم احمد سودان51826

112منةهللا محمود محمد عياد51827

133.5منه هللا السيد السيد محمد على51828

121.5منى السيد السيد الجداوى51829

113.5منى السيد غريب ابوالمجد زغيمر51830

106.5مها عباس جاب هللا عبيده51831

104مى حمدين حسن سبوخ51832

116.5مى عبدالهادى ابوحامد سبوخ51833

119ميرنا وليد احمد زكى عياد51834

104.5ندا مسعد السيد محمود فرج51835

109نداء ابراهيم ابوالفتوح العطوى51836

133ندى السيد مسعد زغيمر51837

124نورهان العربى شحاته تركى51838

133.5نورهان عالء على على الجداوى51839

106نورهان محارب محمود حجاج51840

137هاجر ابراهيم عبدالفتاح محمد على الفار51841

84هايدى ايمن السيد زغيمر51842

136هبة سعد محمد سبوخ51843

131هداية احمد اسماعيل لويزو51844

135.5هدى احمد عبدربه محمد قاسم51845

77.5هدي محمد عباس على محمد المكاوى51846

106هدير ابوالفتوح محمد الجداوى51847

125.5هدير رضا محمد عصر51848

136.5والء صالح السعيد السعدنى51849

125.5والء محمد محمد القمرى51850

70.5ياسمين اسامة يوسف يوسف زغيمر51851

109ياسمين تركى السعيد تركى51852

132.5ياسمين عادل عبدالغنى ضافر51853

90.5ابراهيم رضا محمد سودان51854

101.5ابراهيم محمد مجمد محمد ابوهرج51855

97احمد السيد السيد السعدنى51856

111.5احمد ايمن على البطاط51857
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116احمد صبرى ابوحامد الشعبانى51858

102.5احمد محمد السعيد نبيه ابوهرج51859

130.5احمد محمد رزق عمار51860

67.5احمد محمد محمد البطاط51861

71احمد مدحك عبدالجليل الشعبانى51862

78.5اسالم زيدان عبدالحميد القمرى51863

114اسماعيل اشرف اسماعيل حسام الدين51864

118.5ايمن محمود السيد احمد حب هللا51865

104.5حسام رمضان محمد زويل51866

102حسام عبدالمنصف السعيد حسام الدين51867

88رامى كامل عبدالباسط البطاط51868

95.5زياد اسماعيل ابوالعنين السماحى51869

90.5زياد خالد سعد سعدالحداد51870

77زيد عبدالستار عبدالغني عبدالغنى السيد احمد الغ51871

99.5سعد اسماعيل سعد عمار51872

96.5عبدالرحمن السيد السيد القمرى51873

134عبدالرحمن حمدى محمد عثمان شرابى51874

131عبدالرحمن خيرى فوزى ابوهرج51875

124عبدهللا محمد احمد احمد الشعبانى51876

113.5عالء على محمد شراب51877

134عمر الدسوقى فريج ابوهرج51878

132عمر محمد شكرى عمار51879

111.5عمر محمد محمد الشامى51880

121.5عمرو محمد ابوالفتوح البطاط51881

116.5محمد السماحى عبدالعزيز السماحى51882

101.5محمد جمال جمال البطاط51883

127.5محمد شهاب الدين جمعة الشيخ51884

91.5محمد عبدالمحسن ابراهيم ابراهيم طباشى51885

68.5محمد محمود محمد المعيطي51886

104محمود اسماعيل السيد البطاط51887

86محمود رفعت محمود مصطفى وفا51888

80.5محمود عطاهللا على ابوهرج51889

88.5مصطفى اسماعيل زكريا الجداوى51890

105مصطفى رمضان مصطفى ابوليله51891

131.5معاذ ناصر عبدالوهاب عمار51892

45.5موسى سعد رضوان المزين51893

70نصر الدين محمد ابوالفتوح البطاط51894

66.5وليد محمود محمد زويل51895
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91.5استشهاد اشرف محمد ابراهيم عطا هللا51896

52اسراء ابراهيم ابراهيم طباشى51897

71اسراء المنشاوى السيد المنشاوى ابوهرج51898

118اسراء صالح يوسف سودان51899

131.5اسراء عبدالخالق عبدهللا الشيخ51900

127اسراء فرج احمد عمار51901

138اسراء فهيم اسماعيل ابوهرج51902

111.5اسراء محمد مسعد ابوالسعود البطاط51903

121اسماء ابراهيم محمد مرسى دريس51904

121اسماء عارف على شرابى51905

125.5اسماء محمد بكر محمد الجزايرلى51906

82.5االء عماد موسي العطوى51907

94امل ابراهيم السيد عياد51908

134.5امنية محمد العبدمحمد بكري51909

97اميرة شريف ابوسعده درويش مصطفي51910

130.5اميرة وهبه احمد الشعبانى51911

103.5اميره احمد عبدهللا على كمون51912

135.5اية كامل محمد زويل51913

138.5اية محمد رزق عمار51914

130.5ايمان السيد عيسى السيد علي51915

123ايمان خالد شكرى عمار51916

105.5ايه السيد شحاته السعدنى51917

97بسمة عاطف السعيد حتاته51918

128بسمة علي مصطفي البطاط51919

123.5بسمه اشرف اسماعيل البطاط51920

103جهاد مجاهد االباصيرى الخياط51921

91.5حنين مرعى جمال محمد البطاط51922

122.5خلود اسماعيل احمد الخياط51923

97.5خلود خيرى محمد حتاته51924

86.5داليا هالل محمد البطاط51925

129دعاء مجدي يوسف سودان51926

89.5رباب مختار على البطاط51927

122رحاب سعد سعد اسماعيل عمار51928

111رحاب واصف عبدالعزيز الشيخ51929

106.5روان احمد رجب احمد سودان51930

116ريحانه موسى مسعود محمد مسعود بدير51931

110سماح صبرى احمد محمد دردره51932

93سهيلة محمد فريج السعدني51933
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139.5شروق محمد عبدالحميد السعدني51934

126.5شهد رضا عرفه مندور القمرى51935

123شهد سامح عبدالعزيز حميدان51936

67.5شهد سعد الغزال ابوهرج51937

118شهد فريد ذكى البطاط51938

111.5شيماء عبدالعليم محمد الشعبانى51939

82.5علياء السيد السيد نصير51940

88فاطمة عبدالمولى نصر سيد احمد نصر51941

114.5لينه ايمن محمد محمد شرابي51942

98مريم شعبان نصر سيد احمد نصر51943

79مريم هاني صبري مصطفي محمد الخواجه51944

75منار وجيه عبدالقادر شرابى51945

84.5منه هللا سيد احمد السعيد السعدنى51946

128.5منه محمود عبدالمعطى محمد بكرى51947

86مى عادل عبدالخالق الشيخ51948

63مى عثمان محمد الشلماوى51949

122.5ناهد عبدالمنصف محمد عبدالعزيز حسن عيسي51950

102نجاة رفعت محمود مصطفى وفا51951

121.5نداء صابر عز الدين نصر عثمان51952

129نسمه عبدالكريم محمد حماد51953

106نورهان احمد السيد سالمة51954

92نورهان على على البطاط51955

89.5هاجر جمال السعيد ابوهرج51956

110.5هاجر عبدالعليم اسماعيل اسماعيل عمار51957

136.5هند فرج هللا السيد حتاته51958

103ابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد الشامى51959

77.5ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم السموخلى51960

76ابراهيم محمد الشحات السعيد الفقى51961

70احمد السعيد محمد عبدالمجيد الخيشى51962

108.5احمد بسيونى احمد احمد البنا51963

105احمد عبدالبديع جبر محمد بدوى البنا51964

78.5احمد ماهر حسنى يوسف الشامى51965

98.5احمد مبروك عرفه عبدالمجيد الخيش51966

121.5احمد محمد حسن بسيونى عيسى51967

128احمد محمد على على جاد هللا51968

73احمد محمد محمد بسيونى محمد51969

81.5احمد مصباح ابوالفتوح محمود ندا51970

108.5احمد نصر اسماعيل ابوالسعود جادهللا51971
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82.5احمد ياسين عبدهللا يونس احمد السموخلى51972

82.5اسامه خيرى عبدالفتاح على العشماوى51973

102اسالم محمد طلعت عبدالعزيز جمعه51974

107اشرف عبدالسيد كمال محمد شتا الفقى51975

107اشرف ناجح بسيونى عبدهللا صالح51976

91.5الحسن محمد فرحات جمعه51977

62.5ايمن ابراهيم توفيق العمرى51978

98.5براء حسن عبدالنبي عبدالرؤف محسن51979

112حسام محمود محمود عبدالتواب جادهللا51980

70.5حسن محمد حسن حسن الجمال51981

64.5خالد جمال حجازى حسن غراب51982

111خالد محمودعبدالفتاح عبدهللا عبدالمجيد51983

106خالد يوسف عبدالعليم عبدالعليم جادهللا51984

45رشاد احمد رشاد ابراهيم البنا51985

108.5رمضان عبدهللا عبدالواحد الغباشى حب هللا51986

117زياد عطية عبدالعزبز عبدهللا51987

36.5سامى حسن ابراهيم احمد بدوى51988

74سامى محمد احمد عبدربه سليمان51989

39شريف شاكر كمال محمد مراد51990

99.5شكري ابوالفتوح رشدي ابوالفتوح51991

97صابر احمد محمد ابراهيم سيداحمد51992

61طارق رجب الشحات حامد خليل51993

34طارق سيد احمد محمد سيد احمد51994

70.5عبدالرحمن السيد مرشدى محمد مرشدى51995

92عبدالرحمن خالد خليل السعيد الفقى51996

121عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالمنعم عبدهللا احمد51997

94عبدالرحمن محمد محمد الشحات احمد الفقى51998

85عبدالفتاح احمد احمد عبدالفتاح صالح51999

92.5عبدالفتاح محمد سعد عبدالفتاح الشامى52000

86.5عبدهللا سيد احمد سيد احمد محمد جادهللا52001

62.5عالء ناجى شعبان ابوالفتوح عبدالقوي52002

56على خالد السيد السيد البنا52003

85على صالح احمد على بدوى52004

68عماد ابراهيم يوسف يوسف ندا52005

63.5عمار اسعد عبدالعزيز عبدالهادى الفقى52006

115.5عمر شفيق حسن سيد احمد البنا52007

81.5عمر عبدالحكيم عبدالقادر عبدالرحمن حالوة52008

47.5عمر محمد عبدالعاطى بسطامي البنا52009
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66فتحى صبحى محفوظ حسن حسن الخواجه52010

39فوزى فوزى رمضان السيد52011

40.5كريم عبدهللا محمد السيد ابورزق52012

102ماجد على محمد على احمد عامر52013

91.5ماهر احمد ماهر احمد احمد شحاته52014

108.5محمد احمد الشحات احمد صالح52015

56محمد احمد صابر احمد بدوى52016

64محمد السيد احمد عبدالفتاح صالح52017

63.5محمد حسن محمد حسن العمرى52018

108.5محمد حماده فؤاد محمد كمون52019

101.5محمد سامى ابراهيم احمد بدوى52020

95محمد سليمان احمد محمد الفقى52021

121.5محمد سيداحمد ابراهيم ابراهيم البنا52022

61محمد صابر عبدالكريم مصطفى السموخلى52023

75.5محمد صابر فرحات منشاوى نوار52024

95محمد صالح الدين كامل محمد البنا52025

72.5محمد عبدالدايم صابر عبدالدايم52026

77.5محمد عبدالسالم محمد صبره ابوالرجال52027

92.5محمد عبدربه احمد احمد جاد هللا52028

70.5محمد غزال محمد محمدالعمرى52029

128محمد محمد شحاته السيد الخيشى52030

136.5محمد محمد محمد درويش البنا52031

95محمد مرضي حسن محمد حسن ابوخليل52032

86.5محمد مسعد محمد السيد السيد الجزايرلى52033

66محمد منصور محمد مصطفى احمد52034

62.5محمد ناصر محمد حسن بدوى52035

97محمد وليد السطوحى يوسف حالوه52036

98محمود محمد سيداحمد جمعه52037

76.5محمود محمد صالح محمد البنا52038

85.5مصطفى احمد بسيونى بسيونى عيسى52039

88.5مصطفى صابر السيد مصطفى احمد البنا52040

98.5مصطفى كامل محمد بسيونى عيسى52041

130.5ممدوح عيسى الحمادى عيسى محمد52042

89.5نادر رضا مرشدى الرمادى52043

98.5نور الدين على محمد عبدالرازق حماده52044

79.5هانى شوقى مصطفى محمد البنا52045

70هانى ياسر عبدالمنعم ابراهيم عبدالرازق جميعى52046

104وليد سعد محمد ابواليزيد عالء الدين52047
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104.5يوسف اسعد ابراهيم يوسف الشامى52048

98.5يوسف السيد السيد محمد البنا52049

77يوسف حموده محمد السيد ابورزق52050

101اسراء طارق احمد عبدالعزيز ابوجمعه52051

84اسراء عبدهللا ابراهيم محمد البنا52052

92اسماء احمد محمد عبدالعزيز احمد جمعه52053

76اسماء حمدى احمد احمد عيسى52054

56.5اسماء سراج الدين اسماعيل ابراهيم العمرى52055

54.5اسماء سمير السيد ابراهيم العمري52056

87اسماء محمد احمد ابراهيم احمد52057

50اسماء محمد عبدالفتاح احمد صالح52058

61.5اسماء محمود حسن اسماعيل جاد هللا52059

126.5االء السعيد اسماعيل مرسى حماده52060

85االء عطية عبدالحميد خير الدين52061

126.5االء محمد صابر محمد فرج52062

136.5االء محمد محمد احمد البنا52063

101االء وائل محمد سالم محمد ابراهيم52064

42.5امانى الغريب حمدى محمد العمرى52065

106امانى رباح فوزى السيد رمضان52066

97امنه محمد عبدالعزيز عبدالفتاح الفقى52067

93.5امنيه صالح السيد محمد صالح52068

70اميره عبدالحكيم اسماعيل ابراهيم شمس الدين52069

78انتصار ابراهيم حسن محمد على سعيد52070

105.5اية احمد سيد احمد محمد52071

63ايه على على محمد حالوة52072

39بدر السيد السيد بسيوني شرشير52073

139بسمله محمد حسن حسن جميعى52074

67.5تهانى رمضان عبدالواحد الغباشى حب هللا52075

78.5جيهان مبروك محمد ابراهيم سيد احمد52076

30حمديه السيد ابراهيم ابراهيم محسن52077

132حنين صابر صابر عبدالواحد سيد احمد52078

105.5حنين عبدالصمد محمد محمد الفقى52079

70حنين وائل حسن محمد خليل52080

127دنيا ابوالسعود سعد ابوالسعود نوار52081

127دنيا وليد السيد السيد نوار52082

64دينا منصور محمد حجازى كمون52083

69رانيا اشرف اسماعيل عبدالجواد صالح52084

42رانيا الشحات محمد يونس السموخلى52085
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108رحاب توفيق توفيق سالم العمرى52086

131رحاب على عبدالعليم ابراهيم البنا52087

139.5رغد ابراهيم متولي علي جاد هللا52088

95.5رنا حسن محمد العمرى العمرى52089

108رنا كامل محمد عبدالعزيز جادهللا52090

129.5روان محمد عبدالحميد محمد الفقى52091

134ريهام محمد مصطفى حسن جامع52092

81.5زينب احمد احمد عبدالفتاح صالح52093

24ساره ابراهيم الجباوى الجباوى التليسى52094

120ساره حمد ابوالفتوح محمد عيسى52095

110ساره رجب الحمادى عيسى محمد52096

73ساره مامون حسن احمد البندى52097

43.5ساره محمود احمد فارس شلبى52098

127سعديه عبدالخالق على ابراهيم شمس الدين52099

109سلوى مصطفى عبدالستار محمد الشامى52100

122.5سمر محمد محمد محمد حسن البنا52101

63سهام مبروك محمد الصغير بيومى52102

88شفاء عبدهللا ابوالسعود عبدهللا صالح52103

0شهد حسين ابراهيم حسين الفقي52104

71.5شهد عبدالحكيم احمد احمد السموخلى52105

95.5شهد عبدالرشيد محمد سيد احمد الطيره52106

87شهد محمد محمود محمد عيسى52107

122.5شهد نشات محمد عبداللطيف ناصف52108

111شهد يوسف حسنى يوسف الشامى52109

100شيماء احمد حسن بسيونى عيسى52110

102.5شيماء جوده الشحات احمد البنا52111

120.5شيماء سامى عبدالسيد محمد الفقى52112

103.5شيماء عزت احمد احمد البنا52113

118.5شيماء محمد عبدالدايم عبدالعزيز جامع52114

137شيماء معروف محمد محمد السموخلى52115

84.5صفاء عبدالناصر عبدالجواد عبدالرؤف سليم52116

126عبير شحاته ابراهيم عبدالفتاح52117

68.5عزه نصر السيد احمد على عامر52118

70علياء صالح عبدالرحمن حالوة52119

137.5علياء محمد محمد عبدالدايم الخيشى52120

75علياء مسعود عبدالرحمن محمد حالوه52121

29فاطمه حسن السعيد ابراهيم خليل البنا52122

46.5فاطمه عصام عبدالبديع السيد مرسى52123
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133.5فداء حميدو ابوالفتوح محمد صالح52124

97.5فوزيه عبدالحميد محمد على عبدالجيد52125

53مروه محمد محمد على شهاوى52126

127.5مريم اسماعيل سعد محمد دهين52127

131.5مريم السطوحى محمد عبدالعزيز جامع52128

112مريم صابر السطوحى يوسف صالح52129

54مريم عبدالفتاح محمود عبدالفتاح اسماعيل52130

72.5مريم على احمد على مسعود52131

53.5مريم مامون حسن احمد البندى52132

68مريم محمد عيسى ابراهيم محسن52133

88.5مى احمد محمد عبدالغنى شمس الدين52134

91.5مى محمد عبدهللا السيد الخيشى52135

54مياده عبدالستار السيد صالح البنا52136

102.5مياده عصام عبدالعليم عبدالغنى شاهين52137

69ناديه حمدى ابوالفتوح محمد عيسى52138

91نجوى سيداحمد احمد سيداحمد جامع52139

61نرمين ابراهيم محمد عبدالهادى الفقى52140

137نوران على محمد على البنا52141

57.5نورهان خميس سعيد كامل عبدربه52142

70.5نورهان رضا فرحات على ناصف52143

133.5نورهان عصام السيد عبدربه52144

135نورهان محمد احمد حلمى مرسى حالوه52145

0نيره محمد الحبشى محمد السموخلى52146

93هدير محمد محمد محمد البنا52147

0هند محمد حسن يوسف كمون52148

136يمني ايمن عبدالفتاح عبدالفتاح عيسي52149

137.5يمنى حمدين احمد عبدالعزيز ابوجمعة52150

68يمنى زيدان هنداوى زيدان داود52151

105ابراهيم محب عبدالمطلب عبدالعزيز52152

103ابراهيم محمد عبدالحليم على صنيور52153

103.5احمد درغام احمد درغام ابوزيد52154

103.5احمد سمعان عزيز حافظ ابوالوفا52155

123.5احمد محمود حلمي محمد درغام52156

119.5احمد محمود على عبدالخالق جاد52157

116احمد منتصر تاج عبدالمحسن احمد حسين52158

109.5ادهم حسن عماره محمود الصعيدى52159

110.5اسعد محمد اسعد عطيه شلتوت52160

100.5الحسن الحسينى على ابراهيم السيد داود52161
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114.5ايمن هانى سامى عبدالعزيز ابراهيم بدر52162

106بالل محمد محمود محمد محمود الصياغ52163

122جمال كمال سليمان رزق سليمان52164

122.5حامد حسام عبدالقادر عبدالغفار درغام52165

114.5خالد خيري ابوهاشم يونس ابوزيد52166

107.5ذياد باتع علي حافظ على النابت52167

111.5ذياد عبدالونيس مرجان عبدالونيس52168

117.5سعد حمدان غانم حجازى غالي52169

28.5عبدالجليل عبدالعزيز عبدالجليل البسطويسي الدعدر52170

112عبدالرحمن حاتم عزمى يوسف محمد ابوزيد52171

109عبدالعليم عصام عبدالعليم محمود القن52172

45عبدهللا محمود محمود سالمه صالح52173

124على سامح محمد عبدالغفار درغام52174

134.5عمر رضا على الشربينى السيد غازى52175

130.5كريم محمد محمد سالم مندور ابوزيد52176

109.5محمد ابوالوفا رجب رجب رزق52177

123.5محمد السيد فوزى السيد عبدالحميد ابوالخير52178

104.5محمد ايمن عبدهللا ابوالغيط ابوزيد52179

110محمد ثابت الدسوقى عبدالستار الزغبى52180

65.5محمد جمال عبدالسالم يونس52181

110محمد رضا محمد عبدالتواب ابوزيد52182

116.5محمد عرفه عزيز حافظ ابوالوفا52183

64محمد محمود طلحه ابواليزيد ابراهيم52184

0محمد نسيم عبدالمالك علي نجم رزق52185

103محمد هانى السيد الفكيه الثابت52186

122محمد هانى سامى عبدالعزيز ابراهيم بدر52187

114.5محمود رضا انوراسماعيل شميس52188

130محمود سعد سيد احمد سيد احمد ابوزيد52189

106محمود مخلص كامل سالمه شهاوي52190

106.5محمود وفدى خطاب علي الخطيب52191

103مسعود ايمن مسعود الراجحى غازى52192

103نبيه عماد الدين نبيه النمر محمد شفيق52193

104.5نضال عمر دياب السيد الزغبى52194

92وليد ايمن عبدهللا ابوالغيط ابوزيد52195

114.5يوسف اسامه يوسف محمد ابوزيد52196

114.5يوسف طه طه يوسف المرسى52197

100.5يوسف عبدهللا عبدهللا السيد النابت52198

73يوسف نضال الشوربجي ابراهيم درغام52199
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121.5اسراء ايمن ذكريا الصاوى شتا52200

108.5اسراء محمد على محمد52201

109اسراء مصباح عبدالسميع مصباح رزق52202

112.5اشجان عبدالرحمن احمد حسن البرادعى52203

137.5االء توفيق السعيد توفيق درغام52204

134.5امل خالد بكر عبداللطيف محمد52205

132.5امنيه الشحات فضل الجميل عبدهللا52206

134ايمان صابر عبدهللا احمد رحيم ابوزيد52207

132.5ايمان عبدهللا عبدالمنعم السيد ابوزيد52208

101.5ايه محمد سعد عبدالغنى غالى52209

134ايه مفرح صبحي عبدهللا السيد النابت52210

101ايه يوسف عاشورعلى  يوسف ابوزيد52211

128بسمه حبيب زاهر رجب رزق52212

107تقى محمد السيد بدوى52213

95.5حبيبه القاضي بديرعبدالعظيم غازي52214

136حبيبه ياسر عبدالمطلب عبدالعزيز عطا زيان52215

129حنين محمد اليماني ابراهيم جلو52216

100.5حنين وائل الظريف محمد غازى52217

115.5دنيا ابراهيم يحي ابراهيم حبشى52218

91دنيا علي عبدهللا عبدالفضيل52219

109.5رحمه هللا محمد على محمد52220

137.5روميساء عالء مهدي ابوزيد على ابوزيد52221

132.5ريهام عصام محمد بسيوني حسين52222

75زينب محمد فتحى محمد احمد البندى52223

129.5سلوى عبدالبديع محمد احمد محمد قاعود52224

129سماء جاب هللا حامد محمد الخطيب52225

125.5سندس فضـ ل هللا الشافعى ابراهيم الشافعى52226

131.5شروق اشرف رداء صقر مصباح52227

133.5شروق كريم محمد السيد غازى52228

128.5شهد حمد هللا عطا محمد حسين52229

139شهد ياسر مسعد عبدالفتاح غطاس52230

137.5شيماء ايمن الظريف ابوالسعود الثابت52231

136.5شيماء عصام رشاد محمد الصباغ52232

111فاطمه وحيد حميدو محمد سيد احمد52233

99فلاير رضا مهيوب احمد شهاوي52234

118.5لمياء فوزي ابراهيم ابراهيم حسين52235

87مديحه سعد شاكر السيد ابراهيم درغام52236

124مريم الحمادى محمد الحمادى غازى52237
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123.5مريم حماده محمد احمد شميس52238

107مريم سالم محمد سالم مندور ابوزيد52239

109مريم عالء الدين نبيه النمر محمد شفيق52240

110.5ملك رضا السعيد توفيق درغام52241

128.5ملك عماد محمد ابراهبم بدر52242

133.5منار عالء محمد منصور موسى رزق52243

129.5مني صابر عطيه احمد ابوزيد52244

138نرمين مسعد حلمي محمد درغام52245

138نور سعد سعد الدين محمد يوسف ابوزيد52246

123.5نورهان حسن عماره محمود الصعيدى52247

114.5نورهان عيد قاسم عبدالونيس قاسم52248

126.5نورهان محمد ابوالسعود محمد حامد رزق52249

122.5هاجر عبداالاله محمد عطيه الحلوانى52250

122.5هبه شادي عبدالفتاح سيد احمد ابوزيد52251

75.5هدى ابوسمره محمد فرحات سمره52252

117.5ياسمين عيد معوض ابوالمجد52253

122ياسمين ياسر الدسوقي عبدالستار الزغبى52254

113.5ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد ابراهيم سليمان52255

54.5احمد عبدالناصر سليمان عبدربه سليمان52256

112.5احمد محمد ابراهيم ابراهيم مراد52257

113حلمى محسن احمد احمدجامع52258

102عبدالرحمن احمد الخشوعى احمد صالح52259

98.5على على فتحى جميعى52260

107عمرو موسى محمد محمد ناصف52261

88.5عوض انور سعد منجود سليمان رزق52262

97عوض محمد رجب منجود سليمان رزق52263

97.5محمد مسعود محمد ابوالمجد سليمان52264

75محمود عباس رزق عباس52265

124.5محمود عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الفقي52266

90.5محمود مجدى محمد احمد عطا الفقى52267

125مصطفى نبيل محمد محمد مصطفي  سليت52268

138.5امنيه السيد محمد السيد طلب52269

99ايه سليمان محمد حامد سليمان52270

122.5بسمله رضا عمارة احمد الدعدر52271

137.5تسنيم حسام الدين محمد الجالوى52272

135.5دينا عالء فتحى محمدعلي جميعى52273

81.5رحمه احمد خيري الدين العرابي محمود52274

119.5رحمه حسن عربى زكى52275
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115.5روان السيد السيد ابوالمكارم بارومه52276

117.5سارة السعيد منجود سليمان رزق52277

105.5ساره رضا عثمان عبدهللا عثمان الدويك52278

132سدن ابراهيم الدسوقي عبدالفتاح الفقي52279

132شروق اسماعيل سعد حمادى سليمان52280

113.5ملك حسن عربى ذكى52281

134.5ندى ياسر محمد احمد الفقى52282

109نرمين الدسوقى عبدالفتاح الفقى52283

132.5نغم احمد هيثم الحلبى52284

104.5هاجر منجود احمد منجود سليمان52285

122وفاء عبدالحميد محمد محمد مصطفى سليت52286

96احمد ابراهيم ابراهيم احمد الحجر52287

114.5احمد حمادة عبدالجواد احمد السيار52288

118.5احمد رضا معوض على السيار52289

96.5احمد سعيد عبدالسميع الورداني فاضل52290

94.5احمد عبدالحكيم محمد علي عميرة52291

97احمد مصطفى سعد مططفي شعيشع52292

127.5اسامه احمد حافظ محمد يونس52293

127ايهاب علي البيلي احمد صالح52294

80حسام مجدى يوسف الحجر52295

114.5حمادة السيد فؤاد ابراهيم فاضل52296

128.5رضا حمدى جوده فاضل52297

95.5زكريا محمد محمد عبدالفضيل سعد الدين52298

126.5طارق حمدى ممدوح سعد هللا52299

99.5عبادة حلمى عبدالخالق عبدالخالق سعد ال52300

95عبدالرحمن محمد رمضان صالح الجميعى52301

116.5عبدالرحيم محمد معوض عبدالقادر52302

75.5عالء نبيل موسي الدكروري غطاس52303

114.5على السيد على محمد صالح52304

80.5على محمد بسيونى على سعد هللا52305

69.5عمر محمد عبدالحميد عبدالقادر القصاص52306

90.5فوزى خالد السعيد حسن عميرة52307

101.5محسن حمادة زكريا حسن بهوت52308

87.5محمد ابراهيم السعيد عميرة52309

59.5محمد احمد معوض السيار52310

64.5محمد النسر محمد محمد سعد الدين52311

68محمد جمال السيد غطاس52312

65.5محمد رشاد عبدالجليل ابوزيد حسن52313
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81.5محمد عادل فتح هللا صالح52314

60.5محمد عبدالعزيز محمد سليم52315

106محمد محمد السعداوي عبدالقادر سعد هللا52316

89.5محمد محمد السيد سليم سيد احمد52317

52محمد وجيه محمد محمد السيار52318

81محمد ياسر محمد فاضل52319

53محمود سمير عبدالشافى عبدالعزيز غطاس52320

53.5محمود محمد حمادى محمد صالح الجميعي52321

61محمود وهبى حسن محمد فاضل52322

94.5مدحت احمد عبدالقادر احمد سعد هللا52323

96مصطفى جمال فتح هللا محمد السيار52324

78مصطفى يوسف محمود ابراهيم فاضل52325

77مهند عبدالحفيظ محمد محمودمحمد زيتون52326

30.5نادر عزاتو عبدالونيس محمد سعد الدين52327

54هشام مصباح عبدالشافي عبدالعزيز غطاس52328

68.5وجدي السعيد حسن محمد فاضل52329

78.5ياسين يونس محمد صالح52330

89.5احالم ياسر وجب سعد الدين52331

102.5اسراء احمد محمد احمد فاضل52332

115.5اسراء عبادة ابراهيم عبدالشافى الحجر52333

136.5اسماء صالح الدين محمد فؤاد صالح52334

122.5اسماء فرج صالح الدين ابراهيم صالح52335

97.5اسماء فوزي محمد عبدالحميد عميرة52336

75الهام ايمن السيد السيار52337

121الهام وحيد فروج حمادى رفاعى52338

122.5اميرة اشرف محمد محمد52339

129.5اهداء الدسوقى ابراهيم على فاضل52340

114ايمان فوزى على عبدالستار رفاعي52341

65.5ايه فتحى رمضان عبدهللا التريكي52342

92.5ايه محمد بسيونى على فهمى  سعد هللا52343

110بوسي السعودى عبدالمنعم سعد هللا52344

120تهانى محمد حافظ يونس52345

106.5حسناء محمد رزق محمد راضى52346

111دنيا صبرى ابراهيم وردانى فاضل52347

119.5رحمه محمد محمد محمد يوسف52348

126.5سارة احمد احمد ابراهيم غطاس52349

79سارة وائل السيدعبدالعليم غطاس52350

109.5سالى احمد احمد البيلى52351
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121سحر صابر ابوبكراحمد بهوت52352

112.5سها ثروت عبدالوكيل فاضل52353

46.5سها نصر على محمد الجميعي52354

133سهيله وجيه محمدعمر عميرة52355

118.5شهد رزق رزق محمد راضى52356

121شهد محمد عبدالواحد عبدالحميد52357

71.5شيماء فرحات محمد عباس سعد الدين52358

91.5علياء ماهر صالح محمد52359

117علياء ماهر محمد يوسف52360

115فاطمة نادر رمضان عبداللطيف عميرة52361

97.5كوثر فتوح محمد محمد اسماعيل52362

112مرفت محمد عبدالمقصود عبدربه الزفتاوى52363

71مروة محمد سالمة سالمة الشين52364

101منال وليد فتح هللا فتح هللا غطاس52365

136منه سامي السيد عبدالقادر صالح52366

126.5منه مسعد محمد عميره52367

79.5ناريمان عبدالعليم معوض الرصيف52368

90نرمين محمود عبدالقادر عبدالقادر بهوت52369

67.5نهي نصر علي محمد الجميعي52370

67نورا اشرف محمدحسن بهوت52371

55نورهان صابر محمد عبدالحليم السيار52372

90نورهان عادل عبدالمنعم محمد جاد سعد هللا52373

89نورهان محمد الشحات محمد بهوت52374

100.5هاجر حمدين عبدالواحد عميرة52375

93.5هاجر عبدالعليم السعيد الجميعى52376

110.5هاجر محمد ابوالفتوح  ابراهيم السيار52377

129.5هاجر محمد جمال السعيد غطاس52378

110هادية عرفة محمد محمد رفاعى52379

69.5هند محمد عقل يوسف الحجر52380

126.5وصال لطفى رشاد محمد غطاس52381

126.5وفاء عادل محمد على عميرة52382

90ياسمين الدسوقي فرحات عطية التريكي52383

108يمنى عبدالمطلب محمد بهوت52384

87احمد جمال مسعود السعيد ندا52385

64احمد حسن فتحى حسن الشيخ حسن52386

21اسماعيل عصام السيد عبدالعاطى قلموش52387

25.5اسماعيل عماد اسماعيل احمد احمد شتا52388

23.5خالد هاني احمد احمد شتا52389
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10.5رمضان شحاته ابراهيم شعبان عبده52390

17سعد على سعد على بدوى52391

16صابر صابر عوض احمد دربالة52392

19صبرى اشرف سالمة سالمةالشين52393

51.5عبدالحليم محمد محمد عبدالحليم عبدالعزيز52394

20.5عمار محمد طه راضى عبدالرحيم52395

33كارم عبدالخالق محمد حسام الدين جلهوم52396

19.5مبروك صابر مبروك احمد زغلول52397

36.5محمد خضيرى محمد حسن52398

22.5محمد رافت كمال احمد احمد52399

56.5محمد رزق محمد مبارك الشين52400

57محمد عبدالحليم محمد محمد عبدالحليم52401

59محمد عبدالعزيز عبدالحليم سيد احمد52402

59.5محمود حسين محمد محمود ابراهيم ندا52403

58.5مصطفي ابوالفتوح عبدالغنى ابوالفتوح زغلول52404

64ممدوح ياسر ناجح محمود محمد حطب52405

43.5نادر ابوالغيط محمد عبدالمطلب عطا52406

128الشيماء راضي عبدالرحيم راضي عبدالرحيم52407

68امانى يوسف سعد على شعالن52408

131اهداء عبدالعزيز احمد عبدالعزيز بدوى52409

78خلود خالد احمد احمد شتا52410

120.5دعاء مجدى سالمة سالمة الشين52411

116.75سلوى سعد فتح هللا عبدالعاطى زغلول52412

116.5شاهنده عبدالعاطى محمد مرزوق عبدالخير52413

131شهد احمد عبدالمجيد احمد مبارك52414

102.5شيماء عبدالمحسن احمد عبدالمحسن52415

65علياء ابراهيم عبدالمجيد بدوى52416

131علياء على السعيد محمود  ندا52417

96.5لمياء محمد احمد عبدالمحسن52418

85.5منه رضا محمد محمد عبدالحليم52419

123مى حسام الدين محمد ابراهيم جلهوم52420

125مى محمد ابوبكر محمد ابراهيم بسيونى52421

121.5هبه اشرف عبدالنعيم فرحات الشيخ حسن52422

126هبه عبدالرحيم عبدالرحيم راضي عبدالرحيم52423

85.5والء ايمن ابراهيم عبدالفتاح حطب52424

116.5والء رافت محمد احمد ابوخشبة52425

77احمد ابراهيم السيد محمد52426

63احمد السعيد الدسوقى خليل52427
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99.5احمد تامر ابوالمجد محمد52428

80.5احمد رجب انور الحمادى52429

80احمد على صالح محمد ابراهيم52430

78.5احمد محمود رمضان محمد خمار52431

77اسالم  الشحات اسالم الشحات52432

73السيد ابراهيم السيد محمد52433

70.5السيد احمد حمدى عطيه52434

59.5السيد عبدالعزيز فرج هللا عبدالهادى52435

80.5حماده عزام ذكرى حامد52436

94رمضان صالح حسنين الحسينى بصار52437

76سامح عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف52438

105شاكر تامر شاكر خضر52439

62صالح على صالح محمد52440

56.5عادل محمد عبدهللا الششتاوى52441

108عادل ممدوح محمد ابراهيم52442

68عامر محمد عامر فاضل52443

79.5عبدالباسط عبدالعاطى عبدالباسط عبدالعزيز52444

78عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدهللا محمد52445

65عبدهللا مسعود عبداللطيف عبدالمقصود52446

74فارس حاتم صابر عماره52447

58محمد انور عبدالحميد عمر الشامى52448

113محمد رضا محمد عبدالخالق52449

68.5محمد عبدهللا فهيم على52450

109محمد عبدربه بدير عبدربه محمد52451

104محمد عصام حلمى مسعد خليفه52452

68محمد على محمد السيد52453

63محمد كريم محمد محمود52454

81محمود الخطيب مصطفى عبدالفتاح على52455

57.5محمود عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعاطى52456

110.5وليد محمد رشاد سعد52457

104.5يوسف جمال محمود ابراهيم محمود52458

100.5اسراء حمدى محمد عطيه52459

114.5اسماء احمد مصلحى مسعود52460

73االء عارف حسنى عارف خليل52461

124.5امال ساهر فريز عبدالغفار52462

67.5امانى خالد محمد بسيونى معوض52463

86.5امانى سعد حميده على52464

107اميره محمد عبدالعال ابراهيم بدوى52465
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95.5ايمان احمد على عمر قطب52466

83ايمان عبدالمنعم محمد على  محمد52467

102بدريه محمد احمد حسن بهوت52468

136تسنيم عاطف صادق على الجزيرى52469

71.5جهاد عيد الدسوقى محمد52470

40.5جيهان امبارك عبدالعظيم امبارك52471

92.5خلود محمد محمد طباشى52472

79دينا فهمى حسنى فهمى معداوى52473

86.5رقيه توفيق عبدالفتاح محمود متولي52474

129ساره السعودى عباس محمود52475

72.5سحر عوض مديح عبدالحميد52476

108شاديه عبدهللا حميدو احمد52477

84شهد سنبل ذكرى حامد52478

102.5شهد طارق يحي الخضرى احمد52479

122.5شهد محمد عيد محمد ابراهيم52480

122شيماء السطوحى محمد السطوحى52481

128شيماء الشحات عبدالمولى محمد52482

76شيماء محمد انور الحمادى52483

89.5عائشه عابد شعبان على52484

138فاطمه فتوح عوض احمد52485

99فاطمه محمد السيد السيد52486

108فرحه يونس عبدالعاطى خليل52487

78.5لبني عبدالعزيز عبدالحميد عبدالعاطي52488

132مديحه حماده ذكرى حامد52489

127مريم عبدالمنصف محمد عبدالمنصف يوسف52490

124.5مريم محمود عبدالعاطى خليل52491

89مستوره مبروك عبدالبارى محمد52492

86منه رمضان السعيد عبداللطيف52493

127نجاه نصر حمدى عطيه52494

128.5ندى حسن السيد حسن على52495

108.5نورهان فرحان ذكرى حامد52496

114.5نورهان محمد محمد محمد52497

123.5هاجر حامد البهى حامد52498

113.5هاجر محمد على على محمد52499

98هاجر ياسر عوض عبدالسالم52500

105هبه السيد محمد موسى مسلم52501

130هدى السيد حمدى عطيه محمد52502

131.5هدى هانى حمدين الوحش52503
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89.5هيام عهدى ممدوح ابراهيم52504

30.5احمد حسيني صبحي السيد52505

116.5احمد خليل عطية عطية52506

111.5احمد محمد عبدالمقصود عبدالهادي52507

110احمد هاني صالح عقل52508

119.5اسامة ابوسمرة محمد قطب فرج52509

77الزغبي حمام رزق علي52510

82.5السعيد ابراهيم السعيد حسن52511

86السيد جابر احمد السيد محمد52512

137.5السيد رمضان محمد عزام52513

63.5باهي بهي الدين عبدالوهاب محمد52514

79.5بالل خالد عبدالسميع حمد52515

117.5جادهللا احمد عبدالكريم جاد هللا52516

69.5حسن محمد حسن عبدالقادر الشربيني52517

113.5حمزة المتولي جمال مصطفي52518

94رمضان مجدي رمضان عقل محمد52519

130زياد حازم عوض حسانين52520

73عطوة محمد خضر جادهللا52521

64عمرو عبدالعال احمد عبدالعال52522

85.5فارس ابراهيم عبدالبديع محمد52523

110.5كريم عالء ابراهيم عمر52524

130.5كريم وليد احمد مصطفي52525

81مجدي محمود حامد محمود حامد52526

57محمد اسامة شبانه ابوزيد52527

22محمد السيد عيسى محمد52528

93.5محمد السيد نجاح عقل52529

59محمد جمعة احمد خالد52530

116.5محمد حامد مكاوي ابراهيم حامد52531

92محمد عماد بدوي هالل بدوي52532

44.5محمد فتحي احمد غازي52533

26.5محمود محمد رجب سعد الدين52534

101محمود مرسي عمران عبدربة حسين52535

95.5مصطفي عابد سالم الشحات احمد52536

126مصطفي منصور المغاوري صالح52537

101اسماء ياسر عبدهللا السيد شمس الدين52538

87اماني ابراهيم جادهللا رزق52539

117.5اماني محمد عبدالفتاح عيد52540

98امل ابراهيم ابراهيم محمود52541
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85انجي صبري محمد صادق غازي52542

83اية السيد هاشم ابراهيم عبدالرحمن52543

93.5اية عبدالرازق عبدالتواب احمد52544

103.5ايمان محمد السيد عمر عبدالعال52545

0دينا عبدهللا شعبان ابراهيم52546

23رقية حسام عبدالعزيز السيد52547

115.5سحر صبحي محمد ابراهيم محمد52548

108سعيدة ثروت محمد محمد52549

116.5سلوي ممدوح الشحات هالل بدوي52550

62صباح عصام عبدالتواب احمد52551

99عائشة راضي عطوة سعود52552

103.5عائشة محمد السد محمد52553

120فايزة صالح حسن ابراهيم52554

110فرحة ياسر عد هللا يوسف ابراهيم52555

139.5مروه وليد اسماعيل خالد الحنفى52556

106مريم احمد السيد محمد52557

34مريم جاد هللا رزق علي52558

95.5مريم محمد عبدالمنعم محمد52559

114.5نرمين محمد الشحات هالل بدوي52560

132.5هايدي ابراهيم صبري ابراهيم52561

70.5والء المتولي مغاوري ابراهيم52562

91ياسمين عصام سليمان حميدة عطوة52563

57.5احمد رضا احمد عبدهللا52564

46احمد عبدهللا  عبدهللا عبدالحميد52565

57احمد عبدالناصر ابراهيم فرج السوداني52566

31.5احمد محمد يونس محمود52567

105السيد عزت عبدالفتاح احمد كنانى52568

67داود جمال السيد علي سليم52569

23.5طه ابوالخير السيد طه52570

119عبدالفتاح عزت عبدالفتاح احمد كناني52571

34.5عماد حمدان طه علي52572

30محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح52573

119محمد عبدالمنعم عبدالهادي عبدالحليم52574

45.5محمد مسعد سعد ابراهيم غطاس52575

37.5نورالدين مديح محمد عبدالفتاح52576

45ايمان عيسى محمد السيد52577

64دنيا ابراهيم السباعي على السرنجاوي52578

117شهد نزيه علواني محمد52579
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121.5شيماء غريب محمد غريب على52580

70مديحه عبدهللا السعودي ابوالعز52581

37ناهد محمد علوان محمد52582

61ندا حلمي سعد عبدربه52583

92.5ابراهيم بديع فريج علي السيد تركى52584

73.5احمد ابراهيم محمد على سليمان المعصراوى52585

86احمد السيد السيد عبدالهادى حسانين52586

79احمد السيد محمد السيد بيومى حب هللا52587

114احمد الشاذلي عطاهللا زكى محمد درويش52588

83احمد رزق يحيى الصاوي يحيى52589

80.5احمد سعد حافظ سعد الصاوى52590

89.5احمد عبدالحليم اسماعيل محمد شهاب الدين52591

89.5احمد على صالح ابوالهره عبدهللا52592

51احمد محمد ابوالوفا عبدالشافى عبدالمعطى52593

64احمد محمد سالم محمد زكى52594

47.5احمد وائل محمد عوض معروف52595

130.5ادهم عبدالنعيم عبدالجليل على سليمان52596

27ادهم محمد المغازي عبدالهادي محمد درويش52597

112.5اسالم عطية سمير عطيه احمد موسى52598

50.5اسالم محمد مصطفي محمود على52599

64السيد احمد محمد كامل المرسي52600

36.5السيد المنشاوي محمد توكل محمود52601

74.5السيد عيد نبيه عيد محمد خليخل52602

45.5الصاوي جمال الصاوي الصاوى منصور52603

122امجد وليد محمد على درويش52604

52امير صابر عبدريه العشرى السيد52605

51.5ايمن حماده السعيد جمعه52606

51.5ايهاب عصام عثمان جمعه عبدهللا52607

52.5بركات عماد بركات عبدالغنى محمد قنديل52608

28بالل احمد حسن احمد عمر52609

100.5توفيق مختار مختار عبدالهادي درويش52610

72.5حاتم سالم عبدالجليل السباعى رزق52611

47.5حازم عبدالقادر السيد المغازي شحاته شاهين52612

104.5حسن رضا محمد عبدالشافى فوده52613

86حماده مديح فتحى عبدالحميد حماده52614

58.5حمدى الراعى ابراهيم عبدالجواد ابراهيم52615

95.5رافت عبوده عبدالغنى المرسى على محمد52616

47.5سامى صالح الدين صالح درغام52617
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36شريف اشرف سعد احمد حسن عمر52618

66طارق عبدالمحسن محفوظ عبدالمحسن نصرالدين52619

70.5عامر وفا عامر وفا عامر بارومه52620

115عبدالحميد ابراهيم ابراهيم الحمادى عبدالخالق52621

106عبدالرحمن صافى المرسى على عبدالخالق52622

80عبدالرحمن محمد عبدالقادر الشوربجى52623

110.5عبدالعظيم صابر عبدالمنعم ابراهيم رمضان52624

47.5عبدالعليم رزق عبدالرازق مطاوع محمد52625

87عبداللطيف حسن حسن عبداللطيف بهوت52626

120عبدهللا جمعه نظمى جمعه عبدالفتاح52627

97.5عبدهللا سعد مصطفى ابراهيم تركى52628

36عبدهللا محمد السيد غازى الحسينى نصرالدين52629

56عبدهللا محمد تركي ابراهيم تركى52630

101عبدهللا محمد عبدالمنعم عبدالجليل احمد52631

60.5عزت حسن عزت عوض محمد52632

122.5على عبدالسميع على محمد عبدالخالق52633

76.5عمار محمد االباصيرى رمضان قميقم52634

95مازن اشرف عبدالرحمن محمد52635

126مجدي ايمن عبدالوهاب عبدالمقصود احمد على52636

78.5محمد احمد محمد احمد الدمياطى52637

136محمد احمد محمد السعيد نصرالدين52638

82.5محمد البدوى السيد الحمادى عبدالخالق52639

56محمد الرفاعى عبدالحكيم حسن درويش52640

46.5محمد السيد احمد عوض عباس52641

126.5محمد السيد فؤاد احمد محمد52642

60.5محمد السيد محمد نبوى محمد52643

126.5محمد جمال محمد حسن احمد52644

131.5محمد سعد على زاكى محمد درويش52645

77.5محمد صالح محمد فتحى عامر52646

126محمد عادل عزت على ابراهيم عامر52647

124محمد عبدالجليل على على الدسوقى صالح52648

55محمد عبدالسميع ابراهيم القطب السيد ابراهيم52649

32.5محمد على عبدالحميد عبده52650

51محمد فتحى محمد عبدالعظيم محمد ماضى52651

50محمد نبيل محمد خضر52652

116محمد هانى فتوح السيد على52653

35محمود عبدالغني عبدالمحسن حسن نصرالدين52654

126.5محمود على محمد على سليمان52655
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123.5معاذ موسى يوسف موسى يوسف52656

70معاز محمد كمال محمد جابر52657

117هشام رمضان على زاكى محمد درويش52658

97.5هشام محمود عبدالمنعم السيد عميره52659

96وليد ابراهيم رفعت ابراهيم عبده52660

78وليد عبدهللا عبدالحميد محمد غازى52661

64ياسر هاشم عبدالسالم حسين نصرالدين52662

36يوسف احمد محمد احمد محمد نصرالدين52663

53يوسف السيد محمد السعودى محمد متولى غطاس52664

131.5يوسف السيد هويدى ابراهيم52665

75احالم هانى عبدالنبى علوان عبدالنبى52666

137اسراء ابوالخير عثمان بدرابوالخير52667

83اسراء السيد على غازى52668

121.5اسراء طارق على ابراهيم عامر52669

113.5اسماء الصاوى الصاوى البيلى منصور52670

58اسماء عبدالمنعم عبدالسيد الحمادى المغازى52671

104.5االء اسماعيل ابراهيم ابراهيم خليل52672

128االء تامر على محمد محمد52673

89.5امانى ابراهيم ابوالعزم عبدالمعطى52674

117.5امل عباده عبدالمنعم السيد عميره52675

117.5امنيه سعد عبدالوكيل عبدالغنى قنديل52676

85.5اموره مجدى محمد السيد ابوشعيشع الفرارجى52677

54.5اميره نفادى فوزى محمد52678

60.5ايمان حسن السيد شلبى على شلبى52679

127ايه رضا المرسى على محمد عبدالخالق52680

94.5تيسير نجاح الششتاوى الطنطاوى السيد تركى52681

96.5حبيبه عبوده عبدالوهاب عبدالخالق52682

128.5حبيبه معوض عبدالفضيل احمد عمر الهاللى52683

91.5حسناء البسيونى السيد عبدالجليل حميده52684

135.5حنان رزق نعمان رزق السيد نصرالدين52685

65.5خلود محمد محمد احمد نصرالدين52686

71دنيا احمد عبدالباقى احمد بدر52687

104دنيا االباصيرى على حسن احمد بدر52688

130دنيا مصباح مصباح مصباح شلبى52689

78.5رانيا سالم نصار سالم نصارنصرالدين52690

65رجاء هالل احمد محمد احمد عبدهللا52691

49رحمه الباز رزق الباز عيسى52692

103.5روضه هانى على اليمانى على52693
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133.5زينب محمد ابراهيم كامل العرابى حمايل52694

19.5ساره سعد زغلول نصار احمد52695

78.5ساره على ابراهيم على قنديل52696

102ساره محمد الدسوقي كامل متولى غطاس52697

53شاديه شفيق حامد عبدالغنى عبدالدايم52698

133شرين سعد حسني على درغام52699

61.5شرين شفيق حامد عبدالغنى عبدالدايم52700

117.5شهد محمد عبدالحميد محمد على52701

122.5شيماء جابر ابراهيم ابراهيم على عامر52702

95.5شيماء كامل عبدالنبى غطاس52703

70شيماء وائل عبدالناصرمحمد محمد ابراهيم52704

30طجضة السادات عبيد عبدالجليل  حميدة52705

70عزيزه عزيز عبدالغنى عبدالغنى قنديل52706

38.5علياء الشحات احمد كامل المرسى52707

28.5فاطمه ابراهيم نصرالدين خلف هللا الصاوى52708

102.5فرحه عوض هللا العشرى السيد درويش52709

102لميس على حسن محمد عبدالخالق52710

121مايسه ابوالغيط سعد احمد حسن عمر52711

113.5مروه مصطفى عبدالحميد الحنفى ماضى52712

20.5مريم السيد عنتر احمد نصرالدين52713

27.5مريم جمعه عامر وفا بارومه52714

54.5مريم سمعى يونس احمد عبدهللا52715

47مريم محمد عطيه فرج شمس الدين52716

97.5ملك محمد احمد الموافى احمد52717

101.5ملك محمد احمد عبدالفتاح احمد52718

119منه هللا ابوالغيط سعد احمد حسن عمر52719

106.5منه هللا بهجات محمد بهجات عبدربه بهوت52720

118مياده حنفى عبدالقوى ابراهيم الصاوى52721

37مياده سعدهللا عبدالسالم حسين نصرالدين52722

128ميرنا محمد ضيف هللا المصرى جباره52723

66نجالء محمد فتحى عبدالعظيم52724

68.5نرمين الموافى احمد الموافى احمد52725

68.5نرمين سعيد محمد العرابى كامل52726

115نرمين على على قنديل52727

77نرمين محمد الدرينى العشرى السيد52728

69نريمان حسان حسنى حسانين عياد52729

123نها حمزه حمدى الطنطاوى السيد تركى52730

81.5نهال احمد محمد على سليمان52731
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105.5نهال نبيل راجح عبدالقادر الشوربجى52732

120نورهان رضا على اليمانى على رخا52733

104نورهان فكيه نزيه عباس احمد52734

82نورهان محمد رجب الهنداوى ابوالمعاطى52735

50.5نورهان محمد محمد محمد ابيل52736

111.5نورين وهدان عوض درغام المكاوى52737

39هاجر السيد عبدالحليم احمد بدر52738

67هاجر عبدالرؤف غازى محمد غازى نصرالدين52739

76هاجر مروان محمد المغازى شحاته52740

39هاله جمعه عامر وفا بارومه52741

113وداد عصام سالم المعصراوى خضير52742

90.5وسام رضا محمد على درويش52743

93.5والء احمد محمد احمد المكاوى52744

29.5والء محمد حافظ سعد الصاوى52745

112.5ابراهيم محمد عوض هللا عبدالحميد منصور52746

61احمد حمدى محمد احمد رضوان52747

58احمد عبدالرؤف محمد عبدالرؤف عميره52748

133احمد محمود عباس عبدالكريم عميره52749

71.5خالد ابراهيم مصطفي احمد52750

98.5زياد عصام محمود اسماعيل عميره52751

94.5عربى محمد عربى محمد52752

67على ابراهيم على محمد احمد52753

64.5علي محمد احمد محمد رضوان52754

102.5عمرو ابراهيم محمد ابراهيم عبدالقادر52755

59فارس محفوظ محمد مغازى52756

69.5فويله ابوالوفا حسن محمد فويله52757

55محمد رمضان محمد عبدالرؤف عميره52758

46محمد وجدي رمضان عبدالمقصود52759

72محمود حسن محمد فرج52760

66معتز عصام محمود اسماعيل ابراهيم عميره52761

118نور الدين سعد جمعه عبدالمنعم الرفاعى52762

66وائل ايهاب محمد عبدالجواد52763

100االء شاكر محمد محمد مرزوق52764

95تغريد اشرف محمد سعد زغلول السيسى52765

106.5حبيبه عصام محمود اسماعيل ابراهيم عميره52766

80زينب احمد حسن محمد فرج52767

93.5شهد هانى فهيم العربى احمد52768

45فاطمه محمد اسماعيل حسين اسماعيل52769
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126.5منه هللا محمد على اسماعيل ابراهيم عميره52770

77منى عالء مصطفي احمد52771

77نهى هانى على عبدالمنعم52772

122والء يسرى حافظ عبدالمحسن عميره52773

80ابوالكرام السيد ابوالكرام على52774

92.5ادهم راضى عبدالصادق السيد52775

78.5حازم فكيه على عبدالعال52776

93رضا فاروق مصطفى عبدالنبى رمضان52777

91سامح عبدالمطلب الرفاعى عبدالمطلب52778

74طارق عالم عبدالعليم الراجحى52779

71عبدالجواد ناجح يحى عبدالجواد52780

73عبدالصمد حسام عبدالصمد ابوالفتوح52781

66.5عبدالاله وليد عبدالصمد ابوالفتوح52782

86فارس اسامه عبدالعليم بدير52783

49.5فارس فراج بشرى عبدربه52784

93.5كريم يسرى محمد خضر52785

102محمد رضا محمد عبدالفتاح الجوهرى52786

103محمد عبدالجواد على عبدالجواد52787

99.5محمد فتحى السعيد عبدالجليل52788

123يوسف رفيق ممدوح مصطفى سيد احمد52789

57.5يوسف مسعد شندى ابراهيم52790

30سامح عالء ابوالفتوح الكيالنى52791

104.5عبدهللا ضياء العجمى السيد52792

68على احمد صالح عبدالنبي52793

121عمار محمد البسيونى البسيونى52794

68عمرو جمعة الشحات عبدهللا غزى52795

122كريم المنسي احمد السيد عطوة52796

116محمد ابراهيم عبدالمقصود سالم52797

71محمد حماده حمدى عبدهللا غزى52798

68.5محمد خالد ذكريا السيد52799

70.5محمد صبرى درغام المرشدى52800

54.5محمد عماد عبداللطيف محمد سيد احمد52801

72.5محمد فكري محمد البطاط52802

68محمود جبريل محرم  السيد الماوى52803

126محمود حمادة عبدالعليم يوسف عبدالحميد52804

66ابراهيم محمد علوان محمد52805

51.5احمد فتحي السيد عطيه السيد52806

77.5احمد محمد محمد سعد52807
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56.5اسامه ابراهيم جالل عبدالسالم ابراهيم52808

89.5السيد حماده السيد محمد52809

54السيد رمضان محمد السيد52810

87حمدى ربيع حمدى ابراهيم عطيه خليفه52811

83خالد رضا عباس احمد52812

76.5سعد محمد ابراهيم السيد سعيد52813

59.5سالمة محمد عبدالدايم سالمة52814

49.5كريم محمود وجيه احمد محمد صيام52815

105محمد ابراهيم علوان محمد52816

127.5محمد ابراهيم محسن سالمه عبدهللا52817

65محمد السيد العجمى الدوانسى52818

91.5محمد رزق عبدالعليم عبدالعليم محمد52819

93محمد سعد عبداللطيف متولى غطاس52820

52محمد هانى عبدالحكيم السعيد البنا52821

50محمود ياسر محمد ابراهيم52822

73يوسف عادل مسعد عبدالعليم52823

126احمد السيد حموده حسن52824

72.5اسالم فضل سالم عطوه52825

115.5توفيق حسن محمد توفيق52826

99رجب ياسر عبدالجليل محمد52827

74.5فتحى محمد عبدالجليل محمد52828

111.5مجدى محمد حامد محمد52829

85.5محمد السيد احمد عبدالحميد52830

114محمد فتحى عبدربه محمد52831

73محمد منصور صابر عبدالجليل52832

89ياسر الشحات عبدالباقى عبدهللا52833

115ابراهيم احمد ابراهيم احمد52834

95ابراهيم السيد مصطفي محمد52835

71ابراهيم راشد الدسوقي ابراهيم52836

52.5ابراهيم رمضان محمد السيد عيسى52837

52ابراهيم لولو ابراهيم يونس52838

62ابراهيم محمد علي ابراهيم52839

37احمد ابوالعز محمد سرحان52840

48احمد ابوالوفا عطاهللا ابوالوفا52841

61احمد اكرامي ابراهيم احمد السيد52842

48احمد جالل ابراهيم عبدالسالم52843

39.5احمد جميل عبدالستار سالمه52844

59.5احمد عبدالحليم احمد عبدالحليم52845
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100احمد عبدالرسول احمد عبدالرسول52846

120.5احمد عبدالوهاب فتوح حامد52847

125احمد علي محمود عبدالحميد52848

56احمد محمد عبدالحميد قشقوش52849

44.5احمد محمد عبدالخالق محمد52850

55احمد مسعد احمد العريان52851

46.5احمد مصطفى على مصطفى محمد52852

40احمد هاشم عبدالشافي ابراهيم52853

71احمد وائل حسن محمد فرج52854

77.5اسالم احمد يوسف عبدالقادر52855

61الحنفى السيد الحنفى الحنفى52856

89الخضري عالء الخضري احمد على52857

75.5السيد احمد احمد البهوتي52858

36السيد اسامه عبدالنعيم عبدالمحسن52859

50السيد حماده السيد محمد السيد52860

73.5السيد محمد عبدهللا عبدالغفار52861

61العجمي السيد العجمي عبدربه52862

44الكومي مسعد الكومي محمد موسى52863

62انور محمد انور علي محمد52864

41.5ايمن الهنداوي الهنداوي محمد52865

83بدر حامد ابوالوفا عبدالحميد جابر52866

107.5بدر رضا احمد طه52867

37بدوى حميده احمد محمد احمد52868

43.5بدير زعبله بدير عبدربه محمد52869

76.5بكر يوسف بكر حامد فرحان52870

105جالل محمود عبدالحي شلبي52871

44.5حسام ايمن جميل محمود52872

114حسام ايمن عقل احمد محمد52873

60.5حسام حسن السعودي حسن52874

54.5حسام محمد محمد محمود محمد52875

60حسني عالء حسني عبدالعليم52876

33.5حماده الدسوقي صقر احمد52877

18.5رضا كعميش نورالدين حسن52878

38.5رضا مجدي محمد محمد فرج52879

35.5رمزي الخطيب رمزي عطيه52880

64زياد محمد عبدالتواب محمد52881

93سالم امجد سالم السيد سالم52882

52.5سالمه ابراهيم الدسوقي ابراهيم52883
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87.5سمير ثابت سمير عثمان عثمان52884

0من فضلك ضع استمارة غياب52885

74طارق رمضان السيد عبدالقادر52886

59طاهر ابوزيد محمد ابوزيد52887

55.5طه محمد طه منصور52888

112عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن عبدالحميد52889

91عبدالرحمن السيد محمد عبدالرازق52890

36عبدالرحمن عدنان عبدالرحمن احمد52891

46عبدالرحمن كعميش نورالدين حسن52892

102.5عبدالرحمن محمد يونس محمد محمد52893

37عبدالعظيم فايز محمد عبدالعظيم52894

110.5عبدالغني عصام عبدالغني عطاهللا52895

24عبدهللا الشاذلي عبدالحميد عبدالقادر52896

94.5عبدهللا عبدالرحمن احمد محمد الديب52897

63.5عبدهلل عبدالباسط قطب سالم حسين52898

76.5علي السيد مصطفي عبدالقادر52899

58.5عماد بهلول ابراهيم حسن52900

45.5عمر عبدالجليل صالح الشافعي52901

53.5فارس محمد عبدالحافظ احمد52902

26.5فرحان سالم فرحان الشرنوبي52903

34كريم ابراهيم راغب ابراهيم52904

48كريم سامح عبدالحكيم الدسوقى52905

45كمال رضا كمال محمد عطاهلل52906

29محمد اسالم عبدالمعبود المتولي52907

40.5محمد الشافعي ابراهيم الدسوقي52908

99.5محمد ايهاب جوده محمد52909

36.5محمد جمعه نورالدين حسن52910

104.5محمد حسيب سالم القطب52911

108محمد رضا فتوح حامد52912

48محمد رفعت عبدهللا هالل52913

56محمد سعد السيد عبدالحلبم العيسوى52914

40محمد عادل محمد الشربيني52915

55.5محمد عبدالوكيل شوقي محمد52916

49محمد على طه على حسن52917

97محمد عمر محمود عبدالحميد52918

116محمد لطفي السيد بسطويسي52919

53.5محمد لطفي عطاهلل علي عزالدين52920

55محمد موسى السعيد مسلم52921
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64محمد نجاح محمد الفهمى52922

35.5محمد نزيه حمدي عبدالسالم شلبي52923

118.5محمود اسماعيل عبدالقادر محمد52924

22.5محمود سالم فرحان الشرنوبي احمد52925

95.5محمود محمد المنزالوي عطيه52926

54.5مصطفي سعد ادم رضوان52927

94.5مصطفي عبود مصطفي عبدالمطلب52928

54مصطفي محمد مصطفى عبدالمطلب52929

52.5مصطفي محمود الدسوقي ابراهيم52930

48.5مصطفى مسعد اسماعيل عثمان52931

72.5معتز عبدالمنعم محمد محمود محمد  القلشي52932

55منصور السيد ابوزيد صبره ابوزيد52933

24.5هادي احمد السيد محمد احمد52934

47هاني محمد عقل احمد52935

67يوسف فرج السيد فرج محمد الدينارى52936

108االء ندا عبدالمحسن عوض ندا52937

86اميره هشام سيداحمد اسماعيل52938

86.5انجى الشربينى السعيد الشربينى52939

130.5دنيا عبدالرازق المعداوى محمد سيد احمد52940

89زوات عبدالناصر صادق عبدالعال52941

86زينب حسين محمد على االطرش52942

125زينب عبداللطيف فؤاد عبداللطيف52943

94.5شهد احمد وفا احمد محمد  الشرقاوى52944

120شهد ربيع منصور الهنداوى52945

72.5صفاء ايمن على عبدالسالم شقفه52946

61.5عايدة ايمن علي عبدالسالم شقفه52947

66غادة سالمه محمد عبدالفتاح52948

86فاطمه مصباح محمد محمد52949

72.5منار فايز الصباحى على العرقى52950

94.5منى عاطف صادق عبدالعال محمد52951

100.5نادين نشاط عبدالرازق شحاته52952

54نهال السيد عبدالغني عبدالمعطى52953

79.5نهله رمضان عبدهللا حسن52954

79نورا احمد حلمى مسعد خليفة52955

88.5نورهان صالح عبدالمقصود بسيونى52956

94.5نورهان عوض مصطفي محمد  الشرقاوى52957

128نيره عبدالقادر ابراهيم عبدالقادرندا52958

96.5هبه فرحات على فرحان52959
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95ياسمين عصام عزت السعيد52960

108.5اسماء عبدالرؤف شوقى عبدالرؤف52961

87السيدة ابراهيم يحيي ابراهيم52962

87امال محمد محمد البسيونى52963

77امينه رباح السعيد عبدالواحد52964

61اية السيد ابراهيم بلتاجى جوده52965

37ايه مكرم شفيق محمد52966

41تيسير اسعد عوض عماره52967

80دعاء على السعيد عبدالجليل52968

79زاهيه مالك عطيه فرج جبران52969

88شروق حليم عبدالحميد مجاهد52970

91.5شهد عبدالمنعم يوسف عبدالمنعم يوسف52971

127فاطمه احمد احمد محمد الفقى52972

114فايزه فايز العطافي مجاهد الراجحى52973

121.5فضيله احمد رفعت محمد52974

64مريم منصور يحيى ابراهيم على52975

84.5ملك تامر شراره عبدالغفار مجاهد52976

91منه سعد السيد مصطفى52977

116.5منه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد52978

90.5منه ماجد مصطفى عطا هللا52979

84منى حمام احمد رمضان52980

114.5ندا مجدى مرعى عبدالجواد الدسوقى52981

43.5احالم هيثم محمد عبدالسالم52982

78.5امنيه ابراهيم عبدالعاطى عبدهللا52983

71.5ايمان بريك عبدالمعين بريك52984

77.5ايه عادل حلمى محمود52985

61دنيا عوض فريج ضافر52986

49شوق ربيع السيد محمد بهوت52987

60.5غاده رضا محمد محمد ادريس52988

84فاطمه اسامه غالب عطوه سعود52989

35فوزية محمد ابراهيم محمد52990

106.5ايمان رمضان عبدربه رمضان52991

93.5بسمة محسوب مرعى حسن52992

69.5حسناء يونس عبدالونيس يونس52993

74راندا عزت عبدهللا عبدالحافظ52994

95رانيا رضا عبدالفتاح حسن52995

82.5رقيه محمد حسن عبدالاله52996

90.5ريهام خالد المعداوى موسي52997
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79.5سحر اشرف فهمي عبدالفتاح52998

107سمر زين مرعى حسن52999

92شروق محمد الكحالوى كامل53000

39.5شرين حمادة عبدالعزيز عبدالسالم53001

64علياء وحيد الشناوى عبدالسالم53002

69غاده ايمن عبدالباقى عبدهللا53003

61فاطمة عيد صابر عبدالجليل53004

64ندا مجدى سعد حسن53005

92.5نهال عطيه فؤاد عطيه53006

89هاجر عابد عبدالرازاق عبداللطيف53007

120.5هبه غالى محمد عبدالجواد53008

122.5احالم احمد رضوان محمد53009

60.5اسماء حماده السيد عبدالجواد53010

113اسماء راشد عباس راشد53011

103اسماء قمر ابوالوفا عبدالحميد جابر53012

44االء مصطفى حسنين عبدالفتاح53013

65.5انجي السيد عطيه علي عبدالرحمن53014

33اية اوسامه السيد علي عيسى53015

66ايه حميدان حميده القصبي53016

37.5ايه وليد ابوزيد صبره ابوزيد53017

122.5بسملة احمد ابراهيم عبدالسالم53018

108.5بسمه سمير بليغ البسطويسي جابر53019

125.5تهاني علي خليل عبدالتواب53020

128ثريا كعميش الشين احمد53021

113.5حسناء ابراهيم معوض السيد53022

76.5حسناء السيد جمعه السيد جمعه53023

123.5حسناء مسعد محمد محمود53024

86.5دعاء علي احمد ابوالمكارم53025

70دعاء مداح العرابي شلبي53026

59.5دالل السعيد امين عبدالمطلب53027

57.5دنيا صبري منصور ابراهيم53028

42ديانا فتحي السيد عبدالجواد53029

83.5دينا ناصر علي عبدالحميد علي53030

59رحاب خالد فرج الشرنوبي احمد53031

102رسميه محمد عبدالعال عبدالمالك53032

107رشا عبدالحاكم عبداللطيف ابراهيم53033

67.5روميساء رضا صابر مجاهد53034

115.5روميساء يونس محمد يونس محمد53035
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129.5ريم حماده صقر احمد53036

98ساره عمر السيد علي عيسى53037

73.5سحر سبات حمدي عبدالسالم53038

127سعيده السيد عبدالعليم حسين53039

99.5سماح رضا سامي احمد البهوتى53040

42سماح صبرى حموده ابراهيم السبكى53041

123سماسم عطية رمزي عطية53042

86سهام شعبان السيد حسن53043

81سهير محمد عبدالعاطي عبدالقادر ابراهيم53044

78سهيله هراس عبدالعال عبدالمالك53045

78.5سياده رضا الشحات السيد53046

139.5شاهنده شتا يوسف عبدالقادر53047

131شهد اسماعيل ابوالوفا محمود عبدالحميد53048

116شهد عالء لطفي ابراهيم53049

99.5شهيناز رضا عيسي محمد53050

111صباح الدسوقي صقر احمد صقر53051

44.5صفاء عبدالعزيز ابوالمعاطى عبدالعزيز53052

26صفاء محمد علي ابراهيم قشقوش53053

77عايدة عهدي عقل البيومي53054

50عايده صالح عبدالستار سالمه رجب53055

125.5عايده ماهر السعودي حسن53056

126عبير السيد ابوالعنين السيد ابوالعنين53057

48عليه ياسر علي فرج حسن53058

39فاطمه عبدالكريم ماضي احمد53059

41فاطمه محمود العجمي عبدربه53060

40فوزيه محمد عبدهللا هالل53061

41.5ليلي حماده السيد عبدالجواد53062

77.5ليلي زغلول الخضري احمد محمد53063

106مريم الشربيني محمد عبدالقادر53064

73مريم العجمي سرحان محمد53065

74.5مريم العربي فكري الشرنوبي53066

119.5مريم رجب السيد السيد شادى53067

85.5مريم رضا مصطفى عبدالمنطلب53068

96مريم ضياء زكريا محمد بدوى53069

123.5مريم عابدين عابدين البيومي53070

71مريم محمد عبدهللا هالل53071

132.5مريم مروان محمود السيد53072

116مريم مسعد اسماعيل عثمان53073
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138مريم وحيد سالم راشد سالم53074

48ملك عبدالغني جالل عبدالغني عطاهللا53075

98.5منار عنتر حمدي محمد فرج53076

100.5منه السيد عبدالفتاح علي على53077

55.5مني وليد الهنداوي محمد53078

95مي فايد منصور العدلي53079

89ناديه السيد شعبان عبدالفتاح53080

62.5نانسي محمود العلواني البسطويسي53081

90.5ندى قنديل محمد عبدهللا53082

86.5نرمين رامي محمد عزالدين53083

132.5نسمه طلعت عيد عبدالنبي53084

88نورا ابراهيم السيد علي عيسى53085

87نورا قمر نورالدين حسن53086

82نورهان ايمان فتحي عبدالتواب53087

83.5هاجر عالء شلبي عبدالسالم53088

31هناء سالمه فكري الشرنوبي53089

85.5هناء محمد عبدالمتجلي حامد53090

70هناء محمد عوض خميس53091

67.5هند مسعد دهيم سالمه53092

111وداد سالمة السيد السيد علي53093

88.5ورده تامر عبدالعليم محمد عطاهللا53094

96ياسمين شاكر رشاد فؤاد عبدالحميد53095

136احمد اسماعيل احمد اسماعيل يسن53096

88احمد السادات محمد محمد السيد جالل53097

101احمد السعيد مختار محمد محمد طوبار53098

128.5احمد الشحات جابر حسين الفار53099

103.5احمد حسن حسن عرفات مهيا53100

112.5احمد حمدى فخرى على السماحى53101

116.5احمد طارق محمد حجازى دردره53102

110.5احمد عبدالنبي محمد مصطفي محمد53103

116.5احمد عطفي محمد حسين محمد الفار53104

107.5احمد غانم احمد محمد على شادى53105

111.5احمد فتحي حسن مصطفي محمد السبيعي53106

109.5احمد محمد جمعة محمد عبده عبدالمجيد53107

76احمد محمد لطفى محمد محمد مصطفى53108

102.5احمد ممدوح محمد عباس على الديبانى53109

79احمد منصور حسن محمد بيومى53110

135احمد هاني محمد ابوشادي53111
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120.5اسالم محمد حسن على حسن الديبانى53112

128اسماعيل عبدالعزيز محمد عبدالعزيز جامع53113

110السيد السيد السيد جمعه السبيعى53114

112.5السيد محمود ابراهيم محمد محمد شرقاوي53115

104امير محمد عرفه على القلفاط53116

109.5بدر محمد عباس حسن احمد53117

130بدر محمود محمد مصطفى قشالن53118

119جمال عصام صبرى جاب هلل الكفراوى53119

119.5حسام عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بقرة53120

98.5حسن فاروز فوزى على الديبانى53121

127.5حسن محمد البهلول اسماعيل القلفاط53122

111حسن محمد كامل حسن محمد القلفاط53123

87حلمى لطفى بدوى سالمه كنفاش53124

102خالد صبحى هالل عبدالرسول عيسى53125

124خالد طارق محمد حجازى دردره53126

103.5زياد حسنين محمد حسنين محمد53127

123زياد عبدهللا على على الديبانى53128

127صالح عبدهللا شحاته سعد حسين53129

131.5طلعت مصطفي عبدالفتاح عيسى ابراهيم53130

122.5عبدالرحمن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح المغربي53131

107.5عبدالرحمن محمد محمد حجازي عبدالنبي المغربي53132

133عبدالرحمن محمد مصطفي محمد دردره53133

135.5عبدهللا اسماعيل محمد محمد القلفاط53134

132.5عبدهللا باهر عبدالعزيزمحمد الفار53135

111عبدهللا شعبان عبدالمطلب عبدالنبى اسماعيل53136

127.5عبدهللا عالء محمد محمد ابراهيم مهيا53137

131عالء وفدى ابراهيم حسن ابراهيم53138

119علي حسام مسعد علي عبده خليفة53139

128.5علي نصر علي نصر النيل53140

130.5عمر ابراهيم عبده محمد عبدالمجيد53141

98عمر خميس محمد بهجات حسن ابوحسين53142

117عمر عاطف عبدالوكيل درويش مصطفى53143

136.5عمر محمد محمود محمود عمر53144

115.5عمر هانى اسعد زكى القلفاط53145

112عوض محمد حسن محمد شرشير53146

128.5فارس عبدالوهاب محمد الشحات بركات53147

99فوزي عبدالفتاح عبدالسميع ابوالفتوح رمضان53148

96.5مجدى محمد احمد احمد فضيل53149
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124.5محمد احمد حسن محمد عمر53150

100محمد اسعد صابر محمد سعد53151

89محمد اسماعيل الشرنوبى عبدالمنعم جلو53152

106.5محمد المفتى حسن ابراهيم النيل53153

99.5محمد ايهاب ادريس عبدالمقصود الشربينى53154

118محمد بديع محمد عبدالمقصود على شكشوك53155

103محمد بشير على حسن احمد السبيعى53156

110محمد رافت محمد اسماعيل قدره53157

94.5محمد رمضان محمد شعبان ابوزر53158

112.5محمد سعد السعودى كامل السيد عيسى53159

131محمد صالح ابراهيم ابواالسعاد53160

135محمد عبدالحي احمد احمد درغام53161

106محمد عصام جابر علوى53162

129.5محمد عالء علي محمد علي العشماوي53163

132.5محمد علي محمد حسن احمد53164

106محمد عوض حسن محمد شرشير53165

116محمد فؤاد علي على محمد ابوشنب53166

108.5محمد فؤاد فهمي درويش الخواجه53167

97محمد فوزى الصاوى على ابوشنب53168

95.5محمد لقمان محمد محمد مهيا53169

117محمد محمد علي على ابوشنب53170

112.5محمد محمد فوزى محمد الحمادى53171

133.5محمد مسعد حسني يوسف شرشير53172

127.5محمود حامد عبدالواحد محمد محمد مدكور53173

117.5محمود رجب كامل محروس شرابى53174

122محمود محمد محمد علي محمد الفار53175

129معاذ محمد رجب السيد عطيه53176

107.5ممدوح عباس ممدوح فتح هللا عيسى53177

74نادر السيد جمعة عبدالقادر القلفاط53178

101.5ياسر اسعد يوسف السعيد يوسف53179

98ياسين حجازى مصطفى درويش حب هللا53180

126يوسف احمد مختار محمد عبدالقادر القلفاط53181

97يوسف حامد مصطفى حسن شرقاوى53182

78.5يوسف صابر علي يوسف صابر53183

95.5يوسف طاهر عوض عبدالفتاح الفار53184

78يوسف وليد ذكرى فرحات العمرى53185

115ابتسام انيس نصر ابراهيم الخضرجي53186

121احالم عطفي عوض السيد علي عيسي53187
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108اسراء احمد السيد احمد بيومى53188

126.5اسراء على محمد شرشير شرشير53189

137.5اسماء عنتر عبدالحميد كامل الخواجه53190

107اسماء مديح محمد محمد جالل53191

133.5السيدة السيد حسن كامل العزبى53192

98امانى جمعة الشحات على حسن53193

94.5امل صبري معوض كامل قنديل53194

136.5امل محمد جمعة منصور الديباني53195

123اميرة محمد ابوحامد محمد فريحي53196

137.5اميرة محمد سميح محمد اسماعيل عمارة53197

121.5اميره عالء صالح حسان الخضرجى53198

98اميره نصر ابراهيم  احمد عويضه53199

100.5اهداء فرحات فرحات محمد المغربى53200

130اية عبدالستار عزائم محمد عبدالمجيد53201

125.5ايمان السعيد احمد بسيوني شمس53202

131ايمان ايمن محمد احمد شرابى53203

107ايمان جالل عبدالعليم محمد قدره53204

138.5ايمان حمدى شعبان عبدالعزيز شعبان53205

131.5ايمان رمضان محمد عبدالفتاح قدرة53206

130ايمان عبدالحليم عبدالحليم طلبه الفار53207

71.5ايمان عصام حمدي حسن شرابي53208

83.5ايمان منصور محمد جمعة عمارة مسعود53209

122ثريا محمد فؤاد درويش الخواجه53210

109جهاد حسن على حسن رخا53211

98حنان صبري رجب عبدالجليل دريس53212

133.5حنان عالء عبدالفتاح على الديباني53213

89.5حنان محمد محمد على قدرة53214

84.5دعاء حمدان محمد جمعة عمارة53215

78.5دينا اشرف يوسف الصاوي احمد الحمراوي53216

82دينا راضى السيد احمد احمد عمر53217

68رانيا محمود عبدالفتاح عيسى ابراهيم53218

102.5رقية عوض حسن حسن علي الديباني53219

127روان بشير علي حسن احمد53220

95روان صابر سعد عطية دردرة53221

105ريم عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح ابراهيم53222

97ريهام حسن محمد حسن محمد عمر53223

104.5ريهام عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح ابراهيم53224

94.5ريهام محمد محمد محمد على شادى53225
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105.5ساره خالد محمد احمد بقره53226

116سحر احمد محفوظ احمد درغام عبدالمجيد53227

130.5شروق محمود احمد احمد درغام53228

133شهد احمد السعيد اسماعيل قدره53229

91.5شهد اسعد ابوزيد عبدالحميد يوسف كمون53230

116.5شهد السعيد علي نور الفار53231

106شهد السيد امام عزيز الديباني53232

95شهد كامل حسن محمد حسن مهيا53233

138شهد محمد جبر غريب علي السماحي53234

139.5شهد محمد فاضل حسن علي الديباني53235

119شهد محمد محمد عبدالعزيز على المزين53236

119.5شيماء حسين ابراهيم محمد عبدالتواب صابر53237

95.5شيماء خالد لطفى شحاته ابوالندر53238

115شيماء محمد محمد حافظ على عيسى53239

138.5شيماء محمد محمد محمد غازي الخواجه53240

119.5صابرين مجدى فرحات محمد مصطفى المغربى53241

108.5صابرين محمد محمود حسن عيسى53242

63عائشة صبحى احمد احمد عطية صغير53243

133عبير عبدالفتاح عبدربه عبدالفتاح حب هللا53244

86.5عبير منصور مصطفي ابراهيم ابواسماعيل53245

128.5فاطمة الزهراء السيد السعيد محمد شمس53246

110فاطمة غانم محمد درويش درويش قشالن53247

110فاطمه حسن حسن على مهيا53248

90لمياء عبدهللا عبدالجليل الديبانى53249

93.5ليلى محمد وصفى موسى غالى53250

114.5مروة صابر محمد عرفات مهيا53251

82مريم احمد السعيد احمد الفار53252

68.5مريم السيد محمد محمد ياسين53253

105.5مريم عبدالفتاح حسن على حسن الديبانى53254

120.5مريم محفوظ احمد احمد درغام53255

138ملك ايوب احمد ايوب حماده53256

84منال محمد عبدالمقصود حجازى المغربي53257

86منال محمد عطيه عطيه مرسى عطيه53258

92منة ابراهيم فوزي علي حسن الديباني53259

121منه محروس محمد ابوحسين53260

99.5منى على على محمد ابوعمر53261

124.5مي سمير محمد الشحات بركات53262

91.5نادية السيد ابراهيم محمد محمد شرقاوى53263
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136.5نادين مجدي عبدالباقي مسعد عامر53264

71نجاه مصطفى عربى عبدالحميد الحمراوى53265

115ندا جمعه محمد محمد الخواجه53266

99.5ندا محمد الخشوعي عبدالقادر ابراهيم53267

112.5نورا عاطف عبدالجليل عبدالشافى الديبانى53268

95.5نورا محمد فؤاد حسن محمد عمر53269

136.5نورهان ايمن السيد محمد السيد بيومي53270

126.5نورهان خيرى محمود السيد عبدالفتاح عبيد53271

125نورهان وفا حسن علي حسن الديباني53272

128.5نيرمين صالح شحاته سعد حسين الفار53273

137.5هاجر سعد سليمان محمد خليل العمرى53274

90هالة هانى كامل اسماعيل احمد عيسى53275

135هبه هللا فرج شحاته احمد عيسى53276

92هبه حمام السيد احمد قشالن53277

102.5هدير رجب شحاته صابر احمد صابر53278

87.5وفاء السيد جمعة عبدالسالم حسن حب هللا53279

117وفاء انيس نصر ابراهيم الخضرجي53280

94وفاء عبوده عبدالفتاح عبدالفتاح المغربى53281

134ياسمين حسن ابراهيم حسن شرابي53282

92ياسمين يحي شحاته علي اسماعيل الغرباوي53283

74احمد عادل بدران احمد بدران53284

68.5احمد فتحي فرج سالمه احمد عيسي53285

63احمد فضلون حسن حسن شرشير53286

100احمد مجدى وفا فاضل وفا شرشير53287

46.5احمد محمد درويش درويش قشالن53288

49احمد محمد عادل محمد غازي53289

87احمد محمد عبدالقادر علي القلفاط53290

53.5احمد محمد عبدالموجود محمد العشماوى53291

48احمد محمد محمد مرسى حب هللا53292

90.5احمد ممدوح علي محمد احمد عمر53293

42السيد مسامح احمد مصطفى عيسى53294

106امين محمد عبدالحليم حسن صالح53295

124.5ايمن حمدي السيد محمد السيد بيومي53296

109جمعه جمعه شعبان رمضان ابوزر53297

62.5حجازى فرج حمادى حمادى مجاهد53298

78.5حمزه محمد ابراهيم محمد عطا53299

83خالد صابر مختار العبدشرشير53300

89.5صالح فتح هللا فتح هللا فتح هللا حسن صالح53301
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98عادل خيرى محمد احمد حسب النبى53302

76.5عبدالرحمن اسعد حسن عبدالسالم حسن53303

113.5عبدالغنى محمد الشحات عبدالغنى القلفاط53304

97عبدالفتاح عبدالفتاح محمدمحمد العمروسى عماره53305

69عبدهللا مسعود السعيد محمد عامر53306

89عبدالمنعم ايمن محمد محمد عيسى53307

84عطيه محمد الحسينى السيد مهيا53308

104.5عالء عبدالجواد محمدعبدالجواد محمدشمس53309

47عمار عرفه محمد مرسي  محمد حب هللا53310

93.5عمار ياسر محمد محمد رزق53311

105عمر عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز الغرباوى53312

111.5عمرو احمد محمد محمد حب هللا53313

104.5عمرو محمد السعيد محمد محمد شمس53314

70فارس ربيع محمدجاب هللا العراقي53315

76.5فارس مصطفي محمد عبدالمقصود درويش53316

59.5فريد عبدالمنعم السيد محمد على عيسى53317

52محمد اسعد سالم البحر على عبده خليفه53318

80محمد حامد محمد محمد عامر53319

82محمد حسن عبدالعاطي علي السبيعي53320

79.5محمد حسن فوزي كامل السيد قنديل53321

85.5محمد سمير محمد على سعد خليل53322

97.5محمد صابر توفيق محمد بيومي53323

122محمد عاطف احمد احمد احمد عويضه53324

88محمد عاطف صابر صبره مهيا53325

112محمد فتحي هالل عبدالقادر احمد53326

78محمد محمد مصطفي مصطفي شرقاوي53327

85.5محمد مسعد محمد محمد العمروسي عماره53328

90.5محمد هشام محمد هاشم بيومي53329

91محمود السيد ابراهيم علي محمد فضيل53330

86محمود محمدالسعيد عبدالحميد يوسف كمون53331

76مدحت عبدالمنعم محمد عبدالباقى عامر53332

55.5مصطفى السعيد عمر علي الجزايرلى53333

77ممدوح زكريا محمد محمد محمد عز العرب53334

86.5نور الدين محمود صادق السعيد شرشير53335

99هانى محمود شاكر علي العشماوى53336

84وديع عبدالفتاح فرج محمد محمد حسن53337

86.5يحى صابر محمد عبدالعزيز على المزين53338

100.5يحيى محمد محمد محمد محمد القلفاط53339
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91يوسف خميس عبدالفتاح محمد احمد قشالن53340

89.5يوسف محمد عاطف محمد غازي الخواجه53341

120احسان رشاد محمد محمد القلفاط53342

104.5اسراء اسعد مسعد حسن على الديباني53343

70اسراء حجازي جابر حسين الفار53344

100اسماء عبدالمنعم نبيه فتح هللا مصطفى53345

115االء حسن شحاته حسن خزامه53346

116.5االء حسنى حسنين محمد الحسانين53347

85امنيه رجب احمد ابراهيم الخضرجى53348

64.5انجى محمد عبدالقادر محمد عبدهللا53349

73.5اهداء عادل عاطف محمد غازي الخواجه53350

133جهاد توفيق متولى توفيق متولى53351

66حنان حامد طلعت محمد مصطفى العزبى53352

86دينا اسعد عبدالفتاح ابراهيم محمد مطر53353

87دينا صبحى البواب عبدالفتاح حب هللا53354

105دينا مصطفى ابراهيم محمد مطر53355

82.5رحمه رجب محمد كامل احمد العشرى53356

96ساره عصام رمضان محمد على53357

101سماح انور عباس حسن احمد53358

85.5شيماء خضر عبدالمنعم الخواجه53359

125.5صفاء رمضان على محمد عماره53360

129ضحى فهمى ونيس الغريب الخضرجى53361

87عزة عبدهللا محمد محمد السيد قنديل53362

98فاطمه على على العشماوى53363

82فاطمه محمد حسنى محمد مندور53364

125.5قمر عبدالمنعم محمد ابراهيم عيسى53365

112منار سميح حسن يوسف مصطفي شرشير53366

134.5منال منتصر السيد عبدالجواد شمس53367

120.5منة هللا محمد سيد محمد53368

82.5منه اسعد محمد حسن ابراهيم شرشير53369

87مني عربي حسني يوسف شرشير53370

85منى مسعد محمد اسماعيل عطا53371

88.5مها زكريا محمد محمد محمد عز العرب53372

91.5مياده رجب رجب حسن النيل53373

81.5ندا بهجات احمد احمد السيد قشالن53374

90نرمين مصطفى صبرى مصطفى الخواجه53375

85هبه محمد عبدالقادر محمد عبدهللا53376

105هدى امين ابوزيد عبدالالة مصطفى53377
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92.5هدير عادل عاطف محمد غازي الخواجه53378

98.5ورده حسن محمد محمد القلفاط53379

92.5والء وليد عبدالحميد سعد مصطفي53380

103.5ياسمين جمعه ابوالمعاطى محمد ابراهيم53381

95.5ابراهيم مجدى عبدالوهاب علي عبدالرحمن53382

136ابراهيم محمد محمد حامد محمد الحمراوى53383

132ابراهيم محمود محمد عبدة عبدة53384

110.5احمد اسعد محمد محمد القلفاط53385

82احمد خطاب احمد محمد شرابى53386

113.5احمد محمد محمد محمود البيطانى53387

116احمد نجم سعد عبدالعزيز نجم53388

105.5احمد وحيد محمد السيد الجزايرلى53389

91اشرف سراج الدين عيسى على عيسى53390

80.5اكرم محمد احمد احمد قبالى53391

71.5ايمن عزت عطيه محمد عطيه بنوان53392

86ايهاب محمد محمد على ابوشنب53393

114.5باسم رجب محمد عبدالجواد غراب53394

107جبريل احمد احمد محمد شاهين53395

119حسن صابر محمد موسى ابراهيم53396

69.5حمدى نصر رجب محمد حسين53397

103.5خالد السيد ابراهيم على السيد53398

70ربيع سمير عطيه محمد بنوان53399

65صبرى محمد مختار ابوالسعود عطية53400

85طارق جمال السيد السيد السهيلى53401

68عبدالرحمن على السعيد مرزه53402

98عبدالسالم ابراهيم محمد كامل الجزايرلى53403

100.5عبدالشكور اسماعيل احمد احمد صابر53404

137عبدهللا عبوده غانم محمد حسنين53405

121عبدالوهاب محمد محمود رمضان عبدالرحمن53406

65.5عصام حماده فؤاد عبدربه عيسى53407

136عصام عماد الدين غانم غانم محمد دياب53408

83.5على ربيع على مصطفى زهران53409

135.5على سالمه سيد احمد سالمه ابوصالح53410

94على طه على عطيه الرويعى53411

78.5علي محمد ابوالمعاطي على البيطاني53412

89.5عماد رجب السيد شعبان السيد السهيلي53413

120مبروك عصام مبروك عرفه ابراهيم النيل53414

103.5مجدى عادل محمد جابر حسن53415
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134محمد احمد على عبدربه محمد ابوشنب53416

121.5محمد احمد محمد بسيونى محمد مرشدي النيل53417

133.5محمد اسامه رجب عثمان عثمان الشوربجى53418

118.5محمد اسماعيل اسماعيل احمد اسماعيل بقره53419

120.5محمد السيد السيد ابراهيم مغيره53420

117محمد السيد محمد السيد محمد53421

109.5محمد السيد محمد محمد الشرنوبى53422

120محمد انور مختار احمد الجزايرلى53423

92محمد جاب هللا عبدالمنعم عبدربه عتمان53424

136.5محمد حسن ابراهيم محمد الحمراوى53425

62.5محمد حسن عبدالحليم عبدالرازق القصبى53426

85.5محمد حمدى محمد محمد شاهين53427

93محمد خميس حجازى احمد محمد زهران53428

102.5محمد خميس عبوده احمد شحاته عطيه53429

62محمد راضى محمد محمد قدره53430

107.5محمد سعيد محمد عتمان الشوربجى53431

65.5محمد عادل حسن احمد محمد53432

115.5محمد عادل عبدالعاطى محمد عطيه53433

98.5محمد عادل محمد ابراهيم محمد53434

71محمد عبدة على الصاوى القلفاط53435

135محمد على حامد محمد الحمراوى53436

128.5محمد عيد حامد جاب هللا سعد شرابى53437

93محمد كمال شاكر عبدالسالم القلفاط53438

86محمد محمد درغام مصطفى احمد53439

132محمود ابراهيم احمد زكى بحور53440

131محمود ابراهيم امين ابراهيم حسين53441

112.5محمود عصام مسعد ابراهيم شرابى53442

60.5محمود كبارة على شطا البيطانى53443

119.5محمود ماهر عبدالحليم عبدالرازق القصبى53444

109محمود محمد على محمد بقره53445

114محمود محمد محمد عبدالوهاب بقره53446

115مصطفى اسعد شعيب ابراهيم شعيب غانم53447

82نادر عبدالسالم شاكر عبدالسالم القلفاط53448

72هانى احمد السيد احمد شرابى53449

96.5هانى مدحت جاب هللا محمد القلفاط53450

58يوسف محمد حمام حسن كمون53451

75.5ابتسام ابوالكرام محمد علي النحوى53452

78.5اسراء ضاحى وفا عبداللطيف شرشير53453
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57اسراء عرفات سعد احمد صابر53454

75.5اسراء محمد بهجات محمد بيومى غالي53455

109.5اسراء ياسر حسن محمد محمد البدوى53456

92اسالم حمدى على حسن اليمنى53457

93.5اسماء سمسم سعد عبدالنبى محمد حسب النبي53458

107اسماء محمد جابر عبدالحليم شاهين53459

97اسماء محمد مرسى عطيه عطيه53460

109اسماء مسعد اسماعيل احمد بقره53461

90.5االء مجدي مبروك محمد جمعة درويش53462

90.5امانى محمد حمدى ابوالفتوح محمد53463

107.5اميره على على احمد القله53464

103اميره محمد عبدالرحيم محمد حسب النبى53465

92.5اهداء مسعد بيومى مسعد غالى53466

120.5ايمان التابعى حافظ عبدالسالم عتمان53467

108ايمان ربيع مختار عبدالعزيز بكرى53468

108.5ايمان زين العابدين السيد عبدالعزيز حسين53469

78ايمان عبدالمقصود خطاب بنوان53470

122.5ايمان عصام محمد محمد شاهين53471

123.5ايه اشرف محمد مصطفى ابورجل53472

116ايه رجب على محمد زهران53473

83.5ايه محمد امين محمد حسين53474

79ايه محمد صالح الشحات الجزايرلى53475

114جهاد رمضان محمود رمضان شمس53476

112.5حسناء عبدربه عبداللطيف بقرة53477

71.5حسناء عبيدى جاب هللا ابراهيم عبيدى53478

74داليا السيد عطيه عطيه53479

71داليا حسين حلمى عبدالعزيز بكرى53480

104.5داليا سامى حسين محمد صابر53481

122.5داليا محمد محمد على السيد شرابى53482

114دعاء حسني علي محمد  عيسي53483

91.5دنيا خميس صبحى محمد غالى53484

103.5دينا سامى حسين محمد صابر53485

58.5دينا عصام نوسه محمد محمد بكرى53486

98.5دينا مسعد حلمى مرسى مهنا53487

80رباب حماده خطاب عبدالمقصود بنوان53488

60رحاب اكرامى عبودة علي عثمان53489

85رشا حسن حسين محمد شاهين53490

72.5رضا سامى رجب السيد حسب النبى53491
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121.5ريم رمضان نبيه عبدالحميد يوسف كمون53492

32.5ريهام يوسف عيسى عيسى كمون53493

114.5زينا ابوالقاسم عبدالرحمن عبداللطيف بقره53494

122.5زينب السيد حسن ابراهيم علي زهران53495

100زينب على محمد مصطفى حاموله53496

105.5ساره فتحى عبدربه محمود حسين53497

94.5ساره فكرى شوقى حلمى مهنا53498

79سعاد عبدالباسط كامل فرحات حسن53499

102سعاد ونيس السيد محمد الحمراوى53500

93.5سميه نور عبدالمطلب عبدالمطلب صابر53501

83سهام عيد حسن على قشقوش53502

112شاهنده صابر محمد محمد سعيد53503

114شهد حجازى محمد حجازى دردره53504

123شيماء احمد عبدهللا محمد الجزايرلى53505

97شيماء محمد ناصر عبدالفتاح محمد عبيدى53506

118شيماء ياسر على العبدعبدالسالم عماره53507

120.5صابرين محمود محمود ابراهيم عبدالمجيد غالى53508

105.5عبير رجب محمود ابراهيم الجمال53509

79عبير على عبدالنعيم عبدالعليم شرشير53510

65.5عزه مجدى محمد الرفاعى محمد حب هللا53511

86علياء امين محمد على لويزو53512

99.5فاطمه على على السعيد عبدالسالم اسماعيل53513

105فرحه احمد السيد احمد شرابى53514

121لبنى عبدالرحيم محمد محمد حسب النبى53515

90مريم السيد اسماعيل اسماعيل عطيه53516

125.5مريم خميس الشبل على رخا53517

109.5مريم ربيع محمد شعبان شادى53518

127مريم عطيه عبدالفتاح محمد عبيدى53519

80مريم محمد فرحات كامل محمد53520

117.5مريم مديح محمد فتح هللا عيسى53521

77منار فؤاد محمد كامل الجزايرلى53522

124منه هللا عبدالجليل محمد نصر علي النيل53523

130.5منه هللا عويس فوزى ابواليزيد غالى53524

101منه عرفه جمعه عبدالصمد غالى53525

80.5منى عبدالمؤمن عبدالعاطى عبدالمؤمن قدرة53526

106نعمه على على عباس البيطانى53527

72نعمه محمود محمود احمد صابر53528

88نورا محمود ابراهيم اسماعيل شرابى53529
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97.5نورهان احمد محمد حسين بكرى53530

124.5نورهان خالد احمد عبدالفتاح عبيدى53531

113نورهان عادل عطيه على بنوان عطيه53532

135.5نورهان محمد محمود محمود عبدالرحمن53533

88.5هاجر احمد شحاته عبده ابوعمر53534

105.5هبه السيد على علي العشماوى53535

130.5هدير محمد عبدالمنعم عبدربه عثمان53536

90.5هدير مختار حجازى خضر زعيتر53537

124هند النيل كمال على النيل53538

106.5هند ايمن محمد عبدالفتاح الشامى53539

85.5هيام هانى كمال مرسى مهنا53540

57.5ورده سعد محمد محمد عماره53541

66.5ورده شعبان حجازى شعبان عبدالنبي عيسى53542

71وفاء حمدى محمد درغام مصطفى53543

84.5والء عيد قمر ابراهيم الدخاخنى53544

105.5والء يوسف عيسى عيسى كمون53545

99.5ياسمين احمد محمد خضر درويش53546

82.5ياسمين العبدحجازى ابراهيم غالى53547

66ياسمين محمود على محمد زهران53548

82.5يسرا عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف بقره53549

46.5ابراهيم السيد على ابراهيم كمون53550

66ابراهيم رمضان زكريا حسن مرزه53551

56ابراهيم عبوده على احمد مرزه53552

90.5ابراهيم محمد امين ابراهيم محمد حسين53553

102.5ابراهيم محمد عبدالمنعم عيسي ابوعمر53554

78.5احمد اشرف حسين اسماعيل الحمادى53555

76احمد السيد شعبان علي محمد53556

120.5احمد السيد محمد المهدي محمد يس53557

90احمد درغام محمد احمد بنوان53558

121.5احمد صالح انور احمد المهدى53559

86احمد عاطف محمد محمود محمد غالى53560

113.5احمد عبدالحميد مسعد على ابراهيم كمون53561

55احمد عبدالسالم محمد احمد الجمال53562

64احمد عبدالمنعم السيد مصطفي صابر53563

59.5احمد عثمان عبدالواحد حسن السماحي53564

111احمد محمد احمد حسبو الحمراوى53565

75احمد محمد مختار احمد النيل53566

108احمد وليد علي مصطفى ابورجل53567
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108ادم محمد السعيد شعبان شادى53568

93اسامه احمد محمد على القهوجى53569

79اسالم ابوالفتوح حسن مرسي مهنا53570

73اشرف صابر ابراهيم خليل البدوي53571

129السيد اشرف رمضان محمد على بكرى53572

87.5السيد محمد السيد احمد غالى53573

125.5ايمن عبدالغني محمد ابواليزيد حسانين53574

80ايمن محمد محمد محمد الشرنوبى53575

139.5باهى على باهى حسن رخا53576

119.5بدر ماهر حسنى كيالنى الجزايرلى53577

127.5بهاء كرم على حسن رخا53578

65جوده فكرى الشحات على شرشير53579

132حازم محروس بسيونى محمد حسن شادى53580

93.5حسام محمود ابراهيم ابراهيم عكر53581

82حسن الشحات ونيس نور الدين53582

105حسن عادل حسن عبدالمقصود القلفاط53583

100.5حسن عصام حسن عبدالمطلب شرابى53584

89حسن محمد محمد حميدو شرابي53585

62حسن محمد موسي ابراهيم السيد53586

44.5حمدى محمد فؤاد محمد بكرى53587

83.5خالد عبدربه محمد محمد بكرى53588

83.5خالد محمد عبدالقادر سعد عبدالقادر53589

102.5خميس كريم خميس شحاته خليفة53590

30.5رامى سالمه محمد عبدالعزيز محمد بكرى53591

66.5رجب محمد محمد رجب شرابى53592

80رزق جمعه مسعد فرحات اليمنى53593

83سامح سمير عبدالعزيز عبداللطيف الدمراوى53594

57.5سلطان لطفى عبدالعزيز كامل نيل النيل53595

133.5سيف الدين ابراهيم احمد احمد عثمان53596

69.5شريف فرج رجب حجازي النيل53597

86طارق بديع صالح عبدالقادر حسن القلفاط53598

79.5طارق ربيع حجازى حجازي ابراهيم غالى53599

72.5عادل عبده على عبدالرحمن النيل53600

134.5عادل محمد عبدالمطلب اسماعيل محمد شرابي53601

136.5عبدالرحمن اسماعيل كامل ابراهيم يسن53602

85.5عبدالرحمن ربيع على موس البيطانى53603

94عبدالرحمن فاضل العجمى حجازى مصطفى53604

130.5عبدالرحمن محمد محمد عبده اسماعيل شرابى53605
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108.5عبدالفتاح مكي عبدالمنعم رمضان خليل البدوي53606

98عبدهللا احمد عبدهللا جمعه حسين53607

91عبدهللا حسنين حسن عبدالفتاح البدوي53608

119عبدهللا خميس على خميس ابواسماعيل53609

97عبدهللا فرج احمد محمد حسين53610

98عز الدين محمد عزمى عرفات الجمال53611

87عصام محمد محمد حسن شرابي53612

135.5عصام مصطفى جمعه عبدالرحمن الجمال53613

116عالء سمير عبدالحى سالمه عيسى53614

95عالء علي مصطفي حسن حسين53615

96.5على حسن محمد السيد مرزة53616

81.5على عبدهللا عبدالعليم محمد شرشير53617

80.5على على رضوان عبدربه غالى53618

123.5على فتحى ابوالمعاطى محمد محمد الجزايرلى53619

113على محمد ابراهيم على سعيد53620

131.5على محمد رفعت احمد عبيه53621

113على محمد عبدالنبى على شمس53622

119.5على محمد محفوظ محمد السماحى53623

123عمر السيد عبدالرؤف ابراهيم كمون53624

109عمر انور مختار عبدالرحمن عبدالرحمن53625

103عمرو احمد الشحات احمد حسن53626

88عمرو مسلم انور موسى غالى53627

107عمرو نبيه عبدالجليل بسيوني محسن53628

80كارم ابراهيم زين العابدين محمد صابر53629

92كامل مروان على موسى غالى53630

85.5كريم احمد ابراهيم احمد عثمان53631

49.5كريم احمد محمد على القهوجى53632

103كريم الدسوقى عبدالعزيز سالمه الجزايرلى53633

64.5كريم مبروك محمد محمد عبدالحميد بركات53634

118كريم محمد ابوالسعود عمر بكرى53635

92.5كيالني عبدهللا السيد كيالني الجزايرلي53636

108.5لطفى حسن لطفي حسن النيل53637

87مؤمن اسماعيل مامؤن اسماعيل53638

104.5مجدى ابراهيم احمد اسماعيل يس53639

78.5مجدي حمادة محمد عبدالمطلب عمارة53640

81مجدى فتحى محمد الرفاعى حب هللا53641

108.5محمد احمد زغلول احمد يس53642

125.5محمد احمد محمد كامل احمد عبيه53643
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69.5محمد اشرف على على سعيد53644

54محمد الزين زكريا علي عيسي عبيدى53645

28.5محمد السيد ابراهيم على زهران53646

102محمد بحريه محمد شعبان مرزه53647

85محمد جوده السيد عبدالباقى عاشور53648

96محمد حسن ابراهيم اسماعيل السماحي53649

75.5محمد حسن ربيع غانم حسين53650

63محمد حسن عبدالمنعم عسى ابوعمر53651

130.5محمد خشوعى عبدالرجال عبدالباسط مرزه53652

69محمد خيري احمد عبداللطيف ابوسالم53653

118.5محمد رجب محمد الحبشى ابراهيم زهران53654

97محمد رمضان ابراهيم محمد يسن53655

122محمد زين العابدين احمد محمد عطية عبيدى53656

84.5محمد سالم عبدربه عبدالنبى كمون53657

90.5محمد صبحى احسان حجازى على53658

84.5محمد طلعت محمد عبدالنبي عثمان53659

67.5محمد عادل احمد ابراهيم53660

108.5محمد علي محمد علي السهيلي53661

116.5محمد غريب محمدابوالنجاة غالى53662

103محمد فرج محمد محمد ابواسماعيل53663

121.5محمد فريد محمود فريد ايوب53664

114محمد فطيم على الزغبى شرابى53665

124محمد مجدى رجب حسن اليمنى53666

126.5محمد مجدى عبدالجليل عبدالجليل الدكرورى53667

139.5محمد محمد محمد محمد غالى53668

121.5محمد مطاوع شحتينو السيد مصطفى الكفراوى53669

49محمد نبيل محمد محمد شاهين53670

92.5محمد ياسر على العبدعطية53671

99محمود اسعد عبدالنبى على السيد حماده53672

101محمود السيد متولى محمود حسين53673

139.5محمود خميس احمد احمد حسن لويزو53674

112.5محمود شعبان محمد محمود محمد غالى53675

110محمود عبدالناصر احمد مصطفي شرابي53676

106.5محمود عيسي احمد عيسي عيسي53677

119.5محمود لطفى وجيه محمود الجزايرلى53678

80محمود محمد اسماعيل الخيشة الشحات لويزو53679

67مختار عطفى مختار محمد بركات53680

82مختار وحيد محمد محمد ابراهيم الحاج احمد53681
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75مصطفي اشرف مصطفي عبدالنبي مرزة53682

61منصور ابراهيم محمد احمد عطية بنوان53683

74منير حمدى فاضل نصر محمد53684

75.5نادر ابراهيم على ابراهيم كمون53685

132.5نادر محمد محمد احمد بقره53686

112.5ناصر غانم محمود محمد محمود شرابى53687

117هاشم زوزو محمد اسماعيل لويزو53688

62.5هشام ناصر محمد غانم عبدالقادرايوب53689

108.5وليد عطية على عبدالخالق المكاوى53690

84.5وليد علي حسن حجازي شرابي53691

68يسرى يحى عبدالحفيظ عبدهللا محمد53692

123يوسف السعيد احمد محمد شريف53693

126.5يوسف حجازى محمد احمد بركات53694

121.5يوسف مجدي عبدالرازق محمد القصبي53695

104يوسف محمد اصالنى عبده مرزوق53696

114.5يوسف محمد عباده محمد السماحى53697

111.5يوسف محمود محمد ابراهيم النيل53698

108.5يوسف وليد السيد السيد محمد53699

139.5اروى عمرو موسى غالى53700

95.5اسراء لطفى خميس محمد قاروصه53701

106.5اسماء السيد محمد عثمان على53702

102اسماء خميس محمد عبدالغني لويزو53703

81اسماء كامل كامل خضر شرابي53704

121اسماء محمد اسماعيل مصطفي اسماعيل53705

88.5اسماء محمد حسن العبدحسن قدرة53706

110اسماء محمد على محمد الحمراوى53707

72اسماء محمد محمد محمد حماده53708

121.5اكرام صبري علي علي سعد شرابي53709

136.5االء ايهاب احمد انور موسى غالى53710

107.5االء سعد عبدالمحسن حسين الحمادى53711

137االء فاضل زين العابدين حسنين محمد53712

73امانى ايمن محمد عيسى على عيسى53713

125.5امانى عبداللطيف غريب اسماعيل القلفاط53714

130.5امل ابراهيم حمدى ابراهيم حسين53715

96امل انور محمود خليل محمد الدخاخنى53716

114امل حسن السيد السيد شحاته حماده53717

139امل محمد العشرى علي عبدالقادر53718

113.5امل محمود كامل شحاته خليفه53719
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91امل هاني محمود رمضان شمس53720

111.5امنيه السيد السيد السيد السماحى53721

107.5اميره حجازي محمود خضر زعيتر53722

84.5اميره حمدى محمد محمد ابراهيم الحاج53723

97.5اميره على احمد اسماعيل لويزو53724

112اميره فتحى مصطفى السعيد غالى53725

102اميره محمد السيد شعبان الهيلى53726

71اميره محمد مصطفى محمد كنفاش53727

115.5انتصار على محمد عبدربه حامولة53728

111انجى حسنى السيد كيالنى السيد53729

125اهداء رمضان محمد محمد مطر53730

128اهداء صابر صابر احمد بكرى53731

130اهداء مبروك محمد غانم حسين الحمادى53732

111اهداء محمد بسيوني عمر عمارة53733

96.5ايمان احمد ابراهيم احمد لويزو53734

119.5ايمان احمد سعد عبدالنبى احمد53735

95ايمان فرحان شعبان عبدالغنى مرزه53736

91ايمان نعيم مصطفي محمد شاهين53737

118ايه السعيد محمد مصطفي حمودة53738

125ايه جمال جاد المولي بركات عتمان53739

130ايه حماده غريب احمد محمد53740

127.5ايه محمد جاد المولي عبدالحميد بركات53741

94.5ايه محمد حسن العبدحسن قدرة53742

99.5ايه مسعد صبيح مسعد محمد مرزه53743

96.5ايه مسعد مسعد ابراهيم شرابى53744

109.5بسنت عادل احمد ابراهيم عامر53745

123.5جنة على محمد على شرابى53746

87جنى حسام فوزى محمود قطقاط53747

100.5جهاد رمضان السيد علي عيسي53748

77جهاد عبدهللا عبدالموجود بركات عتمان53749

136.5جهاد محمد خضر حجازي53750

122حسناء صبرى محمد حسن شمس53751

123حسناء محمود حسن عبدالرازق القصبى53752

121.5حنان احمد عبدالنبى عطيه السبانى53753

121.5حنان جمال محمد جمعه شرابي53754

75خلود ابراهيم مسعد محمد عيسى كمون53755

76.5خلود ميمي احمد الخواجة53756

68.5داليا وفا محمد وفا ابوالمعاطى عزب53757
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117دعاء ابوالسعود محمد ابوالسعود الجخة53758

134دنيا ابراهيم محمد الحبشي عبدالعزيز ابراهيم53759

130دنيا عبده السيد العبدحسن شادى53760

139.5رؤى حسام صالح محمد مرزه53761

92.5رحاب السيد صابر مصطفى على القلفاط53762

121.5رحمه رمضان محمد حجازى اغا53763

134.5رضا حسن عبدالرحيم كامل النيل53764

129رنا فوزى فايد السيد محمد53765

139رويده احمد غريب احمد محمد مطر53766

134.5ريم محمد ابراهيم ابراهيم شرابي53767

127ريم محمد عبدالعزيز محمود شمس53768

97ريهام صالح مرسي محمد السيد مرزة53769

100.5زينب احمد محمد فتح هللا القلفاط53770

111زينه عجمى كامل خضر يوسف شرابي53771

129ساره احمد احمد موسي السماحي53772

94ساره سامح محمود محمد النيل53773

114ساره على مختار عبدالنبى خليل53774

96سعاد عبده الغريب عبده كمون53775

136سماح احمد محمد محمد حسين53776

107سماح كرم انور بسيوني شمس53777

118.5سناء ابراهيم محمد محمد عبدالحميد بركات53778

123سهيله محمد حسنى عبده شرابى53779

108شهد احمد نظمى عبدالمنعم حسين53780

95شهد السيد ابراهيم عبدالخالق شرابى53781

129.5شهد محمد على علي ابراهيم زهران53782

131.5شهد محمود سعد عبدربه موسي53783

104.5شيرين عبدالرحمن على عبدالرحمن القصاص53784

119شيماء كرم احمد اسماعيل لويزو53785

87صفاء السيد اسماعيل محمد قاروصه53786

122.5عبير احمد عبدربه نور شريف53787

115عبير محمد جابر حسن السموخلى53788

125.5عفاف السيد محمد عبدالسالم اسماعيل53789

135غاده احمد عبدالجيد شعبان عطيه53790

114.5فاطمة اسماعيل علي صالح ايوب53791

138.5فاطمة سعد محمد الشحات عبدالغنى53792

89فاطمة غانم محمد محمد احمد موسى53793

111.5مريم السيد محمد محمد حماده53794

70مريم حسنى جابر محمد حاموله53795
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84.5مريم على احمد اسماعيل يسن53796

136.5مريم على صبحى علي احمد ابوحسين53797

66.5ملك محمد علي رميح الحمادي53798

124.5منال السعيد محمد احمد غانم53799

139.5منة هللا رجب محمد ابوالسعود53800

129منه عادل على محمد محمد ابوحسين53801

70.5مى سعد محمد محمد ابوعبده53802

134.5مى على محمد على ابوحسين53803

100.5ميادة محمد علي رميح الحمادي53804

103ناديه ايمن فهيم عبدالمحسن القلفاط53805

114.5ناديه محمد احمد مصلحى53806

114.5ندا ايمن محمد نجيب بالل الحمراوى53807

127ندا سعد خليل عبدالقادر ايوب53808

103ندا محمد السيد عبدالعزيز على المزين53809

133.5ندا محمد عبدربه محمد عثمان53810

93.5ندا ياسر محمد صالح حسين53811

101.5نرمين حسن عبدالقادر علي حسن شادى53812

101نرمين فتحى سعد اسماعيل الحمراوى53813

99.5نسرين محمد كامل شحاته ابوالندر53814

104نسمه صبحى رجب شعبان مرزه53815

108.5نوال محمد العربي محمد مرزة53816

113.5نوران احمد احمد محمد القصاص53817

130.5نورهان رضا اسماعيل الخيشة لويزو53818

131.5نورهان عبدهللا عبدالستار عبدالموجود بركات53819

115نورهان عبدالمعطي نصر اسماعيل عتمان53820

104نورهان محمد السيد محمد الحمراوي53821

105.5نورهان محمد عبدالعزيز على حاموله53822

106.5نورهان محمد عبدالمطلب سعد الجزايرلى53823

112.5نيره سعد خليل عبدالقادر ايوب53824

109.5هاجر اشرف غانم محمد حسنين53825

113هاجر باهى حسن جمعة رخا53826

118.5هاجر حماده محمد احمد رمضان شمس53827

135هاجر صالح بسيوني محمد حسن الشهاوي53828

137هاجر يوسف احمد فريد ايوب53829

116هبه سعيد محمد بالل الحمراوى53830

130هدى عبدالجواد عبدالجواد بدوى البدوى53831

111هدى عمر احمد عمر بركات53832

124.5هدى لبيب نبيه مصطفي علي السعداوي53833
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119هدى محمد حسن احمد محمد53834

127.5هدى محمد مختار محمد محمد بركات53835

108.5هدير صبحى عبدالنبى عنطر احمد الدكرورى53836

111.5هناء احمد محمد سعد الحمراوى53837

119.5هناء عادل حسن احمد الجريتلى53838

78هناء محمود ابراهيم محمود ابراهيم53839

103.5هند محمد حسن احمد حسن53840

132.5يارا ياسر احمد على القصاص53841

116ياسمين كريم صالح الشحات الجزايرلى53842

105.5ياسمين محمد الشحات على دردره53843

119يمنى محمد اسماعيل محمد شرابى53844

132.5ابراهيم عبسى عنتر احمد كرد53845

121.5ابراهيم على عبدالمقصود حسين كرد53846

77ابراهيم محمد محمد ابراهيم عزو53847

108ابراهيم وجيه مسعد محمد عبدهللا53848

101ابراهيم وليد ابراهيم ابراهيم بسيونى53849

138احمد ايمن فتحى محمد عياد53850

125احمد بديع كامل مسعد محمد الفار53851

73احمد صابر محمد مرسى حالوة53852

120احمد عاطف فراج اسماعيل القاضى53853

114.5اسامة ماهر مسعد كرد53854

96اسالم محمد احمد على حسن كرد53855

131.5اسالم وفا محمد ابوالوفا53856

92.5اسماعيل عبدالغنى حسن عبدالغننى القاضى53857

97.5السعيد محمد السعيد سيد احمد جاد هللا53858

104حسن غريب احمد على كرد53859

109.5حماده خضر السيد خليل كمون53860

96.5زكريا احمد احمد على53861

97سعد سالم محمد محمد كرد53862

96.5سعد عاطف محمد كرد53863

104صابر عبدالناصر محمد القاضى53864

108.5عاطف سعد عبدالبارى ابراهيم كرد53865

106عبدالعال حسن عبدالعال حسن53866

86.5عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح رمضان متولى53867

98عبدهللا عبدالوهاب عثمان محمد القاضى53868

97.5على جالل فتحى محمد محمد عياد53869

93.5علي علي عرفه على كرد53870

87.5على ماهر عبدالخالق على حالوة53871
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91.5مبروك  كرم عطية عبدالوهاب ابراهيم53872

119محمد ابراهيم عبدالجواد صابر كرد53873

121.5محمد جمال محمد احمد كرد53874

101محمد حماده فرج محمد محمد عز العرب53875

119.5محمد سعد احمد سعد احمد53876

108.5محمد عدالن زيدان بدر منصور53877

98.5محمد على عبدهللا عبيد احمد53878

92.5محمد ممدوح ابراهيم عماره حسين53879

86محمود عزازى محمد زكى53880

87.5محمود محمد محمد عبدالمقصود كرد53881

95مسعد اسماعيل اسماعيل فراج القاضى53882

65.5يوسف محمد يوسف ابوالعينين53883

132احالم عبدالغني معاز ابوبكر53884

86اسماء مبروك احمد عبيد احمد ابوالعنين53885

68.5اسماء محمود محمد عبدالنبى القاضى53886

121االء ابراهيم محمد عبيد53887

123امال محمد ابراهيم على القاضى53888

91.5اميرة محمد شاكر على رزق53889

87اميره السعيد رجب على فراج القاضي53890

92امينة محمد محمد حسن القاضى53891

89.5اية صابر محمد محمد حالوة53892

98ايناس عبدالفتاح محمد عبدالعظيم كرد53893

72حسناء عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم53894

103حمدية صبحى ابوالفتوح عبدالغنى القاضى53895

94حنان محفوظ محمد عبدهللا كرد53896

91.5حنان محمد عبدالفتاح عبدالنبى53897

79خلود عيد السعيد احمد محمد53898

96.5داليا طاهر صابر صابر كرد53899

128.5داليا محمد حمادى اسماعيل خميس53900

121.5دعاء عبدالفتاح عبدالنبى فراج القاضى53901

97رحاب الدمرداش ابراهيم بسيونى53902

98رحاب هللا لطفي ابوبكر عبدالفتاح53903

105.5رقيه عبدالواهاب محمد حامد53904

103روضة ماهر مسعد محمد كرد53905

85ريم محمد احمد على حالوة53906

97ريمون مسعد كامل مسعد الفار53907

121.5زينب محمد ابراهيم محمد كرد53908

134.5ساره ابراهيم النونو ابراهيم53909
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82.5ساره عبدالحميد اسماعيل محمود مزروع53910

87ساره كرم محمد موسي53911

106.5سماح محمد مسعدمحمد كرد53912

59.5سماح وجيه عز العرب عبدالجيد53913

88سهام حسن بسيونى حسن القاضى53914

115سهام نبيل االسمر صابر كرد53915

119.5شهد عباس مسعد محمد عبدهللا كرد53916

64شيماء ابراهيم ابرهيم بسيوني53917

49.5شيماء عبدالعاطى محمد محمد القاضى53918

107.5صباح محمد فهيم فتحى كرد53919

124.5عبير اسامة غانم حسب هللا53920

134.5عبير فتح هللا عبدالجليل عبدالجليل القاضى53921

127عفاف ابراهيم عبدالستار محمود53922

117فاطمة طاهر ابراهيم عدالن53923

59.5فاطمة مسعد سعد جمال الدين كرد53924

70فايزة فرحات فرحات محمد على بكرى53925

111.5مروه عمر عبدالوكيل محمد كرد53926

84ملكة محمد عطية محمد كرد53927

98ناديه هشام محمد محمد احمد محسن53928

119نرمين شعبان ابراهيم محمود مزروع53929

79.5هند عبداللطيف عثمان محمد القاضى53930

96وردة محمد فتحى محمد ابراهيم كرد53931

116والء صابر احمد ابراهيم فرج53932

94.5ابراهيم رضا محفوظ عبداللطيف حميد53933

87احمد اسامه زيدان احمد شهاب الدين53934

81.5احمد عصام حسن حسن عبدالحليم صالح53935

112.5احمد محمد رجب محمد شادي53936

111.5احمد مصطفي محمد بدوي53937

93.5ايهاب مبروك احمد محمد الشرقاوي53938

88.5حسن ايمن عبدالوكيل محمد شهاب الدين53939

117حسن محمد حسن حسن البنا53940

92خالد حسن سيد احمد الشرقاوي53941

83زياد محمود ابراهيم محمود حميده53942

78عبدهللا اسماعيل حسن عبدالحليم صالح53943

99عبدهللا صبحي عبدالفتاح حمدين53944

104.5محمد السيد يونس كامل عنوس53945

86.5محمد انور محمد محمد يوسف53946

130محمد حسن محمد حسن جمعه53947



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1401

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

108محمد حميد مصطفي عبداللطيف53948

132محمد خيري احمد احمد البنا53949

93.5محمد نجاح متولي شهاب الدين53950

103محمود ابراهيم حسن حجازي ابوالعز53951

101.5محمود ابوالنجاه فايز عبدربه شهاب الدين53952

82.5محمود مبروك محمد ابوالمجد53953

120.5معتز عبدالغني علي عبدالرؤوف عنوس53954

98نادر حمدي محمد بدوي53955

87.5نادر لطفي عبدالسند كامل عنوس53956

118وائل رمضان محمد سيد احمد53957

121.5وليد رجب السيد كامل عنوس53958

117وليد مصطفي ابراهيم خليل البنا53959

91.5االء محمد عبدالمنعم اسماعيل عبدهللا53960

91اميره هاني عبدالعزيز احمد حسن53961

114.5ايه عز لطفي محمد عنوس53962

109.5براء ماهر ابوالفتوح الخيش53963

117بسمه فتحي محمد سيد احمد الشرقاوي53964

117.5جهاد وحيد عبدالمنصف عبدالواحد53965

109دعاء خليل ابراهيم خليل البنا53966

83.5سناء محمد علي عبدالدايم الخيش53967

127.5شاهندا رضا سيد احمد محمد الشرقاوي53968

69مروة مبروك احمد عبدالجواد البنا53969

88.5منه هللا حسن ابراهيم خليل البنا53970

81.5نثرين غانم هاشم محمد محسن53971

98.5نعمه عبداللطيف عبداللطيف رمضان حميد53972

128نهي محمد محمد جمعه الخيش53973

116هدير مسعود عبدالمولي عنوس53974

109.5ياسمين محمد رشاد علي شهاب الدين53975

0ابراهيم راغب محمد عبدالعال53976

116.5ابراهيم محمد عثمان كامل عوض53977

101.5احمد سعيد محمد خيرى ابراهيم عفيفي53978

113احمد علي حلمي عفيفى ابراهيم53979

94.5احمد محمد سالم غازي حداد53980

94.5السيد مسعد احمد حداد53981

101بدر رجب عيد عبدالعال53982

96حسين محمد سعد على الزلبانى53983

95.5عاطف احمد محمد محمد عفيفى53984

100عبدالرحمن رضا علي على حداد53985
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111.5عبدهللا مسعد احمد اسماعيل53986

82علي فاروق معاذ ابراهيم عفيفي53987

68عمار محمد راغب محمد عبدالعال53988

102.5عمرو اكرامي احمد مسعد احمد اسماعيل53989

75كريم جمال عبدالرازق ابوزيد53990

77.5محمد السيد عبدالفتاح ابوزيد53991

95محمد زوزو زغلول احمد شرف53992

100.5محمد صبحى الشحات عبدالجليل53993

100.5محمد عبدالغنى عبدالحميد على الكواتيحي53994

97.5محمد عبدهللا عبدهللا محمد عبدالغنى53995

121محمد علي احمد محمد حسانين53996

114محمد محمد احمد بكر على53997

93محمد محمود محمد محمد مراد53998

134.5محمد وليد محمد عبدالفضيل53999

139.5محمود احمد محمود شرف زغلول54000

99.5محمود محمد سالم غازي حداد54001

0معاذ ابراهيم السيد ابراهيم عفيفى54002

62مفيد محمود منير محمد حداد54003

139.5ارزاق فتح هللا محمد احمد الشين54004

122امل على احمد عبدالرحمن على54005

138.5امل مبروك عبدالفتاح ابوزيد54006

97.5اميرة الحسين محمد عبدالحميد54007

130اية محمد عبدالعليم حسن ابوشاهين54008

97اية مصطفى محمد يونس ابوليله54009

55.5خديجة محمد اسماعيل سعد حداد54010

138.5دينا عبدهللا عبدالفضيل غازى54011

93رحاب علي محمد عبدالرحمن54012

97.5ريهام جبر صابر جبر54013

83ريهام شمس مغازى محمد على54014

97.5زينب ابوعوف محمد عبدالرحمن54015

136.5زينب زغلول عبدهللا شرف54016

137زينب نبيه ياسين حلمى عفيفى54017

79عواطف عزت السيد يوسف54018

88.5فاطمة السيد السيد يوسف زغلول54019

78فاطمة السيد موسى حداد54020

138.5فاطمة زكي محمد على54021

41.5فاطمة صالح احمد محمد عبدالعال54022

95فاطمه طارق محمد عبدالغنى الكواتيحي54023
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129ماجده ابوزيد على محمد عفيفى54024

62.5مريم على عبدالرحمن على الكواتيحى54025

139.5منار امين احمد محمد حداد54026

128منار سعد محمد يوسف54027

118منى محمد محمد سليمان54028

116نورا وجيه محمد زين العابدين علي54029

129نورهان محمد محمد محمود عابدين54030

137.5هبه صبري محمد عرفه النيل54031

85.5هناء عاطف حجازى عبدالرحمن54032

130.5هيام عبادة ابراهيم شرف54033

88.5والء حسانين عبدالمجيد حسانين54034

93ابراهيم بركات عبدالرحمن اسماعيل محمد54035

73.5احمد حسن حسن ابراهيم  النيل54036

51.5احمد شفيق عبدالفتاح عبدالفتاح54037

77.5احمد محمود محمد على حطب54038

72.5احمد مصطفى محمود عبدالفناح حميده54039

68احمد نور الدين علي عبدالعزيز54040

90حازم رضوان معاذ ابوبكر54041

96حسام محمود محمود عبدالفتاح54042

63حمدين احمد امين سالمه الشين54043

61.5ربيع السيد احمد فرحات54044

103سامح على كمال رياض54045

65سعد ابراهيم السعيد عمارة54046

82.5سيداحمد ظريف سيداحمد عبدالغنى الشامى54047

54.5صبحى مسعد جمعة عبدالباسط54048

81عبدهللا حسب هللا ابراهيم حسب هللا54049

61.5عبدهللا عاطف عوض شاكر عوض54050

69عبدهللا محمود محمد محمد حميد54051

76عبدة محمود احمد محمد حميد54052

66على ماهر محمد احمد على عمران54053

75.5فاروق حسن عبدالاله عبدالجيد54054

78كريم موسى على موسى غالى54055

78.5محمد ابراهيم عيسى عبدالموجود عمارة54056

65.5محمد ابراهيم مصطفى مصطفى شرابى54057

59محمد السيد محمد احمد حميد54058

78محمد السيد محمد على محمد54059

71.5محمد امام صبرى عبدالحليم54060

81.5محمد حجازى عرفان قطب غالى54061
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111محمد حسن نورالدين حسن عبدالعزيز54062

84محمد رزق السيد عمران54063

60محمد زيدان احمد عبدالغنى54064

111.5محمد سعيد السعيد مرسى حميد54065

91محمد شكرى محمد احمد حميد54066

83محمد محمد عبدالعزيز جمعة54067

101.5محمود سالم ابراهيم محمد حميده54068

115.5محمود ماهر ابراهيم ابراهيم السموخلى54069

95مختار عبدالمنعم مختار عبدالمعطى54070

115.5مرسى عطية السعيد مرسى حميد54071

118.5مصطفى ايمن فتحي محمد مصطفى54072

94يوسف محمد محمد غانم54073

97.5يوسف محمد يوسف عبدالعزيز قاسم54074

134احالم ابراهيم يوسف عبدالمجيد54075

133اسراء انور جمعه احمد54076

74السيده فوزى فوزى فرحات54077

51امال زكريا مصطفى عبدالفتاح54078

91.5اميرة احمد محمد حسب هللا54079

77.5اميرة عجمى كامل خضر يوسف شرابى54080

80.5امينة يحي على عبدالعزيز54081

79.5انجى على عبدالرحيم ابراهيم54082

48اية رمضان حميدان احمد عبدالغنى54083

67ايمان رمضان عطيه عبدالجيد54084

137تغريد جمعة احمد جمعة احمد54085

86تهانى محمد محمد احمد حميد54086

89جمالت عبود عبدالواحد محمد البلوشى54087

128.5حماس السيد صبرى عبدالحليم54088

71.5حنان محمد محمد رياض غانم54089

64.5داليا احمد خليفه محمد شاكر54090

112.5رانيا حسن احمد ابراهيم فرج54091

70رانيا طه عبدالمعطى عبدالمعطى عوض54092

79.5ريهام اسامه جمعة عبدالعزيز جمعة54093

81زينب عبدالقادر مصطفى عبدالفتاح حميدة54094

131ساره جمعه حماده عبدالغنى البلوشى54095

134.5سهيلة محمود عبدالسالم محمد عبدالسالم54096

127.5شروق رجب عبدالوهاب على عوض54097

91شرين عابد ابراهيم محمد حميدة54098

89شهد مسعد عبدالعزيز محمد الطويل54099
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80شيماء عيد محمد محمد سعيد54100

86شيماء مجدى حسن محمد حميد54101

96عزه مصطفى صابر احمد حميد54102

63فاطمة مختار يوسف عبدالعزيز54103

90فاطمه ماهر احمد محمد احمد المكاوى54104

56.5فايزة عوض عبدالمعطى عبدالمعطى54105

118.5فيروز محمد محمد فرحات54106

121منة ناصر مسلم موسى54107

134منه هللا عبدالحكيم عمر قريع54108

79منى مصطفى التهامى محمد طوبار54109

132ندا حجازى ابراهيم ابراهيم54110

67نرمين عبدالعزيز على عبدالعزيز نورالدين54111

79.5نهال السعيد عبدهللا عبدهللا االطروش54112

116نورهان طلحة احمد محمد الطويل54113

84نورهان محمد جميل انس عكر54114

75هاله اسعد عبدالرسول عبدالحميد حطب54115

84.5هدى محمود سعد عامر54116

79وئام عبدالغنى محمد غريب اليمنى54117

101.5يارا محمد غريب حميده54118

101.5سعد احمد سعد احمد خميس54119

50مصطفى فرج السعيد األطروش54120

73.5ابراهيم ماهر الرفاعى محمد محمد ابوقربانه55001

76.5ابراهيم محمد شعبان حطب55002

75.5ابراهيم محمد عبدهللا جبر55003

70.5احمد السعيد عبدالفتاح على ابوالعنين55004

73.5احمد رمضان مصباح سليمان البسيونى55005

77احمد محمد شفيق عباس المرادني55006

76.5السيد سمير حمزة محمد الشناوي55007

74.5السيد قطب ذكير محمد محمد55008

88.5الشوادفى ماهر الشوادفى حسن حميده55009

81.5حسام جمال خلف ابوذيد55010

0عبدالرحمن مصطفي السيد عبدالغني عبدالفتاح55011

77.5عالء رمضان بدير مصطفى عيسى55012

85.5على السيد محمد حمد العط55013

117.5كريم نبيل محي الدين حسانين55014

78.5محمد احمد ابراهيم احمد ابراهيم55015

82.5محمد السيد سيد محمد ابوقربانه55016

81محمد بسيونى كمال عبالعزيز حسين55017



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1406

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

83محمد حمدى مصطفى عطيه حسب هللا55018

84محمد رجب عبدالسميع يوسف الغنام55019

83محمد عالء محمد على البسيونى55020

87.5محمد متولى ابراهيم على عمر الحجر55021

85.5محمد محمود ابراهيم على ابوالعنين55022

75.5محمد هنداوى احمد على مناع55023

80محمود بسيونى كمال عبدالعزيز حسين55024

84محمود حماده صالح عبدالهادى السيد55025

83محمود رمضان عبدالعزيز عبدالغفار55026

90محمود عبدالستار عبدالنبى محمود نوار55027

80محمود محمد عبدالمنعم غازى البسيونى55028

83محمود محمد على ابراهيم ابراهيم السواق55029

0ايمان محمود عبدالرحمن محمود55030

90.5حسنه محمد عبدالعال زهره55031

91.5دعاء محمود عبدالحميد محمد55032

83رشا عبدالواحد محمد مخلوف55033

79.5سناء جمال جابر محمد علي صحصاح55034

78.5يسريه عبدالحميد محمد مبارك55035

84فتحي محمد محمد ابوزيد سليم55036

84محمد الرفاعي عبدالحميد محمد رزق55037

85.5امل محمود سليمان فرحات55038

83.5هاني احمد جوده الجراديني55039

79.5جيهان جمعه مصطفي عمر55040

87.5وائل محمد السعيد سيد احمد عامر55041

85.5اسالم محمد كمال ابراهيم محمد هلل55042

76ابراهيم سامى عبدالخالق السيد عبدالخالق55043

75اسماعيل هاشم عبدالفتاح هاشم محمود55044

77.5اشرف هالل عبدالعزيز احمد السنديونى55045

77كريم محمد ابوالعطا ابوالعطا حجازى55046

87.5احمد زكى السيد احمد عبدهللا55101

84ايمن منصور حسن بدير55102

82عبدهللا احمد ابراهيم عبدالحميد عامر55103

85فهد عوض عيسى ابراهيم55104

93.5نورا جمال عبدالفتاح محمد عبدالوهاب55105

97.5عواطف محمود عاطف محمد ابوالنجا55106

73.5على جالل على عبدالمجيد55107

0محمود عزت عبد العاطي علي جادو55108

91ابراهيم رجب ابراهيم سيداحمد رزيقه55201
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84ابراهيم محمد ابراهيم عبدالجواد المدبولى55202

94احمد حسن محمد على اسماعيل55203

91احمد محمد عبدالحميد بسيونى عمارة55204

60.5حاتم نبيل محمود غازى55205

71رزق محمد عبدالجليل شاهين55206

82على حسن على عبدالحميد حسن عبدالمطلب55207

55.5على رجب محمد على فرج55208

80محمد ربيع ابراهيم محمد الفيومي55209

81محمد عزت السعيد عبدالمعطى الغنام55210

72محمد فتحي امين غازي55211

49محمد محمد ربيع عبدالجليل زقزوق55212

74محمد مسعد احمد محمد يحيى55213

82محمد مصطفى محمد محمد رزق55214

84.5محمد ناصر محمد عبدالسالم عجوة55215

81.5محمود ياسر تاج الدين ابراهيم55216

59.5مسعد فوزى احمد سالم55217

65مصطفى ابراهيم مصطفى احمد فليفل55218

79هانى عبدالسالم عبدالمطلب سعيد55219

98لمياء محمد محمد محمد البوالقى55220

94.5منار رمضان احمد محمود الهواري55221

66.5ميرنا كمال رشاد محمد السنهورى55222

50نورا شريف محمد عبدالمجيد عبدالدايم55223

86عمرو شعبان السعيد محمد دراز55224

0ايهاب نبيل السيد علي يوسف55225

49.5نسمة محمد الطوخي سليمان عفيفي عالم55226

87اية خلف منصور عبدالعزيز55227

107.5احمد عامر مرسى شاهين55301

88.5احمد محجوب حسن عبدالغفار بسطويسى55302

104.5عمر ابراهيم الدسوقى بسيونى عمر55303

91محمد احمد الشناوى على البدوى55304

93محمد مصطفى عبدالفتاح احمد عبدالسالم55305

103مصطفى عبدالعظيم هالل يوسف55306

96رحمه شريف محمد عراقى عبدهللا55307

105احمد عبدالستار ابوالفتوح مرسى عبدهللا55401

89احمد عبدالستار سيد احمد محمد عامر55402

95احمد على محمود ابراهيم55403

91السيد محمد السيد على محمد55404

83سمير السيد رمزى ابراهيم الزيات55405
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81شعبان محمود بسيونى بسيونى55406

104عادل سعد عبدالمقصود عبده55407

0عبدالغنى مطاوع عبدالغنى مطاوع55408

98.5عطية محمد عطية الصندفاوي55409

100عالء رمضان ابوالعزم احمد55410

99عيد عبدالاله جابر رزق55411

96فوزى محمد احمد يوسف55412

112.5كمال محمد كمال محمد55413

69محمد عادل السيد مجمد عبدالعال55414

73محمد عادل رجب طه55415

101.5محمد على ناجى عبدالحفيظ زايد55416

97محمود مسعد مسعد فرحات55417

67امل محمد محمد يوسف خفاجي55418

0امنيه عادل سعد سعد ابوشاهين55419

101خضره سعد عبدالرحمن الصعيدي55420

0صفاء جمعه فهيم ابراهيم55421

109.5نجالء على محمد الخواجه55422

104.5ياسمين السيد محمود احمد55423

88اسالم اسماعيل ابراهيم محمد متولي بشاط55424

93.5ياسر على سعد جميعى55425

75متولي محمد السيد علي55426

55عبدهللا خالد حميدة حامد النخيلى55427

68ابراهيم السيد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم55428

75احمد رجب محمد عبد الجيد محمد55429

63حسن عنتر حسن بسيوني ابو شعيشع55430

72فاروق رضا فاروق فؤاد الخضري55431

62فتحي عبده محمد قطب السقا55432

91لطفي عبد الونيس بريك عبد الجليل55433

86محمد ابوطالب محمود محمود يوسف55434

97محمد حامد عبد الغفار سليمان55435

0محمد رضا عبد الرحمن كرشه55436

123.5مريم محمد عبد الستار محمد سالم55437

106.5مها علي عثمان علي عبد هللا55438

73حماده محمد عبد الحميد عبد الخالق55439

96.5ريهان نشأت عبد الكريم شوغي55440

0السيد عبد الباسط عبد المقصود عوض هللا55441

108.5نعمات عبد اللطيف عبد الحميد احمد55442

18خالد مرعى عبدالحليم عبدالحليم55443
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34عبدالصمد عبدالجليل عبدالصمد مطاوع عبدالجليل55444

77صالح سعد مرشدي الداودي55451

61اسراء مصطفي عسران ندا55452

73دنيا محمد محمد رويزق55453

0نجالء السيد سيد احمد السايس55454

73.5نيره محمد نظمي صادق الطراوي55455

62.5مياده السيد احمد ابراهيم معتيق55456

63.5ابراهيم حموده جمعه يوسف السمار55501

74.5احمد جالل سعيد سعيد55502

89احمد جمعه عبده دهاسه55503

113احمد رزق فرج هللا ابوزايد55504

88.5احمد عبدهللا محمد عالم55505

61.5اسامه عبدالقادر عطيه على الفقى55506

84.5اسالم رجب احمد محمد نصار55507

0اسالم عبدالفتاح عبدالواحد باشا55508

77.5اسماعيل شعبان على شعبان درويش55509

67اشرف ماهر محمد محمد عرفه55510

105السيد عبدهللا احمد عاشور55511

98بدر حامد حامد الحريرى55512

85جابر محمد محمد امين قندبوله55513

83حسن شعبان مصطفى محمد عبيد55514

71.5حسن عوض حمدان حسن محمد مظاليم55515

77.5خالد حمام حنفي الشيخ55516

90خميس ابوزيد عبدالفتاح ابوزيد55517

86خميس خميس عبدالحميد جوده55518

85خميس محمد راشد عطاهللا55519

76.5رجب نصر رجب احمد الشلذلى55520

81رضوان وهبى احمد الشال55521

81زغلول عبدالجواد عبدالكريم عيد55522

75سعد ياسر السعيد محمد ابوجمعه55523

82صفوت عبده محمد عبدالفتاح55524

78عاطف سعيد حامد الشطالوى55525

80على حسن بدوى عبدالقادر بدوى55526

86كمال ابوزيد سعيد سعيد55527

85محمد احمد فتح هللا البرجيسى55528

83محمد السعيد رزق اللـه محمد جابر55529

71محمد السيد السيد سيد احمد الجزايرلى55530

81محمد راشد عبدالصادق بدر سليمان55531
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76محمد وجيه شعبان السيد55532

75محمود ابراهيم محمد على العسكرى55533

79محمود حسني ابوالعباس القن55534

0محمود سعد رجب حسن عبدهللا55535

83محمود عبدهللا محمد مصطفى داود55536

84مصطفى احمد محمد سالم االشرم55537

83مهدى مهدى ابراهيم السرساوى55538

0نصر حسن رجب حماده عرفه55539

94يحيى السيد جمعه الغضبان55540

39ابتسام صبحى حبشى حسين حميدة55541

74الهام عبدالحميد محمد عبده مصطفى55542

70ثناء مصطفى ابراهيم مصطفى55543

47حنان مجاهد حسب اللـه محمد دغش55544

79.5سلطانه الجارح منصور عويضه55545

74.5سماح رجب محمد محمد الخضرى55546

79سمر حلمي سعدهللا الدسوقي55547

82.5سهام حامد احمد غنيمى الشامى55548

74.5عايده عزت عبدالعليم ابوحنيفه55549

81فوزيه احمد محى الدين الفقى55550

61.5منار ايهاب عطيه االفندى55551

41منصوره محمد يوسف الصباغ55552

92ميرفت سليم محمد عبدالفتاح55553

96ندا السيد السيد الحصرى55554

90.5ياسمين محمد احمد حميد الشوكى55555

0احمد عزمى سيد احمد يسن55556

55عماد محمد حسني ابوحامد55557

88نها عفو هللا احمد غريب55558

51علي فرج محمد الديب55559

48علي محمد غريب علي محمد55560

75كمال علي علي ابو طالب55561

54مجدي مهدي مسعد محمد الدليل55562

78مصطفي احمد الحبشي درويش55563

74.5هشام عبد اللطيف احمد محمد غريب55564

0جابر جابر سعد طليس55565

78محمد جالل محمد عبدهللا السركسى55566

75كمال اسامة كمال الشعراوى55567

78.5ابراهيم احمد عبدالغفار احمد ابراهيم55601

91.5عماد عبدالكريم عبدالسالم سلطان55602
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118.5عوض خالد عوض هالل55603

96.5محمد الدمراوي عبدالقادر محمد عبدالقادر55604

118.5هنادى محمد بدير عبدالسالم ابراهيم55605

110.5عادل ابراهيم احمد عبد الفتاح محمد55606

75ابراهيم عبدالشافى البسطويسى ابراهيم55651

89.5حسن سعد السيد ابراهيم55652

80.5شعبان سامى ابراهيم على صيام55653

92محمد جميل محمد ابوزيد55654

84.5محمد رمضان عطيه السيد55655

81.5محمد سامى ممدوح عبدالقادر55656

89.5محمد عليوه خميس رمضان55657

91محمد فتح هللا عبدالسالم احمد رمضان55658

89.5محمد فتحي محمود محمد ابراهيم55659

95.5عطيات مصطفى على محمد مصطفى55660

0عال عبدالقادر عبدالقادر خليل55661

66.5ندا راضى سعد كامل55662

62.5شاكر حجازي السيد الشناوي55663

107محمد انور محمد رمضان محمد55664

89.5احمد ماهر علي احمد سليم55665

96.5عبد الرحمن عماد عبد الجواد احمد حجازي55666

84.5احمد محمود غازي احمد55667

78.5مايسره عوض سيد احمد خميس55668

55.5احمد جابر محمد بسيوني البنا55701

51.5احمد صالح محمد محمد عثمان55702

50.5احمد محمد محمد ابوهرج55703

43احمد نشات جمال السعيد حسن55704

41.5السيد محمد السيد عبده55705

71الششتاوي رضا عبدالجليل الششتاوي زيان55706

60.5ايهاب محمد محمد محمد السموخلي55707

64حسن اسماعيل عبدالمنعم سعيد55708

81حسن حسين محمد ابوليله55709

67حمادة سالمه محمد عبدالفتاح55710

41.5خالد محمد سمير عباس ابراهيم طه55711

61زياد السيد السيد السيد وفا55712

53زياد رضا رجب محمد عطية55713

65.5شاهر عبدالمالك محمد محمد عطيه55714

58صومائيل سالمه لطفي عوض هللا عوض55715

61طلحة صبري عبدالجليل ابراهيم عطية55716
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81عبدالحميد السيد علي علي نمنم55717

61عبدالرحمن حسن السيد على رضوان55718

74.5عبدالرحمن حمدي عبدالمولى حمد الشرقاوي55719

73.5عبدالرحمن واصف عبدالعزيز الشيخ55720

61.5عبدهللا ابوالوفا محمد عبدالهادي ابوسعده55721

74.5عبدالمنعم السعيد محمد محمد الدوانسي55722

86على السعيد عبده السعيد عثمان االجرود55723

76.5عماد حمدي شعبان الشيخ55724

58.5كريم ابراهيم عبدالحميد عبدالحميد القن55725

88.5مجدي محمد محمد حتاتة55726

82محمد رجب محمد السيد55727

54.5محمد طارق حجازي عمر العمري55728

61.5محمد فتحي الشافعي محمد عبدربه55729

85محمد محمد عبدالحميد عامر سعيد55730

75.5محمد محمد عبدالستار عبدهللا هندي55731

74محمد ناجي عبدالمطلب محمد عمر55732

80محمد نبيه السعيد ابوهرج55733

64.5محمود سمير السيد ابراهيم العمري55734

73.5مسعد محمد عبدالقادر ابوهرج55735

86نادر ابوزيد محمد هدهد55736

79نادر طه محمد مسعد حسانين55737

31.5ياسر السيد عبدالعزيز ابوالمعاطي احمد55738

72.5ياسين عاصم سعد غازي55739

63.5يوسف احمد محمد عبدالباقي الغزي55740

76.5يوسف زيدان هنداوي زيدان داود55741

74يوسف ناصر عبدالحليم ابراهيم ابوالنصر55742

62حنين السعيد محمد احمد المحروق55743

73.5راندا عبدهللا العجمي السيد55744

99رنا طلبه ابراهيم حميد55745

75.5روان مجدي سليم ابراهيم احمد55746

85.5سحر صالح مختار عطيه55747

49سمر موافي الرفاعي محمود سليمان55748

69شهناز ابراهيم عوض محمود العشري55749

62.5صبره فتحي عبدالستار الشامي55750

72.5عبير السيد محمد السيد البنا55751

83علياء عماد عبدالجواد احمد حجازي55752

88.5كريمة حسن محمد حسن داود55753

90.5مني الحسيني عبدهللا احمد55754
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64مها لطفي السيد حسن الغباري55755

71.5مها محمد نصر عبدالقادر صالح55756

93نورهان ربيع عبده رجب55757

73هدى رمضان احمد على55758

95هند عبدالحميد ابوالعزم احمد هندى55759

83.5راضي مسعد محمد عصران سعد55760

87.5شريف عبد المنعم عاطف جاد هللا55761

79.5اشرف مروان محمد حامد رزق55762

78.5بدر حسنى بدر السيد وفا55763

43عماد حسن عبدالحق حسن الخطيب55764

68كريم عبدالحافظ محمد الحمادى محمد الزنط55765

35.5محمد الحمادى محمد الحمادى البندارى55766

19.5محمد حماده هندى عبدالنبى شهاوى55767

88محمد طارق محمد عبدالمولى علي بعرنجة55768

61محمد محسن مجدى قاسم55769

21.5محمد محمد احمد عطيه خليفه55770

36ابراهيم عبده مسعد عبده احمد55771

41.5ابراهيم وجدى عبدالموجود محمد خالد55772

50احمد خالد عبدالونيس عبدالمغنى الجندى55773

57احمد رمضان ابراهيم احمد عبد الدايم55774

41السيد السيد على محمد السيسى55775

56.5حماده عبدالمنعم عبدالسيد المغازى55776

51.5ذكاء محمد عبدالمقصود محمد55777

64عيد سالم محمد زكى محمد درويش55778

58.5فارس ايمن محمد ابوهرج55779

45مجدى ابراهيم بكرى ابراهيم البساطى55780

78محمد السيد عطيه محمد خريم55781

54.5محمد جهاد مسعد ابراهيم عبدالعال55782

44مصطفى محمد عبدالعليم مرسى وفا55783

42.5نادر يونس السعيد سليمان55784

58نيره ابراهيم بكرى ابراهيم البساطى55785

84.5هاله شفيق حامد عبدالغنى عبدالدايم55786

39وليد محمد عبد المنعم محمد باشا55787

55.5يوسف البيلى محمد حسن خضر55788

29رضا حماده رفعت علي عماره55789

52شاكر شعبان صبحي محمد فرج55790

55محمد عبد هللا عبد الغفار عبد هللا55791

63.5محمد ابو العنين ابراهيم عبد الوهاب55792
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0من فضلك ضع استمارة غياب55793

0اسالم محمد عبدالخير الشامى55794

95فرحات عبد العاطي محمد فرحات سعد55795

45.5عمر ممدوح محمد اسماعيل النابت55796

51.5محمد ثروت حافظ ابو الوفا55797

61ابراهبم السيد ابراهيم محمد55801

49ابراهيم خالد حسن القاضى55802

52ابراهيم طه عباس محمد حسين55803

50احمد احمد عبدالفتاح فرج على عيسى55804

30احمد رمضان عمر محمد الحمراوي55805

45احمد علي علي عياد55806

51احمد محمد على محمد حسب النبى55807

55اسعد ايمن مبروك هدهد55808

56اسالم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح عبيدى55809

64.5اسالم عبدالفتاح السعيد حسن مهيا55810

75السعيد ابراهيم عبدالمنعم مصطفى ابراهيم حموده55811

28بدر محمد رفعت حسن السماحى55812

55ثابت احمد محمد غانم الشربيني55813

66.5جمال احمد رمضان احمد ابوزر55814

69.5حجازي محمد على محمدحسين البدوي55815

54.5خالد صبري محمد عطيه55816

55.5عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح على العشماوى55817

56عبدهللا فرج حمادي حمادي حسين مجاهد55818

61عزت بسيوني محمد بسيوني كمون55819

66.5علي محمد السيد رمضان عطيه55820

51عمر رمضان عمر محمد الحمراوي55821

47فوزى سعد فوزى فرحات55822

62كريم كمال محمد عبدالسالم القلفاط55823

71محمد الدسوقي نبيه مرسي المغربي55824

61محمد جاب هللا السيد محمد قدره55825

87محمد عصام نعيم محمد غازي الخواجة55826

92محمد فوزي عبدالنبي مرسي المغربي55827

89.5محمد محمد السعيد حسن مهيا55828

63محمد مصطفى محمد عبدالجليل مدكور55829

59.5محمد مصطفى مصطفى اسماعيل قدره55830

73محمود حسن حسن على مهيا55831

80محمود سمير عبدالنبى مرسى عبدالنبى55832

68.5محمود عبدالمقصود خطاب بنوان55833
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73.5مسعد مصطفى مسعد البطاط55834

70مصطفى اسماعيل ابوالسعود البطاط55835

75.5مصطفى ايمن محمد محمد عيسى55836

70ممدوح عبدالنعيم عثمان على عيسى55837

17.5نادر السيد الشربيني عبدالمقصود السي55838

71هشام سامي محمد محمود البنا55839

46هشام محمد محمد غانم55840

84.5ياسر محمد عبدالغنى محمد شاهين55841

69يحيي مبروك عبدالمطلب سعد الجزايرلي55842

81.5يوسف عاطف حسن عبدالسالم حب هللا55843

88االء عيد قمر ابراهيم الدخاخنى55844

79الهام خالد رجب السماحي55845

58.5امانى على محمد احمد موسى55846

88امنيه ايمن محمد عيسى على عيسى55847

91.5امنيه حمام السعيد محمد ابراهيم قاروصه55848

88امنيه محمد عبدربه نور شريف عبيدى55849

83اميره اشرف محمد مصطفى ابورجل55850

63.5بثينه عبدالمنعم عبدالكريم عبدالمنعم القاضي55851

84جيهان عبدالفتاح محمد محمد القصاص55852

89خميسه عبدالسميع على البدوى55853

84دعاء السيد متولى عاطف دردره55854

85رجاء حسين محمد سعد السبيعى55855

89.5ريحاب احمد علي محمد شادي55856

87.5سحر عادل محمد بالل الحمراوى55857

0سماح عبدهللا عبداللطيف شرشير55858

85سناء محمد محمد الجرتلى55859

78سهام محمود جابر جابر عيسي55860

61.5عائشه فتحي غريب علي السماحي55861

79.5عبير سمير محمد على خليل55862

63منار عرفان سعد سويدان55863

66.5نسمه مبروك مبروك على مرسى55864

81نعمه محمد عبدربه عرفات عتمان55865

77.5نورا جمال حمادى اسماعيل خميس55866

79.5نيره عبدهللا فوزى شهاب الدين55867

83هند عبدربه سعد عبدربه موسي55868

80.5ياسمين حمدى محمد حسن عاشور55869

69احمد فرج محمد محمد طوبار55870

68.5احمد رجب علي رجب شرابي55871



كفرالشيخ1/27/2020

Page 1416

مجموعاسم الطالبرقم الجلوس

67.5محمد احمد صابر احمد55872

68حسام علي عبد الجليل عبد الجليل عامر55873

78منة هللا زارع علي موسي البيطاني55874

75.5محمد رمضان عبد النبي عبد النبي مصطفى55875

114زياد فتحى محروس على الطمالوى60501

99امانى شعبان الشحات السيد عيشه60502

50احمد محمد زكى احمد مبروك60503

66ضحى محمد السعيد طلحه البزاوى60504

37يحى محمد عبدالجيد شرف60505

39عبدهللا صبرى عبدالقوى جاد شهاوى60506

51ياسمين اسماعيل اسماعيل راشد60507

87.5فاطمه السيد مصطفى عطا60508


