
النتيجة ١النتيجةالمجموعا�سمرقم الجلوسمدرسةا�دارة
241نــاجــح  241اسراء طارق عبد الستار زايد46367المؤسسة بنونالباجور
190نــاجــح  190اسراء كي$ني حسن الزوكة 46368المؤسسة بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5اسراء محمد عبده عيد 46369المؤسسة بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5اسماء سامي عبد ' بديوي46370المؤسسة بنونالباجور
271نــاجــح  271اسماء عبد الستار حسن مجاھد46371المؤسسة بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5اميرة عبد ' السيد أبو العزم 46372المؤسسة بنونالباجور
258.5نــاجــح  258.5ايمان اشرف عبد ' الشحات 46373المؤسسة بنونالباجور
266نــاجــح  266ايمان صالح سعيد رضوان 46374المؤسسة بنونالباجور
251.5نــاجــح  251.5ايناس اشرف رجب رزق 46375المؤسسة بنونالباجور
266نــاجــح  266ايه زينھم صابر زھير 46376المؤسسة بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5ايه عوض سعيد البدري 46377المؤسسة بنونالباجور
234.5نــاجــح  234.5ايه ماجد عبد العزيزعيطة46378المؤسسة بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5ايه مجدي محروس صياد46379المؤسسة بنونالباجور
188.5نــاجــح  188.5ايه ناصر سعيد محمد الخولي 46380المؤسسة بنونالباجور
256.5نــاجــح  256.5بسنت أحمد عبد الكريم مختار 46381المؤسسة بنونالباجور
270.5نــاجــح  270.5تغريد عصام محمود جوھر 46382المؤسسة بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5تقي ابراھيم عبد العزيز عيطة 46383المؤسسة بنونالباجور
270نــاجــح  270جما�ت مولد علي السيد 46384المؤسسة بنونالباجور
226.5نــاجــح  226.5خلود صابر حسين ا�مام46385المؤسسة بنونالباجور
258.5نــاجــح  258.5داليا سامي محمد المغاوري 46386المؤسسة بنونالباجور
233نــاجــح  233دعاء عادل عبد الستار نافع 46387المؤسسة بنونالباجور
247نــاجــح  247دعاء عبد العزيز محمد علي 46388المؤسسة بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5دينا عادل فوزي الجندي 46389المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  112.5دينا محمود محمد طايع 46390المؤسسة بنونالباجور
254.5نــاجــح  254.5دينا ياسر السيد حسب النبي 46391المؤسسة بنونالباجور
253نــاجــح  253رانيا رأفت حسين الحنفي 46392المؤسسة بنونالباجور
265نــاجــح  265رانيا محمد عبد العاطي الجندي 46393المؤسسة بنونالباجور
189.5نــاجــح  189.5رضا محمد سعد محمود عيد 46394المؤسسة بنونالباجور
261نــاجــح  261سلمي خالد الجيوشي حسن 46395المؤسسة بنونالباجور
258نــاجــح  258سلمي ياسر ھاشم عبد الغفار 46396المؤسسة بنونالباجور
224.5نــاجــح  224.5شروق نھاد مصطفي كمال حسن 46397المؤسسة بنونالباجور
234.5نــاجــح  234.5شيماء مرتضي محمود شوقي 46398المؤسسة بنونالباجور
220.5نــاجــح  220.5صبرين عبد الحميد محمود سليم 46399المؤسسة بنونالباجور
255.5نــاجــح  255.5فريدة أسامة محمد زھدي حسن 46400المؤسسة بنونالباجور
276.5نــاجــح  276.5فتحية رزق عبد السميع عوض 46401المؤسسة بنونالباجور
239.5نــاجــح  239.5قوت القلوب محمود عبد العزيز وھبة46402المؤسسة بنونالباجور
220.5نــاجــح  220.5كريمة أيمن أنور غنيم 46403المؤسسة بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5مريم أشرف محمد مختار 46404المؤسسة بنونالباجور
235.5نــاجــح  235.5مني حسين محمد الجعبري 46405المؤسسة بنونالباجور
226نــاجــح  226مني صبري أحمدالبرلسي46406المؤسسة بنونالباجور
241نــاجــح  241ميادة جابر محمود صبيحة 46407المؤسسة بنونالباجور
250.5نــاجــح  250.5نادية أحمد حلمي أحمد عبد المنعم 46408المؤسسة بنونالباجور
235.5نــاجــح  235.5ندا سمير عبد الحليم عيد 46409المؤسسة بنونالباجور
259نــاجــح  259نسمة خالد مرتضي زايد 46410المؤسسة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5نسمة عبد المقصود عبد المنعم شلبي 46411المؤسسة بنونالباجور
251.5نــاجــح  251.5نورا أشرف عبد الغفار عبد الفتاح 46412المؤسسة بنونالباجور
256نــاجــح  256نورھان عيد سعيد عيد 46413المؤسسة بنونالباجور
235نــاجــح  235نورھان محمد سامي كمال الحنفي 46414المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  179نيفين أشرف عبد الستار ا<كتع46415المؤسسة بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5ھاجر علي محمد مطر 46416المؤسسة بنونالباجور
276.5نــاجــح  276.5ھدير خالد عثمان كامل 46417المؤسسة بنونالباجور
189.5نــاجــح  189.5وفاء أحمد صابر عبد العزيز النحاس 46418المؤسسة بنونالباجور
259نــاجــح  259ياسمين حمدي حامد ناصف 46419المؤسسة بنونالباجور
267نــاجــح  267ياسمين ص$ح السيد أبو العزم 46420المؤسسة بنونالباجور
251نــاجــح  251أحمد اسامة محمد صابر مطر 46421المؤسسة بنونالباجور



248نــاجــح  248أحمد حسين عبد المنعم شلبي 46422المؤسسة بنونالباجور
255نــاجــح  255احمد حمدي السيد الصعران46423المؤسسة بنونالباجور
258نــاجــح  258احمد رضا عبد الخالق ابراھيم 46424المؤسسة بنونالباجور
246.5نــاجــح  246.5احمد سامي السيد العدوي 46425المؤسسة بنونالباجور
255نــاجــح  255أحمد عاطف محمد كمال مطر 46426المؤسسة بنونالباجور
263نــاجــح  263احمد عباس حلمي خاطر 46427المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد محمد عصام قنديل 46428المؤسسة بنونالباجور
250نــاجــح  250احمد محمد فھمي الدجوي46429المؤسسة بنونالباجور
242.5نــاجــح  242.5احمد عبد الحكيم محمد كامل حسن 46430المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  104اس$م السيد مصطفي السيد 46431المؤسسة بنونالباجور
250.5نــاجــح  250.5اس$م عبد الرؤف ابراھيم الصباغ46432المؤسسة بنونالباجور
186نــاجــح  186اس$م عصام سالم غنيم 46433المؤسسة بنونالباجور
195نــاجــح  195اس$م محمد عبد المطلب ابراھيم 46434المؤسسة بنونالباجور
239نــاجــح  239رجب ابوالفتوح رجب عبد الحميد46435المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرمضان أنور عبد المطلب ابراھيم 46436المؤسسة بنونالباجور
263نــاجــح  263سليم محمد عبد الحميد سليم 46437المؤسسة بنونالباجور
268نــاجــح  268طلعت وليد محمد طلعت 46438المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5عبد الرحمن جعفر السيد أحمد46439المؤسسة بنونالباجور
238.5نــاجــح  238.5عبد الرحمن شعبان محمود عبد العزيز 46440المؤسسة بنونالباجور
276نــاجــح  276عبد الرحمن صبري مصطفي رمضان 46441المؤسسة بنونالباجور
224.5نــاجــح  224.5عبد اللطيف فايز عبد اللطيف عطوة 46442المؤسسة بنونالباجور
243نــاجــح  243عبد ' ابراھيم ابراھيم الشيخ علي 46443المؤسسة بنونالباجور
254.5نــاجــح  254.5عربي ماھر سعيد خليفة 46444المؤسسة بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5عمرو أنور محمد الجعبري 46445المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5كمال السيد كمال قرني 46446المؤسسة بنونالباجور
224.5نــاجــح  224.5كمال نيازي مصطفي شعراوي 46447المؤسسة بنونالباجور
189.5نــاجــح  189.5محمد أبو الحسن عبد الحليم أبو الحسن 46448المؤسسة بنونالباجور
261نــاجــح  261محمد ايمن سمري أحمد46449المؤسسة بنونالباجور
207نــاجــح  207محمد ايھاب محمد رزق46450المؤسسة بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5محمد حلمي سعيد محمد46451المؤسسة بنونالباجور
254نــاجــح  254محمد عبد المنعم كمال زايد46452المؤسسة بنونالباجور
243.5نــاجــح  243.5محمد عفيفي سعيد عفيفي 46453المؤسسة بنونالباجور
250.5نــاجــح  250.5محمد ھشام محمد مرتضي 46454المؤسسة بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمود احمد امين سعيد46455المؤسسة بنونالباجور
252.5نــاجــح  252.5محمود السيد عبد العزيز حميدة 46456المؤسسة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5محمود سامي عوض أبو علي 46457المؤسسة بنونالباجور
252.5نــاجــح  252.5محمود سمير عبد السميع النجار 46458المؤسسة بنونالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمود ص$ح سعيد الفرماوي 46459المؤسسة بنونالباجور
249نــاجــح  249مروان ناصر محمد صابر 46460المؤسسة بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5مصطفي السيد عبد المنعم موسي46461المؤسسة بنونالباجور
250.5نــاجــح  250.5مصطفي ايمن عبد المنعم السيد 46462المؤسسة بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5مصطفي حسين محمد الجعبري 46463المؤسسة بنونالباجور
248.5نــاجــح  248.5مصطفي رضا محمد فريد46464المؤسسة بنونالباجور
196.5نــاجــح  196.5مصطفي شعبان مرشد عبد الغفار 46465المؤسسة بنونالباجور
225نــاجــح  225مصطفي مجدي محمد راشد 46466المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  168.5مصطفي محمد صادق مطر 46467المؤسسة بنونالباجور
261نــاجــح  261مصطفي محمد عبده عيد46468المؤسسة بنونالباجور
278نــاجــح  278مصطفي محمد محمد جنينة46469المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمؤمن حسام الدين الكي$ني 46470المؤسسة بنونالباجور
204نــاجــح  204ھادي يسري حسن الجندي 46471المؤسسة بنونالباجور
257نــاجــح  257يوسف صبري محمود عبد الحليم 46472المؤسسة بنونالباجور
272.5نــاجــح  272.5يوسف فؤاد محمد متولي 46473المؤسسة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5يوسف محمد مصطفي جاد المولي 46474المؤسسة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5اسراء سمير ابراھيم ابو العنين46475ا�براھيميةالباجور
247.5نــاجــح  247.5اسراء مدحت عبد الھادي احمد 46476ا�براھيميةالباجور
254.5نــاجــح  254.5اسماء جمال محمود ابراھيم 46477ا�براھيميةالباجور



198.5نــاجــح  198.5ا�ء زين العابدين السيد عبد اللطيف46478ا�براھيميةالباجور
264.5نــاجــح  264.5الشيماء ع$ء عبد الفتاح عثمان46479ا�براھيميةالباجور
258.5نــاجــح  258.5ايات رضا محمد الغريب46480ا�براھيميةالباجور
190.5نــاجــح  190.5ايمان ابراھيم محمد قطب46481ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  162ايمان اشرف احمد عبد الغفار46482ا�براھيميةالباجور
245.5نــاجــح  245.5ايمان ايمن فؤاد اسماعيل46483ا�براھيميةالباجور
258نــاجــح  258اية احمد توفيق علي محمد46484ا�براھيميةالباجور
217نــاجــح  217اية احمد توفيق دراز46485ا�براھيميةالباجور
215نــاجــح  215اية عبد ' محم النبوي 46486ا�براھيميةالباجور
254.5نــاجــح  254.5اية وحيد عبد الحميد غريب46487ا�براھيميةالباجور
244نــاجــح  244جواھر ص$ح محمد النحاس46488ا�براھيميةالباجور
261.5نــاجــح  261.5حسناء احمد سالم خ$ف46489ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  145دينا محمد احمد العربي46490ا�براھيميةالباجور
235نــاجــح  235دينا جمعة صبحي شديد46491ا�براھيميةالباجور
248.5نــاجــح  248.5دينا صابر سعيد زكي ابراھيم46492ا�براھيميةالباجور
277نــاجــح  277رضوي ابراھيم عبد الفتاح القليط46493ا�براھيميةالباجور
234نــاجــح  234سارة السيد س$مة زرق46494ا�براھيميةالباجور
252نــاجــح  252سمر سامي محمد عبد الحميد46495ا�براھيميةالباجور
232.5نــاجــح  232.5سلمي السيد س$مة رزق46496ا�براھيميةالباجور
238.5نــاجــح  238.5فاطمة الباجوري عبد الفضيل حسن46497ا�براھيميةالباجور
270.5نــاجــح  270.5فاطمة صابر محمد عبد الحليم46498ا�براھيميةالباجور
247.5نــاجــح  247.5فاطمة صابر محمد ھاشم 46499ا�براھيميةالباجور
235نــاجــح  235فكرية محمد نجيب يوسف46500ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5فوزية عبد ' عبد العزيز عبد '46501ا�براھيميةالباجور
242.5نــاجــح  242.5مريم محمد عاطف عفيفي46502ا�براھيميةالباجور
231.5نــاجــح  231.5منار سعيد عبد ' ادريس46503ا�براھيميةالباجور
249نــاجــح  249مي معتز رمضان عبد القوي46504ا�براھيميةالباجور
206.5نــاجــح  206.5نسمة شمس الدين زكي شمس الدين46505ا�براھيميةالباجور
244.5نــاجــح  244.5ندي عبد ' فارس محمد46506ا�براھيميةالباجور
252نــاجــح  252نھا جمال السيد احمد46507ا�براھيميةالباجور
259نــاجــح  259نورا سامي صبحي عبد العال46508ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  103نورا سمير حسين كي$ني46509ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  104نورة عبد ' حسنى احمد46510ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  111.5ھاجر صابر فتحي عيد46511ا�براھيميةالباجور
212نــاجــح  212وردة عبد الحميد عبد المنعم مطر46512ا�براھيميةالباجور
211نــاجــح  211وردة لطفي السيد ا�كتع46513ا�براھيميةالباجور
276نــاجــح  276يارا سامي محمود حمودة46514ا�براھيميةالباجور
263.5نــاجــح  263.5ابراھيم سمير شمس الدين محمد46515ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  148ابراھيم ص$ح محمد س$مة46516ا�براھيميةالباجور
211.5نــاجــح  211.5ابراھيم وائل ابراھيم عطية 46517ا�براھيميةالباجور
244.5نــاجــح  244.5احمد ابراھيم جودة شلبي46518ا�براھيميةالباجور
155نــاجــح  155احمد خالد علي محروس46519ا�براھيميةالباجور
165.5نــاجــح  165.5احمد سعيد قرني شاھين46520ا�براھيميةالباجور
264نــاجــح  264احمد صبحي عبد الستار جدوع46521ا�براھيميةالباجور
206.5نــاجــح  206.5احمد عادل محمد يونس46522ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  108احمد عوني محمد محمود46523ا�براھيميةالباجور
237نــاجــح  237احمد السيد مرزوق معوض46524ا�براھيميةالباجور
278نــاجــح  278احمد محمد عبد الحميد السيد46525ا�براھيميةالباجور
183نــاجــح  183احمد ياسر عبد الغنى السيد46526ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  113.5اس$م ابو رواش سعيد عبد الس$م46527ا�براھيميةالباجور
177نــاجــح  177اس$م محمد سعيد عبد الجواد46528ا�براھيميةالباجور
165نــاجــح  165السيد فتحي السيد الشبكة46529ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبالمنشاوي امام المنشاوي محمد46530ا�براھيميةالباجور
214نــاجــح  214باسم عبد الرحمن صبحي محمد46531ا�براھيميةالباجور
236نــاجــح  236باسم مجدي عبد النبي عبد الغني46532ا�براھيميةالباجور
240نــاجــح  240سامح مجدي فاروق زياد46533ا�براھيميةالباجور



دور ثانيدور ثاني  133.5سعيد ابو رواش سعيد عبد الس$م46534ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  137حسن عبد النبي حسن احمد46535ا�براھيميةالباجور
193نــاجــح  193عبد الرحمن عبد المنعم سعيد سبيع46536ا�براھيميةالباجور
158نــاجــح  158عبد العال ياسؤ عبد العال قطب46537ا�براھيميةالباجور
241نــاجــح  241عبد ' حمام السيد عبد الرازق46538ا�براھيميةالباجور
177.5نــاجــح  177.5عبد ' عبد العطيم عبد الجليل اسماعيل46539ا�براھيميةالباجور
248.5نــاجــح  248.5عبد ' محمود عبد ' محمد 46540ا�براھيميةالباجور
235.5نــاجــح  235.5عمرو خالد احمد رشاد46541ا�براھيميةالباجور
187نــاجــح  187كريم زينھم فوزي صبحي46542ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5كريم محمد جمال ابو المجد46543ا�براھيميةالباجور
225نــاجــح  225محمد خالد احمد ماھر46544ا�براھيميةالباجور
242.5نــاجــح  242.5محمد رافت حلمي نصر46545ا�براھيميةالباجور
235نــاجــح  235محمد رضا عبد المنعم بكري 46546ا�براھيميةالباجور
223.5نــاجــح  223.5محمد صبحي حسن ابو السعود46547ا�براھيميةالباجور
188نــاجــح  188محمد ص$ح سعيد قابيل46548ا�براھيميةالباجور
246نــاجــح  246محمد طارق عبد العزيز النجار46549ا�براھيميةالباجور
250نــاجــح  250محمد طارق فريد صبيحة46550ا�براھيميةالباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد طاھر حسين شاھين46551ا�براھيميةالباجور
246.5نــاجــح  246.5محمد عصام صبحي محروس 46552ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  64.5محمد عوني محمد محمود 46553ا�براھيميةالباجور
236.5نــاجــح  236.5محمد فرغلي محمد محمود46554ا�براھيميةالباجور
239نــاجــح  239محمد مدحت السيد محمد46555ا�براھيميةالباجور
188نــاجــح  188محمد ماھر محمد عزت46556ا�براھيميةالباجور
229.5نــاجــح  229.5محمد محمود محمود عوض46557ا�براھيميةالباجور
187.5نــاجــح  187.5محمود اشرف مھدي شعراوي46558ا�براھيميةالباجور
258.5نــاجــح  258.5محمود حمال محمود جدوع46559ا�براھيميةالباجور
250.5نــاجــح  250.5محمود رضا حامد حماد46560ا�براھيميةالباجور
259.5نــاجــح  259.5محمود زكريا عبد السميع مرسي46561ا�براھيميةالباجور
197.5نــاجــح  197.5محمود سمير عبد المعبود صوار46562ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5محمود وليد مسعد صبيحة46563ا�براھيميةالباجور
194نــاجــح  194مصطفي بشير محمد عبد الفتاح46564ا�براھيميةالباجور
267نــاجــح  267مصطفي جمال شاكر عبد '46565ا�براھيميةالباجور
256.5نــاجــح  256.5مصطفي حمدي محمد مرزوق46566ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  154مصطفي رمضان عبد الفتاح عبد العزيز46567ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  56.5مصطفى سمير محمد عباس 46568ا�براھيميةالباجور
186نــاجــح  186مصطفى محمد عبد السميع الجعبرى46569ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبوائل سعيد محمد الجمل46570ا�براھيميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبيوسف طارق محمد صابر 46571ا�براھيميةالباجور
230نــاجــح  230آ�ء أبو مسلم محمدى زلط46572الس$م أ بالباجورالباجور
245.5نــاجــح  245.5آ�ء شريف محمد عبد المقصود عبد الموجود46573الس$م أ بالباجورالباجور
254نــاجــح  254آ�ء عاطف ص$ح خلو46574الس$م أ بالباجورالباجور
214.5نــاجــح  214.5آية أحمد عبد الحميد الجوھرى46575الس$م أ بالباجورالباجور
275نــاجــح  275آية أشرف رشاد بحيرى46576الس$م أ بالباجورالباجور
236نــاجــح  236آية السيد ج$ل فوزى الفقى46577الس$م أ بالباجورالباجور
239نــاجــح  239آية أنور حامد مجاھد دعبس46578الس$م أ بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5آية أيمن ص$ح الدين محمود يوسف46579الس$م أ بالباجورالباجور
264نــاجــح  264آية رضا عبد الحميد عطوة 46580الس$م أ بالباجورالباجور
258.5نــاجــح  258.5آية طارق محمد السيد قنديل46581الس$م أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5أميرة سمير أحمد أبو الع$46582الس$م أ بالباجورالباجور
238.5نــاجــح  238.5أسماء أشرف عبد المحسن إمام الحنفى46583الس$م أ بالباجورالباجور
265نــاجــح  265إسراء جمال فتحى سليم46584الس$م أ بالباجورالباجور
259.5نــاجــح  259.5إسراء خالد محمود خطاب46585الس$م أ بالباجورالباجور
239.5نــاجــح  239.5إسراء عماد محمد السنيطى46586الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  180.5إسراء شريف محمد صاير عامر46587الس$م أ بالباجورالباجور
223نــاجــح  223إسراء شعبان عبد الحميد عبد العال46588الس$م أ بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5أمنية محمد محمود محمد موسى46589الس$م أ بالباجورالباجور



237.5نــاجــح  237.5أمنية يحيى عبد الحميد عبد الرحمن46590الس$م أ بالباجورالباجور
268نــاجــح  268إنجى السيد عبد الس$م عبد الحميد جعفر 46591الس$م أ بالباجورالباجور
228.5نــاجــح  228.5إنجى خالد بكرى قطب 46592الس$م أ بالباجورالباجور
183.5نــاجــح  183.5إيمان أحمد محمد صابر عامر الفرماوى46593الس$م أ بالباجورالباجور
225.5نــاجــح  225.5إيمان زينھم السيد محمود العيساوى46594الس$م أ بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5إيمان عبد العزيز حسين المليجى46595الس$م أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5بسمة أيمن رشاد معوض بحيرى 46596الس$م أ بالباجورالباجور
275نــاجــح  275بسنت صبحى محمد عدلى46597الس$م أ بالباجورالباجور
237.5نــاجــح  237.5خلود الغنيمى حامد زھير46598الس$م أ بالباجورالباجور
231نــاجــح  231خلود خالد محمد صبحى رجب 46599الس$م أ بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5خلود وائل محمد عبد الرحمن46600الس$م أ بالباجورالباجور
238.5نــاجــح  238.5داليا ج$ل سعيد عبد المطلب سليم46601الس$م أ بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5دعاء أيمن عبد الوھاب عبد العزيز46602الس$م أ بالباجورالباجور
275نــاجــح  275دعاء حسنى محمد حسنى إبراھيم سوار46603الس$م أ بالباجورالباجور
249.5نــاجــح  249.5دعاء عبد الفتاح محمد على نصر46604الس$م أ بالباجورالباجور
239.5نــاجــح  239.5دينا خالد على الشحات محمد46605الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرسمية مجدى محمد القرموط 46606الس$م أ بالباجورالباجور
231.5نــاجــح  231.5رحمة محمود ذكى شمس الدين46607الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب بدر محمد على46608الس$م أ بالباجورالباجور
211نــاجــح  211سعاد عماد حافظ الجندى46609الس$م أ بالباجورالباجور
245نــاجــح  245سلمى فوزى محمد لطفى عبد الحميد46610الس$م أ بالباجورالباجور
208.5نــاجــح  208.5سماح زينھم محمد مرتضى قنديل46611الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  136سماح مصطفى حسن شمس الدين 46612الس$م أ بالباجورالباجور
273نــاجــح  273سماح نبيل محمد السيد قنديل 46613الس$م أ بالباجورالباجور
210نــاجــح  210سمر ھانى محجوب جمعه46614الس$م أ بالباجورالباجور
274نــاجــح  274سندس حسين مدبولى السيد46615الس$م أ بالباجورالباجور
250نــاجــح  250شروق محمد شحاته مصطفى 46616الس$م أ بالباجورالباجور
184.5نــاجــح  184.5شيماء بدر محمد على46617الس$م أ بالباجورالباجور
260نــاجــح  260شيماء محمد عبد الفتاح يونس دراز46618الس$م أ بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5فاطمة صبحى عمر السيد46619الس$م أ بالباجورالباجور
277نــاجــح  277فاطمة عبد العزيز زغلول عبد العزيز46620الس$م أ بالباجورالباجور
267.5نــاجــح  267.5فاطمة عبد الھادى محمد خلف 46621الس$م أ بالباجورالباجور
270.5نــاجــح  270.5فريدة مبروك سعد عبد الجيد46622الس$م أ بالباجورالباجور
246نــاجــح  246كريمة كمال نوح نصر عبد الوھاب 46623الس$م أ بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5كوثر أيمن فتحى الصعيدى 46624الس$م أ بالباجورالباجور
237.5نــاجــح  237.5ليلى محمد عبد المنعم محمد مغيث 46625الس$م أ بالباجورالباجور
203نــاجــح  203مرفت محمد حسانين عبد السميع محمد46626الس$م أ بالباجورالباجور
268.5نــاجــح  268.5مروة إبراھيم محمد درويش حسن 46627الس$م أ بالباجورالباجور
266نــاجــح  266منة ' أحمد وجيد النحاس46628الس$م أ بالباجورالباجور
249نــاجــح  249منى حلمى عبد الكريم الفقى 46629الس$م أ بالباجورالباجور
254.5نــاجــح  254.5ميار محمد شعبان عبد المحسن عبد الرحمن 46630الس$م أ بالباجورالباجور
273نــاجــح  273ندى سعد أبو حسين الجندى46631الس$م أ بالباجورالباجور
270.5نــاجــح  270.5ندى محمد سعيد بيومى الصعيدى46632الس$م أ بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5ندى محمد فوزى أحمد مرسى 46633الس$م أ بالباجورالباجور
252نــاجــح  252ندى محمد محب إبراھيم ناصر46634الس$م أ بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5نسرين سامى حسين الجمل 46635الس$م أ بالباجورالباجور
259.5نــاجــح  259.5نھال مصطفى أحمد محمود حجازى46636الس$م أ بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5نھلة سعد محمد عبد العال46637الس$م أ بالباجورالباجور
271نــاجــح  271نھى صبحى فرج عبد الحليم الجندى46638الس$م أ بالباجورالباجور
213نــاجــح  213نورھان شعبان مولد عبد الوھاب 46639الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنورھان نبيل يحيى محمد شعبان46640الس$م أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5نورا طاھر السيد إبراھيم حيدر46641الس$م أ بالباجورالباجور
197.5نــاجــح  197.5ھاجر السيد كامل عفيفى الجوھرى 46642الس$م أ بالباجورالباجور
238.5نــاجــح  238.5ھاجر عاطف عبد ربه جابر حسن46643الس$م أ بالباجورالباجور
268نــاجــح  268ھاجر ماھر شعبان قطب إبراھيم46644الس$م أ بالباجورالباجور
245نــاجــح  245ھايدى إسماعيل عبد العزيز شاھين 46645الس$م أ بالباجورالباجور



263.5نــاجــح  263.5ھبه عبد ' عبد الحميد إبراھيم 46646الس$م أ بالباجورالباجور
243نــاجــح  243ھدى رأفت سيد أحمد عبد الواحد46647الس$م أ بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5ھند شعبان محمد ھيبة46648الس$م أ بالباجورالباجور
269.5نــاجــح  269.5ھدير أشرف عبد اللطيف أبو زيد46649الس$م أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5يارا طارق إبراھيم توفيق زايد46650الس$م أ بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5ياسمين حسن عبد العزيز عبد الغفار الفقى46651الس$م أ بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5ياسمين سمير توفيق عبد الوھاب 46652الس$م أ بالباجورالباجور
231.5نــاجــح  231.5ياسمين محمد حامد النجار46653الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  167.5ياسمين مھدى حامد حسن46654الس$م أ بالباجورالباجور
255نــاجــح  255أبانوب مجدى بشرى عوض46655الس$م أ بالباجورالباجور
213نــاجــح  213إبراھيم محمد س$مة إبراھيم 46656الس$م أ بالباجورالباجور
267نــاجــح  267أحمد أشرف عامر البعل46657الس$م أ بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5أحمد أنور صابر زھو46658الس$م أ بالباجورالباجور
252نــاجــح  252أحمد صبحى أحمد حجازى46659الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد خالد عبد ا�له جاد46660الس$م أ بالباجورالباجور
239نــاجــح  239أحمد عبد المقصود عبد الغنى النحاس46661الس$م أ بالباجورالباجور
263.5نــاجــح  263.5أحمد ع$ء عبد اللطيف عبد الھادى46662الس$م أ بالباجورالباجور
252.5نــاجــح  252.5أحمد محمد السيد إبراھيم46663الس$م أ بالباجورالباجور
268نــاجــح  268أحمد محمد رشاد حسن متولى46664الس$م أ بالباجورالباجور
274نــاجــح  274إس$م طلعت جميل عبد اللطيف46665الس$م أ بالباجورالباجور
235.5نــاجــح  235.5إس$م وائل عبد العزيز عبد الحميد46666الس$م أ بالباجورالباجور
195نــاجــح  195أشرف حسن محمد صابر عبد العزيز 46667الس$م أ بالباجورالباجور
249.5نــاجــح  249.5أمين محمد أمين السيد عيسى46668الس$م أ بالباجورالباجور
232.5نــاجــح  232.5حسام عبد المجيد أحمد عفيفى زھو46669الس$م أ بالباجورالباجور
257نــاجــح  257رامز إيھاب فتحى خاطر46670الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا مجدى محمد القرموط46671الس$م أ بالباجورالباجور
220.5نــاجــح  220.5سيد جمال سيد محمد الصعيدى46672الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسيد عادل ذكى الجعار46673الس$م أ بالباجورالباجور
198نــاجــح  198ص$ح عبد العاطى ثابت شاھين46674الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  181.5صبرى محمد جمال فراج46675الس$م أ بالباجورالباجور
234نــاجــح  234عبد الحميد أحمد عبد الحميد ثابت شاھين 46676الس$م أ بالباجورالباجور
247.5نــاجــح  247.5عبد الرحمن أسامة فھمى الجوھرى46677الس$م أ بالباجورالباجور
246نــاجــح  246عبد الرحمن أيمن السيد مصطفى الجزار46678الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  202.5عبد الرحمن طارق محمد حلمى جوھر46679الس$م أ بالباجورالباجور
213.5نــاجــح  213.5عبد الرحمن محمدى محمد رزق 46680الس$م أ بالباجورالباجور
190.5نــاجــح  190.5عبد السميع أسانة عبد السميع محمد46681الس$م أ بالباجورالباجور
232نــاجــح  232عبد السميع عبد الكريم عبد السميع عيد 46682الس$م أ بالباجورالباجور
239.5نــاجــح  239.5عرفات محمد عبد الحليم عبد الھادى46683الس$م أ بالباجورالباجور
188نــاجــح  188عزت وليد عزت عبد '46684الس$م أ بالباجورالباجور
254نــاجــح  254على حاتم على أحمد خطاب46685الس$م أ بالباجورالباجور
244.5نــاجــح  244.5عمر عادل محمود خليل محمود46686الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد ' ممدوح سراج الدين46687الس$م أ بالباجورالباجور
175.5نــاجــح  175.5عبد المنعم إسماعيل فرج الشاعر46688الس$م أ بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5فتحى عبد الحميد فتحى عبد الحميد46689الس$م أ بالباجورالباجور
240.5نــاجــح  240.5فريد محمود محمد السيد46690الس$م أ بالباجورالباجور
255.5نــاجــح  255.5كامل مسعد حسن البرغوث46691الس$م أ بالباجورالباجور
235.5نــاجــح  235.5كريم سعد محمد فريد الجمل46692الس$م أ بالباجورالباجور
277نــاجــح  277محمد أحمد حميدة بكرى حميدة46693الس$م أ بالباجورالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد أسامة عبد العزيز بيومى46694الس$م أ بالباجورالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد أشرف محمد فوزى عبد المقصود46695الس$م أ بالباجورالباجور
279نــاجــح  279محمد أشرف محمد فخرى عبد اللطيف 46696الس$م أ بالباجورالباجور
195.5نــاجــح  195.5محمد جمال فرج عبد الحليم الجندى46697الس$م أ بالباجورالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد السيد فھمى أبو ذكرى46698الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  17.5محمد الحسينى الحسينى زايد46699الس$م أ بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5محمد سمير عبد الفتاح الجندى46700الس$م أ بالباجورالباجور
254نــاجــح  254محمد صبحى أحمد حجازى46701الس$م أ بالباجورالباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد صابر السيد قنديل46702الس$م أ بالباجورالباجور
255نــاجــح  255محمد ص$ح محمد فرغلى رضوان46703الس$م أ بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمد عاطف محمد إمام موسى46704الس$م أ بالباجورالباجور
268نــاجــح  268محمد على مدبولى إسماعيل مغربى46705الس$م أ بالباجورالباجور
274نــاجــح  274محمد عمر محمد شاھين46706الس$م أ بالباجورالباجور
240نــاجــح  240محمد مجدى عبد الرسول جدوع46707الس$م أ بالباجورالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد محمود محمد أمين مبروك46708الس$م أ بالباجورالباجور
263.5نــاجــح  263.5محمود أيمن محمد مغيث46709الس$م أ بالباجورالباجور
258نــاجــح  258محمود حسن إبراھيم حسن رزق46710الس$م أ بالباجورالباجور
266.5نــاجــح  266.5محمود حمدى سعد الجمل46711الس$م أ بالباجورالباجور
232نــاجــح  232محمود محمد عبد الرسول عبد العال46712الس$م أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود رضا محمد مرتضى الكورانى46713الس$م أ بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5محمود محمد جمال محمود أحمد الصاوى46714الس$م أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمود يسرى كامل عبد الحميد المشد46715الس$م أ بالباجورالباجور
263نــاجــح  263مصطفى السيد سعد عبد الباقى الجمل46716الس$م أ بالباجورالباجور
260نــاجــح  260مصطفى السيد عبد المحسن العدوى46717الس$م أ بالباجورالباجور
230.5نــاجــح  230.5مصطفى إيھاب فريد السايح46718الس$م أ بالباجورالباجور
246نــاجــح  246مصطفى ص$ح محمد صابر محمد46719الس$م أ بالباجورالباجور
197.5نــاجــح  197.5مصطفى فوزى حافظ يوسف46720الس$م أ بالباجورالباجور
242.5نــاجــح  242.5نادر محمد محب إبراھيم ناصر46721الس$م أ بالباجورالباجور
176نــاجــح  176ھشام عاطف محمود خليفة 46722الس$م أ بالباجورالباجور
266نــاجــح  266يوسف سمير عبد اللطيف زايد46723الس$م أ بالباجورالباجور
268.5نــاجــح  268.5يوسف مجدى إبراھيم السيد حجازى46724الس$م أ بالباجورالباجور
241نــاجــح  241يوسف محمد سعيد حبيب خالد 46725الس$م أ بالباجورالباجور
277نــاجــح  277أمنيه أبراھيم حسينى العطار46726القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5أ�ء أحمد محمد ابراھيم عطيه46727القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5أ�ء أمجد عبدالحافظ سالم46728القدس الخاصة الباجور
267نــاجــح  267أيه جمال حمدى عيسى46729القدس الخاصة الباجور
280نــاجــح  280أيه رجب محمد زينھم عبدالسميع46730القدس الخاصة الباجور
272.5نــاجــح  272.5أيه سامى صبحى محمد46731القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5أيه عبدالحميد محمود البوھى46732القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5أيه أمجد عبدالحافظ سالم46733القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277أيه عادل سعيد الشاذلى46734القدس الخاصة الباجور
278نــاجــح  278أسراء يسرى محمد عبدالتواب46735القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276أسراء ھانى على عمر46736القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5ابتسام جمال سعيد بيومى46737القدس الخاصة الباجور
273.5نــاجــح  273.5ايمان مجدى عبدالغنى فتح '46738القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5انجى محمود زينھم حموده46739القدس الخاصة الباجور
275.5نــاجــح  275.5انجى أحمد محمود عفيفى قنديل46740القدس الخاصة الباجور
279نــاجــح  279الزھراء حسن فھمى عبدالعزيز46741القدس الخاصة الباجور
279نــاجــح  279بسنت عبدالخالق رمضان عبدالحليم46742القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5بسنت ھشام محمد الشاعر46743القدس الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبتسنيم عاصم عبالعليم بسيونى 46744القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276حنان محلرم فؤاد كورانى46745القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5دنيا طارق سعيد عبدالرحمن46746القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273رحاب محمد عبدالحميد شھاب46747القدس الخاصة الباجور
254.5نــاجــح  254.5رميساء عبد' صادق الجزار46748القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5رانيا مجدى محمد زغلول 46749القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277روضه أبوبكر محمد عبدالغفار46750القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273ريم حسن محمد سامح ا<قطش46751القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5روناء رشاد فراج محمد46752القدس الخاصة الباجور
277.5نــاجــح  277.5سلمى خالد مصطفى شرف46753القدس الخاصة الباجور
269.5نــاجــح  269.5سلمى عادل محمد حسنى46754القدس الخاصة الباجور
272نــاجــح  272شروق أحمد محمد منصور46755القدس الخاصة الباجور
272نــاجــح  272شروق شريف الدمرداش ابوالمجد46756القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5عبير خالد سيد أحمد وھبه46757القدس الخاصة الباجور



273.5نــاجــح  273.5علياء عيد عبدالسميع عبدربه46758القدس الخاصة الباجور
261.5نــاجــح  261.5فاطمه وائل حمدى بكرى 46759القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273مريم محمد ابراھيم قنديل46760القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5مروة ايمن صالح محمد46761القدس الخاصة الباجور
274.5نــاجــح  274.5مروة سليمان فوزى سليمان46762القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273منار حسنى زكى الشيخ46763القدس الخاصة الباجور
277.5نــاجــح  277.5مياده مختار اسماعيل الد�ش46764القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5ندى تامر مصطفى رفعت 46765القدس الخاصة الباجور
250.5نــاجــح  250.5ندى محمد عبدالعظيم النرش46766القدس الخاصة الباجور
269.5نــاجــح  269.5ندى سامح حلمى الدرس46767القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273نورھان اسامه عبدالظاھر سيد46768القدس الخاصة الباجور
269نــاجــح  269نورھان رضا سمير عبدالحكيم46769القدس الخاصة الباجور
278نــاجــح  278نوران سامح عبدالحميد حجازى46770القدس الخاصة الباجور
279نــاجــح  279نيره محمد على محمد عامر 46771القدس الخاصة الباجور
246نــاجــح  246نج$ء محمد فريد عبدالقوى كساب46772القدس الخاصة الباجور
265نــاجــح  265ھايدى شبل عطيه السبكى46773القدس الخاصة الباجور
277.5نــاجــح  277.5ھاجر محمد صبرى محمد46774القدس الخاصة الباجور
273.5نــاجــح  273.5ھدير حسنى عرفه بدر46775القدس الخاصة الباجور
273.5نــاجــح  273.5أحمدمحمد ابراھيم الدسوقى 46776القدس الخاصة الباجور
275نــاجــح  275أحمد محمد حلمى توفيق عامر46777القدس الخاصة الباجور
274.5نــاجــح  274.5أحمد تامر فرج عطيه عبدالشافى46778القدس الخاصة الباجور
275.5نــاجــح  275.5أحمد سامح عبدالمنعم جميل46779القدس الخاصة الباجور
278نــاجــح  278أحمد عادل محمود مرشدى46780القدس الخاصة الباجور
268.5نــاجــح  268.5أحمد مسعد عبدالعزيز سليم46781القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5أحمد ايھاب أحمد قطب زايد46782القدس الخاصة الباجور
245نــاجــح  245أحمد عادل عبدالمنعم ناشى 46783القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276أحمد محمد فھمى السيد رزق46784القدس الخاصة الباجور
276.5نــاجــح  276.5أحمد مصطفى سليمان عبدالفتاح 46785القدس الخاصة الباجور
220.5نــاجــح  220.5أحمد جميل سعيد فايد46786القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273أحمد سليمان محمود صبيحه46787القدس الخاصة الباجور
265نــاجــح  265أسامه يوسف عبدالحليم محمد46788القدس الخاصة الباجور
275.5نــاجــح  275.5أنور سعد عيسوى حشيش46789القدس الخاصة الباجور
273نــاجــح  273ابراھيم سعيد على حسن الصعيدى46790القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277جمال ياسر مصطفى عبدالرؤف46791القدس الخاصة الباجور
262.5نــاجــح  262.5حسن محمد محمود عبدالعظيم46792القدس الخاصة الباجور
274نــاجــح  274خالد محمد صبحى ادريس46793القدس الخاصة الباجور
258نــاجــح  258زياد زكى عبدالغنى عمار 46794القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5عاطف محمود رياض فتوح46795القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5عمر خالد عبدالمطلب عمر46796القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277على مسعد على عبده46797القدس الخاصة الباجور
278.5نــاجــح  278.5فھد ع$ء الدين كمال ھنيدى46798القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277كريم سعيدحلمى عثمان غنيم46799القدس الخاصة الباجور
272.5نــاجــح  272.5محمد السيد عبدالمحسن الجعار46800القدس الخاصة الباجور
279.5نــاجــح  279.5محمد جمال عبد' عمار46801القدس الخاصة الباجور
280نــاجــح  280محمد خالد عزت امام شعيب46802القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277محمد سامى ابراھيم عامر46803القدس الخاصة الباجور
264نــاجــح  264محمد طه محمد طه46804القدس الخاصة الباجور
245نــاجــح  245محمد سعيدمحمد عطيه46805القدس الخاصة الباجور
264نــاجــح  264محمد عبدالناصر بدران ابو العيله46806القدس الخاصة الباجور
267.5نــاجــح  267.5محمد شريف الدمرداش ابوالمجد46807القدس الخاصة الباجور
267نــاجــح  267محمد ناجى عبدالمتجلى محمود 46808القدس الخاصة الباجور
275.5نــاجــح  275.5محمد احمد عبدالرشيد محمود46809القدس الخاصة الباجور
279نــاجــح  279محمد زكريا محمد حسينى رزق46810القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276محمود ابراھيم فوزى حيدر46811القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276معتز محمد عصام محمد ج$ل46812القدس الخاصة الباجور
277.5نــاجــح  277.5مصطفى احمد عبدالحميد حجازى46813القدس الخاصة الباجور



276نــاجــح  276مصطفى ايمن محمود الجمل 46814القدس الخاصة الباجور
262.5نــاجــح  262.5مصطفى ايمن جويلى النجار46815القدس الخاصة الباجور
277نــاجــح  277مصطفى حسن فتوح حسن46816القدس الخاصة الباجور
264.5نــاجــح  264.5مصطفى محمد قناوى مختار 46817القدس الخاصة الباجور
278نــاجــح  278يوسف احمد محمد عبدالوھاب46818القدس الخاصة الباجور
276نــاجــح  276يوسف حامد محمد صابر زلط46819القدس الخاصة الباجور
269.5نــاجــح  269.5يوسف حمدى يونس عسران 46820القدس الخاصة الباجور
254نــاجــح  254يوسف خالد محمد لطفى الحنفى46821القدس الخاصة الباجور
277.5نــاجــح  277.5يوسف عاطف صبحى فراج46822القدس الخاصة الباجور
239.5نــاجــح  239.5يوسف عزت محمد كامل46823القدس الخاصة الباجور
275.5نــاجــح  275.5إحسان ايمن عبد الرسول دياب كوبر46824الباجور الجديدة أ بناتالباجور
254.5نــاجــح  254.5إسراء عبد الرحمن محمد حبلص46825الباجور الجديدة أ بناتالباجور
245.5نــاجــح  245.5إسراء فوزى محمد فاروق امام الجوھرى46826الباجور الجديدة أ بناتالباجور
264نــاجــح  264إسراء لبيب عبد الحميد عفيفى46827الباجور الجديدة أ بناتالباجور
266نــاجــح  266أسماء بدر احمد السيد مرزوق46828الباجور الجديدة أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5اسماء عبد الشكور سعيد الحلوانى46829الباجور الجديدة أ بناتالباجور
197.5نــاجــح  197.5إسماء محمد سعد امام الحنفى46830الباجور الجديدة أ بناتالباجور
246.5نــاجــح  246.5أمانى أبو افتوح حسينى الجمل46831الباجور الجديدة أ بناتالباجور
260.5نــاجــح  260.5أميرة ناجى محمود قنديل46832الباجور الجديدة أ بناتالباجور
274نــاجــح  274إيمان ايھاب جمال بدر46833الباجور الجديدة أ بناتالباجور
227.5نــاجــح  227.5إيمان رضا إبراھيم كرانى الحنفى46834الباجور الجديدة أ بناتالباجور
263نــاجــح  263ايمان ناجى محمد المرغنى عبد اللطيف46835الباجور الجديدة أ بناتالباجور
274.5نــاجــح  274.5آيه يسرى سعيد حسن46836الباجور الجديدة أ بناتالباجور
189.5نــاجــح  189.5حسناء السيد ابراھيم عبد السميع الجمل46837الباجور الجديدة أ بناتالباجور
226نــاجــح  226حسناء ناصر عبد السميع المر سى46838الباجور الجديدة أ بناتالباجور
231نــاجــح  231حسنه حسن محمد صابر عبد الحافظ46839الباجور الجديدة أ بناتالباجور
256نــاجــح  256خلود أشرف كامل محمد46840الباجور الجديدة أ بناتالباجور
243نــاجــح  243خلود يحي محمد عمر46841الباجور الجديدة أ بناتالباجور
270نــاجــح  270دنيا زغلول أحمد ابراھيم النحاس46842الباجور الجديدة أ بناتالباجور
246.5نــاجــح  246.5دنيا مسعد عوض شاھين46843الباجور الجديدة أ بناتالباجور
262نــاجــح  262رضا اشرف ابراھيم احمد عبده46844الباجور الجديدة أ بناتالباجور
263.5نــاجــح  263.5رفييده ايھاب محمد صابر بدر46845الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  157ريھام رجب فوزى ا�كتع46846الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسماء ماھر محمد المليجى على46847الباجور الجديدة أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5سلمى عادل فرج ' محمد الجعبرى46848الباجور الجديدة أ بناتالباجور
244نــاجــح  244سلمى عبد الغفار محمد عبد العزيز46849الباجور الجديدة أ بناتالباجور
269نــاجــح  269شيماء عادل محمد عبد الحميد الحنفى46850الباجور الجديدة أ بناتالباجور
178.5نــاجــح  178.5شيماء عبد ' على بحيرى46851الباجور الجديدة أ بناتالباجور
262.5نــاجــح  262.5شيماء عماد محمد صابر ابو المجد46852الباجور الجديدة أ بناتالباجور
252.5نــاجــح  252.5شيماء ع$ء احمد عبد الحميد محمد46853الباجور الجديدة أ بناتالباجور
249نــاجــح  249شيماء نجاح محمد احمد سليمان46854الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبغادة رمضان أحمد عبد الرحيم46855الباجور الجديدة أ بناتالباجور
254نــاجــح  254فاتن اشرف عبد الظاھر السايح46856الباجور الجديدة أ بناتالباجور
196.5نــاجــح  196.5فاطمة السيد محمد السيد بدر46857الباجور الجديدة أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5فاطمة عبد العليم على عفيفى46858الباجور الجديدة أ بناتالباجور
214.5نــاجــح  214.5فاطمه فرحات على نصير46859الباجور الجديدة أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5لبنى عبد العزيز رمضان طعيمة46860الباجور الجديدة أ بناتالباجور
243.5نــاجــح  243.5ماھيتاب محمد سعيد ابوزكرى46861الباجور الجديدة أ بناتالباجور
253نــاجــح  253مروة محمد عبد الغنى شاكرالديب46862الباجور الجديدة أ بناتالباجور
265.5نــاجــح  265.5مريم احمد فيصل عبد العزيز عجور46863الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمريم أشرف خالد عطيه محجوب46864الباجور الجديدة أ بناتالباجور
168.5نــاجــح  168.5مريم عبد ' جوده الخولى46865الباجور الجديدة أ بناتالباجور
256.5نــاجــح  256.5ملك عاصم عامر البعل46866الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمى عادل محمود طحطح46867الباجور الجديدة أ بناتالباجور
239نــاجــح  239مى عاطف رمضان محمد عفيفى46868الباجور الجديدة أ بناتالباجور
269نــاجــح  269مياده رفعت حسينى العطار46869الباجور الجديدة أ بناتالباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبنبيلة جمال محمد سعيد46870الباجور الجديدة أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5نجوى ابراھيم عبد الظاھر صبيحه46871الباجور الجديدة أ بناتالباجور
254نــاجــح  254نداء عبد الستار بكرى محمود46872الباجور الجديدة أ بناتالباجور
250.5نــاجــح  250.5ندى حسام خالد عطية محجوب46873الباجور الجديدة أ بناتالباجور
249.5نــاجــح  249.5ندى مصطفى محمد حواش46874الباجور الجديدة أ بناتالباجور
229نــاجــح  229نورا جيوشى على زوبع46875الباجور الجديدة أ بناتالباجور
279نــاجــح  279نورا عادل صابر محمد إبراھيم46876الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  164نورھان عاطف على السمرى46877الباجور الجديدة أ بناتالباجور
261.5نــاجــح  261.5ھاجر ابراھيم محمد مجدى دعدوش46878الباجور الجديدة أ بناتالباجور
241نــاجــح  241ھاجر أصيل محمد بندارى46879الباجور الجديدة أ بناتالباجور
252.5نــاجــح  252.5ھاجر رفعت عفيفى على حميد46880الباجور الجديدة أ بناتالباجور
244نــاجــح  244ھاجر شحات رمضان ابراھيم عنيطر46881الباجور الجديدة أ بناتالباجور
269.5نــاجــح  269.5ھاجر عبد المقصود عبد الغفار العكل46882الباجور الجديدة أ بناتالباجور
255.5نــاجــح  255.5ھالة احمد عبد العظيم الحبيبى46883الباجور الجديدة أ بناتالباجور
216نــاجــح  216ھايدى أصيل محمد بندارى46884الباجور الجديدة أ بناتالباجور
261.5نــاجــح  261.5ھدير ھشام عبد الحليم ابو السعود46885الباجور الجديدة أ بناتالباجور
235نــاجــح  235وسام عبد الفتاح فوزى الجدى46886الباجور الجديدة أ بناتالباجور
259.5نــاجــح  259.5يارا جمال أمين محمد خليفة46887الباجور الجديدة أ بناتالباجور
209نــاجــح  209ياسمين محمد زكريا محمد الصعيدى46888الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  167ياسمين يحيى مرغنى محمد السيد46889الباجور الجديدة أ بناتالباجور
213نــاجــح  213  ابراھيم زينھم ابراھيم على ابراھيم46890الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  216.5ابراھيم وجدى عبد القادر محمد القزعة46891الباجور الجديدة أ بناتالباجور
237نــاجــح  237احمد اشرف احمد عفيفى46892الباجور الجديدة أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5احمد رفعت عثمان ابراھيم عثمان46893الباجور الجديدة أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5احمد سمير عبد الحليم محمد عجور46894الباجور الجديدة أ بناتالباجور
242نــاجــح  242احمد طارق متولى عبد اللطيف حسين46895الباجور الجديدة أ بناتالباجور
194نــاجــح  194احمد عادل عبد الستار محمد عفيفى46896الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  173.5احمد عبد العزيز سليمان البعل46897الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  154.5احمد كامل ابراھيم عبد المقصود46898الباجور الجديدة أ بناتالباجور
256.5نــاجــح  256.5احمد محمد فھمى احمد46899الباجور الجديدة أ بناتالباجور
193نــاجــح  193احمد مسعد عبد المحسن قنديل46900الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  51.5احمد مصطفى عبد الموجود مصطفى عبد الباقى46901الباجور الجديدة أ بناتالباجور
206نــاجــح  206احمد ممدوح صابر عبد الغفار حموده46902الباجور الجديدة أ بناتالباجور
266.5نــاجــح  266.5احمد ھانى شاكر محروس46903الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  22.5ادھم طارق ابراھيم طلبه عسكر46904الباجور الجديدة أ بناتالباجور
274نــاجــح  274إس$م سعيد حافظ احمد س$م46905الباجور الجديدة أ بناتالباجور
200نــاجــح  200حامد حمدى حامد يس عبد الرازق46906الباجور الجديدة أ بناتالباجور
264.5نــاجــح  264.5حامد ھشام حامد سليم مزروع46907الباجور الجديدة أ بناتالباجور
219نــاجــح  219حسين اشرف عبد الرسول دياب46908الباجور الجديدة أ بناتالباجور
262.5نــاجــح  262.5خالد عزت عبد الكرييم الفقى46909الباجور الجديدة أ بناتالباجور
211.5نــاجــح  211.5رمضان عبد الجواد عطية المنياوى46910الباجور الجديدة أ بناتالباجور
211.5نــاجــح  211.5عادل امام محمود الدربل46911الباجور الجديدة أ بناتالباجور
192نــاجــح  192عادل سعيد محمد احمد46912الباجور الجديدة أ بناتالباجور
273نــاجــح  273عبد الرءوف احمد عبد الرءوف السيد حجازى46913الباجور الجديدة أ بناتالباجور
250.5نــاجــح  250.5عبد الرحمن اشرف محمد عبد العاطى عياقة46914الباجور الجديدة أ بناتالباجور
276.5نــاجــح  276.5عبد الرحمن عبد المقصود محمد عبد المقصود شمس46915الباجور الجديدة أ بناتالباجور
265نــاجــح  265عبد الرحمن كرم عبد الحليم محمد عجور46916الباجور الجديدة أ بناتالباجور
191.5نــاجــح  191.5عبد الرحمن ماجد على س$م46917الباجور الجديدة أ بناتالباجور
267نــاجــح  267عبد ' اشرف عبد المقصود محمد مزروع46918الباجور الجديدة أ بناتالباجور
237.5نــاجــح  237.5على محمد على عامر عبد '46919الباجور الجديدة أ بناتالباجور
242نــاجــح  242عمرو ايھاب محمد صابر بدر46920الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  195كريم احمد محمد النحاس46921الباجور الجديدة أ بناتالباجور
236نــاجــح  236كريم محمد عبد المغنى محمد حبنه46922الباجور الجديدة أ بناتالباجور
186.5نــاجــح  186.5محمد سعيد محمد محمد عفيفى46923الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد محمود بدر46924الباجور الجديدة أ بناتالباجور
256نــاجــح  256محمد س$مه فرج سالم حجازى46925الباجور الجديدة أ بناتالباجور



232.5نــاجــح  232.5محمد شحات رمضان ابراھيم عنيطر46926الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5محمد صابر بكرى عبد العال46927الباجور الجديدة أ بناتالباجور
196نــاجــح  196محمد صبحى محمود امام الدربل46928الباجور الجديدة أ بناتالباجور
197نــاجــح  197محمد صبرى مصطفى جدوع46929الباجور الجديدة أ بناتالباجور
246نــاجــح  246محمد عصام حسنى عبد السميع الجمل46930الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5محمد فايز صبحى ا�كتع46931الباجور الجديدة أ بناتالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد مجدى محمود محمد الطويل46932الباجور الجديدة أ بناتالباجور
242.5نــاجــح  242.5محمد محمود السيد قدرى محمد46933الباجور الجديدة أ بناتالباجور
276.5نــاجــح  276.5محمد ھشام محمد صابر عباس بدر46934الباجور الجديدة أ بناتالباجور
276.5نــاجــح  276.5محمد وائل محمد زكى البدرى46935الباجور الجديدة أ بناتالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد وليد محمد ابو الفتوح حماد46936الباجور الجديدة أ بناتالباجور
250.5نــاجــح  250.5محمود حسنى فتحى حواش دسوقى46937الباجور الجديدة أ بناتالباجور
276نــاجــح  276محمود سعيد زكى عطوة البعل46938الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود سعيد محمود بدر46939الباجور الجديدة أ بناتالباجور
208نــاجــح  208محمود صالح عبد الرحمن ناصف46940الباجور الجديدة أ بناتالباجور
269نــاجــح  269محمود عادل محمد السيد مطر46941الباجور الجديدة أ بناتالباجور
274نــاجــح  274محمود عبد الحميد محمود عبد الحميد البرلسى46942الباجور الجديدة أ بناتالباجور
265نــاجــح  265محمود محمد ابراھيم البكرى46943الباجور الجديدة أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5محمود محمد لطفى محمد46944الباجور الجديدة أ بناتالباجور
261نــاجــح  261محمود محمد محمود عبد العال46945الباجور الجديدة أ بناتالباجور
250نــاجــح  250مراد اشرف مراد عبد العزيز46946الباجور الجديدة أ بناتالباجور
248نــاجــح  248مصطفى السيد محمود الوراقى46947الباجور الجديدة أ بناتالباجور
208نــاجــح  208مصطفى أنور محمد محمد ابو ريحان46948الباجور الجديدة أ بناتالباجور
251نــاجــح  251مصطفى ايمن محمد مرتضى محمدى46949الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى محمد فوزى زايد46950الباجور الجديدة أ بناتالباجور
273نــاجــح  273مصطفى محمود عبد المجيد عبد ' عجور46951الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبوليد جابر مغاورى الشربينى46952الباجور الجديدة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبيحيى زكريا على مغربى عبده46953الباجور الجديدة أ بناتالباجور
277.5نــاجــح  277.5آ�ء جمال حامد يوسف46954الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
266.5نــاجــح  266.5أية عادل عبد المجيد علي 46955الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276أيه محسن عبد العاطي عيسي46956الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278بسنت حسن حامد حسن 46957الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276خلود أيمن محمود شاھين 46958الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
272نــاجــح  272داليا أحمد الجيوشي فتوح46959الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5روان أشرف سعيد عباس البرعي46960الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278روان ص$ح سعد الحنفي 46961الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279روان عبد ' عبد المنعم شعيب 46962الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278ريھام محمد سعيد علي 46963الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278سھا مصطفي محمد زھران 46964الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277فاطمة أحمد تاج الدين صالح يونس 46965الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5ليلي أشرف محمد صابر حشيش46966الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5مرام محمد عبد العليم س$مة 46967الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278مريم رشدي عبد الھادي سليم 46968الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
266.5نــاجــح  266.5مريم طارق مھدي ا<شموني 46969الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5منار رمضان سليمان محمد 46970الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278منار طلعت عبد العزيز بدر46971الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5منة ' جمال عبد الصادق جاد ' 46972الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278مي وحيد جابر الطباخ 46973الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274نــاجــح  274ميار حسن محمد علي46974الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275ميار طارق عبد الحكم طه 46975الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5ميرنا بھاء الدين عبد العظيم عبد ' 46976الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277ناريمان عبد' صبحي الصيفي46977الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ندا عادل شوقت زعتر 46978الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ندي كمال أمين زايد 46979الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279ندي محمود عبد الحي عفيفي46980الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5نھال سامي عبد الغفور سبيح46981الصفوة الخاصة بالباجورالباجور



278نــاجــح  278نھي سامي عبد الغفور سبيح 46982الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
273نــاجــح  273نورا محمود عبد الباقي حسن 46983الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5ھاجر أسامة جعفر عبد '46984الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5ھايدي ناصر مختار زايد46985الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278يارا أسامة عبد المنعم بدوي 46986الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
269.5نــاجــح  269.5ياسمين تامر ابراھيم عبد العزيز 46987الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276ياسمين ع$ء محمد الباجوري 46988الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279ياسمين وليد خيري الشاذلي 46989الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5أحمد أسامة السيد تعليب 46990الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5احمد حلمى محمد سيف النصر46991الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5احمد رجب سعيد عبد العليم46992الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
270.5نــاجــح  270.5احمد سعيد حسن سويلم 46993الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278احمد عصام فھمى حجازى46994الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
270نــاجــح  270احمد فتحى عبد السميع حسن46995الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279احمد محمود محمد عبد المعطى 46996الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278احمد ناصر محمد منصور 46997الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5احمد وليد عبد الفتاح حامد46998الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5احمد يحيي مصطفي خفاجى 46999الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
263.5نــاجــح  263.5ايمن ممدوح محمد عمار47000الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279حازم ناجى عبد الفتاح شلبي 47001الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
245.5نــاجــح  245.5حسن حامد حسن النجار 47002الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5حمزة عبد الفتاح عبد المجيد أبو غزالة47003الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276خالد أشرف عبدالعزيز غنيمة47004الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274نــاجــح  274راشد اسامة راشد عبد '47005الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5سيف محمد يوسف غنيم 47006الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5شريف عبد الرحمن عبد الشافي قاسم47007الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
241.5نــاجــح  241.5ص$ح طارق عبد الحكم طه47008الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276عبد ' محمود فتحي عبد الحميد47009الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280عمر محمد عبد العزيز عمرية47010الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5عمرو أحمد محمد حبيب 47011الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274نــاجــح  274عمرو خيري عفيفي زيد47012الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5عمرو علي محمد حبيب 47013الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5كريم ع$ء الدين رياض زكي47014الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280لوئ عبد القادر سعد الشايب47015الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5مازن محمد باسم البرعي47016الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5مجدي فتحي عبد التواب عبد التواب 47017الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمد أشرف محمد صبيحة47018الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5محمد جميل عبد العزيز فضل 47019الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
272نــاجــح  272محمد خالد عبد الرحمن طه فرج47020الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
270.5نــاجــح  270.5محمد عبد الحميد عبد الغني عبد الحميد 47021الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280محمد ع$ء الدين عبد العليم محمد47022الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5محمد مجدي كمال بركات 47023الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5محمد مختار اسماعيل مختار 47024الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5محمود حمدي يوسف الغول 47025الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276محمود طارق السيد صواز47026الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275محمود عبد الخالق محمود ناجي 47027الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279مختار اسامة مختار حسن 47028الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5مصطفي عزت محمد خيري 47029الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5معتز نور الدين سيد ناشي47030الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5يحيي عبد المنعم محمد الديب 47031الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5يوسف أحمد علي الجوھري 47032الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275يوسف سامي بكري سعود47033الصفوة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5أية أحمد شكرى محمد47034غادة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5أية السيدعبدالحميدبخاطره النحاس47035غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278أية جمال محمدخطاب47036غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5أية جمال محمدمزيد47037غادة الخاصة بالباجورالباجور



278نــاجــح  278أيه مصطفى عبدالخالق محمدشحاتة47038غادة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275أية نور الدين عبدالمرضى شريف47039غادة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275اسراء سعيدعبدالعظيم الحصرى47040غادة الخاصة بالباجورالباجور
269.5نــاجــح  269.5أمال طارق عفيفى ابراھيم والى47041غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5أمانى عاطف السيدعلى عامر47042غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5أمنية اسامه حواش فتحى47043غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5انجى محفوظ محمدواصل47044غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278ايمان السيدصالح السيد47045غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ايمان ماھرعبدالسميع عثمان47046غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280تغريداسامه عبدالمطلب ابوحسين47047غادة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5جرمين جمال حصاوى جريس47048غادة الخاصة بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5جيھان محمدمصطفى ذكرى47049غادة الخاصة بالباجورالباجور
267.5نــاجــح  267.5حسنه ص$ح السيدعبدالغفار47050غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5داليا طارق محمدالشافعى47051غادة الخاصة بالباجورالباجور
270نــاجــح  270دينا أحمدعبدالحميدبخاطره النحاس47052غادة الخاصة بالباجورالباجور
248.5نــاجــح  248.5رفقه فخرى عزيز رزق47053غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280رنيم أحمدمصطفى كمال الدين شاھين47054غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278روان أحمدفتحى عمر47055غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5زھراء محمدمحروس على يونس47056غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5سلمى سعيدعبدالجابر الطوخى47057غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278سمر أنورصبرى عبدالتواب47058غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5سھيله أحمدعبدالعزيزأحمد47059غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5سھيله يحيى على أنورعبدالحميد47060غادة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5شيماء سميرفھيم الشحات47061غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5شيماء طارق سعيدسعفان47062غادة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5فاطمه ع$ء الدين محمدمزيد47063غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5فاطمه محمدابراھيم الحلو47064غادة الخاصة بالباجورالباجور
247نــاجــح  247كوثر سعيدعبدالنورعبدالحق47065غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280مروة سميرشكرى محمد47066غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279مريم أشرف صابرمحمد47067غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280ملك أحمدعبدالمنعم ناجى47068غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280منى محمدسعدابراھيم عجور47069غادة الخاصة بالباجورالباجور
273نــاجــح  273منة ' على فرج على قنديل47070غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5منة ' محمدسليمان عبدالعال47071غادة الخاصة بالباجورالباجور
263نــاجــح  263منارطاھرمصطفى عبدالحميد47072غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ميارمحمدعلى عفيفى47073غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280ندى حمدى قطب زايد47074غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5ندى عبد' محمدعبده الشبكشى47075غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280ندى عبدالناصرمحمدالحدادسعد47076غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279ندى لطفى حامدابوالمجد47077غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280نورھان رفعت عبدالكريم فرج47078غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278نيره أشرف محمدرجائى محمود47079غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5ھاجرابراھيم حسنين السيدحسنين47080غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ھاجرطارق محمد زھدى قطب47081غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5ھاجرمحمدعبدالغنى عفيفى47082غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280ھايدى محمدمروان نصار47083غادة الخاصة بالباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5ھديرأحمدعوادحسن47084غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279ھديرمحمدأحمدابراھيم طعيمه47085غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5و�ء ع$ءمحمدجاد47086غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5يارا أحمدبيومى عيسى47087غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5يارا على البحيرى النجدى47088غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5ياسمين ابراھيم محمدابراھيم47089غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278ياسمين ايھاب محمودالطويل47090غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5ياسمين عرفات وجيه الفقى47091غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278أحمدابراھيم محمدموسى47092غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5أحمد اسامه أحمدالسحترى47093غادة الخاصة بالباجورالباجور



278نــاجــح  278أحمدالسيدعبدالعزيزعبدالقادر47094غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5أحمدامام محمودسليم47095غادة الخاصة بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5أحمدبدرفرحات بدر47096غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5أحمدحامدأحمدمحمدعبد'47097غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280احمدحسام رشادغنيم47098غادة الخاصة بالباجورالباجور
274نــاجــح  274أحمدحسن عبدالعزيزالشافعى47099غادة الخاصة بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5أحمدطارق عبدالعال خ$ف47100غادة الخاصة بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5أحمدعاطف عبدالحميدحجازى47101غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280أحمدفكرى عبدالفتاح ع$م47102غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280أحمدكمال محمدالسيدابراھيم47103غادة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277أحمدمجدى عبدالعليم على47104غادة الخاصة بالباجورالباجور
230.5نــاجــح  230.5أحمدمحمودعبدالعزيزابراھيم47105غادة الخاصة بالباجورالباجور
269نــاجــح  269أحمدھشام السيدأحمدعبدالعزيز47106غادة الخاصة بالباجورالباجور
272نــاجــح  272أدھم على البحيرى النجدى47107غادة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276أدھم مسعدعزت الزول47108غادة الخاصة بالباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5اس$م اسامه ابراھيم الناظر47109غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5اس$م عبدالفتاح رزق سليم47110غادة الخاصة بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5اس$م محمدحسينى عبداللطيف47111غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280حسين محمدحسين عبدالحميدالشاذلى47112غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280خيرى عصام عبدالغفار ابوحسن47113غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280زيادفتحى مصطفى عبدالغفار47114غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279زياد كمال أحمدابوالمجد47115غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280زياد محمدسعيدالدجوى47116غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278سعيدعبد' سعيدابوبكر47117غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280طارق عادل السيدحميد47118غادة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277طارق نبيل حسينى عبداللطيف47119غادة الخاصة بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5طه ايھاب طه الشاذلى47120غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280عامرمحمدعبدالعزيزعامر47121غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279عبدالرحمن ابراھيم ابراھيم سعد47122غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278عبدالفتاح عبدالعزيزعبدالفتاح عبدالرازق47123غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5عبد' ابراھيم عبدالمرضى شريف47124غادة الخاصة بالباجورالباجور
268نــاجــح  268عبد' أحمدمحمدالفار47125غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5عبد' محمدصبرى البشوتى47126غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280عبدالوھاب أحمدعبدالوھاب محمود47127غادة الخاصة بالباجورالباجور
262.5نــاجــح  262.5ع$ء حمدى ياسين محمود47128غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279عمرعاطف بكرى عبدالسميع47129غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280فؤادمحمودمصطفى الشلوف47130غادة الخاصة بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5كريم فؤادمحمدالسيد47131غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280ماركوسليمان عريان عزيز47132غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279مازن وائل سعيد ناشى47133غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280مؤمن عاطف عبدالمؤمن بيومى47134غادة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277محمد اسامه جميل عبدالسميع النجار47135غادة الخاصة بالباجورالباجور
268.5نــاجــح  268.5محمدجمال عبدالمعطى الصيفى47136غادة الخاصة بالباجورالباجور
269نــاجــح  269محمدحسام عبدالقادرعبدالعزيز47137غادة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275محمد خالد محمد الدھشورى47138غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280محمد سلطان جمال محلبس47139غادة الخاصة بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5محمد عادل عبدالستار تركى47140غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279محمد نجم عبدالعزيز محمدجعفر47141غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280محمد وائل أحمد عبدالمجيدالجوھرى47142غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5محمد يحيى محمد حسينى رزق47143غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280محمود احمد محمود موسى47144غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280محمود ع$ء الدين محمد صبرى47145غادة الخاصة بالباجورالباجور
267.5نــاجــح  267.5محمود محمد حامد حجازى47146غادة الخاصة بالباجورالباجور
276نــاجــح  276محمود وائل محمود نصار47147غادة الخاصة بالباجورالباجور
268نــاجــح  268محمود يسرى محمد محمدابراھيم47148غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5مصطفى ايھاب كمال حموده47149غادة الخاصة بالباجورالباجور



254.5نــاجــح  254.5مصطفى عبدالھادى عبدالموجودمصطفى47150غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280مصطفى فھمى عبدالحميد عيسى47151غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280مصطفى كامل رشاد مسعود47152غادة الخاصة بالباجورالباجور
277نــاجــح  277مصطفى نبيل حمدى سروه47153غادة الخاصة بالباجورالباجور
274نــاجــح  274نبيل ص$ح الدين شفيق جنيه47154غادة الخاصة بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5نسيم عبدالفتاح صفاقسى47155غادة الخاصة بالباجورالباجور
275نــاجــح  275ياسين سمير عبدالغفار مشعل47156غادة الخاصة بالباجورالباجور
279نــاجــح  279يوسف أحمدمحمدفھمى بدوى قنديل47157غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280يوسف أشرف محمد ابراھيم47158غادة الخاصة بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5يوسف تامر عبدالفتاح منصور47159غادة الخاصة بالباجورالباجور
278نــاجــح  278يوسف شوقى محمد ابراھيم عفيفى47160غادة الخاصة بالباجورالباجور
280نــاجــح  280يوسف طلعت عبدالعزيز شعبان47161غادة الخاصة بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  164.5أمل شعبان أحمد عيسي47162الحديثة أ بالباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5أميرة أنور حامد جمعه 47163الحديثة أ بالباجورالباجور
276نــاجــح  276آية السيد محمد صبحي قنديل 47164الحديثة أ بالباجورالباجور
242.5نــاجــح  242.5آية أشرف صابر النحاس47165الحديثة أ بالباجورالباجور
271نــاجــح  271آية ج$ل كامل عبد الحميد 47166الحديثة أ بالباجورالباجور
260.5نــاجــح  260.5آية حمدي علي محمد قاسم 47167الحديثة أ بالباجورالباجور
278.5نــاجــح  278.5آية سمير مولد قاسم 47168الحديثة أ بالباجورالباجور
259.5نــاجــح  259.5آية طه سيد أحمد حيدر 47169الحديثة أ بالباجورالباجور
275نــاجــح  275آية محمد عبد المنعم محمد 47170الحديثة أ بالباجورالباجور
221نــاجــح  221إسراء عصام فتحي محمد علي 47171الحديثة أ بالباجورالباجور
267نــاجــح  267إسراء محمد حسانين عبد اللطيف 47172الحديثة أ بالباجورالباجور
243.5نــاجــح  243.5إنجي أحمد فؤاد حسانين 47173الحديثة أ بالباجورالباجور
225نــاجــح  225انجي حسني فھمي البعل 47174الحديثة أ بالباجورالباجور
219.5نــاجــح  219.5جميلة أشرف السيد الديب 47175الحديثة أ بالباجورالباجور
262نــاجــح  262حسناء يحيي ھاشم البيسي 47176الحديثة أ بالباجورالباجور
225.5نــاجــح  225.5حنان ھشام السيد خ$ف47177الحديثة أ بالباجورالباجور
189نــاجــح  189دينا أحمد عبد العزيز البربري47178الحديثة أ بالباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5روان رافع محمود عبد الرشيد 47179الحديثة أ بالباجورالباجور
236نــاجــح  236زينب أحمد محمد أيمن 47180الحديثة أ بالباجورالباجور
186.5نــاجــح  186.5سارة أحمد محمد الشافعي  47181الحديثة أ بالباجورالباجور
266نــاجــح  266سارة سامي حسن السيد 47182الحديثة أ بالباجورالباجور
262نــاجــح  262سارة عمرو سمير أبو الع$ 47183الحديثة أ بالباجورالباجور
261نــاجــح  261سحر محمد موسي منصور 47184الحديثة أ بالباجورالباجور
251نــاجــح  251سامي محمد عبد الفتاح حيدر 47185الحديثة أ بالباجورالباجور
227.5نــاجــح  227.5سماء فتحي محمود محمد الطويل47186الحديثة أ بالباجورالباجور
263.5نــاجــح  263.5شرين أشرف محمد عبد المنعم 47187الحديثة أ بالباجورالباجور
215.5نــاجــح  215.5ضحى باسم السيد خ$ف47188الحديثة أ بالباجورالباجور
275نــاجــح  275فاطمة إبراھيم احمد عبد الحكيم47189الحديثة أ بالباجورالباجور
259.5نــاجــح  259.5كرستين سامي فرحات موسى47190الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبماجدة مصطفى عبد المعز إبراھيم47191الحديثة أ بالباجورالباجور
251.5نــاجــح  251.5مروة سامي محمد سليم47192الحديثة أ بالباجورالباجور
261.5نــاجــح  261.5مريھان عبد العزيز صبحي المناوھلي47193الحديثة أ بالباجورالباجور
259.5نــاجــح  259.5منة ' علي معوض أحمد47194الحديثة أ بالباجورالباجور
262نــاجــح  262ميادة ناصر منير الفقي47195الحديثة أ بالباجورالباجور
209نــاجــح  209ميرنا إبراھيم فتحي السرساوي47196الحديثة أ بالباجورالباجور
272نــاجــح  272ناريمان محمد أحمد سليمان47197الحديثة أ بالباجورالباجور
222نــاجــح  222نانسي ھاني أحمد عثمان سلطان47198الحديثة أ بالباجورالباجور
190نــاجــح  190ندى خالد إبراھيم السيد47199الحديثة أ بالباجورالباجور
198نــاجــح  198ندى سعيد عبد العزيز حميد47200الحديثة أ بالباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5نرمين رضا مرغني عبد العزيز47201الحديثة أ بالباجورالباجور
236نــاجــح  236نرمين محمد عبد المحسن النجار47202الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  142نورا السيد عبد المنعم سبيع47203الحديثة أ بالباجورالباجور
260.5نــاجــح  260.5ھاجر خالد عبد المنعم محمد ناشي47204الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5وسام سعيد سعيد السبكي47205الحديثة أ بالباجورالباجور



دور ثانيدور ثاني  169.5يارا خالد سعيد محمد عبد الواحد47206الحديثة أ بالباجورالباجور
240نــاجــح  240أحمد صفوت طلعت محمد سليم47207الحديثة أ بالباجورالباجور
224نــاجــح  224أحمد ص$ح السيد الديب47208الحديثة أ بالباجورالباجور
201نــاجــح  201أحمد عبد الفتاح سعيد محمد سعيد47209الحديثة أ بالباجورالباجور
264.5نــاجــح  264.5أحمد نبيل محمد رشاد القصاص47210الحديثة أ بالباجورالباجور
217نــاجــح  217إس$م محمد صابر عبد الغفار47211الحديثة أ بالباجورالباجور
262.5نــاجــح  262.5اندرو فتحي حلمي عزيز47212الحديثة أ بالباجورالباجور
241.5نــاجــح  241.5انطونيوس يوسف ھارون نوفيلس47213الحديثة أ بالباجورالباجور
258نــاجــح  258إياد محمد محمد علي ھ$لي47214الحديثة أ بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5باھر أحمد علي عامر47215الحديثة أ بالباجورالباجور
244.5نــاجــح  244.5بيشوي كمال زخاري رزق47216الحديثة أ بالباجورالباجور
212.5نــاجــح  212.5بسيوني عادل حامد عبد العزيز47217الحديثة أ بالباجورالباجور
256نــاجــح  256توفيق محمد توفيق إبراھيم47218الحديثة أ بالباجورالباجور
254.5نــاجــح  254.5حامد محمد حامد س$مة47219الحديثة أ بالباجورالباجور
263نــاجــح  263حامد نزيه حامد السيد47220الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحمادة أحمد محمد رشاد عبد الفتاح47221الحديثة أ بالباجورالباجور
275.5نــاجــح  275.5خالد مجدي السيد الجندي47222الحديثة أ بالباجورالباجور
276نــاجــح  276سعد عصام سعد عبد '47223الحديثة أ بالباجورالباجور
265نــاجــح  265سلطان ايمن عبد ' سلطان47224الحديثة أ بالباجورالباجور
277نــاجــح  277عبد الرحمن إبراھيم أحمد عبد الحكيم47225الحديثة أ بالباجورالباجور
244.5نــاجــح  244.5عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن عبد القادر47226الحديثة أ بالباجورالباجور
229نــاجــح  229عبد ' أحمد محمود عامر عبد '47227الحديثة أ بالباجورالباجور
247.5نــاجــح  247.5عبد ' ايمن محمد بيومي الدھشوري47228الحديثة أ بالباجورالباجور
273نــاجــح  273عبد ' عبد العزيز محمود الصبروتي47229الحديثة أ بالباجورالباجور
258.5نــاجــح  258.5عبد المنعم عصام الدين عبد المنعم47230الحديثة أ بالباجورالباجور
252نــاجــح  252عبد المحسن عماد عبد المحسن عبد اللطيف47231الحديثة أ بالباجورالباجور
234.5نــاجــح  234.5عزت اشرف محمد عزت حجازي47232الحديثة أ بالباجورالباجور
276نــاجــح  276عمر سمير محمد عبد الغفار47233الحديثة أ بالباجورالباجور
233.5نــاجــح  233.5عوض باسم عوض كمال47234الحديثة أ بالباجورالباجور
212.5نــاجــح  212.5محمد إبراھيم السيد إبراھيم47235الحديثة أ بالباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5محمد إيھاب عبد الحافظ عبد القادر47236الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد جمال معوض محمد جعفر47237الحديثة أ بالباجورالباجور
259نــاجــح  259محمد شريف عبد السميع البكري47238الحديثة أ بالباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  148محمد ص$ح سالم سالم جوھر47239الحديثة أ بالباجورالباجور
241.5نــاجــح  241.5محمد عادل لبيب محمد47240الحديثة أ بالباجورالباجور
272نــاجــح  272محمد عصام جوھري عبد المحسن47241الحديثة أ بالباجورالباجور
221.5نــاجــح  221.5محمد مغاوري أحمد علي سبيع47242الحديثة أ بالباجورالباجور
233نــاجــح  233محمد ھاني محمد محمد47243الحديثة أ بالباجورالباجور
239نــاجــح  239محمود جمال عبد العزيز الطويل47244الحديثة أ بالباجورالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمود ص$ح محمد أحمد ناشي47245الحديثة أ بالباجورالباجور
258نــاجــح  258محمود عادل مرغني عبد العزيز47246الحديثة أ بالباجورالباجور
234.5نــاجــح  234.5محمود عبد القادر عبد الخالق عبد القادر47247الحديثة أ بالباجورالباجور
279.5نــاجــح  279.5محمود محمد الباجوري موسى47248الحديثة أ بالباجورالباجور
251.5نــاجــح  251.5محمود مجدي السيد البقيري47249الحديثة أ بالباجورالباجور
274.5نــاجــح  274.5مصطفى عبد الحميد عبد الفتاح عبد العزيز47250الحديثة أ بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5مصطفى عبد ' إبراھيم زھو47251الحديثة أ بالباجورالباجور
217نــاجــح  217مصطفى محمد لطفي فريد47252الحديثة أ بالباجورالباجور
261.5نــاجــح  261.5مينا نادي فھيم مسعود47253الحديثة أ بالباجورالباجور
226.5نــاجــح  226.5كريم محمد عبد الفتاح الغريب47254الحديثة أ بالباجورالباجور
252نــاجــح  252كريم يسري سعيد جوھر47255الحديثة أ بالباجورالباجور
271.5نــاجــح  271.5كرلس نبيل شفيق فھيم سعد47256الحديثة أ بالباجورالباجور
242نــاجــح  242إسراء أشرف فرج عثمان 47257زاوية جروان رقم ٢الباجور
262نــاجــح  262إسراء موسى محمد خ$ف47258زاوية جروان رقم ٢الباجور
274نــاجــح  274أمل أيمن عبدالسميع سلطان47259زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  176.5أمنيه عادل حسن إسماعيل47260زاوية جروان رقم ٢الباجور
274.5نــاجــح  274.5أمنيه عزت مرتضي منصور47261زاوية جروان رقم ٢الباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبأميره صفوت رشدي رشاد47262زاوية جروان رقم ٢الباجور
268.5نــاجــح  268.5أميره فتحي حامد الطويل47263زاوية جروان رقم ٢الباجور
247.5نــاجــح  247.5أميره فرج حسين فرج47264زاوية جروان رقم ٢الباجور
233.5نــاجــح  233.5إنصاف ھ$ل عبدالمجيد س$مه47265زاوية جروان رقم ٢الباجور
238.5نــاجــح  238.5ايه عبدالباسط عامر زيدان47266زاوية جروان رقم ٢الباجور
237نــاجــح  237ايه عصام عبدالمھدى عبدالغفار47267زاوية جروان رقم ٢الباجور
197نــاجــح  197ايه عصام فوزى عبده47268زاوية جروان رقم ٢الباجور
232نــاجــح  232ايه محمد سعيد البراجيلى47269زاوية جروان رقم ٢الباجور
258.5نــاجــح  258.5بسينه عاطف عبدالرشيد مصطفى47270زاوية جروان رقم ٢الباجور
261نــاجــح  261بشاير أيمن عبدالرحيم 47271زاوية جروان رقم ٢الباجور
235نــاجــح  235بطه محمد عبدالعال مصطفى47272زاوية جروان رقم ٢الباجور
255نــاجــح  255بوسي مجاھد السيد فوده47273زاوية جروان رقم ٢الباجور
221.5نــاجــح  221.5تغريد رضا محمد س$مه47274زاوية جروان رقم ٢الباجور
225نــاجــح  225حبيبه يحيي إبراھيم موسى47275زاوية جروان رقم ٢الباجور
276.5نــاجــح  276.5حسناء شوقي عبدالمحسن47276زاوية جروان رقم ٢الباجور
248نــاجــح  248حمديه ناصر جمعه احمد47277زاوية جروان رقم ٢الباجور
244.5نــاجــح  244.5خلود محمد عبدالعزيز حسين47278زاوية جروان رقم ٢الباجور
253نــاجــح  253دعاء ص$ح عبدالمحسن حسين47279زاوية جروان رقم ٢الباجور
248نــاجــح  248دنيا اسامه سعدالدين الجمل47280زاوية جروان رقم ٢الباجور
246.5نــاجــح  246.5رحاب محمود محمد قاسم47281زاوية جروان رقم ٢الباجور
238.5نــاجــح  238.5رنا جميل عبدالعزيز سلطان47282زاوية جروان رقم ٢الباجور
267نــاجــح  267ريم بكرى عبدالخالق مصطفى47283زاوية جروان رقم ٢الباجور
269.5نــاجــح  269.5زينب عادل عبدالعاطى عمار47284زاوية جروان رقم ٢الباجور
250نــاجــح  250سعاد سمير عبدالعاطى عمار47285زاوية جروان رقم ٢الباجور
208نــاجــح  208سمير احمد عبدالعزيز حسين47286زاوية جروان رقم ٢الباجور
252.5نــاجــح  252.5سندس سعود محمد البكرى47287زاوية جروان رقم ٢الباجور
241نــاجــح  241شروق عبدالس$م عبدالمحسن حسين47288زاوية جروان رقم ٢الباجور
265نــاجــح  265صفيه انور عبدالعاطى عمار47289زاوية جروان رقم ٢الباجور
238نــاجــح  238عائشمه محمدى عبدالغفار عبدالحميد47290زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  227.5فاطمه عبدالستار عبدالعال حسن47291زاوية جروان رقم ٢الباجور
279.5نــاجــح  279.5لمياء رجب س$مه الحريرى47292زاوية جروان رقم ٢الباجور
233نــاجــح  233ندا عادل حسين فرج47293زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنورا صفوت رشدى رشاد47294زاوية جروان رقم ٢الباجور
245نــاجــح  245نورا شفيق جوھر محمد47295زاوية جروان رقم ٢الباجور
233.5نــاجــح  233.5نورھان باھى مصطفى كامل 47296زاوية جروان رقم ٢الباجور
264نــاجــح  264نورھان عبدالباسط عبدالحافظ عبد'47297زاوية جروان رقم ٢الباجور
251.5نــاجــح  251.5نورھان عبدالمرضى عبدالحميد دياب47298زاوية جروان رقم ٢الباجور
252.5نــاجــح  252.5نيره عبدالستار فتحى رضوان47299زاوية جروان رقم ٢الباجور
219نــاجــح  219نرمين عبدالنعيم عبدالعظيم سلطان47300زاوية جروان رقم ٢الباجور
262نــاجــح  262ھاجر مسعد مرشدى فوده47301زاوية جروان رقم ٢الباجور
205نــاجــح  205ھبه عزت عبداللطيف عثمان47302زاوية جروان رقم ٢الباجور
209نــاجــح  209وسام طارق عبدالمحسن عبداللطيف47303زاوية جروان رقم ٢الباجور
253.5نــاجــح  253.5ياسمين شوقى بدر على47304زاوية جروان رقم ٢الباجور
271نــاجــح  271ياسمين عرفه سيد احمد عبدالسميع47305زاوية جروان رقم ٢الباجور
273نــاجــح  273ياسمين جمال لطفى الجمل47306زاوية جروان رقم ٢الباجور
240.5نــاجــح  240.5ياسمين مصطفى على حسن47307زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  200ابراھيم السيد سعيد شلبى47308زاوية جروان رقم ٢الباجور
189.5نــاجــح  189.5ابراھيم سعيد عبدالجابر خ$ف47309زاوية جروان رقم ٢الباجور
231.5نــاجــح  231.5ابراھم محمد صبحى حسين47310زاوية جروان رقم ٢الباجور
274نــاجــح  274احمد خالد محمد خليل47311زاوية جروان رقم ٢الباجور
270.5نــاجــح  270.5احمد عادل عبدالمھدى بدر47312زاوية جروان رقم ٢الباجور
249.5نــاجــح  249.5احمد عبدالس$م خالد محمد العربى47313زاوية جروان رقم ٢الباجور
238نــاجــح  238احمد عصام ابوالعنين الديب47314زاوية جروان رقم ٢الباجور
275نــاجــح  275احمد عفيفى عبدالحميد س$مه47315زاوية جروان رقم ٢الباجور
241.5نــاجــح  241.5احمد على جاد الحق خ$ف47316زاوية جروان رقم ٢الباجور
244.5نــاجــح  244.5احمد ھانى صبحى حسين47317زاوية جروان رقم ٢الباجور



277نــاجــح  277احمد ھشام محمد السھيتى47318زاوية جروان رقم ٢الباجور
277نــاجــح  277اس$م عبدالغفار عبدالمھمدى عبدالغفار47319زاوية جروان رقم ٢الباجور
265.5نــاجــح  265.5الحسن عيد عبداللطيف عيد 47320زاوية جروان رقم ٢الباجور
216.5نــاجــح  216.5امير جمال عبدالحميد عبدالفتاح47321زاوية جروان رقم ٢الباجور
220نــاجــح  220بكرى عبدالعزيز حنفى عبدالعزيز47322زاوية جروان رقم ٢الباجور
213نــاجــح  213حامد عبد' حامد الجندى47323زاوية جروان رقم ٢الباجور
249نــاجــح  249سعد حماده عطيه سلطان 47324زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  196.5سعد راضى سعد عبدالمطلب47325زاوية جروان رقم ٢الباجور
251نــاجــح  251ص$ح سامى عبدالعال خ$ف47326زاوية جروان رقم ٢الباجور
271نــاجــح  271عبدالقادر ذكريا عبدالقادر السيد47327زاوية جروان رقم ٢الباجور
245.5نــاجــح  245.5عبد' محمد عبد' سليمان47328زاوية جروان رقم ٢الباجور
253.5نــاجــح  253.5عبدالھادى رجب عبدالھادى مصطفى47329زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  177عرفه محمد ابراھيم الدسوقى47330زاوية جروان رقم ٢الباجور
215.5نــاجــح  215.5على كامل سعيد عبد'47331زاوية جروان رقم ٢الباجور
269نــاجــح  269عمر اسامه احمد عماره47332زاوية جروان رقم ٢الباجور
254نــاجــح  254فؤاد اسامه فؤاد على تركى47333زاوية جروان رقم ٢الباجور
267.5نــاجــح  267.5محمد خ$ف محمد خ$ف47334زاوية جروان رقم ٢الباجور
242.5نــاجــح  242.5محمد رضا فتح الباب سلطان47335زاوية جروان رقم ٢الباجور
223نــاجــح  223محمد عبدالوارث طلبه مصطفى47336زاوية جروان رقم ٢الباجور
235.5نــاجــح  235.5محمد ماجد عطيه عبدالغفار47337زاوية جروان رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  194محمود اشرف حسن بيومى47338زاوية جروان رقم ٢الباجور
276.5نــاجــح  276.5محمود عبدالحميد نور عبد'47339زاوية جروان رقم ٢الباجور
271نــاجــح  271يوسف حامد محمد خ$ف47340زاوية جروان رقم ٢الباجور
195نــاجــح  195يوسف ص$ح سيد احمد سعود47341زاوية جروان رقم ٢الباجور
234نــاجــح  234إسراء صبري فتح ' حسين47342زاوية جروان ١الباجور
205.5نــاجــح  205.5إكرام عبد التواب منشاوى الحصرى47343زاوية جروان ١الباجور
219نــاجــح  219آيه سامى عبد العاطى داود47344زاوية جروان ١الباجور
229نــاجــح  229سمر منصور فتوح شحاته47345زاوية جروان ١الباجور
235نــاجــح  235مروةمحمود مشھور إبراھيم47346زاوية جروان ١الباجور
268.5نــاجــح  268.5ميار محمود عبد الكريم الشاذلى47347زاوية جروان ١الباجور
243نــاجــح  243ھايدى على بدر شحاته47348زاوية جروان ١الباجور
234.5نــاجــح  234.5ھبه محمود سعيد شديد47349زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5ھدير زكريا محمد شعبان الحلوانى47350زاوية جروان ١الباجور
228نــاجــح  228وسام عبد المحسن عبد الحافظ محرم47351زاوية جروان ١الباجور
232.5نــاجــح  232.5يمنى عصام عبد المحسن حسين47352زاوية جروان ١الباجور
236.5نــاجــح  236.5أحمد السيد موسي فودة47353زاوية جروان ١الباجور
273.5نــاجــح  273.5أحمد عادل موسى فودة47354زاوية جروان ١الباجور
268نــاجــح  268أحمد عبد الخالق فؤاد س$مه 47355زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  169.5أحمد على أبو المعاطى البربرى47356زاوية جروان ١الباجور
235.5نــاجــح  235.5أحمد فتحى عبد الرءوف عمار 47357زاوية جروان ١الباجور
242.5نــاجــح  242.5أحمد محمد حسن تركى 47358زاوية جروان ١الباجور
204نــاجــح  204أحمد محمد عبد العظيم عيسى47359زاوية جروان ١الباجور
270نــاجــح  270أحمد وفيق عبد العزيز تركى47360زاوية جروان ١الباجور
270نــاجــح  270إس$م محمد سليمان نوفل47361زاوية جروان ١الباجور
263.5نــاجــح  263.5إس$م محمد عبد العظيم الصعيدى47362زاوية جروان ١الباجور
229.5نــاجــح  229.5تركى ماجد تركى موسى47363زاوية جروان ١الباجور
236نــاجــح  236تركى محمد تركى موسى47364زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  235عبد الرحمن محمد منير العزب 47365زاوية جروان ١الباجور
236نــاجــح  236عبد الرحمن يحيى محمد قنديل47366زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  244عبد السميع أشرف عبد السميع فودة47367زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  140.5عبد ' محمد عبد ' ا<ودن47368زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5عبد الونيس سمير عبد الونيس سلطان47369زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  178عبد ربه السيد عبد ربه محرم47370زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5على فوزى على نوفل47371زاوية جروان ١الباجور
240.5نــاجــح  240.5عمرو عونى أبو الفتوح مھابه47372زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  143محمد أنور عبد ربه محرم47373زاوية جروان ١الباجور



270نــاجــح  270محمد جمال عبد المقصود فرج47374زاوية جروان ١الباجور
274.5نــاجــح  274.5محمد رشاد عبد الھادى فرج47375زاوية جروان ١الباجور
203.5نــاجــح  203.5محمد سعيد محمد عمارة47376زاوية جروان ١الباجور
249نــاجــح  249محمد عبد المقصود عبد الرسول تركى47377زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  201.5محمد فكرى جبر عطية47378زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  173محمود خالد سعيد زيدان 47379زاوية جروان ١الباجور
230نــاجــح  230محمود عيد عبد الھادى فرج47380زاوية جروان ١الباجور
229.5نــاجــح  229.5مصطفى جمال رزق على47381زاوية جروان ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  235.5مصطفى على فوزى إسماعيل47382زاوية جروان ١الباجور
232نــاجــح  232مصطفى ياسر مرغنى تركى47383زاوية جروان ١الباجور
240.5نــاجــح  240.5اسراء توفيق عبدالمؤمن النجار47384غيط شبراالباجور
262نــاجــح  262اميره أشرف شاكر عبدالجوادمجاھد47385غيط شبراالباجور
253.5نــاجــح  253.5ايمان جمال صبحى عبدالعزيزالنجار47386غيط شبراالباجور
255.5نــاجــح  255.5ثناء عبدالمحسن عبدالمحسن مصلحى47387غيط شبراالباجور
257نــاجــح  257رانيا احمد بكر محمد بدوى47388غيط شبراالباجور
249.5نــاجــح  249.5مروه عبد' محمد كشك47389غيط شبراالباجور
275نــاجــح  275منار اسامه احمد النجار47390غيط شبراالباجور
239نــاجــح  239مھا سعيد عبدالحكيم موسى47391غيط شبراالباجور
275نــاجــح  275و�ء محمود حامد يوسف47392غيط شبراالباجور
268نــاجــح  268احمد عبدالحميد احمد النجار47393غيط شبراالباجور
219.5نــاجــح  219.5احمد محروس عبدالعزيز الغباشى47394غيط شبراالباجور
261.5نــاجــح  261.5حامد سعيد على عفيفى النجار47395غيط شبراالباجور
265نــاجــح  265عبدالمؤمن سعيد عبدالمؤمن النجار47396غيط شبراالباجور
263.5نــاجــح  263.5كريم ايمن عبدالتواب حسين47397غيط شبراالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد السيد عبدالعزيز شما47398غيط شبراالباجور
261نــاجــح  261محمد خلف محمد عبدالغنى47399غيط شبراالباجور
237نــاجــح  237محمد عبدالحميد عبدالمجيد عماره47400غيط شبراالباجور
270نــاجــح  270محمد مجدى محمد عفيفى حسين47401غيط شبراالباجور
دور ثانيدور ثاني  177محمد يوسف سعد يوسف47402غيط شبراالباجور
248نــاجــح  248مصطفى اشرف عبدالمطلب حسين47403غيط شبراالباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5أسماء فتحى عبدالرازق أبوعلى 47404ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
241نــاجــح  241أ�ء جابر عبدالرحمن ابراھيم 47405ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
232نــاجــح  232آ�ء محمد عبداللطيف النجار 47406ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
276نــاجــح  276دعاء أحمد عبدالمنطلب حسين 47407ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
251نــاجــح  251شيماء محمد عبدالفتاح عيسى47408ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
189نــاجــح  189فاطمة أشرف عبد' مزيد 47409ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
257.5نــاجــح  257.5ھاجر خالد على العجمى 47410ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  161ھبة خالد محمد حجازى 47411ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
246نــاجــح  246ھدى رضا سعد عجمى 47412ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
202نــاجــح  202إبراھيم عادل محمود حجازى 47413ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  136أحمد سعيد عبدالعزيز عجمى 47414ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
238.5نــاجــح  238.5أحمد عبدالفتاح عبدالرحمن والى 47415ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  122.5أحمد عبدالمنعم حسن السيد 47416ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
254.5نــاجــح  254.5أحمد يحيى عبدالحميد اسماعيل 47417ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
199نــاجــح  199ااس$م أشرف فوزى أحمد 47418ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  115اس$م السيد عبدالسميع عليوة 47419ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
249.5نــاجــح  249.5اس$م عبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد 47420ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
191.5نــاجــح  191.5حسام مولد سعيد محمود 47421ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  133.5عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عفيفى 47422ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
179.5نــاجــح  179.5كريم بھجات حسين بھجات 47423ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
200نــاجــح  200محمد اسماعيل اسماعيل عيطة 47424ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
196نــاجــح  196محمد سعيد محمد النجار 47425ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
229نــاجــح  229محمود مجدى السيد عنيتر 47426ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
دور ثانيدور ثاني  118مصطفى ياسر محمد الفقى 47427ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
265نــاجــح  265يحيى محمد عبدالمحسن بدوى 47428ابو الفضل حجازي بالعطارالباجور
234نــاجــح  234اسراء جمال محمد عمارة47429الحاجة احسان أالباجور



257نــاجــح  257اسراءعيد  عبد الفتاح رمضان47430الحاجة احسان أالباجور
229.5نــاجــح  229.5اسماء سبع الليل عبد الصادق47431الحاجة احسان أالباجور
192.5نــاجــح  192.5اسماء سيف محمد عمر عمارة47432الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157اميرة ھمام مبروك عبد الحميد47433الحاجة احسان أالباجور
240نــاجــح  240امنية طلعت ھاشمجبر47434الحاجة احسان أالباجور
242.5نــاجــح  242.5ايمان احمد عوض ابو رية47435الحاجة احسان أالباجور
234نــاجــح  234حكمت السيد عيسوى عمارة47436الحاجة احسان أالباجور
241نــاجــح  241زينب احمد السعيد بدوى47437الحاجة احسان أالباجور
269نــاجــح  269نورا ابراھيم عبد ' عبد الغنى 47438الحاجة احسان أالباجور
174نــاجــح  174نفين عرفة عبد الھادى عبد المؤم47439الحاجة احسان أالباجور
192.5نــاجــح  192.5احمد رمضان عبد الفتاح رمضان47440الحاجة احسان أالباجور
223.5نــاجــح  223.5احمد صبحى السيد بدوى47441الحاجة احسان أالباجور
214.5نــاجــح  214.5احمد عقيل عبد المنعم محمد47442الحاجة احسان أالباجور
249.5نــاجــح  249.5احمد محمد عبد المحسن حسين47443الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  210احمد محيسن فرج الشايب47444الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  213السيد محمود السيد محمود47445الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5حسن امام حسن احمد47446الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  144رزق فتحى محمدحسين47447الحاجة احسان أالباجور
268.5نــاجــح  268.5زكريا احمد محمد ترك47448الحاجة احسان أالباجور
214.5نــاجــح  214.5صفوت ابو مسلم عبد المنعم47449الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  193محمد احمد حسين احمد47450الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  198.5محمد سمير محمد بدوى47451الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  198محمد عبد الفتاح فرج الشايب47452الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  189محمد عبد الناصر مصطفى عمار47453الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  149محمد عمر السيد عمارة47454الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161محمد فتحى محمد عمارة47455الحاجة احسان أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5محمد مرزوق فرحات راشد47456الحاجة احسان أالباجور
237نــاجــح  237محمود سرى عبد المنعم محمد 47457الحاجة احسان أالباجور
270.5نــاجــح  270.5اسراء عزت عبد المنعم عبد الغفار 47458السادات أ بشبرا زنجيالباجور
266نــاجــح  266اسماء محمد عبد الحليم ناصف47459السادات أ بشبرا زنجيالباجور
263.5نــاجــح  263.5امنية نبيل جمال زيد47460السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبايمان السعيد عبد الغفار السحيمى47461السادات أ بشبرا زنجيالباجور
210نــاجــح  210ايمان كامل سليمان ھولة47462السادات أ بشبرا زنجيالباجور
269نــاجــح  269خلود فتحى عبد الخالق السحيمى47463السادات أ بشبرا زنجيالباجور
186.5نــاجــح  186.5دينا عصام صابر الربيعى47464السادات أ بشبرا زنجيالباجور
267.5نــاجــح  267.5ريم خالد محمود خالد47465السادات أ بشبرا زنجيالباجور
225.5نــاجــح  225.5زينب حسن عبد ' عبد القادر47466السادات أ بشبرا زنجيالباجور
190نــاجــح  190سارة السعيد شبل نعناع47467السادات أ بشبرا زنجيالباجور
268نــاجــح  268سارة محمود فتحى خالد47468السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  145رانيا احمد فوزى ابو محمد47469السادات أ بشبرا زنجيالباجور
271نــاجــح  271ھالة سعيد عبد العزيز عطية47470السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5ھند عبد الغفار عبد الغفار سعفان47471السادات أ بشبرا زنجيالباجور
209نــاجــح  209نج$ء عبده مبروك  المجيري 47472السادات أ بشبرا زنجيالباجور
203.5نــاجــح  203.5ندى محمود محمد ج$ل47473السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  155نوال ياسين فرحات السيد على47474السادات أ بشبرا زنجيالباجور
255.5نــاجــح  255.5نورھان السيد على ابو عمارة47475السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھاجر عصام فتح الباب السحيمى47476السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  161ابراھيم السعيد ابراھيم سرور47477السادات أ بشبرا زنجيالباجور
235نــاجــح  235ابراھيم شوقى انور خالد بشبرا زنجى47478السادات أ بشبرا زنجيالباجور
198.5نــاجــح  198.5ابراھيم محمد محمد الفرماوى47479السادات أ بشبرا زنجيالباجور
254.5نــاجــح  254.5احمد عبد السميع عبد الخالق عسكر 47480السادات أ بشبرا زنجيالباجور
260نــاجــح  260احمد مصطفى عبد الرحمن الفرماوى47481السادات أ بشبرا زنجيالباجور
193نــاجــح  193احمد محمد حسان سيد احمد47482السادات أ بشبرا زنجيالباجور
187نــاجــح  187حمدى شوقى محمود ريحان47483السادات أ بشبرا زنجيالباجور
234.5نــاجــح  234.5عمرو دياب عبد السميع السحيمى47484السادات أ بشبرا زنجيالباجور
264.5نــاجــح  264.5محمد أشرف ھاشم محروس 47485السادات أ بشبرا زنجيالباجور



201نــاجــح  201محمد احمد بحيرى بحيرى47486السادات أ بشبرا زنجيالباجور
267نــاجــح  267محمد حبيب عبد السميع السحيمى47487السادات أ بشبرا زنجيالباجور
263.5نــاجــح  263.5محمد شوقى كامل ريحان47488السادات أ بشبرا زنجيالباجور
271نــاجــح  271محمود اشرف محمد ابو الحسن47489السادات أ بشبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5محمود نبيه محمود خالد47490السادات أ بشبرا زنجيالباجور
253نــاجــح  253مصطفى فتحى صابر عبده47491السادات أ بشبرا زنجيالباجور
248نــاجــح  248نادر محمود محمد رجب47492السادات أ بشبرا زنجيالباجور
219.5نــاجــح  219.5وليد محمد محمد ھاشم ريحان47493السادات أ بشبرا زنجيالباجور
252نــاجــح  252أية فتحي مرتضى عبد الحليم 47494الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
262نــاجــح  262إسراء عبد الرحيم احمد خالد 47495الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  130.5إسراء فارس حسان ريحان 47496الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
203نــاجــح  203إسراء فتحي على ريحان 47497الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
189.5نــاجــح  189.5أسماء السيد عبد المنعم حمودة 47498الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
235.5نــاجــح  235.5أميرة عبد الس$م محمد حسين 47499الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
247.5نــاجــح  247.5أميرة محمد احمد رمضان 47500الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
237نــاجــح  237ثناء عادل عبد ' شندى 47501الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
246.5نــاجــح  246.5دنيا السيد فوزي احمد 47502الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
239نــاجــح  239دينا اشرف عبد الغنى نجم 47503الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
239نــاجــح  239رندا محمود ذكى عبد القوى 47504الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
258.5نــاجــح  258.5ريھام محمد عبد العزيز جعفر 47505الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
245نــاجــح  245سارة اشرف احمد يوسف 47506الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
193نــاجــح  193سمر يوسف محمود أبو يوسف 47507الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
264نــاجــح  264شروق فارس ريحان حسين 47508الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5شروق محمد محمد ريحان 47509الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
234.5نــاجــح  234.5شيماء احمد عبد العزيز خالد 47510الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
225.5نــاجــح  225.5شيماء ھشام محمد حسن حماد 47511الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
226.5نــاجــح  226.5فاطمة عبد الجابر عبد المرضى 47512الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
226.5نــاجــح  226.5فتحية سعيد احمد مقلد 47513الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
229نــاجــح  229فيروز إبراھيم عوض إبراھيم 47514الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
246.5نــاجــح  246.5مھا عبد المرضى رشاد ريحان 47515الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
250نــاجــح  250نورا محمد حسن شمس الدين 47516الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
231نــاجــح  231ھاجر حمدي السعيد مسلم 47517الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
260.5نــاجــح  260.5ھالة وجيه محمود محمد أبو يوسف 47518الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
229نــاجــح  229ھدير خالد على قطب 47519الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  161ياسمين عبد ' نصر القشطى 47520الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
246.5نــاجــح  246.5إبراھيم احمد على س$مة 47521الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
247.5نــاجــح  247.5إبراھيم حمدي عبد الس$م ريحان 47522الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
183.5نــاجــح  183.5احمد فرج السيد شمس الدين 47523الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
186.5نــاجــح  186.5احمد محمد محمود شھاب 47524الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
216نــاجــح  216أسامة شوقي محمد ا�ودن 47525الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
231نــاجــح  231إس$م حسنى عثمان عطا ' 47526الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
249.5نــاجــح  249.5أكرم محمد عبد الحميد كريم الدين 47527الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحامد عبد المنعم على مسلم 47528الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
274.5نــاجــح  274.5رامي عبد الغفار محمد ا�ودن 47529الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرمضان سمير احمد حشاد 47530الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
259.5نــاجــح  259.5شعبان كامل شعبان أمين خالد 47531الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
220نــاجــح  220عبد المحسن احمد عبد المحسن على47532الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
239.5نــاجــح  239.5ع$ء عبد الخالق محمود ريحان 47533الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
250.5نــاجــح  250.5عمرو احمد ذكى عبد القوى 47534الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
247نــاجــح  247فيصل عادل عمر قنديل 47535الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد احمد على س$مة 47536الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد المحسن على كريم الدين 47537الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
245نــاجــح  245محمد اشرف محمد ريحان 47538الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
250نــاجــح  250محمد بھاء أبو اليزيد محمد 47539الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
215.5نــاجــح  215.5محمد خضر محمد س$م  47540الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
254نــاجــح  254محمد عبد الخالق عبدالرازق عبد اللطيف47541الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور



257.5نــاجــح  257.5محمد عزت محمود يوسف 47542الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
233.5نــاجــح  233.5محمد عزت محمد الطنطاوى 47543الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
182نــاجــح  182محمد كامل عبد الجليل ريحان 47544الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
247نــاجــح  247مصطفى عبد الجابر السيد محمد 47545الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
230.5نــاجــح  230.5مصطفى كامل عبد البصير ا�طير 47546الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
246.5نــاجــح  246.5مصطفى محمد محمد زيد 47547الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
246نــاجــح  246نادر عبد الناصر محمد ا�ودن 47548الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
186.5نــاجــح  186.5ھاشم محمد ھاشم ريحان 47549الشھيد عبد الصمد قنديل بشبرا زنجىالباجور
255نــاجــح  255آية إبراھيم عبد الغفار اللمعى47550الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
239.5نــاجــح  239.5آية أحمد شوقى الشيمى47551الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
265.5نــاجــح  265.5آيه كمال على عمر47552الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  118.5إحسان محمد عبدالعاطى الحصرى47553الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
274نــاجــح  274إسراء عادل سامى إسماعيل47554الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
191نــاجــح  191اسراء وجيه عبدالھادى فايد47555الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
211نــاجــح  211أسماء سعيد عبد السميع عياد47556الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
253نــاجــح  253أمانى عزت محمد عبد العزيز47557الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
269نــاجــح  269أمنية طلبه على عمارة47558الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
277نــاجــح  277ايمان احمد محمد سعيد حسن47559الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
272نــاجــح  272إيمان السيد عبد العزيز عزام47560الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  149حسناء محمد رشدى منصور47561الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
272نــاجــح  272داليا عبد السميع عبد السميع عطا '47562الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
260نــاجــح  260دينا نبيل توفيق  منصور47563الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  220.5رانيا أبو اليزيد على فايد47564الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
202.5نــاجــح  202.5رحمة إبراھيم محمد صابر عزام47565الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
276.5نــاجــح  276.5رضوى مجدى عبد الفتاح إسماعيل47566الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
214.5نــاجــح  214.5سارة طاھر عبيد إسماعيل47567الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
267نــاجــح  267سارة فتحى محمد الغمرى 47568الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
260.5نــاجــح  260.5سارة مجدى حسانين جاد '47569الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
239.5نــاجــح  239.5سارة منصور شكري منصور47570الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
228نــاجــح  228سلمى اشرف جاد الحق منصور47571الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
254نــاجــح  254شيماء سمير احمد عبد النبى زغلول47572الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
203.5نــاجــح  203.5عبير أيمن عبدالستار عبده47573الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  121.5فتحية السيد صابر عبده47574الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
271.5نــاجــح  271.5كريمة سامى محمود منصور47575الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  169.5مروة عزت عبد الشافى مسعود47576الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  189مروه نبيل حسان شاھين47577الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
195نــاجــح  195مھا صبري حسان شاھين47578الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
221نــاجــح  221ميادة السيد جابر شحاتة47579الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
242نــاجــح  242مي محمد عبد السيد ناجي47580الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
231نــاجــح  231ميمنة رفعت محمد عبد الحميد47581الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
273.5نــاجــح  273.5ندا أيمن عيد عزام47582الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
213نــاجــح  213ندا جمال توفيق التحيوي47583الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
264.5نــاجــح  264.5ندى عفيفى محمد عبد القادر47584الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
219نــاجــح  219نرمين مصطفى مصطفى المشطاوى47585الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
227.5نــاجــح  227.5نورھان سعيد مكاوي الجبار47586الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
230.5نــاجــح  230.5ھاجر خيري شفيق منصور47587الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
272نــاجــح  272ھاجر رأفت حسان البغدادى47588الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
274نــاجــح  274ھدير كمال عبد الغفار الشيمي47589الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
272نــاجــح  272ھيام محمد طلعت التحيوى47590الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
274نــاجــح  274يارا سمير رشاد إسماعيل47591الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
251.5نــاجــح  251.5احمد ابو بكر احمد يوسف47592الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
271.5نــاجــح  271.5احمد سامى عبدالمنعم عمر التحيوى47593الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
197نــاجــح  197احمد سويلم فريد الجاويش47594الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
242نــاجــح  242احمد عاطف محمد التحيوي47595الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
243.5نــاجــح  243.5احمد عبد' فاروق سليمان47596الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
243.5نــاجــح  243.5احمد فھيم عبد الجابر التحيوى47597الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور



239نــاجــح  239احمد محمد على اللمعى47598الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
205.5نــاجــح  205.5احمد محمد مصطفى حمودة47599الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
218.5نــاجــح  218.5احمد منصور كامل منصور47600الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
188نــاجــح  188إس$م سامح جاد على جاد47601الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
268.5نــاجــح  268.5إس$م عادل عبد الفتاح مسعود47602الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
241نــاجــح  241إس$م مصطفى عثمان المعداوى47603الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5حامد مسعد عبدالسميع رمضان47604الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
195.5نــاجــح  195.5حسين أبو المجد عراقى المعداوى47605الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
252نــاجــح  252سعيد صبحى مسعود منصور47606الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
261.5نــاجــح  261.5سعيد ھانى عبد ' عمارة47607الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
224نــاجــح  224عبد الرحمن عثمان حسين المعداوى47608الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
264.5نــاجــح  264.5عبد الفتاح ع$ء عبد الفتاح عبد السميع47609الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
237.5نــاجــح  237.5عبد' راضى عبد' التحيوى47610الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
264نــاجــح  264عبد ' عادل عبد السميع سبيع47611الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
253.5نــاجــح  253.5عبد ' مصطفى عبد السميع مسعود47612الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
214.5نــاجــح  214.5على سيد على اللمعى47613الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
235نــاجــح  235على مصطفى عبد اللطيف الحصرى47614الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
209.5نــاجــح  209.5عمار عادل عبد المحسن شوبة47615الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
267.5نــاجــح  267.5عمرو عصام عبد المقصود مسعود47616الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
183نــاجــح  183عمرو عماد عبده حبيب حسن47617الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
179نــاجــح  179كرم قدرى عبد الرسول التحيوى47618الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
235.5نــاجــح  235.5كريم إبراھيم عبد الرسول شاھين47619الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
236نــاجــح  236مجد الدين محمد فھيم جاد47620الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمد أسامة إسماعيل عبد النبى47621الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
189نــاجــح  189محمد أشرف فرج السيد فرج47622الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
218نــاجــح  218محمد سعيد صابر إسماعيل47623الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
233.5نــاجــح  233.5محمد عاطف عبدالحميد مصطفى 47624الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
168.5نــاجــح  168.5محمود إبراھيم سعيد الطوخى47625الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
261نــاجــح  261محمود عاطف عبد السيد غمرى 47626الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  145محمود عاطف عبدالمنعم الطوخى47627الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
239نــاجــح  239محمود محمد محمود عمارة47628الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمود يحيى سليمان الحريرى47629الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
269نــاجــح  269ھشام مجدى عبد العزيز نصار47630الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
163نــاجــح  163وليد محمد عبيد إسماعيل47631الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
181.5نــاجــح  181.5يوسف عبدالرحمن أحمد المعداوى47632الشھداء بكفر شبرا زنجيالباجور
246.5نــاجــح  246.5ايه محمد أنور محمد47633الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
236.5نــاجــح  236.5اسراء اسامة السيد عبد العزيز47634الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
220نــاجــح  220اسراء سعيد محمد عمر47635الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
173نــاجــح  173اسماء رضا ابراھيم على47636الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
240.5نــاجــح  240.5اسماء صبحى كامل عيد 47637الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
195نــاجــح  195اميره يوسف محمد طعيمه 47638الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
235.5نــاجــح  235.5ايمان صبحى صابر ابراھيم47639الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
248.5نــاجــح  248.5ايمان منصور ابراھيم على 47640الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
177نــاجــح  177تغريد مفرح محروس محمد47641الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
264نــاجــح  264دينا عبد الھادى عبد ' يوسف 47642الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
245نــاجــح  245رحمه اسامه محمد عبد المجيد 47643الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
190.5نــاجــح  190.5ساره احمد عمر عبد الخالق 47644الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
174نــاجــح  174شيماء سعيد صابر معوض47645الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
244.5نــاجــح  244.5ع$  رجب عبد العاطى رمضان 47646الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
246نــاجــح  246علياء رمضان رجب محمد 47647الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
184.5نــاجــح  184.5فاطمه شامخ عبد المجيد محمد 47648الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
227.5نــاجــح  227.5فاطمه محمود عبد المرضى عيد السميع 47649الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
231نــاجــح  231مره ادريس عبد الفتاح سيد احمد47650الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  149.5منى عماد حامد السيد47651الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
243.5نــاجــح  243.5مھا الحسينى سعيد على 47652الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5نھى محمود حسينى احمد 47653الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور



235.5نــاجــح  235.5نورھان سعيد عبد الجليل إسماعيل 47654الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
270نــاجــح  270نيفين شعبان محمد ناجى 47655الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
190.5نــاجــح  190.5ھند حمدى عراقي احمد47656الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
212نــاجــح  212ابراھيم فتحى ابراھيم ابراھيم 47657الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
218.5نــاجــح  218.5ابراھيم يحيى ابراھيم عويس47658الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
176.5نــاجــح  176.5احمد ابراھيم سعد فرج47659الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
185.5نــاجــح  185.5احمد صبرى بسيونى احمد47660الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
198نــاجــح  198احمد ع$ء صابر السيد47661الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبجابر صبحى عبد الجابر التحيوى 47662الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
191نــاجــح  191حسام محمد عبد السيد عبد العظيم 47663الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  151.5حسن اسامه فھمى على 47664الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5حماده اشرف عبد الكريم اسماعيل 47665الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
252.5نــاجــح  252.5خيرى جمال خيرى عبد الرحمن47666الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5رامى وجدى عبد المعبود محمد47667الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
201.5نــاجــح  201.5عبد ' على عبد ' على 47668الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  111عماد كامل عبد البارى سليمان 47669الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
265نــاجــح  265ماجد اسامه السيد عبد العزيز 47670الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5محمد اسامه محمد عبد المجيد47671الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد بيومى عب ' على 47672الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
268.5نــاجــح  268.5محمد جمعه السيد صقر 47673الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
173.5نــاجــح  173.5محمد رمضان فريد الجاويش 47674الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
207.5نــاجــح  207.5محمد سامى اللمعى ابراھيم47675الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
269نــاجــح  269محمود سمير عبد المعبود على 47676الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
168.5نــاجــح  168.5محمود جمعه لبيب ابراھيم 47677الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  154.5محمود عبد المرضٮعبد الرازق شديد  47678الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
195.5نــاجــح  195.5محمود محمد أمين حسان 47679الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
166.5نــاجــح  166.5محمود ممدوح عبد العزيز منشاوى47680الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  151مسعد كرم محمد إبراھيم47681الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
268.5نــاجــح  268.5وليد خالد محمد على 47682الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  173.5يوسف حمدي محمد محمد47683الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
دور ثانيدور ثاني  176.5يوسف صبري يوسف حسن47684الشھيد أحمد ماھر بكفر شبرا زنجيالباجور
251.5نــاجــح  251.5إسراء أبو المعاطى احمد عمر47685كوم الضبع أالباجور
237نــاجــح  237إسراء احمد سند شافعي47686كوم الضبع أالباجور
235.5نــاجــح  235.5إسراء حمدان محمود خطاب47687كوم الضبع أالباجور
266.5نــاجــح  266.5إسراء فتح ' فتوح عمر47688كوم الضبع أالباجور
252.5نــاجــح  252.5إسراء فتحي عبد المعاطى بدر47689كوم الضبع أالباجور
231نــاجــح  231إسراء محمد فرج حسن47690كوم الضبع أالباجور
245نــاجــح  245إسراء محمد محمد مبارك47691كوم الضبع أالباجور
269نــاجــح  269إسراء محمد محمد موسي47692كوم الضبع أالباجور
240نــاجــح  240إسراء محمود فتحي أبو الروس47693كوم الضبع أالباجور
276.5نــاجــح  276.5أ�ء جمال محمد إبراھيم47694كوم الضبع أالباجور
269نــاجــح  269ا�ء عاطف إبراھيم بدر47695كوم الضبع أالباجور
237.5نــاجــح  237.5الشيماء احمد فتحي عبد المعاطى47696كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأمل مرضي احمد سيف النصر47697كوم الضبع أالباجور
254.5نــاجــح  254.5أمنيه وليد محمد سنجر47698كوم الضبع أالباجور
193.5نــاجــح  193.5أميره جمال عبد الو نيس محمد47699كوم الضبع أالباجور
206.5نــاجــح  206.5أمنيه حمادة نبوي عطا '47700كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5أنعام ع$ء عبد العظيم محمد47701كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  155أيمان إبراھيم احمد إبراھيم47702كوم الضبع أالباجور
233نــاجــح  233أيمان اشرف محمود بدوي47703كوم الضبع أالباجور
266نــاجــح  266أيمان سعد السيد محمد بدر47704كوم الضبع أالباجور
210.5نــاجــح  210.5إيمان شعبان بديع محمد 47705كوم الضبع أالباجور
204نــاجــح  204أيمان محمود فوزا قناوي47706كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  187أيمان منتصر ج$ل دعدوس47707كوم الضبع أالباجور
277نــاجــح  277أيه جاد فتوح بدر47708كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  178.5أيه سعيد محمد محير47709كوم الضبع أالباجور



217نــاجــح  217أيه عبد العاطى على فضيلة47710كوم الضبع أالباجور
244.5نــاجــح  244.5أيه عيد فرحات بدر47711كوم الضبع أالباجور
240نــاجــح  240أيه محمد احمد عماره47712كوم الضبع أالباجور
163.5نــاجــح  163.5أيه مسعد احمد عدس47713كوم الضبع أالباجور
264.5نــاجــح  264.5أيه نعيم محمد حسن47714كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  146.5بسمه السيد عبد الستار47715كوم الضبع أالباجور
195نــاجــح  195بسمه حسين السيد محمد بدر47716كوم الضبع أالباجور
272نــاجــح  272بسمه محمد متولي عبد الجواد47717كوم الضبع أالباجور
264نــاجــح  264دعاء حسنى فتحي بدر47718كوم الضبع أالباجور
265نــاجــح  265دعاء رضا عبد الرازق عبد الغنى47719كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  185.5داليا جمال عباس عماره47720كوم الضبع أالباجور
199نــاجــح  199دنيا شعبان فرج دعدوش47721كوم الضبع أالباجور
173.5نــاجــح  173.5دينا فتحي عبد الستار الناقص47722كوم الضبع أالباجور
221.5نــاجــح  221.5دينا عبد ' فرحات بدر47723كوم الضبع أالباجور
203.5نــاجــح  203.5دينا كمال فرحات بدر47724كوم الضبع أالباجور
262.5نــاجــح  262.5دينا مفرح إبراھيم حمودة 47725كوم الضبع أالباجور
228نــاجــح  228رانيا جمال محمد مبارك47726كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  43.5رشاد دسوقي إبراھيم47727كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب توفيق مغاوري الحاجة47728كوم الضبع أالباجور
244.5نــاجــح  244.5زينب سعيد مرشدي راضى47729كوم الضبع أالباجور
252.5نــاجــح  252.5سارة سعيد فتحي أبو الروس47730كوم الضبع أالباجور
160.5نــاجــح  160.5سارة عادل مولد فخير47731كوم الضبع أالباجور
254نــاجــح  254سعاد شوقي فتحي أبو الروس47732كوم الضبع أالباجور
223.5نــاجــح  223.5سماح طلبه محمد خطاب47733كوم الضبع أالباجور
244نــاجــح  244سمر سعيد محمد سالم47734كوم الضبع أالباجور
273.5نــاجــح  273.5سمر شعبان نور الدين وھبه47735كوم الضبع أالباجور
273نــاجــح  273سلمى عادل عبد العاطى47736كوم الضبع أالباجور
272نــاجــح  272شيماء رفعت احمد س$مه47737كوم الضبع أالباجور
273نــاجــح  273شيماء سعيد محمد خطاب47738كوم الضبع أالباجور
257.5نــاجــح  257.5شيماء فريد بدوى رمضان47739كوم الضبع أالباجور
245.5نــاجــح  245.5شيماء مدحت محمد حامد السيد47740كوم الضبع أالباجور
270.5نــاجــح  270.5شيماء يحي محمد بدير47741كوم الضبع أالباجور
256نــاجــح  256شروق محمد عبد الغفار بدر47742كوم الضبع أالباجور
278.5نــاجــح  278.5عبير عبد الفتاح يوسف47743كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبير محمد فتحي مبارك47744كوم الضبع أالباجور
256.5نــاجــح  256.5ع$ مصطفي عبد العظيم السيد47745كوم الضبع أالباجور
241.5نــاجــح  241.5فاطمة محمود عبد الطيف حنفي47746كوم الضبع أالباجور
243.5نــاجــح  243.5فيكتوريا م$ك زكى رزق47747كوم الضبع أالباجور
255نــاجــح  255منال فايز عبد الرسول47748كوم الضبع أالباجور
225نــاجــح  225منال ھ$ل كامل عطا '47749كوم الضبع أالباجور
257نــاجــح  257منه ' محمود سعيد موسي47750كوم الضبع أالباجور
179.5نــاجــح  179.5مھا عوض محمد حسن47751كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  128.5ناديه مجدي عزيز نصر '47752كوم الضبع أالباجور
273نــاجــح  273نجاه السيد نعوض الديب47753كوم الضبع أالباجور
173.5نــاجــح  173.5نورا فاروق محمد حسان47754كوم الضبع أالباجور
262.5نــاجــح  262.5نورھان سعيد محمد سالم47755كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنبيلة السيد عبد الغفار47756كوم الضبع أالباجور
270نــاجــح  270نعمه محمد عبد العاطى الحاجة47757كوم الضبع أالباجور
273نــاجــح  273ھاجر سعيد فتوح بدر47758كوم الضبع أالباجور
258.5نــاجــح  258.5ھاجر محمد عبد ' سعد47759كوم الضبع أالباجور
278.5نــاجــح  278.5ھاجر محمود محمود س$مه47760كوم الضبع أالباجور
255.5نــاجــح  255.5ھاله وحيد منشاوى الديب47761كوم الضبع أالباجور
267نــاجــح  267ھبه محمد فرحات راضي47762كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  156ھبه عبد الرازق محمد عمر47763كوم الضبع أالباجور
276.5نــاجــح  276.5ھدير عادل بديع عيسي47764كوم الضبع أالباجور
240.5نــاجــح  240.5ھدير وحيد منشاوى الديب47765كوم الضبع أالباجور



261.5نــاجــح  261.5ھند ع$ء الدين بديع عيسي47766كوم الضبع أالباجور
193نــاجــح  193ھند غريب عامر موسي47767كوم الضبع أالباجور
254.5نــاجــح  254.5ھند فتحي عبد الجيد عيسي47768كوم الضبع أالباجور
235نــاجــح  235و�ء رجب عبد النبي الصاوي47769كوم الضبع أالباجور
190.5نــاجــح  190.5و�ء صالح عبد العاطى نصير47770كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبو�ء جمال كامل عطا '47771كوم الضبع أالباجور
254نــاجــح  254و�ء ھ$ل حسيب راضي 47772كوم الضبع أالباجور
272.5نــاجــح  272.5إبراھيم أيمن عبد المولى منتصر47773كوم الضبع أالباجور
267.5نــاجــح  267.5إبراھيم رجب إبراھيم بدر47774كوم الضبع أالباجور
194نــاجــح  194أبو المعاطى محمد أبو المعاطى47775كوم الضبع أالباجور
203.5نــاجــح  203.5احمد أبو الغيط حافظ فضيلة47776كوم الضبع أالباجور
212نــاجــح  212احمد السيد عبد المجود محمود47777كوم الضبع أالباجور
175.5نــاجــح  175.5احمد اشرف جميل عكاشة47778كوم الضبع أالباجور
271.5نــاجــح  271.5احمد أيمن فتحي الحاجة47779كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170احمد ج$ل رمضان عمر47780كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157احمد حمادة معوض السيد47781كوم الضبع أالباجور
259.5نــاجــح  259.5احمد شفيق فرحات مبارك47782كوم الضبع أالباجور
215نــاجــح  215احمد عاطف محمد عطوه بدر47783كوم الضبع أالباجور
279نــاجــح  279احمد عبد الفضيل طاھر47784كوم الضبع أالباجور
245.5نــاجــح  245.5احمد على محمد عبد المنعم47785كوم الضبع أالباجور
185نــاجــح  185احمد على محمود س$مه47786كوم الضبع أالباجور
205نــاجــح  205احمد محمد على فضيلة47787كوم الضبع أالباجور
173نــاجــح  173احمد منصور محمد نصار47788كوم الضبع أالباجور
207.5نــاجــح  207.5احمد محمود محمد عماره 47789كوم الضبع أالباجور
214نــاجــح  214احمد ياسر جمال عبد الجواد47790كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبإس$م السيد حسنين حسنين47791كوم الضبع أالباجور
190نــاجــح  190إيھاب صبحي طاھر موسي47792كوم الضبع أالباجور
234.5نــاجــح  234.5أمير عبد الجابر محمد الديب 47793كوم الضبع أالباجور
259نــاجــح  259السيد مسعد السيد سعيد47794كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5السيد سعد ابوزيد حسن47795كوم الضبع أالباجور
225.5نــاجــح  225.5سباعي أنور السباعي47796كوم الضبع أالباجور
198نــاجــح  198باسم مروان محمود خطاب47797كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170بشري ماھر جرجس رزق47798كوم الضبع أالباجور
176.5نــاجــح  176.5بدر أيمن فؤاد بدر47799كوم الضبع أالباجور
238.5نــاجــح  238.5جمال احمد سعد والى47800كوم الضبع أالباجور
278.5نــاجــح  278.5حسام مصطفي عبد المولى47801كوم الضبع أالباجور
167نــاجــح  167حسن نصار محمد عبد المنعم47802كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحمدي عبد الفتاح فھيم47803كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5حلمي رضا حلمي عماره47804كوم الضبع أالباجور
264.5نــاجــح  264.5خالد السيد محمد تھامي47805كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  146رجب جمال رجب عطا '47806كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرشاد محمد رشاد عيسي47807كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  180سعيد فتحي عبد السمع الديب47808كوم الضبع أالباجور
222.5نــاجــح  222.5سمير حمدان إبراھيم حمودة47809كوم الضبع أالباجور
212.5نــاجــح  212.5سمير صبحي شحاتة إبراھيم47810كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسند عبد المقصود سند47811كوم الضبع أالباجور
230نــاجــح  230شادي سلطان عبد المولى47812كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  24شحاتة سعيد شحاتة الديب47813كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  12طارق محمد عبد الرازق الشحات47814كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعادل حسنى مفرح موسى47815كوم الضبع أالباجور
233.5نــاجــح  233.5عادل عماد رشدي محمود47816كوم الضبع أالباجور
168.5نــاجــح  168.5عماد إبراھيم فرج مبارك47817كوم الضبع أالباجور
205.5نــاجــح  205.5عماد ياسر عبد المولى محمد47818كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  219عبد الرحمن اشرف على جمعه47819كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  179عبد الرحمن بيومي عبد العاطى47820كوم الضبع أالباجور
217نــاجــح  217عبد الرحمن شعبان عبد المولى47821كوم الضبع أالباجور



دور ثانيدور ثاني  167عبد الحليم صبري عبد الحليم47822كوم الضبع أالباجور
179.5نــاجــح  179.5عبد العظيم عماد عبد العظيم47823كوم الضبع أالباجور
189.5نــاجــح  189.5عبد ' زاھر فؤاد بدر47824كوم الضبع أالباجور
214.5نــاجــح  214.5عبد ' نصر الدين ھبد الھادي47825كوم الضبع أالباجور
161.5نــاجــح  161.5عبد العاطى سيد عبد المحسن47826كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  163عبد العاطى شحات عبد العاطى47827كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبده أصبح عبد العظيم خطاب47828كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  147عبده سيد عبد اللطيف قنديل47829كوم الضبع أالباجور
192.5نــاجــح  192.5عطية السيد عطية المنياوي47830كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعمر عبد الرازق محمود سيد47831كوم الضبع أالباجور
242نــاجــح  242عمر مفرح عبد العزيز47832كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعلى جمال سليمان الديب47833كوم الضبع أالباجور
170.5نــاجــح  170.5فارس حلمي فارس سليمان47834كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفارق فتحي عبد الستار47835كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفارق عماد فاروق السيد47836كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  158كريم شعبان محمدي نصر47837كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5كريم شوقي محمد شافعي47838كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبكريم محمد كريم عيسي47839كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  167.5كريم مبروك معتمد محمد47840كوم الضبع أالباجور
233.5نــاجــح  233.5محمد إبراھيم محمد متولي47841كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  193.5محمد إبراھيم عبد الس$م47842كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170محمد احمد عبد المنعم متولي47843كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  203.5محمد اشرف احمد سنجر47844كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد الدسوقي إبراھيم47845كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5محمد جمال عبد اللطيف47846كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  204.5محمد جمال عبد النبي الصاوي47847كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  205.5محمد جمال فاروق دياب47848كوم الضبع أالباجور
191نــاجــح  191محمد جوده سعيد عبد الجواد47849كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5محمد حمادة عبد العزيز عمر47850كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد حسين مفرح موسي47851كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  137.5محمد رمضان عيد الديب47852كوم الضبع أالباجور
229.5نــاجــح  229.5محمد سعيد محمد متولي47853كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سمير عبد المحسن عبد الجواد47854كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5محمد سليمان وجيه سليمان47855كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  219.5محمد صابر فھمي فضليه47856كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  195محمد صبري كمال فرج47857كوم الضبع أالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمد عبد ' قطب فضليه47858كوم الضبع أالباجور
202.5نــاجــح  202.5محمد عصام حافظ عبد الجواد47859كوم الضبع أالباجور
186نــاجــح  186محمد مسعود كمال موسي47860كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  15محمد مولد حلمي عماره47861كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  94.5محمد ھ$ل فؤاد سليمان47862كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  151.5محمود أصبح فرج مبارك47863كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود جمال عبد العظيم فخير47864كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  162محمود حنفي محمود عدس47865كوم الضبع أالباجور
275نــاجــح  275محمود سعيد مختار ياسين47866كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  106.5محمود شديد غالب حسن47867كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  162محمود على عبد السميع عبد الجواد47868كوم الضبع أالباجور
170.5نــاجــح  170.5محمود مولد محمد عدس47869كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  182مصطفي حسن عبد الظاھر47870كوم الضبع أالباجور
181نــاجــح  181مصطفي رياض ضيف حسن47871كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  31مصطفي عبد الرؤوف رشدي47872كوم الضبع أالباجور
210نــاجــح  210مصطفي يسري أبو الخير47873كوم الضبع أالباجور
237.5نــاجــح  237.5منشاوى اشرف منشاوى47874كوم الضبع أالباجور
228نــاجــح  228مينا ماھر سامي رزق47875كوم الضبع أالباجور
203.5نــاجــح  203.5يوسف إس$م فرج مبارك47876كوم الضبع أالباجور
191.5نــاجــح  191.5يوسف خالد فتيان سيد احمد47877كوم الضبع أالباجور



دور ثانيدور ثاني  161.5يوسف محمد عباس  سليمان47878كوم الضبع أالباجور
258نــاجــح  258آية محمود السيد العاصى47879عزبة كوم الضبع أالباجور
269نــاجــح  269الزھراء وائل سعيد شتيه47880عزبة كوم الضبع أالباجور
240نــاجــح  240اسراء حسن عبد ' ھجام47881عزبة كوم الضبع أالباجور
275.5نــاجــح  275.5إسراء محمد محمد البربري47882عزبة كوم الضبع أالباجور
269.5نــاجــح  269.5الشيماء وائل سعيد شتيه47883عزبة كوم الضبع أالباجور
216.5نــاجــح  216.5إيمان رشاد إبراھيم العاصي47884عزبة كوم الضبع أالباجور
266نــاجــح  266تيسير محمد محمود ليفه47885عزبة كوم الضبع أالباجور
187.5نــاجــح  187.5رحمة عبد الجليل كمال الشيخ47886عزبة كوم الضبع أالباجور
254.5نــاجــح  254.5زينب رمضان محمد البربري47887عزبة كوم الضبع أالباجور
230.5نــاجــح  230.5سحر يوسف فريد خطاب47888عزبة كوم الضبع أالباجور
220.5نــاجــح  220.5سمر جمال محبوب النبي رضوان47889عزبة كوم الضبع أالباجور
199نــاجــح  199سمر شعبان محمدى رضوان47890عزبة كوم الضبع أالباجور
182.5نــاجــح  182.5سماح خفاف أحمد أبو الروس47891عزبة كوم الضبع أالباجور
238نــاجــح  238شيماء عبد الستار محمد أبوالروس47892عزبة كوم الضبع أالباجور
239.5نــاجــح  239.5فاطمة عبد العال مرغني أبور الروس47893عزبة كوم الضبع أالباجور
257.5نــاجــح  257.5فاطمة الزھراء صبري عبد الحميد شتيه47894عزبة كوم الضبع أالباجور
160.5نــاجــح  160.5لوزة وحيد محمد عامر47895عزبة كوم الضبع أالباجور
243نــاجــح  243مريم ماھر عز الدين ھجام47896عزبة كوم الضبع أالباجور
244نــاجــح  244منار نادي وحيد شتيه47897عزبة كوم الضبع أالباجور
270.5نــاجــح  270.5نرمين طاھر رمضان أبور الروس47898عزبة كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  147.5نورا سعيد رشاد فضيلة47899عزبة كوم الضبع أالباجور
201.5نــاجــح  201.5ابراھيم عبدالعزيز محمد شتيه47900عزبة كوم الضبع أالباجور
230نــاجــح  230شاكر أشرف شاكر الشيخ47901عزبة كوم الضبع أالباجور
253.5نــاجــح  253.5عبد' ع$ء فھمي ھجام47902عزبة كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعصام رجب ابراھيم عيسى47903عزبة كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبكامل جمال الدين عبد العزيز حجازي47904عزبة كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  119.5محمد سعيد إبراھيم الجوھري47905عزبة كوم الضبع أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد طلبة عبد' ابو الروس47906عزبة كوم الضبع أالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمود راضي محمود شحاته47907عزبة كوم الضبع أالباجور
251نــاجــح  251محمود ياسر عبد الحميد ليفة47908عزبة كوم الضبع أالباجور
253.5نــاجــح  253.5مصطفي إبراھيم عبد ' ھجام47909عزبة كوم الضبع أالباجور
208.5نــاجــح  208.5مصطفي عبد المقصود محمود العاصي47910عزبة كوم الضبع أالباجور
258.5نــاجــح  258.5مصطفي محمد محمود شتية47911عزبة كوم الضبع أالباجور
262نــاجــح  262اسراء محمد بيومي حسانين47912المنشأة الجديدة أالباجور
226نــاجــح  226اية عادل محمد عيد سلطان47913المنشأة الجديدة أالباجور
275.5نــاجــح  275.5ايات محمود محمود علي47914المنشأة الجديدة أالباجور
187نــاجــح  187ايمان شكر رجب  عبدالھادي47915المنشأة الجديدة أالباجور
270نــاجــح  270حنان محمد حامد شلبي47916المنشأة الجديدة أالباجور
268نــاجــح  268رانيا فرحات عبد السميع شلبي47917المنشأة الجديدة أالباجور
209نــاجــح  209سنية مرضي عبد العزيز ا�قطش47918المنشأة الجديدة أالباجور
253نــاجــح  253شروق عبد المحسن مختار شلبي47919المنشأة الجديدة أالباجور
276نــاجــح  276ندي احمد محمود عطية47920المنشأة الجديدة أالباجور
239نــاجــح  239نھاد جمال سعد عبد الرازق47921المنشأة الجديدة أالباجور
271نــاجــح  271ندي امجد فوزي عسكر47922المنشأة الجديدة أالباجور
251نــاجــح  251نورھان عصمت محمد احمد نصر47923المنشأة الجديدة أالباجور
233نــاجــح  233ھبة الشحات علي امام47924المنشأة الجديدة أالباجور
225نــاجــح  225ھاجر فيصل ص$ح مزيد47925المنشأة الجديدة أالباجور
209نــاجــح  209مي حسن السيد عثمان47926المنشأة الجديدة أالباجور
269.5نــاجــح  269.5ھاجر مجدي حسانين شلبي47927المنشأة الجديدة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  211و�ء عبد الرازق سعد مبارك47928المنشأة الجديدة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  195احمد حسام محمد موسي47929المنشأة الجديدة أالباجور
276نــاجــح  276احمد خيري عبد المؤمن سلطان47930المنشأة الجديدة أالباجور
216.5نــاجــح  216.5احمد عبدالصادق محمدعبدالخالق47931المنشأة الجديدة أالباجور
228.5نــاجــح  228.5ايمن كامل عبدالمعطي عبدالعزيز47932المنشأة الجديدة أالباجور
269نــاجــح  269رامي عبدالعليم محمدابراھيم47933المنشأة الجديدة أالباجور



250نــاجــح  250صبحي السيدحامداسماعيل47934المنشأة الجديدة أالباجور
228.5نــاجــح  228.5صبحي عبدالرحمن حامد اسماعيل47935المنشأة الجديدة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  180عبادة حمدي عبد اللطيف عبد الغفار47936المنشأة الجديدة أالباجور
248.5نــاجــح  248.5عبدالحميدزكي محيي عبدالحميد47937المنشأة الجديدة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  193عبد' قطب عفيفي محمد47938المنشأة الجديدة أالباجور
249.5نــاجــح  249.5محمد جمال محمد مزيد47939المنشأة الجديدة أالباجور
245نــاجــح  245مصطفي سعيد محيي عبد الحميد47940المنشأة الجديدة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160محمود سعيد محمد شاكر47941المنشأة الجديدة أالباجور
238.5نــاجــح  238.5محمود طارق عبد الحميد س$مة47942المنشأة الجديدة أالباجور
273.5نــاجــح  273.5 اية محمد محمود حسنين                                                         47943ا<طارشة أالباجور
275نــاجــح  275اية محمود محمدعبدالعظيم  47944ا<طارشة أالباجور
269.5نــاجــح  269.5ابتھا ل محمدعبدالمنعم شبل47945ا<طارشة أالباجور
275.5نــاجــح  275.5اسراء يسرى عبدالرازق  محمد47946ا<طارشة أالباجور
275.5نــاجــح  275.5اسماء محمداحمدابراھيم47947ا<طارشة أالباجور
254نــاجــح  254اميرةعما دعبد' عزب47948ا<طارشة أالباجور
277.5نــاجــح  277.5اميرة محمد على حسن47949ا<طارشة أالباجور
264.5نــاجــح  264.5ايما ن أيمن محمد ابراھيم47950ا<طارشة أالباجور
254.5نــاجــح  254.5ايما ن حسن نيا زى محمد47951ا<طارشة أالباجور
271نــاجــح  271حسناء سعيد سيد أحمد على47952ا<طارشة أالباجور
205نــاجــح  205داليا سعيد محمد عوض رابح47953ا<طارشة أالباجور
272نــاجــح  272رانيا جمال عبدالرازق محمد47954ا<طارشة أالباجور
262نــاجــح  262رغدة عادل محمود أبو العينين47955ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160ريھا م كمال عبدالمقصود 47956ا<طارشة أالباجور
271.5نــاجــح  271.5زيتب أحمد ابراھيم محمد47957ا<طارشة أالباجور
180نــاجــح  180سامية صفوت عبدالمنعم شبل47958ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  112.5سميرة سعيد ريا ض سيد أحمد47959ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسنية أحمد محمد منصور47960ا<طارشة أالباجور
224.5نــاجــح  224.5شيماء شريف محمد محمد 47961ا<طارشة أالباجور
271.5نــاجــح  271.5فاتن ابراھيم عبد' مرزوق47962ا<طارشة أالباجور
224.5نــاجــح  224.5فاطمة السيد عيسوى عما رة47963ا<طارشة أالباجور
268.5نــاجــح  268.5مريم مھتدى محمد عبدالعزيز47964ا<طارشة أالباجور
276.5نــاجــح  276.5مھا محمد عبدالحليم محمد47965ا<طارشة أالباجور
270نــاجــح  270نرمين مجدى الشاذلى محمد47966ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  49.5نھال حمدى محمد عزب47967ا<طارشة أالباجور
270نــاجــح  270نورھان فتيان محمود محمد47968ا<طارشة أالباجور
277نــاجــح  277ھبة فؤاد عبدالغفار عبدالحميد47969ا<طارشة أالباجور
276.5نــاجــح  276.5يا راياسر سعيد عبدالفتاح47970ا<طارشة أالباجور
270نــاجــح  270أحمدسا مح أحمدعبدالرحمن47971ا<طارشة أالباجور
275نــاجــح  275أحمد محمد عبدالستار ناصف47972ا<طارشة أالباجور
272نــاجــح  272أحمد مجدى مھدى عبدالوھاب47973ا<طارشة أالباجور
267نــاجــح  267أحمد نبيل محمود عبدالغفار47974ا<طارشة أالباجور
190نــاجــح  190اس$م عوض محمد عوض47975ا<طارشة أالباجور
265نــاجــح  265اس$م يا سر أنورعبدالسميع47976ا<طارشة أالباجور
274نــاجــح  274حا تم محمد مصطفى عبدالغفار47977ا<طارشة أالباجور
276نــاجــح  276صابر محمد حسنى مختارمحمد47978ا<طارشة أالباجور
275نــاجــح  275عبدالرحمن ممدوح فھمى أحمد47979ا<طارشة أالباجور
274نــاجــح  274عبد' أحمد فؤاد محمد47980ا<طارشة أالباجور
272نــاجــح  272عبد' أشرف عبد' عبدالغنى47981ا<طارشة أالباجور
257نــاجــح  257فريد فيصل محمد عبدالس$م47982ا<طارشة أالباجور
272نــاجــح  272محمد أحمد عبدالمنعم ابراھيم47983ا<طارشة أالباجور
223.5نــاجــح  223.5محمد يا سر محمد جعفر47984ا<طارشة أالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمود أحمد محمد منصف47985ا<طارشة أالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمود محمد محمود عبدالحميد47986ا<طارشة أالباجور
191نــاجــح  191محمود راضى محمد عبد'47987ا<طارشة أالباجور
200.5نــاجــح  200.5مصطفى عبدالرحمن محمد47988ا<طارشة أالباجور
273.5نــاجــح  273.5مصطفى محمد عبدالجابر محمد47989ا<طارشة أالباجور



256نــاجــح  256منصف أحمد مصطفى حسن47990ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  60ھيثم مصطفى شاكر عبدالغفار47991ا<طارشة أالباجور
267.5نــاجــح  267.5وليد محمد عبدالحفيظ محمد 47992ا<طارشة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبابتسام طلبة عبد' عمارة47993النيل أ بجروانالباجور
240نــاجــح  240اسراء بشير فوزى كشك47994النيل أ بجروانالباجور
224.5نــاجــح  224.5اسراء عبد القادر محمد أبو عامر47995النيل أ بجروانالباجور
248.5نــاجــح  248.5اسراء فتحى عبد العاطى السطوحى47996النيل أ بجروانالباجور
213نــاجــح  213اسراء ياسر ابراھيم عطا47997Rالنيل أ بجروانالباجور
191نــاجــح  191اسماء حمدى عبد المؤمن نجم47998النيل أ بجروانالباجور
270.5نــاجــح  270.5اسماء حمدى محروس أبو سالم47999النيل أ بجروانالباجور
257نــاجــح  257اسماء رفعت حمدى غنيم48000النيل أ بجروانالباجور
229نــاجــح  229اسماء مجاھد حلمى الحصرى48001النيل أ بجروانالباجور
252.5نــاجــح  252.5اسماء محمد عبد ' راشد48002النيل أ بجروانالباجور
253.5نــاجــح  253.5الھام محمد عبد السميع عماره48003النيل أ بجروانالباجور
258.5نــاجــح  258.5اميره مجدى عبد السميع مشعل48004النيل أ بجروانالباجور
243نــاجــح  243اميمه عبد العزيز عبد السميع رمضان48005النيل أ بجروانالباجور
243نــاجــح  243ايمان جاد عبد الجليل سويلم48006النيل أ بجروانالباجور
251.5نــاجــح  251.5ايمان محمد الشحات مخلوف48007النيل أ بجروانالباجور
261نــاجــح  261ايمان محمد فوزى خ$ف48008النيل أ بجروانالباجور
271نــاجــح  271أ�ء فوزى عبد الونيس مخلوف48009النيل أ بجروانالباجور
263.5نــاجــح  263.5آيات عبد' خليفة عبد ' حسن48010النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  91آية محمد نجيب رياض خ$ف48011النيل أ بجروانالباجور
240نــاجــح  240آيه إبراھيم السيد قنصوه48012النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  175.5آيه رزق عبد الجليل حسن48013النيل أ بجروانالباجور
214نــاجــح  214آيه رمضان عبد الغفار عبد الغفار 48014النيل أ بجروانالباجور
277نــاجــح  277آيه عزت رشاد محمد جاد الكريم48015النيل أ بجروانالباجور
270نــاجــح  270آيه محمود عبد السميع رشيد48016النيل أ بجروانالباجور
275.5نــاجــح  275.5آيه نجم عبد الجواد محمد عبد الغنى48017النيل أ بجروانالباجور
238.5نــاجــح  238.5آيه ھشام محمد غربيه48018النيل أ بجروانالباجور
221.5نــاجــح  221.5بسمه اشرف عبد السميع رمضان48019النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  215بسمه محمد حمدى عبد الغفار مدكور48020النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  186.5بطه جمال حسن مليجى48021النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  189.5حسناء حسنى عبد الجواد حسان48022النيل أ بجروانالباجور
259نــاجــح  259خلود اشرف عبد العزيز حجازى48023النيل أ بجروانالباجور
243.5نــاجــح  243.5دعاء أبو الفتوح منشاوى مخلوف48024النيل أ بجروانالباجور
275نــاجــح  275دعاء شوقى عبد اللطيف حجاج48025النيل أ بجروانالباجور
187.5نــاجــح  187.5دنيا عماد محمود عبد السيد سليمان48026النيل أ بجروانالباجور
251نــاجــح  251دينا يسرى أبو السعود رمضان48027النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  37رانيا عبد المقصود شعبان عبيد48028النيل أ بجروانالباجور
269.5نــاجــح  269.5رغده ص$ح سعيد جاد'48029النيل أ بجروانالباجور
228نــاجــح  228ساره ايمن شعبان الحصرى48030النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  198ساره محمد زكى أبو الخير48031النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  191.5صفاء احمد جادالرب حسن48032النيل أ بجروانالباجور
274نــاجــح  274علياء محمد عبد المنعم أبو يوسف48033النيل أ بجروانالباجور
275نــاجــح  275فاطمه عاطف عيسى محمد عيسى48034النيل أ بجروانالباجور
204.5نــاجــح  204.5فريده راضى مصطفى رمضان48035النيل أ بجروانالباجور
275نــاجــح  275مروة على عبد المعطى بدر الدين48036النيل أ بجروانالباجور
270نــاجــح  270مريم رفعت محمد شكشاك48037النيل أ بجروانالباجور
271.5نــاجــح  271.5مريم زكريا زكى ابراھيم طه48038النيل أ بجروانالباجور
262.5نــاجــح  262.5منى ابراھيم ابراھيم السيد عيسى48039النيل أ بجروانالباجور
195.5نــاجــح  195.5ميادة عادل شعبان داود48040النيل أ بجروانالباجور
215نــاجــح  215مياده فرج عبد الغفار السقا48041النيل أ بجروانالباجور
272.5نــاجــح  272.5نادره حسان حسان سيد أحمد48042النيل أ بجروانالباجور
256نــاجــح  256ندى شكرى عبد ربه حسن جادو48043النيل أ بجروانالباجور
215.5نــاجــح  215.5نورا محمد عربى عبد السميع رمضان48044النيل أ بجروانالباجور
258.5نــاجــح  258.5نورھان السيد عبد السميع الحصرى48045النيل أ بجروانالباجور



274نــاجــح  274ھاجر احمد محمود عماره48046النيل أ بجروانالباجور
255.5نــاجــح  255.5ھاجر اشرف على الشربينى48047النيل أ بجروانالباجور
256.5نــاجــح  256.5ھاجر محمد شعبان محمد رمضان48048النيل أ بجروانالباجور
261.5نــاجــح  261.5ھاجر مصطفى عبد الھادى جبريل48049النيل أ بجروانالباجور
265.5نــاجــح  265.5ھايدى رجب على خ$ف48050النيل أ بجروانالباجور
234.5نــاجــح  234.5ھبه ايھاب سعيد رمضان48051النيل أ بجروانالباجور
258نــاجــح  258ھند محمد محمدالمنشاوى ابراھيم48052النيل أ بجروانالباجور
244نــاجــح  244و�ء طارق عبدالعظيم الحصرى48053النيل أ بجروانالباجور
247.5نــاجــح  247.5ياسمين احمد سالم على البيومى48054النيل أ بجروانالباجور
209نــاجــح  209ياسمين جاد الحق عبدالعزيز سويلم48055النيل أ بجروانالباجور
220نــاجــح  220ابراھيم سعيد عبد الجابر سويلم48056النيل أ بجروانالباجور
222نــاجــح  222ابراھيم مندور عبد العاطى الحصرى48057النيل أ بجروانالباجور
246.5نــاجــح  246.5احمد جمال عبد الجواد الجنزورى48058النيل أ بجروانالباجور
269نــاجــح  269احمد خالد حسنى جاد'48059النيل أ بجروانالباجور
252.5نــاجــح  252.5احمد صبرى مختار حسان48060النيل أ بجروانالباجور
198نــاجــح  198احمد عاشور محمد محمد السطوحى48061النيل أ بجروانالباجور
243نــاجــح  243احمد عماد زين العابدين زقزوق48062النيل أ بجروانالباجور
228نــاجــح  228احمد مسعود السيد على حجاج48063النيل أ بجروانالباجور
235نــاجــح  235اس$م رجب بكرى قنديل48064النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  214.5اس$م على سعد عبد الدايم حسان48065النيل أ بجروانالباجور
223.5نــاجــح  223.5العمدة ص$ح عبد الظاھر حسان48066النيل أ بجروانالباجور
264.5نــاجــح  264.5امير محيى الدين على ابراھيم48067النيل أ بجروانالباجور
246نــاجــح  246بكرى  عمر  بكرى  عبد الحميد48068النيل أ بجروانالباجور
246نــاجــح  246حازم فكرى شحاته حسن48069النيل أ بجروانالباجور
226.5نــاجــح  226.5حسين عاشور الحسينى أحمد نصير48070النيل أ بجروانالباجور
269نــاجــح  269خالد سعيد عبد الحميد عفيفى حسن48071النيل أ بجروانالباجور
263نــاجــح  263عبد الحميد محمود عبد الحميد الب$ط48072النيل أ بجروانالباجور
214نــاجــح  214عبد الرحمن رفيق عبد الفتاح الخولى48073النيل أ بجروانالباجور
239.5نــاجــح  239.5عبد الس$م صبرى عبد الس$م جاد'48074النيل أ بجروانالباجور
167نــاجــح  167عبد العزيز ص$ح عبد العزيز سويلم48075النيل أ بجروانالباجور
249.5نــاجــح  249.5عبد' حاتم اليسد على شرباش48076النيل أ بجروانالباجور
206.5نــاجــح  206.5عمرو محمد حمدى البيلى48077النيل أ بجروانالباجور
247نــاجــح  247فاروق عماد غريب جاد'48078النيل أ بجروانالباجور
237.5نــاجــح  237.5كريم جمال عبدالعظيم الحصرى48079النيل أ بجروانالباجور
255.5نــاجــح  255.5ماجد عماد بلبل عبد العال مخلوف48080النيل أ بجروانالباجور
232.5نــاجــح  232.5ماھر مسعد ماھر الصيفى48081النيل أ بجروانالباجور
250نــاجــح  250محمد احمد توفيق عمير48082النيل أ بجروانالباجور
217.5نــاجــح  217.5محمد اسامه محمد حجاج48083النيل أ بجروانالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمد انور فتحى شحاته48084النيل أ بجروانالباجور
240.5نــاجــح  240.5محمد جمال عبد العظيم سالم48085النيل أ بجروانالباجور
دور ثانيدور ثاني  181.5محمد جمال على الدويك48086النيل أ بجروانالباجور
214نــاجــح  214محمد حماد عباس شاھين48087النيل أ بجروانالباجور
267.5نــاجــح  267.5محمد حمدى حسان سيد أحمد48088النيل أ بجروانالباجور
276نــاجــح  276محمد ديھوم عبد المنعم أبو النصر48089النيل أ بجروانالباجور
273نــاجــح  273محمد رضا عبد العظيم حسن يوسف48090النيل أ بجروانالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد سمير حسان عبد العزيز48091النيل أ بجروانالباجور
235نــاجــح  235محمد شعبان رجب ابراھيم ا�خرص48092النيل أ بجروانالباجور
233نــاجــح  233محمد عبد الرازق على بدر الدين48093النيل أ بجروانالباجور
208نــاجــح  208محمد عبد الصادق عبد الغفور �شين48094النيل أ بجروانالباجور
195نــاجــح  195محمد عبد الناصر عبد الموجود ابو شاھين48095النيل أ بجروانالباجور
259نــاجــح  259محمد عزت عبد العال مخلوف48096النيل أ بجروانالباجور
276نــاجــح  276محمد عصام عبد العزيز حجازى48097النيل أ بجروانالباجور
252نــاجــح  252محمد قطب سعيد نافع48098النيل أ بجروانالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمد ماھر عبد الجابر يوسف48099النيل أ بجروانالباجور
260نــاجــح  260محمد محمود عبد السميع رشيد48100النيل أ بجروانالباجور
260نــاجــح  260محمد يحيى خضير حجازى48101النيل أ بجروانالباجور



271.5نــاجــح  271.5محمود السيد سالم عيسى48102النيل أ بجروانالباجور
249نــاجــح  249محمود خالد عبدالحافظ زقزوق48103النيل أ بجروانالباجور
245.5نــاجــح  245.5محمود عبد العزيز رشاد جاد الكريم48104النيل أ بجروانالباجور
270.5نــاجــح  270.5محمود مصطفى عبد الجواد الجنزورى48105النيل أ بجروانالباجور
250نــاجــح  250مصطفى رمضان وھبه السقا48106النيل أ بجروانالباجور
261نــاجــح  261مصطفى فتحى ابراھيم الدويك48107النيل أ بجروانالباجور
257نــاجــح  257مصطفى محمد توفيق أبو ديب48108النيل أ بجروانالباجور
276.5نــاجــح  276.5معاذ عبدالنعيم عبد العاطى عوض48109النيل أ بجروانالباجور
276نــاجــح  276معتز محمد عبد المعطى على48110النيل أ بجروانالباجور
268.5نــاجــح  268.5اسراء سامح عبدالمرضى عمارة48111جروان المشتركةالباجور
268نــاجــح  268اسراء س$مه عبدالمنعم عمارة48112جروان المشتركةالباجور
254نــاجــح  254اسراء عبدالحميد سعد نصر الدين48113جروان المشتركةالباجور
249.5نــاجــح  249.5اسماء خالد عبدالرحيم الصيفى48114جروان المشتركةالباجور
254نــاجــح  254اسماء سليمان سعيد الخولى48115جروان المشتركةالباجور
238.5نــاجــح  238.5اسماء صبرى على خ$ف48116جروان المشتركةالباجور
263نــاجــح  263اسماء عادل فرج عمارة48117جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  162اسماء عاشور حسنى عكاشة48118جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5اسماء مسعود السيد كشك48119جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  141الھام محمد فوزى محفوظ48120جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  10.5امل ايمن منشاوى سويلم48121جروان المشتركةالباجور
248نــاجــح  248امنيه ايھاب معوض عطيه48122جروان المشتركةالباجور
263نــاجــح  263امنيه شعبان فتحى بدوى48123جروان المشتركةالباجور
201نــاجــح  201اميرة ابوالفتوح عبدالواحد عمارة48124جروان المشتركةالباجور
273نــاجــح  273اميرة خالد عبد المحسن سويلم48125جروان المشتركةالباجور
270نــاجــح  270اميرة محمد عبد' عمارة48126جروان المشتركةالباجور
258.5نــاجــح  258.5انشراح سامى صابر ابويوسف48127جروان المشتركةالباجور
181.5نــاجــح  181.5ايمان سعيد عبدالخالق الحصرى48128جروان المشتركةالباجور
259.5نــاجــح  259.5ايمان عبدالحليم عبدالحميد جاد'48129جروان المشتركةالباجور
210نــاجــح  210ايمان عزت رشاد حسان48130جروان المشتركةالباجور
163نــاجــح  163ايه جابر عبدالعظيم ح$ف48131جروان المشتركةالباجور
248.5نــاجــح  248.5ايه جابر عبدالمقصود حموده48132جروان المشتركةالباجور
273نــاجــح  273ايه رفعت شعبان مشعل48133جروان المشتركةالباجور
209.5نــاجــح  209.5ايه شعبان يسن محمد48134جروان المشتركةالباجور
268.5نــاجــح  268.5ايه محمد عبدالمنعم محمد48135جروان المشتركةالباجور
214نــاجــح  214ايه مسعد عبداللطيف الحصرى48136جروان المشتركةالباجور
260نــاجــح  260اية وحيد عبد السميع خ$ف48137جروان المشتركةالباجور
214نــاجــح  214حكمت انور فؤاد خضر48138جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  138.5داليا محمد عوض كشك48139جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5دعاء وليد بكرى حجاج48140جروان المشتركةالباجور
173نــاجــح  173دنيا ياسر فوزى �شين48141جروان المشتركةالباجور
273.5نــاجــح  273.5دينا ابراھيم عبدالحكيم الدويك48142جروان المشتركةالباجور
249نــاجــح  249دينا شعبان بدوى الدويك48143جروان المشتركةالباجور
237نــاجــح  237رباب ياسر عبدالعال سويلم48144جروان المشتركةالباجور
231نــاجــح  231رشيدة راضى عبدالرسول محروس48145جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا سعيد عبد العظيم الطويل48146جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا محمد عبد ربه عمارة48147جروان المشتركةالباجور
202نــاجــح  202رندا كرم عرفه ابوسالم48148جروان المشتركةالباجور
199نــاجــح  199زينب رمضان عبدالعزيز رجب48149جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  147.5سارة انور فتحى دويدار48150جروان المشتركةالباجور
267.5نــاجــح  267.5سارة فوزى عبدالمقصود خضر48151جروان المشتركةالباجور
257.5نــاجــح  257.5سارة نبوى شعبان جاد'48152جروان المشتركةالباجور
189نــاجــح  189سحر حمدى حسن صالح الدويك48153جروان المشتركةالباجور
265.5نــاجــح  265.5سماء وائل عبد' حسن48154جروان المشتركةالباجور
232.5نــاجــح  232.5سماح حبيب احمد حلمى اغا48155جروان المشتركةالباجور
221.5نــاجــح  221.5سماح محمد عبدالسميع الحصرى 48156جروان المشتركةالباجور
242نــاجــح  242سميه ياسرعبدالرحمن سويلم48157جروان المشتركةالباجور



251نــاجــح  251شروق ھشام مصطفى اسماعيل48158جروان المشتركةالباجور
227نــاجــح  227شرين شحاته السيد حجازى48159جروان المشتركةالباجور
253نــاجــح  253شيماء حمدى عبدالحافظ نصر48160جروان المشتركةالباجور
211نــاجــح  211شيماء وجيه فھيم الشعراوى48161جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبصباح صبحى محمد رمضان48162جروان المشتركةالباجور
234.5نــاجــح  234.5فاطمه عبدالحميد حسين خطاب48163جروان المشتركةالباجور
257نــاجــح  257فريده فكرى فريد الصيفى48164جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  107.5كريمه ص$ح فتحى نافع48165جروان المشتركةالباجور
182نــاجــح  182محاسن محمد فوزى كشك48166جروان المشتركةالباجور
259.5نــاجــح  259.5مرفت عبدالفتاح رجب الشربينى48167جروان المشتركةالباجور
193.5نــاجــح  193.5مروه اسماعيل محمد رجب48168جروان المشتركةالباجور
254نــاجــح  254مروه صبرى فتحى قنديل48169جروان المشتركةالباجور
220.5نــاجــح  220.5مريم بليغ محمدى خ$ف48170جروان المشتركةالباجور
269نــاجــح  269مريم حامد عبدالحميد حسين48171جروان المشتركةالباجور
265.5نــاجــح  265.5مريم ياسر عبدالمحسن الشال48172جروان المشتركةالباجور
265نــاجــح  265منار رمضان عبدالسميع عيسى48173جروان المشتركةالباجور
250نــاجــح  250منه ' محمد سعيد عيد48174جروان المشتركةالباجور
208نــاجــح  208مى عيد شحاته س$مه48175جروان المشتركةالباجور
262.5نــاجــح  262.5ميادة عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد48176جروان المشتركةالباجور
266نــاجــح  266ناھد مجدى عبدالعاطى سويلم48177جروان المشتركةالباجور
271.5نــاجــح  271.5ندا رأفت فتحى ابوالخير48178جروان المشتركةالباجور
219نــاجــح  219ندا ممدوح عبدالرسول الحصرى48179جروان المشتركةالباجور
273.5نــاجــح  273.5ندى اشرف زينھم سليم48180جروان المشتركةالباجور
220.5نــاجــح  220.5ندى عماد ابراھيم عبدالمقصود 48181جروان المشتركةالباجور
201.5نــاجــح  201.5نرمين سعيد ابراھيم شھاب الدين48182جروان المشتركةالباجور
193.5نــاجــح  193.5نرمين عبد' عبدالعزيز خ$ف48183جروان المشتركةالباجور
173نــاجــح  173نسمه اشرف بكرى خ$ف48184جروان المشتركةالباجور
190.5نــاجــح  190.5نسمه عبدالدايم عبدالدايم الدويك48185جروان المشتركةالباجور
220نــاجــح  220نورا خالد محمد سليمان عمريه48186جروان المشتركةالباجور
197نــاجــح  197نورا عصام فرج الشعراوى48187جروان المشتركةالباجور
206نــاجــح  206نورا محمد صابر ابويوسف48188جروان المشتركةالباجور
248نــاجــح  248نورا ناصر عبد' دياب48189جروان المشتركةالباجور
260نــاجــح  260نورا ھانى فھمى رجب48190جروان المشتركةالباجور
209.5نــاجــح  209.5نورھان عادل عبدربه الجنزورى48191جروان المشتركةالباجور
185.5نــاجــح  185.5ھاجر السيد عوض كشك48192جروان المشتركةالباجور
253نــاجــح  253ھاجر جميل خ$ف محمد خ$ف48193جروان المشتركةالباجور
250.5نــاجــح  250.5ھاجر سعيد شحاته عبدالواحد48194جروان المشتركةالباجور
255نــاجــح  255ھاجر عبدالمرضى عبدالحميد حسين48195جروان المشتركةالباجور
191.5نــاجــح  191.5ھبه صبرى سعد حشيش48196جروان المشتركةالباجور
271.5نــاجــح  271.5ھبه ھانى عبدالحليم يسن48197جروان المشتركةالباجور
251.5نــاجــح  251.5ھدير ياسر عبدالمعبود ياسين48198جروان المشتركةالباجور
268.5نــاجــح  268.5و�ء عبدالفتاح معوض شما48199جروان المشتركةالباجور
273.5نــاجــح  273.5يارا سمير عبدالقادر الحصرى 48200جروان المشتركةالباجور
221نــاجــح  221ياسمين عبدالعزيز محمد خ$ف48201جروان المشتركةالباجور
168نــاجــح  168ياسمين يسرى عبد الوھاب سيد احمد48202جروان المشتركةالباجور
175.5نــاجــح  175.5ياسمينه محمود محمد شحاته48203جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  127ابراھيم رأفت عبدالقادر عبدالقادر48204جروان المشتركةالباجور
255.5نــاجــح  255.5احمد اشرف عبد' عامر48205جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5احمد ايمن ھ$ل جاد'48206جروان المشتركةالباجور
257نــاجــح  257احمد حاتم حمدى جاد'48207جروان المشتركةالباجور
253.5نــاجــح  253.5احمد سامى جبر الدويك48208جروان المشتركةالباجور
245نــاجــح  245احمد سمير محمد خ$ف 48209جروان المشتركةالباجور
277.5نــاجــح  277.5احمد عادل شندى الشربينى48210جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5احمد عبدالصادق عبدالخير خ$ف48211جروان المشتركةالباجور
243.5نــاجــح  243.5احمد عبدالمرضى عبدالصادق عفيفى48212جروان المشتركةالباجور
252نــاجــح  252احمد ع$ء عبدالمنعم ابوالنصر48213جروان المشتركةالباجور



171نــاجــح  171احمد ماھر عبد' حجاج48214جروان المشتركةالباجور
213نــاجــح  213احمد معوض على حسان48215جروان المشتركةالباجور
220.5نــاجــح  220.5احمد ناجى مسعد احمد48216جروان المشتركةالباجور
245نــاجــح  245اس$م اشرف رمضان خ$ف48217جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  133.5اس$م اشرف عبد المرضى الشال48218جروان المشتركةالباجور
196.5نــاجــح  196.5اس$م عبدالرسول على كشك48219جروان المشتركةالباجور
226.5نــاجــح  226.5اس$م عبدالس$م عبدالصادق شحاته48220جروان المشتركةالباجور
224.5نــاجــح  224.5باسم رأقت عبدالحميد عبدالصمد48221جروان المشتركةالباجور
189.5نــاجــح  189.5بدر عماد الدين عبدالوھاب سيد احمد48222جروان المشتركةالباجور
156.5نــاجــح  156.5حازم صابر غريب نصر الدين48223جروان المشتركةالباجور
237.5نــاجــح  237.5حافظ ابراھيم حافظ الخولى48224جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5حسين شكرى سرحان البيومى48225جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد سعيد غريب عامر48226جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  118رضا عيد الدسوقى خ$ف48227جروان المشتركةالباجور
269نــاجــح  269رفعت فوزى صابر عبدالغفار48228جروان المشتركةالباجور
194نــاجــح  194سامى صبرى فوزى نصر الدين48229جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  127سعيد احمد سعيد الخولى48230جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  141ص$ح ضياء ص$ح ابوالخير48231جروان المشتركةالباجور
232.5نــاجــح  232.5طه ماھر طه ابراھيم طه48232جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبد الرحمن عادل عبد الستار �شين48233جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  123عبدالعزيز دسوقى عبدالعزيز حجاج48234جروان المشتركةالباجور
246.5نــاجــح  246.5عبدالمعطى ثناء عبدالمعطى بدر الدين48235جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5عمرو عمر شحات الحصرى48236جروان المشتركةالباجور
232نــاجــح  232عمرو نبيل عبد' قنديل48237جروان المشتركةالباجور
183نــاجــح  183كريم ايمن رجب عمارة48238جروان المشتركةالباجور
250.5نــاجــح  250.5كريم ايمن سيد احمد محروس48239جروان المشتركةالباجور
260.5نــاجــح  260.5كريم جاد فتحى بدوى48240جروان المشتركةالباجور
205.5نــاجــح  205.5كريم رجب عبدالمنعم حجاج48241جروان المشتركةالباجور
دور ثانيدور ثاني  149كريم كامل جاد الحق عماره48242جروان المشتركةالباجور
264.5نــاجــح  264.5محمد ابوالعزم حامد ابوالعزم48243جروان المشتركةالباجور
250نــاجــح  250محمد اسامة عبدالمغنى توفيق48244جروان المشتركةالباجور
193.5نــاجــح  193.5محمد ب$ل بسطاويسى احمد48245جروان المشتركةالباجور
275.5نــاجــح  275.5محمد حاكم محمد السطوحى48246جروان المشتركةالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمد حسام عبدالمؤمن عبدالمؤمن48247جروان المشتركةالباجور
254نــاجــح  254محمد رجب عبدالعزيز شحاته48248جروان المشتركةالباجور
217.5نــاجــح  217.5محمد رفعت بكرى قنديل48249جروان المشتركةالباجور
215نــاجــح  215محمد سامى سعد ياسين 48250جروان المشتركةالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمد سامى عبدالسميع غنيم48251جروان المشتركةالباجور
236.5نــاجــح  236.5محمد شفيق عبدالستار طه48252جروان المشتركةالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمد صبرى عبدالدايم الدويك48253جروان المشتركةالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمد طارق حسان حسان48254جروان المشتركةالباجور
223.5نــاجــح  223.5محمد طارق عبدالسميع بدوى48255جروان المشتركةالباجور
240نــاجــح  240محمد عبدالمنعم محمداحمد 48256جروان المشتركةالباجور
192نــاجــح  192محمد عزت محمد مصطفى48257جروان المشتركةالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد مسعد فاروق ابوطايل48258جروان المشتركةالباجور
245نــاجــح  245محمد نبيل فتحى الشربينى48259جروان المشتركةالباجور
193نــاجــح  193محمود حمدى عبدالجليل حموده48260جروان المشتركةالباجور
259نــاجــح  259محمود خالد عبدالغنى الحصرى48261جروان المشتركةالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمود سعيد عبدالسميع جاد الكريم48262جروان المشتركةالباجور
201نــاجــح  201محمود طارق ماھر عامر48263جروان المشتركةالباجور
178.5نــاجــح  178.5مصطفى شعبان رجب عمارة48264جروان المشتركةالباجور
269نــاجــح  269مصطفى محمد خ$ف خ$ف48265جروان المشتركةالباجور
249نــاجــح  249مصطفى محمد معوض حسب النبى48266جروان المشتركةالباجور
248نــاجــح  248مصطفى محمود السيد صالح48267جروان المشتركةالباجور
159.5نــاجــح  159.5مصطفى وجيه السيد دويدار48268جروان المشتركةالباجور
237نــاجــح  237موسى لبيب منشاوى مخلوف48269جروان المشتركةالباجور



252نــاجــح  252ھشام اشرف ھاشم ابوالخير48270جروان المشتركةالباجور
252.5نــاجــح  252.5وسيم عبدالرسول عبدالرسول حسان48271جروان المشتركةالباجور
178نــاجــح  178وليد صبرى عبداللطيف الحصرى48272جروان المشتركةالباجور
222.5نــاجــح  222.5وليد ھوارى عبدالفتاح الخولى48273جروان المشتركةالباجور
262نــاجــح  262يوسف حماد عبدالحفيظ عيد48274جروان المشتركةالباجور
265نــاجــح  265اميرة اشرف حسني جوھر48275كفر سنجلف القديمالباجور
253نــاجــح  253ايات حسام محمد قديرة48276كفر سنجلف القديمالباجور
265.5نــاجــح  265.5اميرة رافت ابراھيم محمد48277كفر سنجلف القديمالباجور
261نــاجــح  261امل عبد الناصر عبد ' عيد 48278كفر سنجلف القديمالباجور
260.5نــاجــح  260.5اية عبد الناصر عبد ' عيد 48279كفر سنجلف القديمالباجور
264.5نــاجــح  264.5خلود ممدوح محمد عبد الحميد 48280كفر سنجلف القديمالباجور
264نــاجــح  264دينا ع$ء السيد عفيفي 48281كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  152دعاء شعبان ابو زيد نصار 48282كفر سنجلف القديمالباجور
174.5نــاجــح  174.5زينب اشرف محمد ابراھيم48283كفر سنجلف القديمالباجور
257.5نــاجــح  257.5سارة سامي محمد عبد الحميد48284كفر سنجلف القديمالباجور
230نــاجــح  230سلوي عادل محمد جاد48285كفر سنجلف القديمالباجور
272.5نــاجــح  272.5سلوي عنتر عبد الحميد احمد48286كفر سنجلف القديمالباجور
252.5نــاجــح  252.5عزة محمد علي أبو بكر48287كفر سنجلف القديمالباجور
252.5نــاجــح  252.5غالية السيد احمد عز الرجال سيد احمد48288كفر سنجلف القديمالباجور
252نــاجــح  252قمر امام عباس امام48289كفر سنجلف القديمالباجور
260نــاجــح  260مني جمال انس البحيري 48290كفر سنجلف القديمالباجور
254.5نــاجــح  254.5مي صابر معوض سراج48291كفر سنجلف القديمالباجور
237.5نــاجــح  237.5ميادة اشرف رضا بكري رزق48292كفر سنجلف القديمالباجور
243.5نــاجــح  243.5ھدير صبحي فؤاد صبيحة 48293كفر سنجلف القديمالباجور
256نــاجــح  256ھند ممدوح ابراھيم الدسوقي48294كفر سنجلف القديمالباجور
223.5نــاجــح  223.5وسام حسين عبد الحميد الجافي48295كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  139ياسمين معوض السيد الحبيب48296كفر سنجلف القديمالباجور
185.5نــاجــح  185.5اس$م اشرف موسي بيومي 48297كفر سنجلف القديمالباجور
234.5نــاجــح  234.5اشرف احمد عبد ' احمد48298كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5احمد جمعة محمد جمعة 48299كفر سنجلف القديمالباجور
186.5نــاجــح  186.5احمد عبد الرحمن احمد شرف الدين 48300كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5احمد شعبان ابو زيد احمد48301كفر سنجلف القديمالباجور
257نــاجــح  257احمد ناصر مختار محمد الدحن48302كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  215احمد يحي مرجان عبد الباري48303كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  32.5اسامة سعيد عبد العزيز عمارة 48304كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5جمال عماد يحي صبحي 48305كفر سنجلف القديمالباجور
252نــاجــح  252سعيد عبد النبي سعيد محمد48306كفر سنجلف القديمالباجور
236.5نــاجــح  236.5عبد ' عبد العزيز عبد الرازق عيد48307كفر سنجلف القديمالباجور
235.5نــاجــح  235.5عبد ' محمد عباس امام السومي48308كفر سنجلف القديمالباجور
255.5نــاجــح  255.5عبد ' محمد مرتضي عبد العزيز 48309كفر سنجلف القديمالباجور
256.5نــاجــح  256.5محمد اشرف محمد سعيد تاج الدين48310كفر سنجلف القديمالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد بھاء محمد خطاب48311كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5محمد رضا رشاد السيد ا�كتع48312كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5محمد سامي مختار محمد48313كفر سنجلف القديمالباجور
212.5نــاجــح  212.5محمد عبد النبي موسي بيومي48314كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  155محمد سيد خليل ابراھيم48315كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  170محمد سعيد عبد ربة حسين 48316كفر سنجلف القديمالباجور
248.5نــاجــح  248.5محمود اشرف محمد سعيد تاج الدين48317كفر سنجلف القديمالباجور
229نــاجــح  229محمود جمال موسي الدحن48318كفر سنجلف القديمالباجور
214نــاجــح  214محمود سعيد سالم قطب48319كفر سنجلف القديمالباجور
235نــاجــح  235محمود عبد الرازق محمد السيد48320كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  30.5محمود عبد الحكيم ابراھيم بيومي48321كفر سنجلف القديمالباجور
178.5نــاجــح  178.5محمود عيد شحاتة عطية48322كفر سنجلف القديمالباجور
250.5نــاجــح  250.5مصطفي محمد شعبان قديرة48323كفر سنجلف القديمالباجور
195.5نــاجــح  195.5يوسف اشرف فتحي الجافي48324كفر سنجلف القديمالباجور
دور ثانيدور ثاني  159يحي عماد يحي صبحي48325كفر سنجلف القديمالباجور



274.5نــاجــح  274.5أسماء صبري إبراھيم عبدالمطلب48326بي العرب أ بنونالباجور
273نــاجــح  273أ�ء أحمد محمود فرحات48327بي العرب أ بنونالباجور
209.5نــاجــح  209.5إلھام أشرف أحمد مجاھد48328بي العرب أ بنونالباجور
260نــاجــح  260أمل أشرف أبو اليزيد محمد48329بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  129أية أنور محمد عبد الغفار48330بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  201إيمان عبد المنعم أمين عبدالعاطى48331بي العرب أ بنونالباجور
251نــاجــح  251أية أنور عفيفي السيد48332بي العرب أ بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5أية حمدي محمود محمد 48333بي العرب أ بنونالباجور
271نــاجــح  271بسمة سامي سعيد عبد العاطي48334بي العرب أ بنونالباجور
259نــاجــح  259بسمة ص$ح عبد اللطيف محمد48335بي العرب أ بنونالباجور
271نــاجــح  271دعاء محمود محمد فتح ' 48336بي العرب أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5دنيا مصطفي عبد المطلب حسن 48337بي العرب أ بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5رانيا عصام فوده الدسوقي48338بي العرب أ بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5شروق سعيد السيد محمد48339بي العرب أ بنونالباجور
268نــاجــح  268شيماء إبراھيم المدبولي عبدالجواد48340بي العرب أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5شيماء أحمد السيد عبد الغني48341بي العرب أ بنونالباجور
259نــاجــح  259شيماء محمد إبراھيم عبدالمجيد48342بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  160صباح أشرف نفادي محمد 48343بي العرب أ بنونالباجور
202.5نــاجــح  202.5عزة محمد عبد العزيز أبوالمكارم48344بي العرب أ بنونالباجور
232.5نــاجــح  232.5فاطمة محمد إبراھيم محمد 48345بي العرب أ بنونالباجور
238نــاجــح  238فوزية عبد العزيز علم الدين عفيفى48346بي العرب أ بنونالباجور
266نــاجــح  266فيروز ھشام كمال عامر48347بي العرب أ بنونالباجور
262نــاجــح  262مروه عبد المجيد إبراھيم عبدالمجيد48348بي العرب أ بنونالباجور
214نــاجــح  214منار عبد القادر إبراھيم عبدالقادر48349بي العرب أ بنونالباجور
272.5نــاجــح  272.5منة ' موسي عبد التواب محمد48350بي العرب أ بنونالباجور
270.5نــاجــح  270.5ندا خالد السيد محمد48351بي العرب أ بنونالباجور
233.5نــاجــح  233.5نسمة عبده عبد المنعم خضير48352بي العرب أ بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5نيرة سعد عبد ' عبد الجواد 48353بي العرب أ بنونالباجور
212نــاجــح  212إبراھيم سعيد إبراھيم عبدالعزيز48354بي العرب أ بنونالباجور
190نــاجــح  190أحمد خالد سالم خالد48355بي العرب أ بنونالباجور
232.5نــاجــح  232.5أحمد سعيد العربي نصار48356بي العرب أ بنونالباجور
185نــاجــح  185أحمد صبري جابر على 48357بي العرب أ بنونالباجور
237نــاجــح  237أحمد عبد الظاھر محمد 48358بي العرب أ بنونالباجور
224نــاجــح  224أحمد عبد العزيز محمد فرحات 48359بي العرب أ بنونالباجور
225نــاجــح  225أحمد مجدي عبد المحسن48360بي العرب أ بنونالباجور
217.5نــاجــح  217.5أحمد ياسين مصطفي ياسين48361بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  144أدھم محمد حسني عبد الغفار48362بي العرب أ بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5إس$م حامد صادق إمام 48363بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  125.5إس$م حلمي سعيد بھجات 48364بي العرب أ بنونالباجور
261.5نــاجــح  261.5رضا ناصر عزت منصور 48365بي العرب أ بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5سامح أحمد كمال تركي 48366بي العرب أ بنونالباجور
239نــاجــح  239سعيد سليمان محمد السيد48367بي العرب أ بنونالباجور
171.5نــاجــح  171.5سعيد صابر مولد عوض48368بي العرب أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5شادي مرتضي عبد الحميد سيدأحمد 48369بي العرب أ بنونالباجور
275نــاجــح  275شريف أسامة عبد الرازق الشافعى48370بي العرب أ بنونالباجور
260.5نــاجــح  260.5عبد الحكيم أمين عبد الحكيم طه 48371بي العرب أ بنونالباجور
241نــاجــح  241عبد الحميد عادل عبد الحميد أبوالعزم48372بي العرب أ بنونالباجور
187نــاجــح  187عبد الس$م سيد عبد الحميد سليمان48373بي العرب أ بنونالباجور
176.5نــاجــح  176.5عبد الفتاح عبد المقصود عبدالفتاح48374بي العرب أ بنونالباجور
249نــاجــح  249عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالرؤف48375بي العرب أ بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5عبد ' محمد توفيق عفيفي48376بي العرب أ بنونالباجور
265.5نــاجــح  265.5عمرو محمود السيد محمود48377بي العرب أ بنونالباجور
238نــاجــح  238كريم إبراھيم محمد عبد الجواد48378بي العرب أ بنونالباجور
203نــاجــح  203محمد السيد عاشور زھران 48379بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد عبد العزيز صابر 48380بي العرب أ بنونالباجور
199نــاجــح  199محمد عبد العاطي إبراھيم أبوزيد 48381بي العرب أ بنونالباجور



272نــاجــح  272محمد عبد العاطي جاد ' عبدالعاطى 48382بي العرب أ بنونالباجور
211.5نــاجــح  211.5محمد عصام إبراھيم محمد 48383بي العرب أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد فرحات على فرحات 48384بي العرب أ بنونالباجور
265نــاجــح  265محمد مجدي حسين جاد 48385بي العرب أ بنونالباجور
233.5نــاجــح  233.5محمد مجدي محمد جعفر48386بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد نصر عبد المؤمن نصار48387بي العرب أ بنونالباجور
231.5نــاجــح  231.5محمود سعد محمود القاضي48388بي العرب أ بنونالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمود على عبد الونيس محمد 48389بي العرب أ بنونالباجور
195.5نــاجــح  195.5محمود محجوب جمعة محمود48390بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفي محمد عبد المحسن سالم 48391بي العرب أ بنونالباجور
202نــاجــح  202نادر أبو النجا سعد شحاته48392بي العرب أ بنونالباجور
244.5نــاجــح  244.5نادر ج$ل كمال أحمد 48393بي العرب أ بنونالباجور
194نــاجــح  194نادر سعيد فتحي عبد المؤمن48394بي العرب أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  171نادر محمد ص$ح أحمد48395بي العرب أ بنونالباجور
209.5نــاجــح  209.5ھشام السيد طه نوفل48396بي العرب أ بنونالباجور
250.5نــاجــح  250.5يحي محمد مرتضي فتحي 48397بي العرب أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5آمال أشرف فرج ' الدسوقي48398بي العرب أ بناتالباجور
208.5نــاجــح  208.5آية عبدا لرازق رمضان ع$م  48399بي العرب أ بناتالباجور
252نــاجــح  252آية محمد عطية محمد48400بي العرب أ بناتالباجور
252.5نــاجــح  252.5إحسان محمد عبدا الظاھر ع$م48401بي العرب أ بناتالباجور
220.5نــاجــح  220.5إسراء عبدا لجيد فتحي عبدا لجيد 48402بي العرب أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5أمينة علي عبدا لمحسن غ$ب48403بي العرب أ بناتالباجور
261.5نــاجــح  261.5أميرة فايز عبد ربه عبدا لمجيد48404بي العرب أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأمينة عبدا لمحسن محمد محجوب48405بي العرب أ بناتالباجور
185.5نــاجــح  185.5بسمة سمير صديق أحمد 48406بي العرب أ بناتالباجور
260.5نــاجــح  260.5خلود صبحي محمد ع$م48407بي العرب أ بناتالباجور
269.5نــاجــح  269.5داليا أسامه حسن محمد48408بي العرب أ بناتالباجور
251نــاجــح  251دنيا أحمد عبا لحكيم مصرية 48409بي العرب أ بناتالباجور
191نــاجــح  191رانيا رأفت أمين عفيفي 48410بي العرب أ بناتالباجور
235.5نــاجــح  235.5زينب حمدي عبدا لعزيز محمد48411بي العرب أ بناتالباجور
228.5نــاجــح  228.5سماح سرور محمود محجوب48412بي العرب أ بناتالباجور
237نــاجــح  237سناجئ ص$ح عبدا لمحسن سالم 48413بي العرب أ بناتالباجور
260.5نــاجــح  260.5شروق شاكر عبد الفتاح الھضبي 48414بي العرب أ بناتالباجور
198.5نــاجــح  198.5شيماء وائل علي محمد48415بي العرب أ بناتالباجور
218.5نــاجــح  218.5فاطمة محمد أحمد محليس 48416بي العرب أ بناتالباجور
265نــاجــح  265فاطمة محمد مرسي عرفه48417بي العرب أ بناتالباجور
232.5نــاجــح  232.5مروه علي عبدا لحميد أحمد48418بي العرب أ بناتالباجور
259نــاجــح  259مروه مصطفى حميدة يونس48419بي العرب أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  168منة ' إبراھيم محمد السيد48420بي العرب أ بناتالباجور
274نــاجــح  274منى مصطفى عبدا لحليم فرج ' 48421بي العرب أ بناتالباجور
270.5نــاجــح  270.5نداء فوزي عبدا لحميد عبد المؤمن 48422بي العرب أ بناتالباجور
268نــاجــح  268ندى عبد المعطى محمد عبد المعطى48423بي العرب أ بناتالباجور
229نــاجــح  229نورا طارق أحمد عبد العزيز48424بي العرب أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5نورا مجدي على مرغني48425بي العرب أ بناتالباجور
272نــاجــح  272ھدير مصطفى إبراھيم  عبد العزيز48426بي العرب أ بناتالباجور
275.5نــاجــح  275.5ھيام سعيد عبد العزيز جاد 48427بي العرب أ بناتالباجور
252نــاجــح  252و�ء رجب السيد عبد الحكيم 48428بي العرب أ بناتالباجور
234نــاجــح  234أحمد حسين ص$ح عبد الحميد48429بي العرب أ بناتالباجور
240.5نــاجــح  240.5أحمد سامي محمد بھجات48430بي العرب أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5أحمد سعيد عبد الرحمن ھ$ل48431بي العرب أ بناتالباجور
206.5نــاجــح  206.5سعد إبراھيم عبد الفتاح عبد الرءوف48432بي العرب أ بناتالباجور
227.5نــاجــح  227.5ابتسام عبدالمنعم محمد رشاد48433كفر الغتاميةالباجور
267نــاجــح  267اسراءناصرھادى كي$نى48434كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباسراءمجدى لطفى محمد48435كفر الغتاميةالباجور
267نــاجــح  267اسراءياسر فتحى ابراھيم48436كفر الغتاميةالباجور
268.5نــاجــح  268.5اسماء محمد محمد ب$ل48437كفر الغتاميةالباجور



258.5نــاجــح  258.5اميرة انور اسماعيل عبر48438كفر الغتاميةالباجور
271.5نــاجــح  271.5اميرة سعيد حسن السيد48439كفر الغتاميةالباجور
209.5نــاجــح  209.5اميرة محمد سعيد س$م48440كفر الغتاميةالباجور
200نــاجــح  200ايه سعيد فارس الباجورى48441كفر الغتاميةالباجور
273نــاجــح  273ايمان عبدالوھاب صابرعبدالوھاب48442كفر الغتاميةالباجور
272نــاجــح  272حبيبه ابوزيد عبدالعليم ھ$ل48443كفر الغتاميةالباجور
245.5نــاجــح  245.5جھاد محمد امين جميل48444كفر الغتاميةالباجور
238نــاجــح  238رحمه ممدوح على محمدى48445كفر الغتاميةالباجور
247.5نــاجــح  247.5ريم فوزى عبدالعزيز محمد48446كفر الغتاميةالباجور
187نــاجــح  187ساره خالد حامد رمضان48447كفر الغتاميةالباجور
177.5نــاجــح  177.5سماح مجدى محمدى حسن48448كفر الغتاميةالباجور
195.5نــاجــح  195.5سمر امام خيرى بدوى48449كفر الغتاميةالباجور
192نــاجــح  192سيدةعبدالمنتصرمحمدمصطفى48450كفر الغتاميةالباجور
209نــاجــح  209شيماء مرتضى فتوح السيد48451كفر الغتاميةالباجور
200نــاجــح  200عبير قدرى على رمضان48452كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  160عزيزة حسن محمد حسن48453كفر الغتاميةالباجور
201نــاجــح  201فاطمه محمد دسوقى دسوقى48454كفر الغتاميةالباجور
187نــاجــح  187كريمان كرم السيد محمد س$م48455كفر الغتاميةالباجور
253.5نــاجــح  253.5نجاه موسى عبد' شاھين48456كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبندى ابوزيد عبدالعزيز ابوزيد48457كفر الغتاميةالباجور
243.5نــاجــح  243.5ندى ناصر عوض عيد48458كفر الغتاميةالباجور
272.5نــاجــح  272.5ندى ياسر توفيق عرفه48459كفر الغتاميةالباجور
193.5نــاجــح  193.5نسمه سعيد محمد رشاد 48460كفر الغتاميةالباجور
233نــاجــح  233نعمه حمدى جميل مبارك 48461كفر الغتاميةالباجور
205نــاجــح  205نورامحمد السيد المھدى 48462كفر الغتاميةالباجور
238.5نــاجــح  238.5نورا محمد سعيد عفيفى48463كفر الغتاميةالباجور
255نــاجــح  255نورھان ايمن السيد احمد 48464كفر الغتاميةالباجور
252نــاجــح  252منار محمد رزق عرفه 48465كفر الغتاميةالباجور
250نــاجــح  250ميار احمد عبد' احمد48466كفر الغتاميةالباجور
217نــاجــح  217ھايدى ياسر عبد الحميد خلف 48467كفر الغتاميةالباجور
212نــاجــح  212ھدى محمد زكى مجاھد48468كفر الغتاميةالباجور
216.5نــاجــح  216.5وفاء سميرعبدالونيس عبدالمغنى48469كفر الغتاميةالباجور
220.5نــاجــح  220.5يمنى سامح فتحى ابراھيم48470كفر الغتاميةالباجور
252نــاجــح  252داليا ابراھيم محمد يحيى48471كفر الغتاميةالباجور
224نــاجــح  224ياسمين رشدى السيد محمد س$م48472كفر الغتاميةالباجور
261نــاجــح  261احمد انور عبدالخالق ابراھيم 48473كفر الغتاميةالباجور
196نــاجــح  196احمد جمال السيد احمد48474كفر الغتاميةالباجور
191نــاجــح  191احمد خالد عبدالس$م فتح الباب48475كفر الغتاميةالباجور
267نــاجــح  267احمد صابر سعيد ابو العز48476كفر الغتاميةالباجور
260نــاجــح  260احمد عبدالبديع عبدالعزيز عبدالجواد48477كفر الغتاميةالباجور
265.5نــاجــح  265.5احمد على عبدالعليم ھ$ل48478كفر الغتاميةالباجور
254.5نــاجــح  254.5احمد محمد عبدالفتاح السيد48479كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  169احمد معتمد عبدالمھدى كي$نى48480كفر الغتاميةالباجور
255نــاجــح  255اسامه جاد الرب عبد' جاد الرب48481كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  156اسامه محمد ص$ح الدين48482كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  136.5اسماعيل محمدعبدالمغنى محمد48483كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  171.5ادھم صديق عبدالعزيز ابوزيد 48484كفر الغتاميةالباجور
205.5نــاجــح  205.5اكرم محمد ابو الفتوح ابراھيم 48485كفر الغتاميةالباجور
259.5نــاجــح  259.5انس تيسير محمدالحفنى48486كفر الغتاميةالباجور
191نــاجــح  191ايھاب سعيد زكى مجاھد48487كفر الغتاميةالباجور
246نــاجــح  246توفيق باسم توفيق عرفه48488كفر الغتاميةالباجور
258.5نــاجــح  258.5حسن سعيد حسن السيد48489كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  211.5خالد محمد توفيق محمد48490كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  181.5رامى عاطف ص$ح محمدى48491كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  206سفيان سمير ابراھيم معبد48492كفر الغتاميةالباجور
196نــاجــح  196ص$ح وليد ص$ح محمدى48493كفر الغتاميةالباجور



دور ثانيدور ثاني  189.5عامر ناصر ابراھيم عامر48494كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  171عبدالرزاق ايمن مصيلحى48495كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  176عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز48496كفر الغتاميةالباجور
231.5نــاجــح  231.5عصام ناصر سالم عبدالتواب48497كفر الغتاميةالباجور
202.5نــاجــح  202.5على مصطفى على السيد48498كفر الغتاميةالباجور
188نــاجــح  188عمرو عبدالرحمن عبدربه48499كفر الغتاميةالباجور
201نــاجــح  201عمر فتحى رجب عبدالجواد48500كفر الغتاميةالباجور
220.5نــاجــح  220.5قاسم السيد قاسم احمد48501كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  126.5كريم السيد عبدالبر سعد48502كفر الغتاميةالباجور
242نــاجــح  242كريم السيد عبد الرؤف رفاعى48503كفر الغتاميةالباجور
265.5نــاجــح  265.5كريم عزت محجوب على48504كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبكريم محمد تونى كرار48505كفر الغتاميةالباجور
254نــاجــح  254كريم مصطفى حسن فتح الباب48506كفر الغتاميةالباجور
162نــاجــح  162محمد ابراھيم محمد عبدالعزيز48507كفر الغتاميةالباجور
173.5نــاجــح  173.5محمد السيد عبد الونيس بحيرى48508كفر الغتاميةالباجور
242نــاجــح  242محمد خالد عشير نافع48509كفر الغتاميةالباجور
205.5نــاجــح  205.5محمد سعيد محمد على 48510كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5محمد عبدالناصر عزيز محمد 48511كفر الغتاميةالباجور
241.5نــاجــح  241.5محمد رفاعى عبدالرؤف رفاعى48512كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  10.5محمد ج$ل عبدالخالق ابوزيد48513كفر الغتاميةالباجور
240نــاجــح  240محمد محسن محمد سعيد حداد48514كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  119.5محمد سعيد صبحى عبد' 48515كفر الغتاميةالباجور
192.5نــاجــح  192.5محمد ص$ح فتحى ابراھيم48516كفر الغتاميةالباجور
208.5نــاجــح  208.5محمد ياسر فاروق على48517كفر الغتاميةالباجور
255نــاجــح  255محمودحسنى محمد منصور 48518كفر الغتاميةالباجور
180.5نــاجــح  180.5محمود فريد عبدالقوى  السيد48519كفر الغتاميةالباجور
244.5نــاجــح  244.5مصطفى احمد عبد' جاد الرب48520كفر الغتاميةالباجور
241نــاجــح  241مصطفى سامى عياد ضمرانى48521كفر الغتاميةالباجور
204نــاجــح  204مصطفى شعبان محمد ربيع48522كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  139مصطفى عماد صبحى درويش 48523كفر الغتاميةالباجور
دور ثانيدور ثاني  24ھانى عبد الناصر عزيز محمد48524كفر الغتاميةالباجور
249نــاجــح  249وليد جمال محمد ابراھيم48525كفر الغتاميةالباجور
268.5نــاجــح  268.5اسراء سامي حامد حسن 48526الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  147اسراء سعيد عبد الفتاح مصطفي 48527الخضرة ٢الباجور
265.5نــاجــح  265.5اسراء فايز عفيفي علي عتمان 48528الخضرة ٢الباجور
190نــاجــح  190اسراء محمد بكر خليف 48529الخضرة ٢الباجور
232.5نــاجــح  232.5اسماء جمال محمود احمد 48530الخضرة ٢الباجور
253نــاجــح  253اسماء س$مة عبد النبي محمد48531الخضرة ٢الباجور
261.5نــاجــح  261.5اسماء سمير عبد الفتاح محمود 48532الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  180اسماء محمد محمد ابراھيم 48533الخضرة ٢الباجور
270.5نــاجــح  270.5امل سعيد خطاب عبد ربه 48534الخضرة ٢الباجور
191.5نــاجــح  191.5امل كامل محمد مصطفي 48535الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  147.5اميرة اشرف احمد حداد 48536الخضرة ٢الباجور
222.5نــاجــح  222.5اميرة سمير عبد الفتاح درديري 48537الخضرة ٢الباجور
266نــاجــح  266اميرة شريف محمد ابو طالب 48538الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  159امينة اشرف زكي عبد العال 48539الخضرة ٢الباجور
217نــاجــح  217ايمان عبده السيد يوسف 48540الخضرة ٢الباجور
249.5نــاجــح  249.5ايمان فتحي حامد السيد 48541الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  158.5اية احمد حمدي عبد الرسول 48542الخضرة ٢الباجور
221.5نــاجــح  221.5اية ايمن علي 48543الخضرة ٢الباجور
248.5نــاجــح  248.5اية عماد بكر محمود 48544الخضرة ٢الباجور
273.5نــاجــح  273.5اية فكري عبد الرازق دياب 48545الخضرة ٢الباجور
249.5نــاجــح  249.5اية محمد مصطفي بدر 48546الخضرة ٢الباجور
263.5نــاجــح  263.5بسمة محمد كمال السيد 48547الخضرة ٢الباجور
269.5نــاجــح  269.5دينا عاطف حسن علي  48548الخضرة ٢الباجور
215.5نــاجــح  215.5دينا مجدي عبد العزيز محمد 48549الخضرة ٢الباجور



275نــاجــح  275رنيم محمد السيد محمد 48550الخضرة ٢الباجور
274.5نــاجــح  274.5روان خالد محمد غنيم 48551الخضرة ٢الباجور
213.5نــاجــح  213.5سارة احمد عبد الفتاح حسن 48552الخضرة ٢الباجور
235.5نــاجــح  235.5سارة خالد فوزي علي 48553الخضرة ٢الباجور
276.5نــاجــح  276.5سارة سعيد حسين علي 48554الخضرة ٢الباجور
239نــاجــح  239سارة محمد سليمان عامر 48555الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسماح حنفي محمود الخواجة 48556الخضرة ٢الباجور
203.5نــاجــح  203.5سھيلة محمد سيد احمد 48557الخضرة ٢الباجور
269نــاجــح  269شيماء احمد محمد فضل 48558الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  158عالية محمد محمود عبده 48559الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  153عالية نبيل مصطفي الدرديري 48560الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  203.5غادة رجب عبد الفتاح الصاوي 48561الخضرة ٢الباجور
249.5نــاجــح  249.5فاطمة س$مة فؤاد السيد 48562الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  134فاطمة فوزي محمد محمد 48563الخضرة ٢الباجور
205نــاجــح  205منة ' عزت ابراھيم 48564الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  164مي حاتم حسن اسماعيل 48565الخضرة ٢الباجور
268نــاجــح  268مي محمد سعد محمد 48566الخضرة ٢الباجور
260نــاجــح  260مرفت طلعت فوزي قاسم 48567الخضرة ٢الباجور
259نــاجــح  259ندي ب$ل عبد ' محمد 48568الخضرة ٢الباجور
216.5نــاجــح  216.5ندي عجيب توفيق اللھلوبي 48569الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5نرمين نبيل احمد فھيم 48570الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5نورا فوزي عبد الغني احمد 48571الخضرة ٢الباجور
237نــاجــح  237ھالة محمود فؤاد عبد الحافظ 48572الخضرة ٢الباجور
234.5نــاجــح  234.5ھبة عبد ' مختار ابراھيم 48573الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  150ھدير حمادة صقر موسي48574الخضرة ٢الباجور
249نــاجــح  249احمد ايمن محمد ابراھيم 48575الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  135.5احمد جمال محمد العربي 48576الخضرة ٢الباجور
270نــاجــح  270احمد حسن يسن حسن 48577الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5احمد دياب خطاب محمد 48578الخضرة ٢الباجور
210نــاجــح  210احمد رشدي عبد' عبد الغفار48579الخضرة ٢الباجور
188نــاجــح  188احمد سمعان عبد الفتاح محمود 48580الخضرة ٢الباجور
207.5نــاجــح  207.5احمد سمير عبد المعين محمد 48581الخضرة ٢الباجور
195نــاجــح  195احمد عادل محمد محمود 48582الخضرة ٢الباجور
260نــاجــح  260احمد عاطف فوزي احمد 48583الخضرة ٢الباجور
268.5نــاجــح  268.5احمد محروس السيد العربي 48584الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  104.5احمد محمد ابراھيم السيد 48585الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5احمد محمد عبد الفتاح موسي 48586الخضرة ٢الباجور
228.5نــاجــح  228.5احمد محمود السيد احمد 48587الخضرة ٢الباجور
189نــاجــح  189احمد ياسر سعد عبيد 48588الخضرة ٢الباجور
269.5نــاجــح  269.5اس$م سمير متولي قطب 48589الخضرة ٢الباجور
208نــاجــح  208اس$م عبد الحميد محمود عمر 48590الخضرة ٢الباجور
240.5نــاجــح  240.5اس$م محمد محمد مرسي 48591الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  138.5اس$م ھشام نصر احمد 48592الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  97السيد سعيد علي محمد عبد العال 48593الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  157تامر عبد المنجي عطية محمود 48594الخضرة ٢الباجور
258.5نــاجــح  258.5حسام سامي كامل علي 48595الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  137.5حميدة عبد الرحمن حميدة علي 48596الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  138.5سامي صبري حداد خليل 48597الخضرة ٢الباجور
167نــاجــح  167شھاب عبد العال عبده عبد العال 48598الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  96صابر حماده صابر محمد 48599الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  156عبد الرحمن احمد عبد الصمد محمد 48600الخضرة ٢الباجور
274.5نــاجــح  274.5عبد الرحمن محمد كامل علي 48601الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  114عبد الرحمن محمد محمد الجرواني 48602الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  135.5عبد العزيز مسعد عبد العزيز محمود 48603الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  100عبد الفتاح جمال عبد الفتاح محمد 48604الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  85.5عبد ' عبد المنعم خطاب عبد ربه 48605الخضرة ٢الباجور



دور ثانيدور ثاني  91.5عبد ' نور الدين عبد' نور الدين 48606الخضرة ٢الباجور
197نــاجــح  197عبد الموجود مجدي عبد الموجود 48607الخضرة ٢الباجور
175نــاجــح  175علي حسني علي محمد 48608الخضرة ٢الباجور
179نــاجــح  179علي عادل علي محمد 48609الخضرة ٢الباجور
197.5نــاجــح  197.5علي مجدي علي الصعيدي 48610الخضرة ٢الباجور
270.5نــاجــح  270.5فؤاد ھشام فؤاد جاب ' 48611الخضرة ٢الباجور
208.5نــاجــح  208.5كامل ابراھيم معوض علي 48612الخضرة ٢الباجور
164.5نــاجــح  164.5كريم عادل حميدة علي 48613الخضرة ٢الباجور
171نــاجــح  171كمال حداد كمال حداد 48614الخضرة ٢الباجور
215.5نــاجــح  215.5محمد احمد فوزي ابراھيم 48615الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  99محمد اشرف عبد الفتاح محمد 48616الخضرة ٢الباجور
254نــاجــح  254محمد ايمن عبد الرحمن عبد العزيز 48617الخضرة ٢الباجور
220نــاجــح  220محمد جمال محمود عمر 48618الخضرة ٢الباجور
222.5نــاجــح  222.5محمد رضا احمد عفبفي 48619الخضرة ٢الباجور
213.5نــاجــح  213.5محمد رمضان شفيق محمد 48620الخضرة ٢الباجور
253نــاجــح  253محمد سامي محمد ابراھيم 48621الخضرة ٢الباجور
213.5نــاجــح  213.5محمد سمير عبد المعين محمد 48622الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  96محمد طاھر بدر المناخلي 48623الخضرة ٢الباجور
245نــاجــح  245محمد عبد العاطي عبد الرازق سليمان 48624الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  141محمد علي عبد الفتاح محمود 48625الخضرة ٢الباجور
218نــاجــح  218محمد فكري احمد نجم الدين 48626الخضرة ٢الباجور
259نــاجــح  259محمد كمال محمد محروس 48627الخضرة ٢الباجور
220.5نــاجــح  220.5محمد نبيل محمد ابراھيم 48628الخضرة ٢الباجور
168.5نــاجــح  168.5محمد وحيد عبد الحكيم عفيفي 48629الخضرة ٢الباجور
202نــاجــح  202محمود مصطفي محمود حامد 48630الخضرة ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  130مصطفي خيري صقر موسي 48631الخضرة ٢الباجور
201.5نــاجــح  201.5مصطفي صابربكر خليف 48632الخضرة ٢الباجور
239.5نــاجــح  239.5مصطفي عزت عبد ' معوض 48633الخضرة ٢الباجور
170نــاجــح  170ممدوح رضا حداد قاسم 48634الخضرة ٢الباجور
242نــاجــح  242أ�ء ماجد السيد عبد المنعم48635الخضرة ت س رقم ١الباجور
255نــاجــح  255أمال رمضان عبدالعليم ابراھيم48636الخضرة ت س رقم ١الباجور
275.5نــاجــح  275.5أمانى أحمد محمود أحمد اللبودى48637الخضرة ت س رقم ١الباجور
242نــاجــح  242إيمان محمد على منصور48638الخضرة ت س رقم ١الباجور
223نــاجــح  223بسمة ناجى أحمد منصور48639الخضرة ت س رقم ١الباجور
261نــاجــح  261بوتامينا أشرف عزمى اسحق48640الخضرة ت س رقم ١الباجور
260.5نــاجــح  260.5تقى عادل محمود عباس48641الخضرة ت س رقم ١الباجور
266نــاجــح  266حسنيةعزت عبدالفتاح منصور48642الخضرة ت س رقم ١الباجور
267.5نــاجــح  267.5سمر وجدى محمودبكر48643الخضرة ت س رقم ١الباجور
183نــاجــح  183شروق ياسر حمدى شفيق48644الخضرة ت س رقم ١الباجور
216نــاجــح  216فاتن رمضان فرحات على يوسف48645الخضرة ت س رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  174فاطمة محروس أحمد حداد عمورة48646الخضرة ت س رقم ١الباجور
232.5نــاجــح  232.5كريمان رضا عادل درديرٮدرويش48647الخضرة ت س رقم ١الباجور
194.5نــاجــح  194.5ميادة أحمد أحمد منصور48648الخضرة ت س رقم ١الباجور
219نــاجــح  219مى أحمد أحمد منصور خليف48649الخضرة ت س رقم ١الباجور
219.5نــاجــح  219.5نرمين عماد كمال الدين فھيم48650الخضرة ت س رقم ١الباجور
233نــاجــح  233نورھان أشرف رجب البحر 48651الخضرة ت س رقم ١الباجور
266.5نــاجــح  266.5نھال ناھى فتحى بدر48652الخضرة ت س رقم ١الباجور
250.5نــاجــح  250.5ھالة رمضان حسن عبده خليفة48653الخضرة ت س رقم ١الباجور
234.5نــاجــح  234.5ياسمين كساب مندوه ضباب48654الخضرة ت س رقم ١الباجور
272نــاجــح  272أحمد صبحى متولى رضوان48655الخضرة ت س رقم ١الباجور
273نــاجــح  273أحمد عبدالسميع فؤاد نجم الدين48656الخضرة ت س رقم ١الباجور
272.5نــاجــح  272.5أحمد محمد عبد الفتاح منصور48657الخضرة ت س رقم ١الباجور
219نــاجــح  219اس$م شعبان عبد البر محمود48658الخضرة ت س رقم ١الباجور
261.5نــاجــح  261.5اس$م عربى السيد عبد المعبود48659الخضرة ت س رقم ١الباجور
262.5نــاجــح  262.5اسماعيل حسام الدين فرج أحمد48660الخضرة ت س رقم ١الباجور
259.5نــاجــح  259.5باسم عادل عبد' محمد48661الخضرة ت س رقم ١الباجور



168نــاجــح  168حسن أمين عبدالفتاح محمد الشيمى48662الخضرة ت س رقم ١الباجور
207.5نــاجــح  207.5حسين محمد عبد المجيد محمد حبيب48663الخضرة ت س رقم ١الباجور
249نــاجــح  249سعيد وائل سعيد مصطفى48664الخضرة ت س رقم ١الباجور
205.5نــاجــح  205.5عبد الرحمن محمد خطاب سليمان48665الخضرة ت س رقم ١الباجور
266.5نــاجــح  266.5عبدالعليم ابراھيم عبدالعليم حسن48666الخضرة ت س رقم ١الباجور
234.5نــاجــح  234.5عبد' يحيٮمعوض محمد48667الخضرة ت س رقم ١الباجور
240.5نــاجــح  240.5عطية أنور عطية كامل48668الخضرة ت س رقم ١الباجور
246نــاجــح  246عمر أيمن عبد الحميد رمضان الحلو48669الخضرة ت س رقم ١الباجور
251نــاجــح  251محمد جمال السيد إمام48670الخضرة ت س رقم ١الباجور
242.5نــاجــح  242.5محمد عادل على منصور عبد الحليم48671الخضرة ت س رقم ١الباجور
233نــاجــح  233محمد عادل ماھر إمام ضباب48672الخضرة ت س رقم ١الباجور
272نــاجــح  272محمد عبد الس$م شحات عبد الستار48673الخضرة ت س رقم ١الباجور
253.5نــاجــح  253.5محمود رياض عبدالعليم رياض48674الخضرة ت س رقم ١الباجور
246.5نــاجــح  246.5محمود عادل على منصور عبد الحليم48675الخضرة ت س رقم ١الباجور
251.5نــاجــح  251.5محمود ع$ء الدين حواش ضباب48676الخضرة ت س رقم ١الباجور
233نــاجــح  233مينا عبدالمسيح مينا حنا48677الخضرة ت س رقم ١الباجور
235نــاجــح  235يحيى صبحى عبدالبر محمود48678الخضرة ت س رقم ١الباجور
268.5نــاجــح  268.5يوسف نصر يوسف نصر48679الخضرة ت س رقم ١الباجور
264نــاجــح  264اسراء حلمى مرشد على تركى48680خليل جمعة ت س بسمانالباجور
251.5نــاجــح  251.5اسراء فتحى فوزى النحاس48681خليل جمعة ت س بسمانالباجور
201نــاجــح  201اسماء رمضان محيى أبو العزم48682خليل جمعة ت س بسمانالباجور
241.5نــاجــح  241.5اسماء عصام عبدالجليل اسماعيل48683خليل جمعة ت س بسمانالباجور
255.5نــاجــح  255.5السيدة جميل عبدالعليم عفيفى48684خليل جمعة ت س بسمانالباجور
266نــاجــح  266امنية محمد عبدالعليم أبوشادى48685خليل جمعة ت س بسمانالباجور
247نــاجــح  247اميرة عادل محمد يونس48686خليل جمعة ت س بسمانالباجور
252.5نــاجــح  252.5اية محمد حسنى السيد48687خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  177.5اية موسى حسينى مجاھد48688خليل جمعة ت س بسمانالباجور
260نــاجــح  260ايمان خالد حداد عطية48689خليل جمعة ت س بسمانالباجور
266نــاجــح  266بسنت سيد شحات قطب48690خليل جمعة ت س بسمانالباجور
276نــاجــح  276بسنت محمد حلمى السيد48691خليل جمعة ت س بسمانالباجور
248نــاجــح  248داليا شعبان محمد أحمد48692خليل جمعة ت س بسمانالباجور
272.5نــاجــح  272.5داليا فارس عبدالحميد أبوالعزم48693خليل جمعة ت س بسمانالباجور
255.5نــاجــح  255.5دعاء صالح ابراھيم عبدالواحد48694خليل جمعة ت س بسمانالباجور
222نــاجــح  222دنيا احمد عبدالخالق السيد48695خليل جمعة ت س بسمانالباجور
259.5نــاجــح  259.5دينا عاطف كمال خليل48696خليل جمعة ت س بسمانالباجور
271نــاجــح  271دينا عبد' محمد على48697خليل جمعة ت س بسمانالباجور
201نــاجــح  201رانيا ياسر عبدالمنجى إبراھيم48698خليل جمعة ت س بسمانالباجور
222نــاجــح  222رحاب رضا حمدى مصطفى48699خليل جمعة ت س بسمانالباجور
266.5نــاجــح  266.5رحاب صبحى عبدالحميد خليل48700خليل جمعة ت س بسمانالباجور
269.5نــاجــح  269.5سارة محمد رضا احمد حسن48701خليل جمعة ت س بسمانالباجور
261نــاجــح  261سارة محمد سعيد دھيم48702خليل جمعة ت س بسمانالباجور
271نــاجــح  271سھا ايمن شعبان عبدالتواب48703خليل جمعة ت س بسمانالباجور
255نــاجــح  255صفية ص$ح مصطفى أحمد48704خليل جمعة ت س بسمانالباجور
233.5نــاجــح  233.5علياء ربيع السيد عبدالرسول48705خليل جمعة ت س بسمانالباجور
265.5نــاجــح  265.5علياء طارق اسحق بكر48706خليل جمعة ت س بسمانالباجور
263.5نــاجــح  263.5فتحية عمر عبدالبر عمر48707خليل جمعة ت س بسمانالباجور
272.5نــاجــح  272.5مريم ھ$ل مصطفى موسى48708خليل جمعة ت س بسمانالباجور
268نــاجــح  268منال ابراھيم مخيمر إبراھيم48709خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنبوية عيد حسيني السيد48710خليل جمعة ت س بسمانالباجور
277نــاجــح  277ندى عبد' فريد فھيم48711خليل جمعة ت س بسمانالباجور
276نــاجــح  276ھدير سمير ذكى محمد48712خليل جمعة ت س بسمانالباجور
241نــاجــح  241ھدير عصام رمضان حسن48713خليل جمعة ت س بسمانالباجور
229نــاجــح  229ھدير فھيم مرسى جمعه48714خليل جمعة ت س بسمانالباجور
238.5نــاجــح  238.5ھند محمد رفاعى محمد48715خليل جمعة ت س بسمانالباجور
239.5نــاجــح  239.5و�ء محمد محمد عبدالعظيم48716خليل جمعة ت س بسمانالباجور
241نــاجــح  241ياسمين صديق عبد المحسن صديق48717خليل جمعة ت س بسمانالباجور



دور ثانيدور ثاني  216ياسمين عبد' عبدالس$م عطيه48718خليل جمعة ت س بسمانالباجور
272نــاجــح  272يمنى حسن عبدالحميد تركى48719خليل جمعة ت س بسمانالباجور
200نــاجــح  200ابراھيم عيد حسان حمد محمد48720خليل جمعة ت س بسمانالباجور
217نــاجــح  217ابراھيم وائل ابراھيم عطيه48721خليل جمعة ت س بسمانالباجور
248نــاجــح  248احمد عرفان فريد بھجات48722خليل جمعة ت س بسمانالباجور
245.5نــاجــح  245.5احمد محمد أحمد عبد الوھاب48723خليل جمعة ت س بسمانالباجور
225نــاجــح  225احمد معوض عبدالحميد أحمد48724خليل جمعة ت س بسمانالباجور
239نــاجــح  239احمد نبيل السيد عامر48725خليل جمعة ت س بسمانالباجور
181نــاجــح  181احمد وائل ابراھيم غالب48726خليل جمعة ت س بسمانالباجور
231نــاجــح  231اس$م سعيد عبدالباسط بكر48727خليل جمعة ت س بسمانالباجور
238.5نــاجــح  238.5اس$م شعبان صابر سطوحى48728خليل جمعة ت س بسمانالباجور
271نــاجــح  271امجد نبيل عبدالعليم على48729خليل جمعة ت س بسمانالباجور
231نــاجــح  231زكى سعيد زكى محمد48730خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرمضان حمدى الحسينى السيد48731خليل جمعة ت س بسمانالباجور
196.5نــاجــح  196.5صابر خالد صابر يحيى48732خليل جمعة ت س بسمانالباجور
276نــاجــح  276طارق يحي عبده أحمد48733خليل جمعة ت س بسمانالباجور
249نــاجــح  249عاطف عادل فاروق عبدالمقصود48734خليل جمعة ت س بسمانالباجور
176.5نــاجــح  176.5عبدالحميد احمد عبدالحميد سلطان48735خليل جمعة ت س بسمانالباجور
205.5نــاجــح  205.5عبدالحميد حسن محمود الفيشاوى48736خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  167عبد' محمد احمد محمد48737خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5على سعد على ال$فى48738خليل جمعة ت س بسمانالباجور
243.5نــاجــح  243.5عمرو فتحى ابوالحديد السيد48739خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  169فتحى على فتحى يسين48740خليل جمعة ت س بسمانالباجور
263نــاجــح  263محمد جمال محمود على48741خليل جمعة ت س بسمانالباجور
279نــاجــح  279محمد خالد احمد عطيه48742خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  201محمد ربيع حداد عطيه48743خليل جمعة ت س بسمانالباجور
249نــاجــح  249محمد صبحى مصطفى أحمد48744خليل جمعة ت س بسمانالباجور
238نــاجــح  238محمد عاطف عبدالتواب ھنداوى48745خليل جمعة ت س بسمانالباجور
246نــاجــح  246محمد عبدالتواب محمد الحسينى48746خليل جمعة ت س بسمانالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد فليفل عبدالجواد السعدى48747خليل جمعة ت س بسمانالباجور
257.5نــاجــح  257.5محمد مجدى فريد يسين48748خليل جمعة ت س بسمانالباجور
257نــاجــح  257محمد ياسرعبدالعزيز عبدالمقصود48749خليل جمعة ت س بسمانالباجور
260نــاجــح  260محمود دياب دياب خليل48750خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  153محمود طارق محمد فھيم48751خليل جمعة ت س بسمانالباجور
دور ثانيدور ثاني  193.5محمود ھرون على فھيم48752خليل جمعة ت س بسمانالباجور
198نــاجــح  198ھادى فارس عبدالمولى السعدى48753خليل جمعة ت س بسمانالباجور
279نــاجــح  279آية احمد حسن الحداد48754الوحدة بكفر الخضرةالباجور
272نــاجــح  272اروي سليمان إبراھيم سليمان 48755الوحدة بكفر الخضرةالباجور
274نــاجــح  274إسراء احمد عبد الغني احمد 48756الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270نــاجــح  270إسراء محمد خطاب جمال الدين48757الوحدة بكفر الخضرةالباجور
276.5نــاجــح  276.5إسراء محمد محمد عبد القوي48758الوحدة بكفر الخضرةالباجور
264.5نــاجــح  264.5أسماء احمد حسن السويفي48759الوحدة بكفر الخضرةالباجور
250.5نــاجــح  250.5سماء اشرف باشا عبد المجيد48760الوحدة بكفر الخضرةالباجور
263نــاجــح  263أسماء أكرم محمد حسب '48761الوحدة بكفر الخضرةالباجور
249نــاجــح  249أسماء السيد محمد السيد48762الوحدة بكفر الخضرةالباجور
276نــاجــح  276أسماء شاھين حداد احمد عامر48763الوحدة بكفر الخضرةالباجور
271.5نــاجــح  271.5أسماء عبد ' عبد المجيد محمد 48764الوحدة بكفر الخضرةالباجور
268نــاجــح  268أسماء علي عبد السميع علي 48765الوحدة بكفر الخضرةالباجور
219نــاجــح  219أسماء عماد عبد العزيز مصطفي48766الوحدة بكفر الخضرةالباجور
261نــاجــح  261امينه أكرم إبراھيم محمد48767الوحدة بكفر الخضرةالباجور
دور ثانيدور ثاني  175.5أميرة جمال علي محمود48768الوحدة بكفر الخضرةالباجور
236نــاجــح  236أميرة سعيد علي شحاتة48769الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277.5نــاجــح  277.5أمل كمال نور الدين داود48770الوحدة بكفر الخضرةالباجور
261.5نــاجــح  261.5أمنية دسوقي عبد المجيد عمر 48771الوحدة بكفر الخضرةالباجور
271نــاجــح  271إيمان أحمد يوسف محمد48772الوحدة بكفر الخضرةالباجور
274نــاجــح  274إيمان عبد الباسط محمد شحاتة48773الوحدة بكفر الخضرةالباجور



260نــاجــح  260إيمان محمد احمد عمر شاھين48774الوحدة بكفر الخضرةالباجور
276نــاجــح  276تغريد اشرف عبد ' شاھين48775الوحدة بكفر الخضرةالباجور
260نــاجــح  260تقى عبد العزيز علي سالم48776الوحدة بكفر الخضرةالباجور
265.5نــاجــح  265.5جھاد رمضان علي رضوان48777الوحدة بكفر الخضرةالباجور
257نــاجــح  257جھاد محمد علي احمد48778الوحدة بكفر الخضرةالباجور
261.5نــاجــح  261.5رندا ربيع إبراھيم عبد النبي48779الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277.5نــاجــح  277.5سمية ياسر محمد احمد س$م48780الوحدة بكفر الخضرةالباجور
271نــاجــح  271سھيله فتحي محمود السيد48781الوحدة بكفر الخضرةالباجور
267.5نــاجــح  267.5شروق حسب ' عبد الفتاح 48782الوحدة بكفر الخضرةالباجور
239نــاجــح  239شروق ممدوح حسن عبد المجيد48783الوحدة بكفر الخضرةالباجور
258نــاجــح  258شيماء السيد زايد محمد 48784الوحدة بكفر الخضرةالباجور
233.5نــاجــح  233.5شيماء جمال محمد بركات48785الوحدة بكفر الخضرةالباجور
240نــاجــح  240شيماء عادل احمد فرج48786الوحدة بكفر الخضرةالباجور
259.5نــاجــح  259.5شيماء محمد عبد اللطيف 48787الوحدة بكفر الخضرةالباجور
203نــاجــح  203شيماء محمد عبد الواحد 48788الوحدة بكفر الخضرةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعطيات رضا عبد' محمد48789الوحدة بكفر الخضرةالباجور
263نــاجــح  263غادة حسن يوسف محمد48790الوحدة بكفر الخضرةالباجور
213.5نــاجــح  213.5فاطمة احمد عبد الموجود 48791الوحدة بكفر الخضرةالباجور
260.5نــاجــح  260.5فاطمة اسماعيل احمد 48792الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277.5نــاجــح  277.5فاطمة رضا محمد علي48793الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270نــاجــح  270لمياء علي محمد علي48794الوحدة بكفر الخضرةالباجور
231.5نــاجــح  231.5نانسي عبد الغفار كامل 48795الوحدة بكفر الخضرةالباجور
276نــاجــح  276ندا علي عبد الواحد علي 48796الوحدة بكفر الخضرةالباجور
268.5نــاجــح  268.5نھال جمال زھدي عبد الحميد48797الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277نــاجــح  277نورا طارق عبد اللطيف 48798الوحدة بكفر الخضرةالباجور
274نــاجــح  274نورھان خالد محمد ابراھيم48799الوحدة بكفر الخضرةالباجور
263.5نــاجــح  263.5نورھان محمد علي محمد48800الوحدة بكفر الخضرةالباجور
272نــاجــح  272نيره عصام عبد القادر 48801الوحدة بكفر الخضرةالباجور
250نــاجــح  250ھاجر شاھين عبد الواحد 48802الوحدة بكفر الخضرةالباجور
254.5نــاجــح  254.5ھاجر عادل عبد' حسنين48803الوحدة بكفر الخضرةالباجور
259.5نــاجــح  259.5ھاجر محمد سالم صبيح48804الوحدة بكفر الخضرةالباجور
252نــاجــح  252ھبه ياسر محمد عبد '48805الوحدة بكفر الخضرةالباجور
239.5نــاجــح  239.5ھدير يحيي سليمان مصطفي48806الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277.5نــاجــح  277.5يارا معتز رجب عبد الغني48807الوحدة بكفر الخضرةالباجور
276.5نــاجــح  276.5ياسمين ايمن ناجح حماد48808الوحدة بكفر الخضرةالباجور
275.5نــاجــح  275.5ياسمين عبد الس$م نور الدين 48809الوحدة بكفر الخضرةالباجور
241نــاجــح  241ياسمين محمد عبد الحميد 48810الوحدة بكفر الخضرةالباجور
266نــاجــح  266احمد ابراھيم علي بدر48811الوحدة بكفر الخضرةالباجور
272.5نــاجــح  272.5احمد حسام الدين مصطفي 48812الوحدة بكفر الخضرةالباجور
266.5نــاجــح  266.5احمد شريف عبد المقصود 48813الوحدة بكفر الخضرةالباجور
181نــاجــح  181احمد شكري السيد احمد48814الوحدة بكفر الخضرةالباجور
275نــاجــح  275احمد عبد الباسط محمد 48815الوحدة بكفر الخضرةالباجور
261نــاجــح  261احمد عبد الفتاح مكرم 48816الوحدة بكفر الخضرةالباجور
250نــاجــح  250احمد عبد الحميد احمد 48817الوحدة بكفر الخضرةالباجور
273.5نــاجــح  273.5احمد عصام احمد السويفي48818الوحدة بكفر الخضرةالباجور
213نــاجــح  213احمد عماد زھدي عفيفي48819الوحدة بكفر الخضرةالباجور
273.5نــاجــح  273.5احمد علي احمد ابراھيم 48820الوحدة بكفر الخضرةالباجور
277نــاجــح  277محمود حامد جمال محمود48821الوحدة بكفر الخضرةالباجور
250.5نــاجــح  250.5إس$م محمد مليحي محروس48822الوحدة بكفر الخضرةالباجور
228.5نــاجــح  228.5ايمن احمد جمعه علي 48823الوحدة بكفر الخضرةالباجور
205.5نــاجــح  205.5حامد جمال حامد عبد العال48824الوحدة بكفر الخضرةالباجور
245نــاجــح  245حسن ياسر حسن عبد الفتاح48825الوحدة بكفر الخضرةالباجور
256نــاجــح  256خالد عبد الس$م عبد المعبود 48826الوحدة بكفر الخضرةالباجور
197نــاجــح  197خالد علي محمد علي 48827الوحدة بكفر الخضرةالباجور
264.5نــاجــح  264.5رأفت عماد عبد السميع 48828الوحدة بكفر الخضرةالباجور
268نــاجــح  268سامح عصام حمزة حمزة48829الوحدة بكفر الخضرةالباجور



203نــاجــح  203سامي السيد محمد ابراھيم48830الوحدة بكفر الخضرةالباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5سعد مھدي سعد ابراھيم48831الوحدة بكفر الخضرةالباجور
194.5نــاجــح  194.5صقر طارق صقر احمد48832الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270نــاجــح  270عبد الرحمن احمد عرفه محمد 48833الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270نــاجــح  270عبد الرحمن السيد ابو الحديد 48834الوحدة بكفر الخضرةالباجور
209.5نــاجــح  209.5عبد العظيم فوزي عبد الحكيم 48835الوحدة بكفر الخضرةالباجور
239.5نــاجــح  239.5عطا ' عادل عطا ' محمد48836الوحدة بكفر الخضرةالباجور
250نــاجــح  250عفيفي ياسر عفيفي شحاته48837الوحدة بكفر الخضرةالباجور
278.5نــاجــح  278.5علي محمد عبد الحكيم علي48838الوحدة بكفر الخضرةالباجور
245.5نــاجــح  245.5عمرو جمال عفيفي شحاته48839الوحدة بكفر الخضرةالباجور
203نــاجــح  203فراج عبد الخالق فراج 48840الوحدة بكفر الخضرةالباجور
221.5نــاجــح  221.5كرم محمد قرني ابو اليزيد48841الوحدة بكفر الخضرةالباجور
248.5نــاجــح  248.5كريم سعيد محمد محمد48842الوحدة بكفر الخضرةالباجور
199نــاجــح  199محمد احمد عبد المجيد محمد 48843الوحدة بكفر الخضرةالباجور
275.5نــاجــح  275.5محمد احمد ابراھيم رضوان48844الوحدة بكفر الخضرةالباجور
269نــاجــح  269محمد اشرف السيد بيومي48845الوحدة بكفر الخضرةالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمد ايمن ب$ل سليم48846الوحدة بكفر الخضرةالباجور
205.5نــاجــح  205.5محمد جمال عبد الجيد شحاته48847الوحدة بكفر الخضرةالباجور
254نــاجــح  254محمد حسام محمد يسن 48848الوحدة بكفر الخضرةالباجور
207.5نــاجــح  207.5محمد شاكر محمد السيد48849الوحدة بكفر الخضرةالباجور
203.5نــاجــح  203.5محمد صالح محمد علي سليم48850الوحدة بكفر الخضرةالباجور
188نــاجــح  188محمد طارق محمد ابراھيم48851الوحدة بكفر الخضرةالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمد كمال عبد الحميد مرزوق48852الوحدة بكفر الخضرةالباجور
دور ثانيدور ثاني  188.5محمد ھيسم محمد سيد احمد48853الوحدة بكفر الخضرةالباجور
265نــاجــح  265محمود احمد محمد السيد48854الوحدة بكفر الخضرةالباجور
266.5نــاجــح  266.5محمود اسامه محمود رضوان48855الوحدة بكفر الخضرةالباجور
224.5نــاجــح  224.5محمود عبد القوى على عبد القوى48856الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270.5نــاجــح  270.5محمود عماد الدين متولي سيد احمد 48857الوحدة بكفر الخضرةالباجور
217نــاجــح  217محمود ماھر عبد السميع السيد48858الوحدة بكفر الخضرةالباجور
224.5نــاجــح  224.5محمود محمد حداد محرم48859الوحدة بكفر الخضرةالباجور
215نــاجــح  215محمود محمد موسي عبد الفتاح48860الوحدة بكفر الخضرةالباجور
206.5نــاجــح  206.5محمود مصطفي خليفه مصطفي48861الوحدة بكفر الخضرةالباجور
270نــاجــح  270محمود مصطفي عبد المجيد دغيدي48862الوحدة بكفر الخضرةالباجور
235.5نــاجــح  235.5مصطفى عادل حسب ' عبد الحميد48863الوحدة بكفر الخضرةالباجور
262.5نــاجــح  262.5مصطفي عبد الباسط سيد احمد عبد المعطي48864الوحدة بكفر الخضرةالباجور
199.5نــاجــح  199.5مصطفي كامل مصطفي محمد48865الوحدة بكفر الخضرةالباجور
260نــاجــح  260مصطفي محمد عبد السميع ھيكل48866الوحدة بكفر الخضرةالباجور
267.5نــاجــح  267.5اسراء طلعت عبد '48867الشھيد جميل رضوانالباجور
247نــاجــح  247أسماء عادل محمد 48868الشھيد جميل رضوانالباجور
272نــاجــح  272أسماء عصام سليمان48869الشھيد جميل رضوانالباجور
270نــاجــح  270أسماء على أحمد48870الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأسماء محمد  سليمان48871الشھيد جميل رضوانالباجور
266.5نــاجــح  266.5أسماء ھشام محمد48872الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  147آ�ء محمد عبد الحميد48873الشھيد جميل رضوانالباجور
271نــاجــح  271آمانى جمال عبد '48874الشھيد جميل رضوانالباجور
262.5نــاجــح  262.5أميرة على أحمد48875الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  160آية عبد ' حامد48876الشھيد جميل رضوانالباجور
239.5نــاجــح  239.5آية محمود محمد48877الشھيد جميل رضوانالباجور
234.5نــاجــح  234.5ايمان ابراھيم أحمد48878الشھيد جميل رضوانالباجور
273.5نــاجــح  273.5ايمان سامى كمال48879الشھيد جميل رضوانالباجور
268نــاجــح  268تسنيم عادل محمد48880الشھيد جميل رضوانالباجور
266نــاجــح  266تقى أحمد شحاته48881الشھيد جميل رضوانالباجور
233نــاجــح  233دعاء أحمد شاھين48882الشھيد جميل رضوانالباجور
214نــاجــح  214دعاء جمال عبد الحميد48883الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  148رانيا خطاب أنسى48884الشھيد جميل رضوانالباجور
215نــاجــح  215رضا صديق عبد الوھاب48885الشھيد جميل رضوانالباجور



222.5نــاجــح  222.5زينب فھيم السيد48886الشھيد جميل رضوانالباجور
221.5نــاجــح  221.5سلوى أحمد السيد48887الشھيد جميل رضوانالباجور
241.5نــاجــح  241.5سماح شاكر عبد الجيد48888الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  159سمر محمد عبد الواسع48889الشھيد جميل رضوانالباجور
232.5نــاجــح  232.5شروق وليد مصطفى48890الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  165.5عطاء عبد ' عبد الخالق48891الشھيد جميل رضوانالباجور
247نــاجــح  247ع$ ممدوح علي48892الشھيد جميل رضوانالباجور
192نــاجــح  192فاطمة أشرف ابراھيم48893الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  204.5فاطمة حسني أحمد48894الشھيد جميل رضوانالباجور
245.5نــاجــح  245.5فاطمة عبد ' عبد الشافي48895الشھيد جميل رضوانالباجور
217.5نــاجــح  217.5فاطمة عبد ' عبد العاطي48896الشھيد جميل رضوانالباجور
167.5نــاجــح  167.5فاطمة محسن عابدين48897الشھيد جميل رضوانالباجور
172.5نــاجــح  172.5لمياء جمال عبد الخالق48898الشھيد جميل رضوانالباجور
175نــاجــح  175مروة عبد المنجي زكي48899الشھيد جميل رضوانالباجور
255.5نــاجــح  255.5مني علي خطاب48900الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  153ميادةأحمد محمد48901الشھيد جميل رضوانالباجور
250نــاجــح  250نج$ء فايز صبري48902الشھيد جميل رضوانالباجور
237نــاجــح  237نوال عبد اله علي48903الشھيد جميل رضوانالباجور
246.5نــاجــح  246.5نورا عبد الغني كامل48904الشھيد جميل رضوانالباجور
261.5نــاجــح  261.5نورھان ھشام محمد48905الشھيد جميل رضوانالباجور
234نــاجــح  234ھاجر عزت طة48906الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  146.5ھاجر ھيسم محمود48907الشھيد جميل رضوانالباجور
242نــاجــح  242ھبة اشرف حسين48908الشھيد جميل رضوانالباجور
253.5نــاجــح  253.5ھناء محمد حسب '48909الشھيد جميل رضوانالباجور
250نــاجــح  250أحمد ايمن محمد48910الشھيد جميل رضوانالباجور
228.5نــاجــح  228.5أحمد جمال السيد48911الشھيد جميل رضوانالباجور
257.5نــاجــح  257.5أحمد خليفة خليفة48912الشھيد جميل رضوانالباجور
222.5نــاجــح  222.5<حمد سليمان محمد48913الشھيد جميل رضوانالباجور
195نــاجــح  195أحمد عبد الصبور أحمد48914الشھيد جميل رضوانالباجور
240نــاجــح  240أحمد عبد القادر أحمد48915الشھيد جميل رضوانالباجور
249.5نــاجــح  249.5أحمد محمد أدريس48916الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  169اس$م محمد محروس48917الشھيد جميل رضوانالباجور
201نــاجــح  201حسن محمد حسن48918الشھيد جميل رضوانالباجور
258.5نــاجــح  258.5حسين عماد حسين48919الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  158سعد مي$د عوض '48920الشھيد جميل رضوانالباجور
265نــاجــح  265صبري محمد صبري48921الشھيد جميل رضوانالباجور
167.5نــاجــح  167.5عبد الرحمن محمد حلمي48922الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  167عبد الرحيم طارق عبد الرحيم48923الشھيد جميل رضوانالباجور
183نــاجــح  183عبد السميع محمد عبد السميع48924الشھيد جميل رضوانالباجور
162نــاجــح  162عبد الشافي رمزي عبد الشافي48925الشھيد جميل رضوانالباجور
159نــاجــح  159عبد ' أشرف عبد '48926الشھيد جميل رضوانالباجور
219.5نــاجــح  219.5عبد ' عبد الحميد كامل48927الشھيد جميل رضوانالباجور
190.5نــاجــح  190.5عبد ' محمد عبد الحليم48928الشھيد جميل رضوانالباجور
211.5نــاجــح  211.5عبد ' محمد عبد '48929الشھيد جميل رضوانالباجور
205نــاجــح  205عبد الوھاب محمد عبد الوھاب48930الشھيد جميل رضوانالباجور
206نــاجــح  206علي أحمد علي  عبد الحق48931الشھيد جميل رضوانالباجور
218.5نــاجــح  218.5علي السيد علي شعبان48932الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  16.5علي عبد السميع علي خالد48933الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5عماد سامي جرجس سعد48934الشھيد جميل رضوانالباجور
272.5نــاجــح  272.5عمر عماد نصر الدين عمار48935الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  134فتحي أبو الحديد شحاتة48936الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5ماھر سعيد صابر بيومي48937الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  133محمد خليفة عبد '48938الشھيد جميل رضوانالباجور
184.5نــاجــح  184.5محمد صفوت علي48939الشھيد جميل رضوانالباجور
229.5نــاجــح  229.5محمد طارق مصطفي48940الشھيد جميل رضوانالباجور
221نــاجــح  221محمد عاطف عبد '48941الشھيد جميل رضوانالباجور



دور ثانيدور ثاني  146.5محمد عبد الشافي عبد الواحد48942الشھيد جميل رضوانالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمد عبد المھدي إبراھيم48943الشھيد جميل رضوانالباجور
216نــاجــح  216محمد ع$ء الدين محمد48944الشھيد جميل رضوانالباجور
237نــاجــح  237محمد وائل سيد أحمد48945الشھيد جميل رضوانالباجور
167نــاجــح  167محمد وحيد محمد عبد الحميد48946الشھيد جميل رضوانالباجور
240نــاجــح  240محمد يحي محمود محمد48947الشھيد جميل رضوانالباجور
234نــاجــح  234محمود اسماعيل محمد خليل48948الشھيد جميل رضوانالباجور
259نــاجــح  259محمود سمير محمود 48949الشھيد جميل رضوانالباجور
245نــاجــح  245محمود شاھين عبد الحميد48950الشھيد جميل رضوانالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمود صالح عبد الواحد48951الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5محمود طاھر عبد المجيد48952الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  134محمود علي بيومي علي48953الشھيد جميل رضوانالباجور
240.5نــاجــح  240.5محمود فايز عبد العزيز 48954الشھيد جميل رضوانالباجور
220نــاجــح  220محمود ھيسم محمود فرج48955الشھيد جميل رضوانالباجور
دور ثانيدور ثاني  139محي الدين سليمان محي الدين48956الشھيد جميل رضوانالباجور
261نــاجــح  261يوسف محمد يوسف عبد'48957الشھيد جميل رضوانالباجور
276.5نــاجــح  276.5ابتھال عاطف عوض أحمد 48958قلتي الكبري أ بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5اسراء مجدي منير مصطفي 48959قلتي الكبري أ بنونالباجور
232.5نــاجــح  232.5أسماء عبد العاطي حسين 48960قلتي الكبري أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5ايمان رضا عبد الحميد علي 48961قلتي الكبري أ بنونالباجور
273.5نــاجــح  273.5الشيماء خيري محمد قنديل 48962قلتي الكبري أ بنونالباجور
241نــاجــح  241ايه محمد ابراھيم عبد القوي 48963قلتي الكبري أ بنونالباجور
243.5نــاجــح  243.5ايه محمد خيري خالد عمر 48964قلتي الكبري أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5ايه محمد علي نصار 48965قلتي الكبري أ بنونالباجور
230.5نــاجــح  230.5سارة حمدي ابوالعطا احمد48966قلتي الكبري أ بنونالباجور
270نــاجــح  270سارة عباس محمد حسن 48967قلتي الكبري أ بنونالباجور
219.5نــاجــح  219.5سارة عصام ج$ل القط 48968قلتي الكبري أ بنونالباجور
192.5نــاجــح  192.5رانيا عاطف علي قطب 48969قلتي الكبري أ بنونالباجور
234نــاجــح  234فاطمة عبد الخالق محمد حافظ 48970قلتي الكبري أ بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5فردوس محمد أمين نوار48971قلتي الكبري أ بنونالباجور
278.5نــاجــح  278.5مھا جمال عبد المجيد احمد48972قلتي الكبري أ بنونالباجور
205.5نــاجــح  205.5ندي سمعان عبد المعين عمر 48973قلتي الكبري أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5ندي محمد حلمي توفيق مطر 48974قلتي الكبري أ بنونالباجور
278.5نــاجــح  278.5ندي خالد منصور عبيد48975قلتي الكبري أ بنونالباجور
212.5نــاجــح  212.5نھلة احمد عبد المنجي عبد الغفار 48976قلتي الكبري أ بنونالباجور
210.5نــاجــح  210.5ھاجر زكريا امين السيسي48977قلتي الكبري أ بنونالباجور
276نــاجــح  276ھدوء مصطفي عبد المجيد راضي48978قلتي الكبري أ بنونالباجور
266.5نــاجــح  266.5ھدي صبحي عبد السميع خطاب 48979قلتي الكبري أ بنونالباجور
271.5نــاجــح  271.5وسام الھامي سعيد حسين 48980قلتي الكبري أ بنونالباجور
227نــاجــح  227احمد احمد سالم بدر الدين 48981قلتي الكبري أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  177.5احمد حمدي عبد المنعم نجم الدين 48982قلتي الكبري أ بنونالباجور
219.5نــاجــح  219.5أحمد ھشام أحمد السيد48983قلتي الكبري أ بنونالباجور
240.5نــاجــح  240.5اسماعيل حمادة رزق محمد 48984قلتي الكبري أ بنونالباجور
259نــاجــح  259إس$م على على شھاب 48985قلتي الكبري أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5إس$م غنيم عبد الحليم غنيم 48986قلتي الكبري أ بنونالباجور
207نــاجــح  207خالد عبد الس$م إبراھيم عفيفي 48987قلتي الكبري أ بنونالباجور
242.5نــاجــح  242.5شلبي عفيفي شلبي السيد 48988قلتي الكبري أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5عمرو محمد عبد الغفار منصور 48989قلتي الكبري أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  185.5علي محمد عفيفي محمد48990قلتي الكبري أ بنونالباجور
255نــاجــح  255عبد الحميد ياسر عبد الحميد على 48991قلتي الكبري أ بنونالباجور
266نــاجــح  266عبد الرحمن وليد أحمد عفيفي 48992قلتي الكبري أ بنونالباجور
235.5نــاجــح  235.5عبد السميع عادل عبد السميع س$م48993قلتي الكبري أ بنونالباجور
206نــاجــح  206عبد العزيز سرحان عبد العاطى 48994قلتي الكبري أ بنونالباجور
271.5نــاجــح  271.5محمد عبد المقتدر أحمد جعفر48995قلتي الكبري أ بنونالباجور
208نــاجــح  208محمد عيد عبد الظاھر عبد العاطى48996قلتي الكبري أ بنونالباجور
256.5نــاجــح  256.5محمد عيد عبد العاطي عبد العزيز48997قلتي الكبري أ بنونالباجور



دور ثانيدور ثاني  168محمد نور الدين شوقي على زيد48998قلتي الكبري أ بنونالباجور
205نــاجــح  205مصطفي شعبان عثمان عبد الرحمن48999قلتي الكبري أ بنونالباجور
265.5نــاجــح  265.5مصطفي محمود ص$ح الدين 49000قلتي الكبري أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5مصطفي منصور عبد الغفار منصور49001قلتي الكبري أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  171نصار حسنين عبد العاطى نصار49002قلتي الكبري أ بنونالباجور
273نــاجــح  273آ�ء نبيل عبدالسميع عبدالعال49003الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
248.5نــاجــح  248.5آيات حلمى سالم خطاب49004الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
225.5نــاجــح  225.5آيات عرفة عبدالحليم عبدالرسول49005الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
247نــاجــح  247آية جمال محمود البسيونى49006الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
227.5نــاجــح  227.5أح$م عنتر ھنداوى عبدالعزيز49007الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
257.5نــاجــح  257.5إسراء سعيد شوقى أحمد فرج49008الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
229.5نــاجــح  229.5إسراء منصور شاھين منصور49009الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
247نــاجــح  247أسماء فوزى عبدالفتاح نجم الدين49010الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
268نــاجــح  268أسماء محمود عبدالمجيد عبدالعاطى49011الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
259نــاجــح  259أمل طلعت إبراھيم عبدالقوى49012الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
225نــاجــح  225جھاد بيومى محمد المھدى49013الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
260.5نــاجــح  260.5خلود رفعت حسن نوار49014الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
223نــاجــح  223دعاء عادل سند عامر خ$ف49015الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
264نــاجــح  264زينب محمد نجيب أحمد س$م49016الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
234نــاجــح  234سميرة إبراھيم محمد فوزى القط49017الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
250نــاجــح  250شرين طارق فريد السيسى49018الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
273.5نــاجــح  273.5فاطمة الزھراء كمال حنفى خطاب49019الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
دور ثانيدور ثاني  177.5مفيدة بدر شوقى على زيد 49020الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
217نــاجــح  217منى طارق عبدالسميع خطاب49021الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
265.5نــاجــح  265.5ھاجر خطاب سالم خطاب49022الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
252.5نــاجــح  252.5ھاجر سعيد قطب على قنديل 49023الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
218.5نــاجــح  218.5ھناء طارق فريد السيسى 49024الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
191نــاجــح  191ياسمين ھانى سيدأحمد عبدالغنى49025الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
265.5نــاجــح  265.5أحمد إبراھيم  مجاھد يوسف 49026الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
278نــاجــح  278أحمد جميل عبدالس$م خطاب49027الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
265نــاجــح  265أحمد فتحى محمد شفيق خطاب49028الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
226.5نــاجــح  226.5أحمد وجدى مصطفى على عطية49029الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
236نــاجــح  236إس$م يحيى جمال أمين منصور49030الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
198.5نــاجــح  198.5إس$م يحيى عبدالغنى أحمد يحيى49031الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
269نــاجــح  269أنور يحيى أنور محمد عامر49032الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
235.5نــاجــح  235.5حسن محمد حسن مصطفى دغيدى49033الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
261نــاجــح  261خالد سعيد شعبان على قنديل 49034الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
268نــاجــح  268عبدالسميع عادل عبدالسميع قطب49035الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
277.5نــاجــح  277.5على عبدالھادى عبدالسميع رزق49036الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
255.5نــاجــح  255.5عمرو إبراھيم خليفة عثمان 49037الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5فھد أحمد مرسى عبدالرازق سليم49038الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
206نــاجــح  206كريم أحمد عبدالحفيظ أحمد بدرالدين49039الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
253نــاجــح  253محمد حسن حسنى نوار 49040الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
256.5نــاجــح  256.5محمد عزت محمد سالم 49041الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
دور ثانيدور ثاني  186محمد عنتر حسنين عبدالعاطى49042الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
199نــاجــح  199محمود سعد سالم عبده49043الشھيد كمال قنديل بقلتي الكبريالباجور
265نــاجــح  265إسراء أحمد كمال متولي49044تلوانة بنون الباجور
200نــاجــح  200إسراء عبدالمجيد حسن نصر49045تلوانة بنون الباجور
219.5نــاجــح  219.5إسراء وجدي عبدالمنصف الشيخ49046تلوانة بنون الباجور
216.5نــاجــح  216.5أسماء خيري علي صالح49047تلوانة بنون الباجور
253نــاجــح  253آ�ء محمد عبدالستار الليثي49048تلوانة بنون الباجور
264نــاجــح  264الزھراء عبدالفتاح عيد الحويطي49049تلوانة بنون الباجور
224نــاجــح  224أمنية أيمن إسماعيل عبدالعال49050تلوانة بنون الباجور
271نــاجــح  271أمنية مصطفى محمد حسن49051تلوانة بنون الباجور
252نــاجــح  252أميرة زكريا محمد نصر49052تلوانة بنون الباجور
227.5نــاجــح  227.5أمينة عبدالمنعم عزت محمد49053تلوانة بنون الباجور



267نــاجــح  267إيمان ابراھيم عبد' محمود49054تلوانة بنون الباجور
208نــاجــح  208آية أحمد إبراھيم الحليكي49055تلوانة بنون الباجور
224.5نــاجــح  224.5آية جمال محمد عبدالفتاح نصر49056تلوانة بنون الباجور
251.5نــاجــح  251.5آية خالد عبدالس$م إسماعيل49057تلوانة بنون الباجور
242.5نــاجــح  242.5آية ص$ح محمد محمد49058تلوانة بنون الباجور
225.5نــاجــح  225.5آية طارق فتحي السيد إبراھيم49059تلوانة بنون الباجور
265نــاجــح  265آية عبدالھادي عبدالمجيد جماز49060تلوانة بنون الباجور
210نــاجــح  210بسنت جمال عبد' البربري49061تلوانة بنون الباجور
225.5نــاجــح  225.5بسنت وحيد مصطفى داود49062تلوانة بنون الباجور
276نــاجــح  276تقى عادل عبدالمجيد المنوفي49063تلوانة بنون الباجور
248نــاجــح  248دنيا رشاد عبدالجواد نعيم49064تلوانة بنون الباجور
258نــاجــح  258رحاب يوسف محمد سليمان غزال49065تلوانة بنون الباجور
249.5نــاجــح  249.5رشا منتصر عبد الس$م صالح49066تلوانة بنون الباجور
274.5نــاجــح  274.5ريھام خالد عبدالس$م منصور49067تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  166سماح رمضان سليمان السيد49068تلوانة بنون الباجور
256نــاجــح  256سميحة ثروت عبدالرازق حسين49069تلوانة بنون الباجور
249نــاجــح  249صباح وائل زھير عثمان49070تلوانة بنون الباجور
252نــاجــح  252كريمة مصطفى عبدالحميد جماز49071تلوانة بنون الباجور
226نــاجــح  226مروة السيد عبدالنبي السيد49072تلوانة بنون الباجور
261نــاجــح  261منيرة رأفت عفيفي محمد عفيفي49073تلوانة بنون الباجور
209نــاجــح  209نادية أسامة درديري المصري49074تلوانة بنون الباجور
264.5نــاجــح  264.5ندا أسامة محمد رضا زھدي49075تلوانة بنون الباجور
266.5نــاجــح  266.5نورا مجدي عبدالباسط عفيفي49076تلوانة بنون الباجور
273نــاجــح  273نورھان فرج عبدالباقي محمد الحنفي49077تلوانة بنون الباجور
273.5نــاجــح  273.5نورھان ناصر عبدالسيد جاد المنوفي49078تلوانة بنون الباجور
248نــاجــح  248ھاجر إبراھيم حسني محمود البربري49079تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  186.5ھاجر أشرف كمال الدين فھيم49080تلوانة بنون الباجور
257.5نــاجــح  257.5ھدير السيد أحمد محمد شحاتة49081تلوانة بنون الباجور
220.5نــاجــح  220.5و�ء الحسيني عبدالعظيم المصري49082تلوانة بنون الباجور
201نــاجــح  201ياسمين طارق سعد قابيل49083تلوانة بنون الباجور
215.5نــاجــح  215.5ياسمين عبداللطيف عبدالمنعم الد�ش49084تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  168ياسمين عصام الدين سعد محمد49085تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  133.5ياسمين عيد عبدالعزيز وھدان49086تلوانة بنون الباجور
226.5نــاجــح  226.5إبراھيم فوزي إبراھيم فوزي49087تلوانة بنون الباجور
256.5نــاجــح  256.5أحمد إمام أحمد إمام وھدان49088تلوانة بنون الباجور
228.5نــاجــح  228.5أحمد توفيق عبدالسيد فودة49089تلوانة بنون الباجور
205.5نــاجــح  205.5أحمد خالد عبدالمقصود الزغيمي49090تلوانة بنون الباجور
220نــاجــح  220أحمد داود أمين نصر49091تلوانة بنون الباجور
255نــاجــح  255أحمد سمير عبدالموجود محمد49092تلوانة بنون الباجور
272نــاجــح  272أحمد عاطف يوسف صالح49093تلوانة بنون الباجور
255نــاجــح  255أحمد عبدالدايم عبدالس$م صالح49094تلوانة بنون الباجور
234نــاجــح  234أحمد محمد إبراھيم ع$م49095تلوانة بنون الباجور
189نــاجــح  189أحمد محمد عبدالحميد سالم49096تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  165.5أحمد مسعود محمد البربري49097تلوانة بنون الباجور
237نــاجــح  237أحمد ھاني عبدالرشيد البربري49098تلوانة بنون الباجور
247.5نــاجــح  247.5إس$م عبدالس$م عبدالغني الزغيمي49099تلوانة بنون الباجور
267.5نــاجــح  267.5السيد عبدالعال السيد فرج49100تلوانة بنون الباجور
266نــاجــح  266حافظ مصطفى حافظ غيث49101تلوانة بنون الباجور
274.5نــاجــح  274.5حسام شريف دياب شاكر49102تلوانة بنون الباجور
212نــاجــح  212خطاب محمود خطاب عطية '49103تلوانة بنون الباجور
242.5نــاجــح  242.5رائد ص$ح السيد عفيفي حبلص49104تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرجب محمد رجب السبكي49105تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا محمد عبدالعزيز متولي49106تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  163رفعت يسري رفعت مخلوف49107تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  169زكريا عماد زكريا خفاجة49108تلوانة بنون الباجور
252نــاجــح  252ص$ح أيمن ص$ح قطقاط49109تلوانة بنون الباجور



228نــاجــح  228طاھر عيد محمد أحمد سراج49110تلوانة بنون الباجور
274نــاجــح  274عبدالحميد رجب عبدالحميد أبو النور49111تلوانة بنون الباجور
244.5نــاجــح  244.5عبد' إبراھيم عبدالعزيز سالم49112تلوانة بنون الباجور
227نــاجــح  227عمار عبدالنعيم عمار فولي49113تلوانة بنون الباجور
227نــاجــح  227عمرو أشرف عبدالمحسن السيد49114تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  171.5عمرو خالد عبدالمقصود الزغيمي49115تلوانة بنون الباجور
249نــاجــح  249كريم أحمد عبدالكريم سليمان عيش49116تلوانة بنون الباجور
214.5نــاجــح  214.5كريم خالد محمد حسن سليم49117تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  145كريم وجيه عبد' محمود49118تلوانة بنون الباجور
200نــاجــح  200كريم ياسر جبريل درغام49119تلوانة بنون الباجور
225نــاجــح  225محمد أشرف صبحي سليمان49120تلوانة بنون الباجور
193نــاجــح  193محمد أيمن عبدالحكيم وھدان49121تلوانة بنون الباجور
245.5نــاجــح  245.5محمد ج$ل عبدالعزيز بركات49122تلوانة بنون الباجور
239.5نــاجــح  239.5محمد جمال عبدالقادر عبدالحميد 49123تلوانة بنون الباجور
272.5نــاجــح  272.5محمدرضا عبدالحميد عمارة49124تلوانة بنون الباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد سامح محد الجعبري49125تلوانة بنون الباجور
185.5نــاجــح  185.5محمد شعبان عبدالعاطي السيد49126تلوانة بنون الباجور
243.5نــاجــح  243.5محمد صابر حسن حبلص49127تلوانة بنون الباجور
186نــاجــح  186محمد صبحي علي أبو النور49128تلوانة بنون الباجور
223نــاجــح  223محمد عادل عباس الد�ش49129تلوانة بنون الباجور
235نــاجــح  235محمد عبدالمقصود السيد سعد نوار49130تلوانة بنون الباجور
278نــاجــح  278محمد عبدالمنعم عبدالجواد الجرف49131تلوانة بنون الباجور
274نــاجــح  274محمد محمد عبداللرحمن عمار49132تلوانة بنون الباجور
دور ثانيدور ثاني  174محمد مسعد محمد عبدالجليل49133تلوانة بنون الباجور
278نــاجــح  278محمد مصطفى محمد حسن49134تلوانة بنون الباجور
237.5نــاجــح  237.5محمود أسامة محمد سراج49135تلوانة بنون الباجور
241.5نــاجــح  241.5محمود عبدربه عبدالرازق بكر49136تلوانة بنون الباجور
256.5نــاجــح  256.5محمود محمد عبدالفتاح الديب49137تلوانة بنون الباجور
242نــاجــح  242مصطفى أحمد عبدالرشيد أحمد49138تلوانة بنون الباجور
223نــاجــح  223مصطفى زكريا محمد إبراھيم49139تلوانة بنون الباجور
265نــاجــح  265مصطفى سامي عبدالمنعم الشيخ يوسف49140تلوانة بنون الباجور
267.5نــاجــح  267.5مصطفى شوقي فرج عبدالموجود49141تلوانة بنون الباجور
252.5نــاجــح  252.5مصطفى محمود عبدالفتاح جماز49142تلوانة بنون الباجور
224نــاجــح  224ھاني محمد عبدالستار الغالي49143تلوانة بنون الباجور
273نــاجــح  273ياسين الجيوشي عبدالفتاح عبدالحي49144تلوانة بنون الباجور
252نــاجــح  252يوسف عبدالفتاح عبدالغني شبايك49145تلوانة بنون الباجور
250.5نــاجــح  250.5ابتسام اشرف عبد الس$م الجرف49146تلوانة أ بناتالباجور
253.5نــاجــح  253.5إيمان مجدى سليمان محمد عامر49147تلوانة أ بناتالباجور
238نــاجــح  238خلود وجيه أحمد عثمان49148تلوانة أ بناتالباجور
278.5نــاجــح  278.5راندا رأفت عبد الس$م فودة49149تلوانة أ بناتالباجور
262.5نــاجــح  262.5رانيا وجيه عبد العزيز يحيى 49150تلوانة أ بناتالباجور
245.5نــاجــح  245.5رقبة عاطف عيد عبد الغنى49151تلوانة أ بناتالباجور
277.5نــاجــح  277.5سيمون مجدى سليمان عبده 49152تلوانة أ بناتالباجور
206.5نــاجــح  206.5عبير أيمن عيد العبد49153تلوانة أ بناتالباجور
276نــاجــح  276فاطمة رزق عبد الستار رزق49154تلوانة أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5مھا فوزى عبد الحميد مصطفى رجب49155تلوانة أ بناتالباجور
267.5نــاجــح  267.5نرمين ھشام صبحى مكرم '49156تلوانة أ بناتالباجور
237نــاجــح  237نيره أحمد عبد الرحمن إسماعيل49157تلوانة أ بناتالباجور
275نــاجــح  275نيره ناجى السيد الد�ش49158تلوانة أ بناتالباجور
185.5نــاجــح  185.5ھانم على عبد ' عياد49159تلوانة أ بناتالباجور
254نــاجــح  254ياسمين إبراھيم عبد الغفار سراج49160تلوانة أ بناتالباجور
248.5نــاجــح  248.5ياسمين عادل عبد الرحمن بحيرى 49161تلوانة أ بناتالباجور
270.5نــاجــح  270.5أحمد اشرف عبد الحميد عمارة 49162تلوانة أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5أحمد رمضان عبد السميع محمد49163تلوانة أ بناتالباجور
255نــاجــح  255أحمد رمضان عبد الغني ابو النور49164تلوانة أ بناتالباجور
249نــاجــح  249احمد مجدي سعد قابيل 49165تلوانة أ بناتالباجور



270نــاجــح  270احمد محمد عبد الباقي محمد أحمد 49166تلوانة أ بناتالباجور
254نــاجــح  254أحمد وليد عبد العاطي الجرف49167تلوانة أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  137.5سليمان مسعد سليمان ابو النور 49168تلوانة أ بناتالباجور
253نــاجــح  253عبد الحميد رضا كمال فوزي د49169تلوانة أ بناتالباجور
269.5نــاجــح  269.5عبد الس$م سمير سمير عبد الس$م 49170تلوانة أ بناتالباجور
266نــاجــح  266عبد المنعم ابراھيم عبد المنعم ابراھيم 49171تلوانة أ بناتالباجور
211نــاجــح  211كريم عماد اسماعيل عبد الحميد 49172تلوانة أ بناتالباجور
234نــاجــح  234محمد جمال عبد اللطيف القباني 49173تلوانة أ بناتالباجور
274نــاجــح  274محمد عادل محمود صبحي عامر 49174تلوانة أ بناتالباجور
269.5نــاجــح  269.5محمود عبد الرحمن أحمد عمارة 49175تلوانة أ بناتالباجور
252.5نــاجــح  252.5يوسف خالد عبد الستار الجرف 49176تلوانة أ بناتالباجور
270.5نــاجــح  270.5يوسف مجدي عبد اللطيف أمين 49177تلوانة أ بناتالباجور
221.5نــاجــح  221.5أسماء يحيى على عامر49178تلوانة أ م الباجور
212نــاجــح  212أمانى  سامى حسن يوسف49179تلوانة أ م الباجور
194نــاجــح  194أم كلثوم عيد سعيد عبد العزيز ج$ل49180تلوانة أ م الباجور
256نــاجــح  256آية السيد عبد الحميد مرسى طعيمه49181تلوانة أ م الباجور
205.5نــاجــح  205.5تقا رجب شبل أبو حامولة49182تلوانة أ م الباجور
216نــاجــح  216حنان محمد عبد الفتاح ج$ل عبد '49183تلوانة أ م الباجور
192.5نــاجــح  192.5زينب فارس عبد المجيد كامل حسين 49184تلوانة أ م الباجور
209.5نــاجــح  209.5سارة محمد عبد الستار  محاريق49185تلوانة أ م الباجور
211نــاجــح  211سالى ممدوح عبد الرشيد القلتى 49186تلوانة أ م الباجور
218نــاجــح  218سماح رجب عبد العزيز متولى49187تلوانة أ م الباجور
244نــاجــح  244شيماء خالد محمد مبارك49188تلوانة أ م الباجور
262.5نــاجــح  262.5شيماء سعيد عبد الرازق عثمان محمد49189تلوانة أ م الباجور
245نــاجــح  245فاطمة محمد مصطفى على ابو نعيم49190تلوانة أ م الباجور
266نــاجــح  266ھدير فوزى فرج الجبلى49191تلوانة أ م الباجور
198نــاجــح  198ابراھيم محمد يسرى محمد عتمان49192تلوانة أ م الباجور
265.5نــاجــح  265.5اس$م محمد احمد الدرديرى ع$م49193تلوانة أ م الباجور
264نــاجــح  264حمدى احمد شعبان عمار  49194تلوانة أ م الباجور
257.5نــاجــح  257.5خالد محمد عبد الس$م الجرف49195تلوانة أ م الباجور
261.5نــاجــح  261.5شعبان ياسر شعبان عمار 49196تلوانة أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5عبد الس$م رمضان عبد الحميد خير49197تلوانة أ م الباجور
209.5نــاجــح  209.5على عبد المجيد محمد شلبى 49198تلوانة أ م الباجور
246.5نــاجــح  246.5عمرو حامد عبد الستار عيد49199تلوانة أ م الباجور
237نــاجــح  237فريد ابراھيم عباس ابراھيم رزق 49200تلوانة أ م الباجور
262نــاجــح  262كيرلس نبيل سرور معوض49201تلوانة أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  101محمد ابراھيم عبد العزيز عبد '49202تلوانة أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رجب عبد اللطيف القط49203تلوانة أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد عباس ابو الحديد مرجان49204تلوانة أ م الباجور
261.5نــاجــح  261.5محمد مصطفى احمد مصطفى الدرس49205تلوانة أ م الباجور
259نــاجــح  259محمد ھشام عبد السميع داود49206تلوانة أ م الباجور
216.5نــاجــح  216.5محمود اشرف عبد المحسن عمارة49207تلوانة أ م الباجور
264نــاجــح  264مينا عزت حبيب منصور معوض49208تلوانة أ م الباجور
274.5نــاجــح  274.5آ�ء عبد الحميد مصطفي المغربي 49209فيشا الصغري أ بناتالباجور
273.5نــاجــح  273.5آ�ء عبد العزيز السيد الحنفي49210فيشا الصغري أ بناتالباجور
261نــاجــح  261آية أحمد عبد الرحمن أحمد 49211فيشا الصغري أ بناتالباجور
254نــاجــح  254آية جمال مد بولي إسماعيل49212فيشا الصغري أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5آية زكريا محمد خليل 49213فيشا الصغري أ بناتالباجور
233نــاجــح  233آية عباس عبد الحميد عباس 49214فيشا الصغري أ بناتالباجور
229.5نــاجــح  229.5آية عبد ' علي إبراھيم 49215فيشا الصغري أ بناتالباجور
271.5نــاجــح  271.5إسراء جمال كامل الشيھى49216فيشا الصغري أ بناتالباجور
234نــاجــح  234إس$م أمين محمد بيومي 49217فيشا الصغري أ بناتالباجور
264.5نــاجــح  264.5أسماء عزت سعيد حامد 49218فيشا الصغري أ بناتالباجور
265نــاجــح  265الشيماء أشرف عباس علي 49219فيشا الصغري أ بناتالباجور
275.5نــاجــح  275.5الشيماء رزق إبراھيم محروس 49220فيشا الصغري أ بناتالباجور
210نــاجــح  210إلھام وجيه محمد عبد القوي 49221فيشا الصغري أ بناتالباجور



273.5نــاجــح  273.5أماني محمد علي دو يدار 49222فيشا الصغري أ بناتالباجور
175.5نــاجــح  175.5أميرة عبد اللطيف عبد ' ألدويك 49223فيشا الصغري أ بناتالباجور
208.5نــاجــح  208.5أميرة عزوز شحات عزوز 49224فيشا الصغري أ بناتالباجور
272نــاجــح  272أميرة كرم علي عبد المجيد 49225فيشا الصغري أ بناتالباجور
260.5نــاجــح  260.5إيمان أمل حسين محمد 49226فيشا الصغري أ بناتالباجور
244.5نــاجــح  244.5إيمان رفيق عبد القادر طه49227فيشا الصغري أ بناتالباجور
236.5نــاجــح  236.5إيمان علي محمود معارك49228فيشا الصغري أ بناتالباجور
236نــاجــح  236دعاء علي لبيب خليل 49229فيشا الصغري أ بناتالباجور
252.5نــاجــح  252.5دنيا السيد عبد الرحمن الصعيدي49230فيشا الصغري أ بناتالباجور
219.5نــاجــح  219.5دنيا محمد محمد أبو النور 49231فيشا الصغري أ بناتالباجور
198.5نــاجــح  198.5دينا ھشام محمد قطب 49232فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  178رانيا سمير محمد عفيفي49233فيشا الصغري أ بناتالباجور
243.5نــاجــح  243.5رانيا مجدي أحمد طلبة 49234فيشا الصغري أ بناتالباجور
241نــاجــح  241رشا إبراھيم عبد ربه عبد الحميد49235فيشا الصغري أ بناتالباجور
268.5نــاجــح  268.5رينادا شوقي محمد محمد 49236فيشا الصغري أ بناتالباجور
247.5نــاجــح  247.5زينب علي عبد المجيد علي 49237فيشا الصغري أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5سعاد حامد سعيد حامد49238فيشا الصغري أ بناتالباجور
185.5نــاجــح  185.5سلما سامي عباس عبد العزيز 49239فيشا الصغري أ بناتالباجور
192نــاجــح  192سمر حلمي فھمي عوض 49240فيشا الصغري أ بناتالباجور
168نــاجــح  168سمر خالد عبد ' محمد 49241فيشا الصغري أ بناتالباجور
240.5نــاجــح  240.5سومة عبد الحميد عبد العزيز عبدا لقادر49242فيشا الصغري أ بناتالباجور
261نــاجــح  261شربات أحمد عبد الفتاح محمد49243فيشا الصغري أ بناتالباجور
212.5نــاجــح  212.5شروق وليد عبده خليل49244فيشا الصغري أ بناتالباجور
254.5نــاجــح  254.5شفيقة حسان محمد حسن49245فيشا الصغري أ بناتالباجور
175.5نــاجــح  175.5شيماء ص$ح عبد الحميد محروس49246فيشا الصغري أ بناتالباجور
232نــاجــح  232شيماء وحيد ظھران بيومي49247فيشا الصغري أ بناتالباجور
274نــاجــح  274علياء عزت محمد عبد العزيز 49248فيشا الصغري أ بناتالباجور
192.5نــاجــح  192.5غادة أشرف كامل الخولي 49249فيشا الصغري أ بناتالباجور
274.5نــاجــح  274.5فاطمة محمد محمد جمعة49250فيشا الصغري أ بناتالباجور
255نــاجــح  255فيبي أشرف صبري جو رجي49251فيشا الصغري أ بناتالباجور
230نــاجــح  230لمياء رضا إبراھيم سالم 49252فيشا الصغري أ بناتالباجور
233.5نــاجــح  233.5مارينا عماد يعقوب س$مة49253فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  94.5منار أحمد إبراھيم أحمد49254فيشا الصغري أ بناتالباجور
276نــاجــح  276مي رفيق مصطفي طه49255فيشا الصغري أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5ندا عيد أحمد محروس49256فيشا الصغري أ بناتالباجور
186.5نــاجــح  186.5نرمين جورج نجيب كيرلس49257فيشا الصغري أ بناتالباجور
249.5نــاجــح  249.5ھاجر أحمد جبر محمد 49258فيشا الصغري أ بناتالباجور
277نــاجــح  277ھاجر بيومي فكري عامر49259فيشا الصغري أ بناتالباجور
219.5نــاجــح  219.5ھاجر سعيد عبد العزيز محمد49260فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  127.5ھدير سعيد محمود عبد المجيد49261فيشا الصغري أ بناتالباجور
271.5نــاجــح  271.5ھدير محمد عبدة حسن49262فيشا الصغري أ بناتالباجور
249نــاجــح  249وئام السيد عبد الفتاح عطا49263فيشا الصغري أ بناتالباجور
263.5نــاجــح  263.5وھاد محمود السيد عبا س49264فيشا الصغري أ بناتالباجور
263نــاجــح  263و�ء بھجت عبد المقصود المح$وي49265فيشا الصغري أ بناتالباجور
251نــاجــح  251و�ء عصام احمد معارك49266فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  165ياسمين خليفة إسماعيل خليفة49267فيشا الصغري أ بناتالباجور
262.5نــاجــح  262.5ياسمين محمد حسن عبد الحافظ49268فيشا الصغري أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5ياسمين محمد عبد القادر عزيز49269فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  96ابانوب عبدة نقو� صليب49270فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  113إبراھيم جمال الدين محمد إبراھيم49271فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد أنور عبدا لحميد سالم49272فيشا الصغري أ بناتالباجور
202نــاجــح  202احمد بخيت ابوالفضل عبدا 49273Rفيشا الصغري أ بناتالباجور
224نــاجــح  224احمد توفيق السيد عبا س49274فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  169.5احمد رضا رشاد فليلة49275فيشا الصغري أ بناتالباجور
246نــاجــح  246احمد عبد الباري محمد عبد الحميد49276فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  143احمد عبدا R احمد عبدا 49277Rفيشا الصغري أ بناتالباجور



269.5نــاجــح  269.5احمد عصام مھتدي عطا49278فيشا الصغري أ بناتالباجور
260.5نــاجــح  260.5احمد علي عبدة ع$م49279فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  142احمد محمد عبد الغني جاد ' 49280فيشا الصغري أ بناتالباجور
252نــاجــح  252احمد مصطفي ابواليزيد فرحات49281فيشا الصغري أ بناتالباجور
265.5نــاجــح  265.5إس$م إسماعيل صابر إسماعيل49282فيشا الصغري أ بناتالباجور
264نــاجــح  264إس$م كمال مصطفي ألشيمي49283فيشا الصغري أ بناتالباجور
234.5نــاجــح  234.5إس$م ياسر كمال عطا49284فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرزق إبراھيم عبدا لحليم عباس49285فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  159شنودة مجدي فھيم ميخائيل49286فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبصدقي زكريا عبدة عبدا لحميد49287فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  141صموئيل مجدي فھيم اسكندر 49288فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  126.5صومائيل سمير نجيب كيرلس49289فيشا الصغري أ بناتالباجور
253.5نــاجــح  253.5عبدا لحميد جما ل عبدا لحميد حسن49290فيشا الصغري أ بناتالباجور
206نــاجــح  206عبدا لحميد فوزي عبدا لحميد عطا49291فيشا الصغري أ بناتالباجور
255.5نــاجــح  255.5عبدا الرحمن جمال المغربي49292فيشا الصغري أ بناتالباجور
272نــاجــح  272عبدا R شوقي عبدا لرازق ع$م49293فيشا الصغري أ بناتالباجور
216.5نــاجــح  216.5عبده سامي عبده  عبدا لحميد49294فيشا الصغري أ بناتالباجور
267نــاجــح  267ع$ء كرم محمد عبدا لقادر49295فيشا الصغري أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5علي رأفت عبدا للطيف حسن 49296فيشا الصغري أ بناتالباجور
219.5نــاجــح  219.5عماد عبد الفتاح عبدا لحميد خطاب49297فيشا الصغري أ بناتالباجور
255.5نــاجــح  255.5عمرو محمود عبدا لعزيز مصطفي49298فيشا الصغري أ بناتالباجور
247نــاجــح  247محمد إبراھيم عبدا لعليم السيد49299فيشا الصغري أ بناتالباجور
250نــاجــح  250محمد احمد عبد السميع عبدا لعزيز 49300فيشا الصغري أ بناتالباجور
249.5نــاجــح  249.5محمد اشرف عبدا لعزيز يوسف 49301فيشا الصغري أ بناتالباجور
259.5نــاجــح  259.5محمد رمضان عبد الھادي عبدا لھادي49302فيشا الصغري أ بناتالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمد رفعت عبدة حسن49303فيشا الصغري أ بناتالباجور
265نــاجــح  265محمد خيري مھتدي عطا49304فيشا الصغري أ بناتالباجور
251نــاجــح  251محمد طارق عبده عبدا لعزيز49305فيشا الصغري أ بناتالباجور
261نــاجــح  261محمد عادل عبد الفتاح الكد ش49306فيشا الصغري أ بناتالباجور
227.5نــاجــح  227.5محمد علي احمد عباس49307فيشا الصغري أ بناتالباجور
267نــاجــح  267محمد كرم عبد الحميد عبدا لقادر49308فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد كرم مصطفي عباس49309فيشا الصغري أ بناتالباجور
241نــاجــح  241محمد لبيب احمد ع$م49310فيشا الصغري أ بناتالباجور
241نــاجــح  241محمد مجدي محمد سالم49311فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5محمد مرضي محمد خليفة49312فيشا الصغري أ بناتالباجور
222.5نــاجــح  222.5محمد ھشام محمد السيد عبدا لجواد49313فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5محمود ابوالنجا إبراھيم عطا 49314فيشا الصغري أ بناتالباجور
276نــاجــح  276محمود عزت محمود فرج49315فيشا الصغري أ بناتالباجور
274.5نــاجــح  274.5محمود فھمي محمود عبدا لجواد49316فيشا الصغري أ بناتالباجور
202نــاجــح  202محمود كمال رشاد عبدا لمجيد49317فيشا الصغري أ بناتالباجور
226نــاجــح  226مصطفي احمد رمضان عطا49318فيشا الصغري أ بناتالباجور
255.5نــاجــح  255.5مصطفي خالد محمد معارك49319فيشا الصغري أ بناتالباجور
201.5نــاجــح  201.5مصطفي عفيفي فتحي خليل49320فيشا الصغري أ بناتالباجور
239نــاجــح  239مصطفي كرم محمد عطا49321فيشا الصغري أ بناتالباجور
258.5نــاجــح  258.5مصطفي محمد عبدا لحميد سيد احمد49322فيشا الصغري أ بناتالباجور
236نــاجــح  236مصطفي محمد عبدا لستار ألشيمي49323فيشا الصغري أ بناتالباجور
221.5نــاجــح  221.5مصطفي محمد عبد الفتاح عطا49324فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  36.5مينا عبدا R سليمان خليل49325فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  159.5ھشام محسن مصطفي محمد49326فيشا الصغري أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  154وليد محمد جمعة محمد49327فيشا الصغري أ بناتالباجور
233.5نــاجــح  233.5يوسف اشرف عبدا لعزيز عمران49328فيشا الصغري أ بناتالباجور
214.5نــاجــح  214.5أسماء ناصر شعبان ع$م 49329فيشا الصغري أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5إيمان سامي سعد مرقص49330فيشا الصغري أ بنونالباجور
280نــاجــح  280بربارا اديب كرلس نصر 49331فيشا الصغري أ بنونالباجور
261.5نــاجــح  261.5توماديا كامل عبه ابو السعد 49332فيشا الصغري أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  127 دعاء محمود فوزى خليل49333فيشا الصغري أ بنونالباجور



179.5نــاجــح  179.5رفقه مكرم حكيم سدره 49334فيشا الصغري أ بنونالباجور
180.5نــاجــح  180.5شروق خالد عاطف محمد 49335فيشا الصغري أ بنونالباجور
248.5نــاجــح  248.5فرحه مجدى عازر ذكى 49336فيشا الصغري أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  153فوزيه عمرفتحى ابراھيم 49337فيشا الصغري أ بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5كرستين رزق جرجس عوض ' 49338فيشا الصغري أ بنونالباجور
179.5نــاجــح  179.5مادونا عماد بغدادى عبده 49339فيشا الصغري أ بنونالباجور
253.5نــاجــح  253.5مارى جرجس بسخرون حنا 49340فيشا الصغري أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5مارينا حنا عزيز حنا 49341فيشا الصغري أ بنونالباجور
264نــاجــح  264مارينا نبيه نعمه ' ميخائيل 49342فيشا الصغري أ بنونالباجور
261نــاجــح  261ميرنا يوسف كيرلس يوسف 49343فيشا الصغري أ بنونالباجور
207نــاجــح  207مھا بدر سعيد بدر 49344فيشا الصغري أ بنونالباجور
195نــاجــح  195نجوى ابراھيم عبد المجيد عبد ' 49345فيشا الصغري أ بنونالباجور
215نــاجــح  215ھناء حمدى امام عطا 49346فيشا الصغري أ بنونالباجور
240نــاجــح  240أبانوب عادل سيدين عطيه 49347فيشا الصغري أ بنونالباجور
180نــاجــح  180ابراھيم عاطف عبدالحميد عباس 49348فيشا الصغري أ بنونالباجور
258.5نــاجــح  258.5انطونيوس شوقى ماھر جرجس 49349فيشا الصغري أ بنونالباجور
230نــاجــح  230بو� جما ل ميشيل عياد49350فيشا الصغري أ بنونالباجور
271.5نــاجــح  271.5 حسن ع$م شعبان اسماعيل 49351فيشا الصغري أ بنونالباجور
173.5نــاجــح  173.5حسن ھانى ابراھيم احمد 49352فيشا الصغري أ بنونالباجور
226.5نــاجــح  226.5ريمون شكرى سعد تادرس 49353فيشا الصغري أ بنونالباجور
242نــاجــح  242سمير عماد وليم نسيم 49354فيشا الصغري أ بنونالباجور
261نــاجــح  261كرم مجدى ماھر جرجس 49355فيشا الصغري أ بنونالباجور
246نــاجــح  246كيرلس سعد عدلى ابراھيم 49356فيشا الصغري أ بنونالباجور
193.5نــاجــح  193.5محمد سامى محمود عبد الباقى 49357فيشا الصغري أ بنونالباجور
242.5نــاجــح  242.5نعمه ' نعيم نعمه ' ميخائيل 49358فيشا الصغري أ بنونالباجور
247نــاجــح  247إسراء مشحوت محمد يونس49359كفر سنجلف الجديدالباجور
261نــاجــح  261أسماء أشرف عبد ' الشعراوى 49360كفر سنجلف الجديدالباجور
271نــاجــح  271أسماء سامى عبد الحميد محمد49361كفر سنجلف الجديدالباجور
271نــاجــح  271أسماء سعيد سعد توفيق 49362كفر سنجلف الجديدالباجور
236نــاجــح  236أمانى أحمد أحمد يحيى 49363كفر سنجلف الجديدالباجور
256.5نــاجــح  256.5أمينة أسامة نور الدين سالم 49364كفر سنجلف الجديدالباجور
256نــاجــح  256آية أحمد عبد ' أحمد49365كفر سنجلف الجديدالباجور
273.5نــاجــح  273.5آية أمجد سعيد مطاوع 49366كفر سنجلف الجديدالباجور
257نــاجــح  257آية مبروك بكرى ريان 49367كفر سنجلف الجديدالباجور
276نــاجــح  276إيمان إبراھيم محمد حسن49368كفر سنجلف الجديدالباجور
221.5نــاجــح  221.5إيمان ع$ء الدين محمد عفيفى49369كفر سنجلف الجديدالباجور
278.5نــاجــح  278.5إيمان محمد محمود عبد اللطيف 49370كفر سنجلف الجديدالباجور
279.5نــاجــح  279.5تقوى محمد سعد حافظ 49371كفر سنجلف الجديدالباجور
279نــاجــح  279حسناء أشرف رفاعى السيد 49372كفر سنجلف الجديدالباجور
232نــاجــح  232دينا ممدوح على الجيزاوى49373كفر سنجلف الجديدالباجور
272.5نــاجــح  272.5رقية مجدى محمد عبد الوھاب49374كفر سنجلف الجديدالباجور
241نــاجــح  241سميرة مجدى عبد ' أحمد 49375كفر سنجلف الجديدالباجور
276.5نــاجــح  276.5شيماء أيمن عبد العزيز مصطفى49376كفر سنجلف الجديدالباجور
273.5نــاجــح  273.5شيماء جمال رمضان نصار 49377كفر سنجلف الجديدالباجور
دور ثانيدور ثاني  159شيماء محمد محمد قديحة 49378كفر سنجلف الجديدالباجور
258نــاجــح  258شيماء نشأت رجب نصار49379كفر سنجلف الجديدالباجور
272نــاجــح  272مروة صابر مبروك مطاوع49380كفر سنجلف الجديدالباجور
219نــاجــح  219مروة عبد ' عبد الرحمن محمد 49381كفر سنجلف الجديدالباجور
دور ثانيدور ثاني  5.5مروه عيد محمد ريان49382كفر سنجلف الجديدالباجور
238نــاجــح  238نورھان محمد محمود سالمان49383كفر سنجلف الجديدالباجور
277.5نــاجــح  277.5ھدى رشاد عبود عبد الغنى49384كفر سنجلف الجديدالباجور
267.5نــاجــح  267.5ھدير عيد محمد الشعراوى49385كفر سنجلف الجديدالباجور
251نــاجــح  251ياسمين يحيى عبد المنعم عبد ربه 49386كفر سنجلف الجديدالباجور
276.5نــاجــح  276.5إبراھيم طارق إبراھيم محمد49387كفر سنجلف الجديدالباجور
دور ثانيدور ثاني  105.5أحمد أيمن عبد الجيد على 49388كفر سنجلف الجديدالباجور
236نــاجــح  236إس$م إسماعيل عبد المحسن محمد49389كفر سنجلف الجديدالباجور



261نــاجــح  261إس$م السيد محمد نصار49390كفر سنجلف الجديدالباجور
248نــاجــح  248أمجد مجدى محمد عطا '49391كفر سنجلف الجديدالباجور
240.5نــاجــح  240.5توفيق أشرف توفيق مطاوع49392كفر سنجلف الجديدالباجور
دور ثانيدور ثاني  194حسام حسن حامد عبد الغنى 49393كفر سنجلف الجديدالباجور
251.5نــاجــح  251.5حسن محمود حسن مدكور 49394كفر سنجلف الجديدالباجور
190.5نــاجــح  190.5رجب فتحى عفيفى قنديل 49395كفر سنجلف الجديدالباجور
248.5نــاجــح  248.5عبد ' فرج عبد ' أحمد49396كفر سنجلف الجديدالباجور
265نــاجــح  265عبود سامى عبود عبد الغنى 49397كفر سنجلف الجديدالباجور
235نــاجــح  235كريم محمد عبد ' شوشة 49398كفر سنجلف الجديدالباجور
251.5نــاجــح  251.5مبروك حمدى مبروك الجيزاوى49399كفر سنجلف الجديدالباجور
273.5نــاجــح  273.5محمد أسامة شكرى خليفة49400كفر سنجلف الجديدالباجور
195نــاجــح  195محمد السيد محمد عبد الغنى49401كفر سنجلف الجديدالباجور
210نــاجــح  210محمد سمير شبل حسن49402كفر سنجلف الجديدالباجور
194.5نــاجــح  194.5محمود جمال عبد العزيز أحمد49403كفر سنجلف الجديدالباجور
238نــاجــح  238محمود عبد الغفار محمد أبو الفتوح49404كفر سنجلف الجديدالباجور
236نــاجــح  236محمود عزت عبد ' مصطفى49405كفر سنجلف الجديدالباجور
214.5نــاجــح  214.5يحيى فايز أحمد نصار49406كفر سنجلف الجديدالباجور
200.5نــاجــح  200.5يوسف راضى عبد الحميد س$مه49407كفر سنجلف الجديدالباجور
251نــاجــح  251اسماء حمدي محمد طعيمة49408سنجلف أ بنونالباجور
245.5نــاجــح  245.5الھام عبد المقصود محمد عبد المقصود49409سنجلف أ بنونالباجور
274نــاجــح  274ھدير جمال عبد الحميد عجور49410سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5أحمد خالد فوزي عبد ' 49411سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  156أحمد سعيد عبد الشكور خليفة 49412سنجلف أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5أحمد طاھر عبد الرحمن صالح49413سنجلف أ بنونالباجور
222نــاجــح  222أحمد عادل عبد الباقي عامر49414سنجلف أ بنونالباجور
223نــاجــح  223أحمد عبد السيد سعيد عفيفي49415سنجلف أ بنونالباجور
214نــاجــح  214أحمد عبد العاطي عبد ' عبد العاطي49416سنجلف أ بنونالباجور
181.5نــاجــح  181.5أحمد محمد طه مونس49417سنجلف أ بنونالباجور
197.5نــاجــح  197.5اس$م احمد عبد المحسن حسين49418سنجلف أ بنونالباجور
187نــاجــح  187اس$م محمد سالم محمد ا�شوح49419سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  179اس$م محمد علي السيد 49420سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5اس$م محمود فتحي احمد49421سنجلف أ بنونالباجور
265.5نــاجــح  265.5ايمن احمد احمد مونس49422سنجلف أ بنونالباجور
221.5نــاجــح  221.5راشد نشأت عبد الخالق راشد49423سنجلف أ بنونالباجور
218.5نــاجــح  218.5عاطف عبد الحكيم محمد امام49424سنجلف أ بنونالباجور
240نــاجــح  240عبد اللطيف عطية عبد اللطيف سليم49425سنجلف أ بنونالباجور
269نــاجــح  269عصام عبد ' عبد الحكيم قاسم49426سنجلف أ بنونالباجور
240نــاجــح  240محمد اشرف محمد احمد مشعل49427سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد جمال محمد عبد ربه49428سنجلف أ بنونالباجور
234نــاجــح  234محمد حمدي عبد ' مونس49429سنجلف أ بنونالباجور
203نــاجــح  203محمد زكريا محمد ابراھيم49430سنجلف أ بنونالباجور
183.5نــاجــح  183.5محمد سعيد ابراھيم راضي49431سنجلف أ بنونالباجور
156.5نــاجــح  156.5محمد سعيد محمد ا�سود49432سنجلف أ بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5محمد صالح محجوب شارب49433سنجلف أ بنونالباجور
192.5نــاجــح  192.5محمد طاھر فوزي عبد '49434سنجلف أ بنونالباجور
239.5نــاجــح  239.5محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز49435سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  171محمد محسن محمد حسين49436سنجلف أ بنونالباجور
174نــاجــح  174محمد محمد محمود راضي49437سنجلف أ بنونالباجور
220.5نــاجــح  220.5محمد محمود علي شحاتة49438سنجلف أ بنونالباجور
263نــاجــح  263محمد فھمي شرف عطية49439سنجلف أ بنونالباجور
239.5نــاجــح  239.5محمد وجية حامد قنديل49440سنجلف أ بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5محمود احمد مرزوق قنديل49441سنجلف أ بنونالباجور
180نــاجــح  180محمود سامي مختار عطية49442سنجلف أ بنونالباجور
252نــاجــح  252محمود شحاتة فتحي شحاتة49443سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عبد الحكيم محمد امام49444سنجلف أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  161مصطفي سعد مصطفي طعيمة49445سنجلف أ بنونالباجور



261.5نــاجــح  261.5مصطفي عبد الحميد محمد عبد الحميد49446سنجلف أ بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5ايه عبد الس$م فتحي عبد الس$م49447سنجلف أ بناتالباجور
259.5نــاجــح  259.5اسراء عبد الغني عبد ' ا�ودن 49448سنجلف أ بناتالباجور
166نــاجــح  166اميرة السيد عبد الحميد مونس49449سنجلف أ بناتالباجور
248نــاجــح  248بسمة محمود عبد الحليم ا�ودن 49450سنجلف أ بناتالباجور
232.5نــاجــح  232.5حنان عبد الرحمن صالح شارب49451سنجلف أ بناتالباجور
191.5نــاجــح  191.5حياة محمد حامد حسين49452سنجلف أ بناتالباجور
171نــاجــح  171دينا محمد علي محمد49453سنجلف أ بناتالباجور
174نــاجــح  174رضا محمد محمد ابو الع$49454سنجلف أ بناتالباجور
277نــاجــح  277سارة جمال عبد المعطي عبيد49455سنجلف أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5شروق محمود محمد مرزوق49456سنجلف أ بناتالباجور
244.5نــاجــح  244.5صفاء عبد الحميد عبد الحميد صالح49457سنجلف أ بناتالباجور
276نــاجــح  276فاطمة طاھر عبد الوھاب طعيمة 49458سنجلف أ بناتالباجور
243.5نــاجــح  243.5فاطمه عيد عبد الرؤوف عطية49459سنجلف أ بناتالباجور
277نــاجــح  277منة جمال عبد المحسن الباجوري49460سنجلف أ بناتالباجور
184نــاجــح  184أسماء وجدى محمد جعفر49461كفر الباجور أ بناتالباجور
239نــاجــح  239اسماء وجيد متولى ابواحمد49462كفر الباجور أ بناتالباجور
266.5نــاجــح  266.5اسراء خالد على شع$ن49463كفر الباجور أ بناتالباجور
246.5نــاجــح  246.5اسراء سعيد محمود عفيفى49464كفر الباجور أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5اسراء سمير ابراھيم السمرى49465كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباسراء طلعت حسن س$م49466كفر الباجور أ بناتالباجور
271نــاجــح  271اسراء عبدالعظيم عبدالواحد49467كفر الباجور أ بناتالباجور
279نــاجــح  279اسراء عزت عبداللطيف عمار49468كفر الباجور أ بناتالباجور
223.5نــاجــح  223.5اسراء فتحى عبد' الشيخ على49469كفر الباجور أ بناتالباجور
220.5نــاجــح  220.5الشيماء عبدالجابر احمد جبر49470كفر الباجور أ بناتالباجور
239نــاجــح  239اميرة اسامه فوزى عمارة49471كفر الباجور أ بناتالباجور
250نــاجــح  250اميرة عادل محمد سعيد49472كفر الباجور أ بناتالباجور
231.5نــاجــح  231.5أمنيه حسنى محمد نجم49473كفر الباجور أ بناتالباجور
239.5نــاجــح  239.5امينة سعد عبد' فايز49474كفر الباجور أ بناتالباجور
276.5نــاجــح  276.5انجى محمد اسماعيل عبدالرازق49475كفر الباجور أ بناتالباجور
265.5نــاجــح  265.5ا�ء مجاھد السيد مجاھد49476كفر الباجور أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5ايات رضا ج$ل رجب49477كفر الباجور أ بناتالباجور
239.5نــاجــح  239.5ايه سمير محمد ھوله49478كفر الباجور أ بناتالباجور
180.5نــاجــح  180.5ايه عاطف سعيد محمد49479كفر الباجور أ بناتالباجور
238نــاجــح  238ايه على محمود على49480كفر الباجور أ بناتالباجور
225.5نــاجــح  225.5ايمان زكريا عبدالواحد سيد احمد49481كفر الباجور أ بناتالباجور
198نــاجــح  198ايمان سالم عبد' حواء49482كفر الباجور أ بناتالباجور
211نــاجــح  211داليا سامى محمد بيومى49483كفر الباجور أ بناتالباجور
266نــاجــح  266رحاب محمد عبدالغفار عبدالحميد49484كفر الباجور أ بناتالباجور
257.5نــاجــح  257.5رشا محمد عبدالفتاح عبدالقادر49485كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبريھام حسنين محمد سراج49486كفر الباجور أ بناتالباجور
235نــاجــح  235ريھام سمير عبداللطيف عمار49487كفر الباجور أ بناتالباجور
271نــاجــح  271ريوان جمال سعد محمد49488كفر الباجور أ بناتالباجور
246.5نــاجــح  246.5سارة عبد' ابراھيم البحراوى49489كفر الباجور أ بناتالباجور
277.5نــاجــح  277.5سارة عزت محمد س$م49490كفر الباجور أ بناتالباجور
201نــاجــح  201سحر ايمن كمال الشيخ49491كفر الباجور أ بناتالباجور
271نــاجــح  271شيماء صبرى عبد' محمد49492كفر الباجور أ بناتالباجور
246.5نــاجــح  246.5فاطمة محمد حسن حمص49493كفر الباجور أ بناتالباجور
272.5نــاجــح  272.5فاطمة محمود عبدالعاطى محمود49494كفر الباجور أ بناتالباجور
191.5نــاجــح  191.5مروة سمير حسن فرج ابوالسعود49495كفر الباجور أ بناتالباجور
172نــاجــح  172منى محمد عبدالغنى جعفر49496كفر الباجور أ بناتالباجور
273.5نــاجــح  273.5مھا مجدى محمد جعفر49497كفر الباجور أ بناتالباجور
251.5نــاجــح  251.5ندا عبدالمنعم احمد عبدالحميد49498كفر الباجور أ بناتالباجور
269.5نــاجــح  269.5ندى عبدالسميع محمد السيسى49499كفر الباجور أ بناتالباجور
195.5نــاجــح  195.5نفين محمدابراھيم الشيخ على49500كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنورا محمد ابراھيم الشيخ على49501كفر الباجور أ بناتالباجور



258نــاجــح  258ھاجر عفيفى عبد' شحاته49502كفر الباجور أ بناتالباجور
171نــاجــح  171ھاله مصطفى محمد يوسف49503كفر الباجور أ بناتالباجور
259نــاجــح  259ھدير محمد صابر ع$م نصر49504كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  146ھند عاطف سعيد محمد49505كفر الباجور أ بناتالباجور
195.5نــاجــح  195.5وردة ص$ح عبدالس$م حواء49506كفر الباجور أ بناتالباجور
256نــاجــح  256 و�ء صفوت معوض سليمان49507كفر الباجور أ بناتالباجور
194.5نــاجــح  194.5ياسمين اشرف مرتضى عيد49508كفر الباجور أ بناتالباجور
242.5نــاجــح  242.5ابراھيم ابراھيم احمد س$مه نجم49509كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سامى سعيد عمارة49510كفر الباجور أ بناتالباجور
245نــاجــح  245احمد سمير عبد' نصر49511كفر الباجور أ بناتالباجور
241نــاجــح  241احمد عصام سالم نصر 49512كفر الباجور أ بناتالباجور
276.5نــاجــح  276.5احمد محمود ابراھيم مرعى49513كفر الباجور أ بناتالباجور
268.5نــاجــح  268.5احمد مغربى محروس صياد49514كفر الباجور أ بناتالباجور
201.5نــاجــح  201.5اس$م عادل عبدالحسن حماد49515كفر الباجور أ بناتالباجور
253.5نــاجــح  253.5امجد اسامه محمود الطويل49516كفر الباجور أ بناتالباجور
221نــاجــح  221المعتز باR ابراھيم احمد س$مه 49517كفر الباجور أ بناتالباجور
196.5نــاجــح  196.5ايھاب لطفى سعد الحبيبى49518كفر الباجور أ بناتالباجور
203نــاجــح  203باسم حمدى عبدالمعطى عمريه49519كفر الباجور أ بناتالباجور
208نــاجــح  208حماده محمد مرتضى عيد49520كفر الباجور أ بناتالباجور
164نــاجــح  164رامى ناجى سعدجعفر49521كفر الباجور أ بناتالباجور
237نــاجــح  237سعيد محمد سعيد الشيخ على49522كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  113سمير مجدى عبدالغنى السيسى49523كفر الباجور أ بناتالباجور
202.5نــاجــح  202.5عادل يحيى جمال نجم 49524كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  117عبدالتواب السيد عبدالتواب الجدى49525كفر الباجور أ بناتالباجور
240نــاجــح  240عبد الحميد مجدى عبدالحميد 49526كفر الباجور أ بناتالباجور
244.5نــاجــح  244.5عبدالرحمن ص$ح عبدالرحمن 49527كفر الباجور أ بناتالباجور
210نــاجــح  210عبد' عاطف عبدالس$م نصر49528كفر الباجور أ بناتالباجور
174نــاجــح  174عبد ' محمد عبد' الفار49529كفر الباجور أ بناتالباجور
211نــاجــح  211عبده صابر سمير عبده49530كفر الباجور أ بناتالباجور
259.5نــاجــح  259.5عمرو مجدى محمد داود49531كفر الباجور أ بناتالباجور
188نــاجــح  188فؤاد نبيل فؤاد عمار49532كفر الباجور أ بناتالباجور
213نــاجــح  213كرم مجدى صابر نصر49533كفر الباجور أ بناتالباجور
248نــاجــح  248كريم محمد عبدالحليم طه49534كفر الباجور أ بناتالباجور
256نــاجــح  256كمال محمد كامل الشيخ على49535كفر الباجور أ بناتالباجور
235نــاجــح  235محمد انور محمد قابيل 49536كفر الباجور أ بناتالباجور
188نــاجــح  188محمد سامى امين محمد49537كفر الباجور أ بناتالباجور
249.5نــاجــح  249.5محمد فتحى عفيفى حبسه49538كفر الباجور أ بناتالباجور
191.5نــاجــح  191.5محمد ناصر فريد دراز49539كفر الباجور أ بناتالباجور
221نــاجــح  221محمود مرتضى عفيفى جعفر49540كفر الباجور أ بناتالباجور
275نــاجــح  275مصطفى السيد شحاته قابيل49541كفر الباجور أ بناتالباجور
179نــاجــح  179مصطفى محمود حامد مدكور49542كفر الباجور أ بناتالباجور
215.5نــاجــح  215.5ھادى عبدالحميد محمد عبدالحميد49543كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5ھشام صبرى ابراھيم البحراوى49544كفر الباجور أ بناتالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھيثم عبدالسميع عبدالعزيز49545كفر الباجور أ بناتالباجور
216.5نــاجــح  216.5وليد احمد عبدالمنعم حواء49546كفر الباجور أ بناتالباجور
250نــاجــح  250يوسف طارق عبدالحكيم صالح49547كفر الباجور أ بناتالباجور
265نــاجــح  265اسراء فتحي محمد عوض49548الفتح بكفر الباجورالباجور
242.5نــاجــح  242.5اسراء عاطف أحمد برغش49549الفتح بكفر الباجورالباجور
211نــاجــح  211اسراء عبد ' عبد الرحمن الديب49550الفتح بكفر الباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباسراء عصام عبد ' عبد الرحمن49551الفتح بكفر الباجورالباجور
266.5نــاجــح  266.5اسراء ع$ء محروس نصر49552الفتح بكفر الباجورالباجور
274نــاجــح  274اسراء محمد شعبان علي49553الفتح بكفر الباجورالباجور
268.5نــاجــح  268.5اسراء ياسر أحمد عيد49554الفتح بكفر الباجورالباجور
253.5نــاجــح  253.5اسماء أحمد عبد المنعم عمارة49555الفتح بكفر الباجورالباجور
254نــاجــح  254اسماء إساق الدبركي سراج49556الفتح بكفر الباجورالباجور
270نــاجــح  270اسماء عاطف علي غز�ن49557الفتح بكفر الباجورالباجور



264.5نــاجــح  264.5الفت ع$ء عبد العزيز خضر49558الفتح بكفر الباجورالباجور
276نــاجــح  276أميرة مصطفي زكي شحتة 49559الفتح بكفر الباجورالباجور
273نــاجــح  273آيه محمد ص$ح عبد الجواد49560الفتح بكفر الباجورالباجور
234نــاجــح  234ايمان ايمن عبد العزيز شعبان49561الفتح بكفر الباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5حنان رشدي محمد محروس عمارة49562الفتح بكفر الباجورالباجور
277نــاجــح  277داليا جمال عبد العزيز عبسي49563الفتح بكفر الباجورالباجور
270نــاجــح  270دنيا عصام فؤاد البسيوني49564الفتح بكفر الباجورالباجور
267.5نــاجــح  267.5دنيا عماد محمد صابر البسيوني49565الفتح بكفر الباجورالباجور
247نــاجــح  247رقية اسامة سعيد دراز49566الفتح بكفر الباجورالباجور
270.5نــاجــح  270.5سارة ابراھيم ابو الحديد حواء49567الفتح بكفر الباجورالباجور
279نــاجــح  279سارة سعد شعبا علي49568الفتح بكفر الباجورالباجور
192.5نــاجــح  192.5سلمي ظريف عفيفي الفار49569الفتح بكفر الباجورالباجور
266نــاجــح  266سلمي عادل أحمد برغش49570الفتح بكفر الباجورالباجور
243.5نــاجــح  243.5سميرة شريف عبد الحميد عمارة49571الفتح بكفر الباجورالباجور
264نــاجــح  264سندس عزت محمود عمارة49572الفتح بكفر الباجورالباجور
276.5نــاجــح  276.5شيماء شريف سالم قنديل49573الفتح بكفر الباجورالباجور
202.5نــاجــح  202.5عطا السيد سعيد 49574الفتح بكفر الباجورالباجور
277نــاجــح  277ع$ عماد أحمد قنديل49575الفتح بكفر الباجورالباجور
241نــاجــح  241لبني مصطفي عبد الرحمن البسيوني49576الفتح بكفر الباجورالباجور
235.5نــاجــح  235.5مروه الحسيني علي شع$ن49577الفتح بكفر الباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5مريم عاطف احمد عيد49578الفتح بكفر الباجورالباجور
263.5نــاجــح  263.5منار عبد الرحمن فتحي جويلي49579الفتح بكفر الباجورالباجور
227نــاجــح  227ميادة عماد محمد بدوي 49580الفتح بكفر الباجورالباجور
239نــاجــح  239ندا ص$ح حسين س$م49581الفتح بكفر الباجورالباجور
201.5نــاجــح  201.5نوال مجدي مصطفي عبد المقصود49582الفتح بكفر الباجورالباجور
245نــاجــح  245نورا مصطفي عبد الحميد طبة49583الفتح بكفر الباجورالباجور
267.5نــاجــح  267.5ھاجر شفيق عبد الغفار زكورة49584الفتح بكفر الباجورالباجور
277نــاجــح  277ھاجر صبحي عبد الحميد صالح 49585الفتح بكفر الباجورالباجور
257.5نــاجــح  257.5ھناء اشرف سعيد دراز49586الفتح بكفر الباجورالباجور
261.5نــاجــح  261.5ھند ناصر عبد الھادي عبد الخالق49587الفتح بكفر الباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5ياسمين محمد محمد بيومي49588الفتح بكفر الباجورالباجور
243.5نــاجــح  243.5أحمد اسامة عبد الحكيم الفار49589الفتح بكفر الباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5أحمد صفوت اسماعيل عمار49590الفتح بكفر الباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأحمد محمد عبد الرحمن الديب49591الفتح بكفر الباجورالباجور
246نــاجــح  246أحمد ياسر فتحي عيد49592الفتح بكفر الباجورالباجور
232.5نــاجــح  232.5اس$م صبري عبد الخالق بيومي49593الفتح بكفر الباجورالباجور
173نــاجــح  173اس$م مدحت محمود ھوله49594الفتح بكفر الباجورالباجور
177.5نــاجــح  177.5اس$م مصطفي معوض الصعيدي49595الفتح بكفر الباجورالباجور
262نــاجــح  262حسام عادل عبد الرحمن البسيوني49596الفتح بكفر الباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5حمدي مصطفي حسن جعفر49597الفتح بكفر الباجورالباجور
273.5نــاجــح  273.5خالد محمود عبد الحميد خالد49598الفتح بكفر الباجورالباجور
260نــاجــح  260رجب مجدي عبد العاطي عبد '49599الفتح بكفر الباجورالباجور
243نــاجــح  243سعيد جمال سعيد الفار49600الفتح بكفر الباجورالباجور
168.5نــاجــح  168.5سعيد ماھر محمد 49601الفتح بكفر الباجورالباجور
172نــاجــح  172صبري حجازي محمد برغش49602الفتح بكفر الباجورالباجور
258نــاجــح  258ص$ح سعيد ص$ح عبد الجواد49603الفتح بكفر الباجورالباجور
264.5نــاجــح  264.5عاطف عماد عبد العزيز جعفر 49604الفتح بكفر الباجورالباجور
267نــاجــح  267عبد الخالق مجدي عبد الخالق عيد 49605الفتح بكفر الباجورالباجور
179.5نــاجــح  179.5عبد الرحمن جمال سعيد السيد49606الفتح بكفر الباجورالباجور
228نــاجــح  228عبد الرحمن سعيد محمد بدوي49607الفتح بكفر الباجورالباجور
231نــاجــح  231عبد الرحمن صبحي محمود عيد49608الفتح بكفر الباجورالباجور
244.5نــاجــح  244.5عبد الرحمن علي جابر س$م49609الفتح بكفر الباجورالباجور
232نــاجــح  232عبد الغفار عبد العزيز عبد الغفار 49610الفتح بكفر الباجورالباجور
267نــاجــح  267عبد ' حمدي عبد الغفار عبد النبي49611الفتح بكفر الباجورالباجور
251نــاجــح  251عبد ' علي حسن صقر49612الفتح بكفر الباجورالباجور
211.5نــاجــح  211.5عبد ' مصطفي عبد ' علي49613الفتح بكفر الباجورالباجور



166.5نــاجــح  166.5عبد ' عبد الحميد جاد ' برغش49614الفتح بكفر الباجورالباجور
261.5نــاجــح  261.5ع$ء عبد المحسن عبد الس$م ابو السعود49615الفتح بكفر الباجورالباجور
265.5نــاجــح  265.5علي رفيق علي مصطفي49616الفتح بكفر الباجورالباجور
276نــاجــح  276عمر احمد عجمي حسن 49617الفتح بكفر الباجورالباجور
269.5نــاجــح  269.5عمر اسماعيل عبد المجيد برغش49618الفتح بكفر الباجورالباجور
270نــاجــح  270عمر اشرف عبد السميع جويلي49619الفتح بكفر الباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفتح ' السيد البدوي فتح ' عبد الني49620الفتح بكفر الباجورالباجور
190نــاجــح  190كريم عبد ' محمد ابو العنين49621الفتح بكفر الباجورالباجور
223.5نــاجــح  223.5محمد ايمن ابراھيم زھو49622الفتح بكفر الباجورالباجور
238نــاجــح  238محمد رضا السيد عيد49623الفتح بكفر الباجورالباجور
253نــاجــح  253محمد سامي صابر نصر49624الفتح بكفر الباجورالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد شريف عبد الحكيم عبد الخليل49625الفتح بكفر الباجورالباجور
255نــاجــح  255محمد عصام سعيد الفار49626الفتح بكفر الباجورالباجور
206نــاجــح  206محمد فكري عمار بكري49627الفتح بكفر الباجورالباجور
250.5نــاجــح  250.5محمد مصطفي علي برغش49628الفتح بكفر الباجورالباجور
204نــاجــح  204محمد ياسر سعيد جويلي49629الفتح بكفر الباجورالباجور
262نــاجــح  262محمد ياسر سعيد صالح49630الفتح بكفر الباجورالباجور
دور ثانيدور ثاني  196.5محمود عادل شحاتة 49631الفتح بكفر الباجورالباجور
243.5نــاجــح  243.5محمود محمد امين عجمي49632الفتح بكفر الباجورالباجور
207نــاجــح  207محمود محمد طه يونس49633الفتح بكفر الباجورالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمود محمد عبد ' محمد 49634الفتح بكفر الباجورالباجور
191نــاجــح  191مصطفي ايمن صابر الشيخ علي49635الفتح بكفر الباجورالباجور
272.5نــاجــح  272.5مصطفي جمال عبد العزيز عيسي49636الفتح بكفر الباجورالباجور
213نــاجــح  213مصطفي سعيد عبد الس$م نصر49637الفتح بكفر الباجورالباجور
251نــاجــح  251يحي امام محمد الصياغ49638الفتح بكفر الباجورالباجور
227.5نــاجــح  227.5يوسف عبد الحافظ عبد الغني عبد الحافظ49639الفتح بكفر الباجورالباجور
239.5نــاجــح  239.5يوسف محمد عبد الرازق جعفر49640الفتح بكفر الباجورالباجور
277.5نــاجــح  277.5اسراء احمد عبد الفتاح محمد49641القرنيين أالباجور
274نــاجــح  274الشيماء محمد عفيفى بيومى49642القرنيين أالباجور
234.5نــاجــح  234.5ايمان محمد صالح يوسف49643القرنيين أالباجور
259.5نــاجــح  259.5ايناس عبد ' محم محمد49644القرنيين أالباجور
225.5نــاجــح  225.5بسنت يسرى عبد الخالق محمد49645القرنيين أالباجور
219.5نــاجــح  219.5خلود احمد عبد الغنى السيد49646القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  100زينب على ' خليفة عوض49647القرنيين أالباجور
245نــاجــح  245شروق ممدوح جبر محمد49648القرنيين أالباجور
189نــاجــح  189صباح شعبان عبد ' جاب '49649القرنيين أالباجور
276نــاجــح  276فاطمة احمد محمد عبد العزيز49650القرنيين أالباجور
251نــاجــح  251نعمة توفيق جبر محمد49651القرنيين أالباجور
258.5نــاجــح  258.5نورا ياسر احمد عطية49652القرنيين أالباجور
245.5نــاجــح  245.5ابراھيم مجدى عمر عبد العزيز49653القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  169احمد اسامة حسن على49654القرنيين أالباجور
220نــاجــح  220احمد سيد حسنى امام49655القرنيين أالباجور
178نــاجــح  178اس$م خالد عبد العظيم محمد49656القرنيين أالباجور
221.5نــاجــح  221.5اسماعيل عادل اسماعيل محمد49657القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحسين محمد ابراھيم حجازى49658القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170شھاب محمد السيد محمد49659القرنيين أالباجور
275نــاجــح  275عبد الرحمن منجى محمد حسن سليمان49660القرنيين أالباجور
164.5نــاجــح  164.5ع$ء عبد الرازق ابراھيم عبد الرازق49661القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  172.5عمرو محمد عبد الفتاح حافظ49662القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  199.5محمد خالد محمد منصور49663القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سعيد عبد الفتاح العربى49664القرنيين أالباجور
229نــاجــح  229محمد طلعت شوقى محمد عبد الحافظ49665القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  92.5محمود خالد ج$ل محمود49666القرنيين أالباجور
187نــاجــح  187مصطفى فارس محمد حسن49667القرنيين أالباجور
221نــاجــح  221معتز محمد عبد ' قنديل49668القرنيين أالباجور
178نــاجــح  178آ�ء عبد الخالق محمد يوسف 49669كفر القرنيين أالباجور



245.5نــاجــح  245.5اميرة ثابت عبد الخالق يوسف 49670كفر القرنيين أالباجور
263نــاجــح  263أمنية يسري محمد عثمان 49671كفر القرنيين أالباجور
271نــاجــح  271ايمان صبحي عبد المعبود محمد49672كفر القرنيين أالباجور
215.5نــاجــح  215.5حنان كامل عبد الخالق عبد القادر 49673كفر القرنيين أالباجور
253.5نــاجــح  253.5دينا عبد الس$م لطفي مرزوق 49674كفر القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  143سحر ناجى رشدي محمد49675كفر القرنيين أالباجور
266نــاجــح  266سلمي الحسيني عبد العزيز حسيني 49676كفر القرنيين أالباجور
229.5نــاجــح  229.5ضحي ريعو رمضان علي 49677كفر القرنيين أالباجور
200.5نــاجــح  200.5عزيزة حسني صادق محمد 49678كفر القرنيين أالباجور
255.5نــاجــح  255.5مھا عبده أحمد محمد49679كفر القرنيين أالباجور
254.5نــاجــح  254.5مي جمال عبد الغني محمد49680كفر القرنيين أالباجور
253.5نــاجــح  253.5مي عبده احمد محمد 49681كفر القرنيين أالباجور
239.5نــاجــح  239.5ندا عبدالناصر حسن علي 49682كفر القرنيين أالباجور
229نــاجــح  229نورا جمال سيد غنيمي 49683كفر القرنيين أالباجور
243.5نــاجــح  243.5نورھان عبد الس$م توفيق عبد الحليم 49684كفر القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5ابراھيم محمد عبده محمد49685كفر القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  168.5احمد صابر احمد الدمھوجي 49686كفر القرنيين أالباجور
262نــاجــح  262احمد عبد الس$م عبد المعبود محمد49687كفر القرنيين أالباجور
270نــاجــح  270احمد قدري ابراھيم السيد 49688كفر القرنيين أالباجور
235نــاجــح  235اس$م جمال عبد الس$م اليماني 49689كفر القرنيين أالباجور
199نــاجــح  199ايمن اشرف سعد علي 49690كفر القرنيين أالباجور
208نــاجــح  208جمال احمد جمال احمد49691كفر القرنيين أالباجور
239.5نــاجــح  239.5سعيد احمد سعيد احمد49692كفر القرنيين أالباجور
199نــاجــح  199شوقي سعيد شوقي مھر49693كفر القرنيين أالباجور
249.5نــاجــح  249.5عبد الخالق علي عبد الخالق علي 49694كفر القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  173ع$ء عبد الخالق لطفي مرزوق 49695كفر القرنيين أالباجور
269نــاجــح  269عمرو سمير محمد عثمان 49696كفر القرنيين أالباجور
244نــاجــح  244كريم سعيد علي عامر 49697كفر القرنيين أالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد السيد عبده محمد 49698كفر القرنيين أالباجور
257نــاجــح  257محمد باسم محمد محمد 49699كفر القرنيين أالباجور
268.5نــاجــح  268.5محمد سامي سعيد راغب 49700كفر القرنيين أالباجور
دور ثانيدور ثاني  141.5محمد سعيد احمد عبد الحليم 49701كفر القرنيين أالباجور
225نــاجــح  225محمود احمد عبد المنعم محمد 49702كفر القرنيين أالباجور
244.5نــاجــح  244.5وليد ياسر كمال محمد 49703كفر القرنيين أالباجور
276نــاجــح  276ابتھال ھشام محمد طنطاوى49704العطف أالباجور
184نــاجــح  184آية أحمد عبدالحليم على49705العطف أالباجور
256.5نــاجــح  256.5آ�ء أيمن الحسينى خليل49706العطف أالباجور
209.5نــاجــح  209.5آية محمد جمعه محمد على49707العطف أالباجور
269.5نــاجــح  269.5آية عادل محمد مصطفى49708العطف أالباجور
269نــاجــح  269إيمان عبدالرؤف على إبراھيم49709العطف أالباجور
236.5نــاجــح  236.5إيناس محمد متولى بيومى49710العطف أالباجور
248نــاجــح  248جھاد عبدالحليم رجب عبدالحليم49711العطف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  190.5حنان طلعت سليمان الم$49712العطف أالباجور
244نــاجــح  244دينا عبد ' يوسف محمد49713العطف أالباجور
201.5نــاجــح  201.5رحاب عبد الس$م أحمد عبد الھادي 49714العطف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  190.5سماح جمال طلعت سليمان 49715العطف أالباجور
204.5نــاجــح  204.5سمية محمد خليل عبدالرحمن49716العطف أالباجور
258نــاجــح  258شروق أحمد محمد أحمد49717العطف أالباجور
264نــاجــح  264شروق ثروت جمعة محمد49718العطف أالباجور
207نــاجــح  207شيماء أشرف عبدالس$م اليمانى49719العطف أالباجور
260.5نــاجــح  260.5شيماء عبد الكريم محمد عبد الكريم49720العطف أالباجور
264.5نــاجــح  264.5شيماء يوسف محمد يوسف49721العطف أالباجور
229نــاجــح  229مروة رمضان فرماوى أبوزيد49722العطف أالباجور
200نــاجــح  200مريم مصطفي عيد علي49723العطف أالباجور
235.5نــاجــح  235.5نيفين كامل عبدالصمد محمد49724العطف أالباجور
196.5نــاجــح  196.5أحمد الشحات محمد عبدالعاطي49725العطف أالباجور



192نــاجــح  192أحمد سعيد عبد الجيد طلبه49726العطف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5باسم أيمن عبدالحكيم مجد49727العطف أالباجور
181.5نــاجــح  181.5عبدالمنعم شاكر عبدالسميع عامر49728العطف أالباجور
268.5نــاجــح  268.5ع$ء عبدالخالق محمد مصطفى49729العطف أالباجور
211.5نــاجــح  211.5عمرو فاروق حماد عبدالحميد49730العطف أالباجور
218نــاجــح  218ماجد عبد' محمد أبوالمعاطى49731العطف أالباجور
192.5نــاجــح  192.5محمد أمين عبد' على49732العطف أالباجور
203نــاجــح  203محمد حامد محمد أبوالمعاطى49733العطف أالباجور
270نــاجــح  270محمد رفعت عبدالصمد أبوالغيط49734العطف أالباجور
222نــاجــح  222محمد سمير على على عفيفي49735العطف أالباجور
256نــاجــح  256محمد صابر عبدالموجود عبدالعاطى49736العطف أالباجور
266نــاجــح  266محمد عادل محمد مصطفى49737العطف أالباجور
243نــاجــح  243محمد عبدالرحمن السيد عبدربه49738العطف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد' عيسي العابد49739العطف أالباجور
273نــاجــح  273محمد عثمان فؤاد محمد49740العطف أالباجور
225نــاجــح  225محمد عماد سعيد أحمد49741العطف أالباجور
185.5نــاجــح  185.5محمد محمود عبدالموجود قطب49742العطف أالباجور
257.5نــاجــح  257.5محمود ع$ء الدين محمود حسين49743العطف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  114مصطفي سمير عبدالحفيظ عبدالھادي49744العطف أالباجور
255.5نــاجــح  255.5إسراء حمدى رمضان رضوان49745اسريجة أالباجور
249نــاجــح  249إيمان أحمد السيد غنيم49746اسريجة أالباجور
262.5نــاجــح  262.5إيمان السيد إبراھيم محمد49747اسريجة أالباجور
253.5نــاجــح  253.5إيمان مصطفى عبد ' يوسف49748اسريجة أالباجور
246.5نــاجــح  246.5آ�ء عبد الناصر عبد الرازق حامد49749اسريجة أالباجور
266.5نــاجــح  266.5آية عبد الغنى أحمد حسانين49750اسريجة أالباجور
235.5نــاجــح  235.5آية عصام عبد الدايم محمد49751اسريجة أالباجور
244نــاجــح  244خلود رضا عبد ' إسماعيل49752اسريجة أالباجور
244نــاجــح  244رشا السيد عبد الغنى السيد49753اسريجة أالباجور
186.5نــاجــح  186.5ريھام إسماعيل عبد الغنى إسماعيل 49754اسريجة أالباجور
228نــاجــح  228سارة حمدى سالم محمد 49755اسريجة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  187.5سمر سمير حسانين رضوان49756اسريجة أالباجور
258.5نــاجــح  258.5سناء مجدى عبد الحميد فرج 49757اسريجة أالباجور
265نــاجــح  265ع$ كامل محمد محمد 49758اسريجة أالباجور
246نــاجــح  246فاطمة عصام عبد الدايم محمد49759اسريجة أالباجور
252نــاجــح  252فداء أحمد حسن أحمد 49760اسريجة أالباجور
242.5نــاجــح  242.5لبنى جاد مغاورى جاد 49761اسريجة أالباجور
183نــاجــح  183منى رفعت محمد أحمد49762اسريجة أالباجور
239نــاجــح  239مى إسماعيل عبد العزيز سعد49763اسريجة أالباجور
231نــاجــح  231ندا السيد محمد إبراھيم 49764اسريجة أالباجور
259.5نــاجــح  259.5ندا رضا محمد محمد49765اسريجة أالباجور
189.5نــاجــح  189.5نسمة حمدى غريب غنيم49766اسريجة أالباجور
252نــاجــح  252نسمة ھانى ياسين أحمد49767اسريجة أالباجور
250نــاجــح  250نھاد خالد فھيم فريد49768اسريجة أالباجور
240.5نــاجــح  240.5ياسمين رمضان إبراھيم بيومى49769اسريجة أالباجور
219.5نــاجــح  219.5إبراھيم أشرف إبراھيم سليم49770اسريجة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  166أحمد حسانين حسانين عطوة49771اسريجة أالباجور
248نــاجــح  248أحمد سمير حلمى محمد49772اسريجة أالباجور
215نــاجــح  215أحمد عبد المنعم عبد الخالق السيد 49773اسريجة أالباجور
259نــاجــح  259أحمد يسرى عبد الغنى إسماعيل49774اسريجة أالباجور
246.5نــاجــح  246.5إس$م مجدى فرحات جاد49775اسريجة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  167حسام ھمام أحمد إسماعيل49776اسريجة أالباجور
279نــاجــح  279شھاب ھانى أبو الع$ محمد 49777اسريجة أالباجور
198نــاجــح  198طه زينھم عبد الستار حسن 49778اسريجة أالباجور
269.5نــاجــح  269.5عبد المحسن عرفة عبد المحسن يونس49779اسريجة أالباجور
235.5نــاجــح  235.5فرحات رجب فرحات جاد49780اسريجة أالباجور
263نــاجــح  263محمد أحمد حفظى سليم 49781اسريجة أالباجور



242نــاجــح  242محمد أشرف مغاورى جاد49782اسريجة أالباجور
240.5نــاجــح  240.5محمد أمين محمد رياض49783اسريجة أالباجور
209نــاجــح  209محمد رسمى السيد عبد الرازق 49784اسريجة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161محمد رضا السيد محمد49785اسريجة أالباجور
233نــاجــح  233محمد عصام عبد السميع عفيفى49786اسريجة أالباجور
267.5نــاجــح  267.5محمد وجدى صالح عفيفى49787اسريجة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  141.5مختار ثروت مختار عزام49788اسريجة أالباجور
256.5نــاجــح  256.5مصطفى فؤاد يوسف محمد49789اسريجة أالباجور
247نــاجــح  247إسراء مجدى عبد الرحمن على49790الجزيرة الشرقية أالباجور
203.5نــاجــح  203.5أسماء يحيى عبد ' عبد المقصود49791الجزيرة الشرقية أالباجور
211نــاجــح  211آمال اسماعيل محمد إبراھيم49792الجزيرة الشرقية أالباجور
248.5نــاجــح  248.5أمانى مجدى حلمى أحمد49793الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأمل شمس الدين عبد العزيز محروس49794الجزيرة الشرقية أالباجور
259نــاجــح  259أمنية ربيع على السيد نصار49795الجزيرة الشرقية أالباجور
227.5نــاجــح  227.5تيسير محمد عبد الغنى محمد فرج49796الجزيرة الشرقية أالباجور
243نــاجــح  243جھاد محمد عبد ' محمد 49797الجزيرة الشرقية أالباجور
261.5نــاجــح  261.5دينا ھشام فريد عبد الفتاح49798الجزيرة الشرقية أالباجور
261نــاجــح  261ريمان عيد محمود أحمد49799الجزيرة الشرقية أالباجور
260.5نــاجــح  260.5سارة سعيد فھيم أحمد49800الجزيرة الشرقية أالباجور
227نــاجــح  227سھام أيمن السيد محمود49801الجزيرة الشرقية أالباجور
256نــاجــح  256نورھان عبد العاطى حسانين حامد49802الجزيرة الشرقية أالباجور
230نــاجــح  230نھلة سمير اسماعيل أحمد49803الجزيرة الشرقية أالباجور
243نــاجــح  243ھاجر خالد عيد على إبراھيم49804الجزيرة الشرقية أالباجور
216نــاجــح  216ھاجر على على فرج عمار49805الجزيرة الشرقية أالباجور
250نــاجــح  250ھدير أحمد السيد بيومي 49806الجزيرة الشرقية أالباجور
250.5نــاجــح  250.5وسام محمد رمضان محمد49807الجزيرة الشرقية أالباجور
259.5نــاجــح  259.5و�ء جمال الدين عفيفي محمد49808الجزيرة الشرقية أالباجور
225.5نــاجــح  225.5ابراھيم مختار عبد البديع ابراھيم49809الجزيرة الشرقية أالباجور
228نــاجــح  228أحمد رمضان ابراھيم السيد49810الجزيرة الشرقية أالباجور
227.5نــاجــح  227.5أحمد س$مة مرسي فرج49811الجزيرة الشرقية أالباجور
213.5نــاجــح  213.5أحمد سمير ابراھيم السيد49812الجزيرة الشرقية أالباجور
266.5نــاجــح  266.5أحمد طه معوض محمد49813الجزيرة الشرقية أالباجور
267.5نــاجــح  267.5أحمد محمد عبد الفتاح محمد49814الجزيرة الشرقية أالباجور
248.5نــاجــح  248.5أحمد ھشام مصطفي يوسف49815الجزيرة الشرقية أالباجور
209.5نــاجــح  209.5أسامة شعبان السيد عابد49816الجزيرة الشرقية أالباجور
256.5نــاجــح  256.5أس$م جمال الدين عفيفي فرحات49817الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  105.5حسام وفري أنور محمد49818الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  179حلمي حسن عمار حسن 49819الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  175خالد ممدوح زكي ابراھيم49820الجزيرة الشرقية أالباجور
231.5نــاجــح  231.5رشاد أحمد رشاد محمد49821الجزيرة الشرقية أالباجور
196.5نــاجــح  196.5رمضان محمد عيد رضوان49822الجزيرة الشرقية أالباجور
187.5نــاجــح  187.5سعيد سامي سعيد السيد49823الجزيرة الشرقية أالباجور
169نــاجــح  169سعيد شعبان سعيد السيد49824الجزيرة الشرقية أالباجور
252نــاجــح  252طارق زيدان رجب عبد العال49825الجزيرة الشرقية أالباجور
255.5نــاجــح  255.5طه محمود منير  محمود49826الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  136علي السيد علي فرج49827الجزيرة الشرقية أالباجور
252نــاجــح  252عمر عبد العزيز عبد السميع حسن49828الجزيرة الشرقية أالباجور
274.5نــاجــح  274.5فتحي محمد شوقي شريف 49829الجزيرة الشرقية أالباجور
253.5نــاجــح  253.5محمد أحمد عبد ' أحمد49830الجزيرة الشرقية أالباجور
275نــاجــح  275محمد أيمن منير محمود49831الجزيرة الشرقية أالباجور
233نــاجــح  233محمد شديد عبد الغني رضوان49832الجزيرة الشرقية أالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد عبد الخالق محمد نعيم 49833الجزيرة الشرقية أالباجور
196نــاجــح  196محمد مصطفي حسني مصطفي49834الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد صبحي شوقي محمود49835الجزيرة الشرقية أالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5محمد يحي محي الدين49836الجزيرة الشرقية أالباجور
219.5نــاجــح  219.5محمود جميل محمود محمد49837الجزيرة الشرقية أالباجور



259.5نــاجــح  259.5مصطفي حفظي عبد ابراھيم49838الجزيرة الشرقية أالباجور
187.5نــاجــح  187.5ھشام سند حامد عبد الحميد علي49839الجزيرة الشرقية أالباجور
242نــاجــح  242آية أمين عبداللطيف يونس49840أبو سنيطة الباجور
258نــاجــح  258أية جمال عبدالحليم حماد49841أبو سنيطة الباجور
233نــاجــح  233أية عفيفى عبد الفتاح دياب49842أبو سنيطة الباجور
239نــاجــح  239أبة نشأت عبدالحميد صالح49843أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  145آية كمال عبدالرحيم الحبشى49844أبو سنيطة الباجور
223.5نــاجــح  223.5اسراء عادل ابراھيم عادلي49845أبو سنيطة الباجور
162نــاجــح  162أسماء شحاته عبدالحليم شحاته49846أبو سنيطة الباجور
243نــاجــح  243الھام رأفت السيد سعفان49847أبو سنيطة الباجور
160.5نــاجــح  160.5أمانى ناصر منصور الباجورى49848أبو سنيطة الباجور
224نــاجــح  224أميرة محمد عبد' سليمان49849أبو سنيطة الباجور
154.5نــاجــح  154.5إيمان سعد عفيفى عبدالبارى49850أبو سنيطة الباجور
173.5نــاجــح  173.5إيمان ناصر منصور الباجورى49851أبو سنيطة الباجور
257نــاجــح  257بسمة محمد عبدالفتاح الباجورى49852أبو سنيطة الباجور
264نــاجــح  264تغريد عبدالموجود عبدالمقصثود سليمان49853أبو سنيطة الباجور
239نــاجــح  239جميلة جمال احمدفكرى برين49854أبو سنيطة الباجور
273.5نــاجــح  273.5دعاء ص$ح عبدالحكيم الدسوقى49855أبو سنيطة الباجور
209نــاجــح  209دنيا انور عبد الحليم سغفان49856أبو سنيطة الباجور
267نــاجــح  267دينا أمين عبدالعزيز السمرجى49857أبو سنيطة الباجور
276.5نــاجــح  276.5رانيا محمد عبدالدايم خليل49858أبو سنيطة الباجور
196.5نــاجــح  196.5سكر عبدالحميد عبدالعاطى المنحول49859أبو سنيطة الباجور
187نــاجــح  187سماح صابر مسعد المنحول49860أبو سنيطة الباجور
269.5نــاجــح  269.5شيماء مجدى سليمان الباجورى49861أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  162فاتن عبدربة على فرج49862أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5فاطمة عادل فرحات الباجورى49863أبو سنيطة الباجور
243.5نــاجــح  243.5فاطمة محمد عبدالدايم برين49864أبو سنيطة الباجور
252نــاجــح  252مروة إبراھيم سيدأحمد ا<سود49865أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  140مروة محمد عبدالحليم برين49866أبو سنيطة الباجور
261.5نــاجــح  261.5مروه محمد عبدالنعيم الطرش49867أبو سنيطة الباجور
270نــاجــح  270مى جمال السيد منصور49868أبو سنيطة الباجور
260نــاجــح  260مى عبد الحليم طة عبد الحليم49869أبو سنيطة الباجور
233.5نــاجــح  233.5ندا حلمى محمد الدسوقى49870أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5ندا حمدى عبدالحليم بدوى49871أبو سنيطة الباجور
210.5نــاجــح  210.5ندا رضا شحاتة يونس49872أبو سنيطة الباجور
168نــاجــح  168ندا عيد إمام أبوالمجد عيد49873أبو سنيطة الباجور
166.5نــاجــح  166.5ندا مصطفى عبدالس$م مولد49874أبو سنيطة الباجور
177.5نــاجــح  177.5نرمين مصطفى عبدالس$م مولد49875أبو سنيطة الباجور
217.5نــاجــح  217.5نورھان رمضان عبدالرحمن يونس49876أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  148ھاجر محمد عبد العاطى عباس49877أبو سنيطة الباجور
264نــاجــح  264ھايدى عبدالعاطى عبدالحكيم الدسوقى49878أبو سنيطة الباجور
257نــاجــح  257ھبه السيد محمد عبدالنعيم49879أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  109.5وفاء صابر احمد كامل ابوالروس49880أبو سنيطة الباجور
262.5نــاجــح  262.5إبراھيم محمد إبراھيم ناصف49881أبو سنيطة الباجور
256نــاجــح  256احمد إبراھيم صبحى سعفان49882أبو سنيطة الباجور
226.5نــاجــح  226.5احمد أبوالمجد امام عيد49883أبو سنيطة الباجور
206نــاجــح  206احمد جمال عطية سليم49884أبو سنيطة الباجور
216نــاجــح  216احمد حمدى محمد عباس49885أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  102.5احمد رضا محمد الدسوقى49886أبو سنيطة الباجور
172نــاجــح  172احمد سامى أبو الحسن الباجورى49887أبو سنيطة الباجور
262نــاجــح  262احمد سعيد عطية حماد49888أبو سنيطة الباجور
205.5نــاجــح  205.5احمد ص$ح محمد صالح49889أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  113احمد عادل أحمد زغلول49890أبو سنيطة الباجور
272.5نــاجــح  272.5احمد عادل طه الباجورى49891أبو سنيطة الباجور
183نــاجــح  183احمد عبدالمغنى محمود يونس49892أبو سنيطة الباجور
164.5نــاجــح  164.5احمد عبدالمنعم عبدالغنى برين49893أبو سنيطة الباجور



212نــاجــح  212احمد محمد توفيق زغلول49894أبو سنيطة الباجور
249نــاجــح  249احمد محمد عبدالرحمن روميل49895أبو سنيطة الباجور
269نــاجــح  269احمد محمد محمد عليوة49896أبو سنيطة الباجور
178.5نــاجــح  178.5إس$م مولد خلف سليم49897أبو سنيطة الباجور
183نــاجــح  183ايھاب رضا سيدأحمد الباجورى49898أبو سنيطة الباجور
243.5نــاجــح  243.5حازم مصطف احمد كمال الدين عطا'49899أبو سنيطة الباجور
249نــاجــح  249حازم يسرى عبد' ھيكل49900أبو سنيطة الباجور
181.5نــاجــح  181.5رجب محمد بدوى الباجورى49901أبو سنيطة الباجور
257نــاجــح  257سيد أشرف السيد الدسوقى49902أبو سنيطة الباجور
262.5نــاجــح  262.5طارق رأفت عبدالس$م المنحول49903أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  161طه أحمد طه الفقى49904أبو سنيطة الباجور
244.5نــاجــح  244.5عبدالرحمن محمد عبدالمؤمن شحاتة49905أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  137عبدالصمد ثابت عبدالحكيم صالح49906أبو سنيطة الباجور
266.5نــاجــح  266.5عبدالعزيز سعد عبدالعزيز ليله49907أبو سنيطة الباجور
268نــاجــح  268عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز برين49908أبو سنيطة الباجور
180نــاجــح  180عبدالقوى أحمد عبدالقوى دياب49909أبو سنيطة الباجور
265نــاجــح  265عثمان عادل عثمان المنحول49910أبو سنيطة الباجور
213نــاجــح  213عفيفى أحمد عفيفى سليمان49911أبو سنيطة الباجور
175.5نــاجــح  175.5عفيفى محمد عفيفى بدوى49912أبو سنيطة الباجور
173.5نــاجــح  173.5على سعيد على الدسوقى49913أبو سنيطة الباجور
233.5نــاجــح  233.5على منصور على لبلة49914أبو سنيطة الباجور
206.5نــاجــح  206.5فھيم صبرى فھيم سليمان49915أبو سنيطة الباجور
266.5نــاجــح  266.5كريم أيمن عبدالعزيز صالح49916أبو سنيطة الباجور
214نــاجــح  214كريم حامد فرج الشھابى49917أبو سنيطة الباجور
255نــاجــح  255كريم صبرى عبدالقوى شحاته49918أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  137.5كمال محمد محمدكمال برين49919أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  160محمد أشرف حلمى سليمان49920أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد اشرف فوزى عبدالصمد49921أبو سنيطة الباجور
196.5نــاجــح  196.5محمد أنور محمد أبوالروس49922أبو سنيطة الباجور
187نــاجــح  187محمد أيمن عبده المح$وى49923أبو سنيطة الباجور
244.5نــاجــح  244.5محمد جمال عبدالباسط سعفان49924أبو سنيطة الباجور
237.5نــاجــح  237.5محمد خالد عطية سليم49925أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  152محمد شادى محمد المھدى49926أبو سنيطة الباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد عبدالحميد محمد دياب49927أبو سنيطة الباجور
259نــاجــح  259محمد عبدالرحمن عبد' حمدان49928أبو سنيطة الباجور
192.5نــاجــح  192.5مصطفى سليم مولد سليم49929أبو سنيطة الباجور
189.5نــاجــح  189.5مصطفى طارق عبدالحفيظ يونس49930أبو سنيطة الباجور
195.5نــاجــح  195.5مصطفى محمد جوھرى حجازى49931أبو سنيطة الباجور
242.5نــاجــح  242.5مصطفى محمود عبدالغنى خالد49932أبو سنيطة الباجور
204.5نــاجــح  204.5مصطفى محمود فرج حسن49933أبو سنيطة الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمعتز محمد احمد كمال الدين عطا '49934أبو سنيطة الباجور
263.5نــاجــح  263.5ابتسام محمود عبد السميع السيد شھبة49935عزبة حجازيالباجور
274نــاجــح  274إسراء باسم عبد الحميد محمود حجازي49936عزبة حجازيالباجور
258نــاجــح  258إسراء عباس حسانين إبراھيم49937عزبة حجازيالباجور
221.5نــاجــح  221.5إسراء عصمت حامد محمد49938عزبة حجازيالباجور
247.5نــاجــح  247.5أسماء عادل عبد العظيم محمد مطر49939عزبة حجازيالباجور
225نــاجــح  225أسماء عزت عبد العزيز فرج عطوة49940عزبة حجازيالباجور
243.5نــاجــح  243.5أمنية نجيب محفوظ محمد49941عزبة حجازيالباجور
249نــاجــح  249آية عماد محمد صابر أحمد عوض49942عزبة حجازيالباجور
192.5نــاجــح  192.5حبيبة محمد عبد العليم يحيي أبو صبيحة49943عزبة حجازيالباجور
251.5نــاجــح  251.5حنان صبحي شوقي عبد الوھاب49944عزبة حجازيالباجور
251نــاجــح  251سلمي إبراھيم عبد المجيد عبد الحميد بدوي49945عزبة حجازيالباجور
249نــاجــح  249شروق عابد أحمد عبد الغفار49946عزبة حجازيالباجور
249نــاجــح  249شيماء محمد عبد السميع محمد سعد49947عزبة حجازيالباجور
261نــاجــح  261عزة محمد محمود مغيث49948عزبة حجازيالباجور
233نــاجــح  233محاسن جابر محمد بدوي49949عزبة حجازيالباجور



266.5نــاجــح  266.5منة عبد العزيز زكي علي الجعار49950عزبة حجازيالباجور
263.5نــاجــح  263.5مني سامي محمد محمود زايد49951عزبة حجازيالباجور
262نــاجــح  262ندي نبوي محمد مدبولي حسن49952عزبة حجازيالباجور
231نــاجــح  231ھاجر محمد عبد الستار رجب49953عزبة حجازيالباجور
238نــاجــح  238ھند محمد عبد الستار رجب49954عزبة حجازيالباجور
256نــاجــح  256ھيام حمدي السيد حسن49955عزبة حجازيالباجور
255نــاجــح  255وسام عاطف مختار مغيث49956عزبة حجازيالباجور
254نــاجــح  254ياسمين شعبان عبد الحميد حماده49957عزبة حجازيالباجور
262.5نــاجــح  262.5أحمد أيمن س$م حسن49958عزبة حجازيالباجور
253نــاجــح  253أحمد رمضان حسيني عبد العزيز شاھين49959عزبة حجازيالباجور
267.5نــاجــح  267.5أحمد محمد سيد أحمد عبد الغني إبراھيم49960عزبة حجازيالباجور
193نــاجــح  193أحمد محمد عبد المحسن إبراھيم49961عزبة حجازيالباجور
264.5نــاجــح  264.5أحمد ھمام عبد العزيز شاھين49962عزبة حجازيالباجور
205.5نــاجــح  205.5إس$م  سعيد مختار محمد متولي49963عزبة حجازيالباجور
187نــاجــح  187أشرف وجيد محمد مجاھد49964عزبة حجازيالباجور
233نــاجــح  233باسم ياسر س$م حسن سوار49965عزبة حجازيالباجور
170نــاجــح  170سعيد إبراھيم عبد السميع الجعار49966عزبة حجازيالباجور
219.5نــاجــح  219.5عبد الرازق حسن عبد الرازق حجازي49967عزبة حجازيالباجور
193نــاجــح  193محمد أسامة طلعت معوض49968عزبة حجازيالباجور
226.5نــاجــح  226.5محمد أشرف مسعد محمد49969عزبة حجازيالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد خضر خضر محمد رضوان49970عزبة حجازيالباجور
226نــاجــح  226محمد رافع سعد الفقي49971عزبة حجازيالباجور
213.5نــاجــح  213.5محمد صفوت محمود شاھين49972عزبة حجازيالباجور
223.5نــاجــح  223.5محمد ص$ح عبد المجيد سليمان القرموط49973عزبة حجازيالباجور
190نــاجــح  190محمد عرفة فتحي عبيد49974عزبة حجازيالباجور
239نــاجــح  239محمد محمد كمال عباس عبد الرحمن49975عزبة حجازيالباجور
دور ثانيدور ثاني  154محمود محمد ربيع عبد الحميد محمد49976عزبة حجازيالباجور
238نــاجــح  238مصطفي محمد حامد الجرواني49977عزبة حجازيالباجور
232.5نــاجــح  232.5أسماء أحمد عبدالوھاب عبدالفتاح49978منشأة سيف أالباجور
203.5نــاجــح  203.5أسماء جمال محمد عبدالحليم49979منشأة سيف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  184اسراء عصام عبدالغنى محمد49980منشأة سيف أالباجور
266.5نــاجــح  266.5أمانى عبدالسميع عبدالفتاح عبدالحميد49981منشأة سيف أالباجور
269نــاجــح  269اميرة أحمد عبد' عطا الكريم49982منشأة سيف أالباجور
248.5نــاجــح  248.5تقى جمال عبدالس$م عبدالرازق49983منشأة سيف أالباجور
249.5نــاجــح  249.5شيماء أدھم محمد السيد49984منشأة سيف أالباجور
264نــاجــح  264مريم سعيد أحمد نصر سليم49985منشأة سيف أالباجور
269.5نــاجــح  269.5منار أحمد محمد محمد حسن49986منشأة سيف أالباجور
247.5نــاجــح  247.5ندا أحمد يوسف سعدة49987منشأة سيف أالباجور
210.5نــاجــح  210.5ندا ابراھيم محمد عبدالحى49988منشأة سيف أالباجور
268نــاجــح  268نھال طارق سعيد عبدالشافى49989منشأة سيف أالباجور
199.5نــاجــح  199.5أحمد سيد حلمى عطية أحمد49990منشأة سيف أالباجور
186.5نــاجــح  186.5أحمد عبدالخالق عبدالمجيد سعدة49991منشأة سيف أالباجور
228.5نــاجــح  228.5أحمد عبدالمؤمن عبدالرحمن أحمد49992منشأة سيف أالباجور
229نــاجــح  229سمير رمضان عبدالمحسن محمد49993منشأة سيف أالباجور
267نــاجــح  267كيرلس أمير مطر متياس49994منشأة سيف أالباجور
215نــاجــح  215كريم أيمن س$مة كساب49995منشأة سيف أالباجور
239.5نــاجــح  239.5محمد جمال ابراھيم عطا الكريم49996منشأة سيف أالباجور
212نــاجــح  212محمد رفعت رشدى أحمد ھيكل49997منشأة سيف أالباجور
233نــاجــح  233محمد رمضان فتحى شاذلى49998منشأة سيف أالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد عادل صبحى عبدالرازق49999منشأة سيف أالباجور
دور ثانيدور ثاني  186محمد عبد' عبدالعال مصلحى50000منشأة سيف أالباجور
266.5نــاجــح  266.5محمد عبدالمحسن عبدالستارعبدالمحسن50001منشأة سيف أالباجور
251.5نــاجــح  251.5محمد مختار السيد مصطفى50002منشأة سيف أالباجور
266نــاجــح  266محمود سامى رمضان عبدالحليم50003منشأة سيف أالباجور
205.5نــاجــح  205.5محمود سعيد عبدالرحمن سليمان50004منشأة سيف أالباجور
204نــاجــح  204محمود محمد محمود السيد50005منشأة سيف أالباجور



258نــاجــح  258مصطفى محمد جميل سعدة50006منشأة سيف أالباجور
244نــاجــح  244مصطفى مسعد عبدالغفار على50007منشأة سيف أالباجور
232نــاجــح  232يوسف أحمد عبدالعاطى عبدالتواب50008منشأة سيف أالباجور
261نــاجــح  261أمنية طاھر محمد عبد القادر50009كفر الدوار أالباجور
262نــاجــح  262دينا السيد شبل احمد شبل50010كفر الدوار أالباجور
267.5نــاجــح  267.5دينا عبد ' عبد الموجود الخباز50011كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5دينا عبد العظيم محمد علي 50012كفر الدوار أالباجور
264.5نــاجــح  264.5دينا محمد فوزي شاھين50013كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  127جھادعماد عبد العظيم عبد ربة50014كفر الدوار أالباجور
244نــاجــح  244سمر ياسر محمد عبد الراشد بكير50015كفر الدوار أالباجور
194نــاجــح  194سميرة سعيد محمد احمد ا�جھوري50016كفر الدوار أالباجور
234.5نــاجــح  234.5شروق زاھر محمد الخباز50017كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  201شروق محمد المنشاوي ابراھيم حسن50018كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  158.5فاطمة عبد الناصر ابراھيم عامر50019كفر الدوار أالباجور
213نــاجــح  213فاطمة محمد لطفي السيد50020كفر الدوار أالباجور
209.5نــاجــح  209.5ملوك زكريا حسن علي بكير50021كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5مي مجدي محمد سعيد السيد خليل50022كفر الدوار أالباجور
269.5نــاجــح  269.5ندي ايمن ذكي عبد العزيز50023كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  12.5نورة حسين محمد اسماعيل50024كفر الدوار أالباجور
245.5نــاجــح  245.5نورھان مجدي عبد العظيم عبد ربة50025كفر الدوار أالباجور
214.5نــاجــح  214.5و�ء محمد سعد علي بكير50026كفر الدوار أالباجور
214نــاجــح  214ھدير ذكي ذكي السيد50027كفر الدوار أالباجور
225.5نــاجــح  225.5ھدير ص$ح عبد المجيد عفيفي عبد الخالق50028كفر الدوار أالباجور
247.5نــاجــح  247.5ھدير محمد عبد العليم الباجوري50029كفر الدوار أالباجور
270نــاجــح  270ھند خيري عبد الراشد بكير50030كفر الدوار أالباجور
246.5نــاجــح  246.5ھند محمد احمد سيد عمر50031كفر الدوار أالباجور
259.5نــاجــح  259.5ياسمين طلب فايز عبد النعيم50032كفر الدوار أالباجور
249نــاجــح  249احمد حسن معوض شاھين50033كفر الدوار أالباجور
236.5نــاجــح  236.5احمد سليمان مھران سليمان50034كفر الدوار أالباجور
240.5نــاجــح  240.5اس$م السيد عبد المحسن عبد الرحمن50035كفر الدوار أالباجور
243.5نــاجــح  243.5اس$م سعيد عبد الظاھر الفقي50036كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  34اس$م سيف عبد الشكور سيف النصر50037كفر الدوار أالباجور
243نــاجــح  243اس$م طة ابراھيم سعد الباجوري50038كفر الدوار أالباجور
255.5نــاجــح  255.5زكريا محمد زكريا محمد عواد50039كفر الدوار أالباجور
186.5نــاجــح  186.5فھيم فائق فھيم بيومي50040كفر الدوار أالباجور
260.5نــاجــح  260.5محمد حمدي حسن علي عمر50041كفر الدوار أالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمد جاد عبد المحسن محمد المزاحي50042كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  149محمد صابر ابو الفتوح السيد50043كفر الدوار أالباجور
220نــاجــح  220محمد عبد الناصر زين العابدين السيد50044كفر الدوار أالباجور
189نــاجــح  189محمد علي حسين علي50045كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  135محمد محمود محمد عبد القوي50046كفر الدوار أالباجور
254نــاجــح  254محمد محمود محمدمحمود حسب '50047كفر الدوار أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5مصطفي محمود عبد ' الشريف50048كفر الدوار أالباجور
215نــاجــح  215 إبتسام عادل أمين محمد على 50049كفر محمودالباجور
243نــاجــح  243 إسراء إبراھيم السيد المھيوى 50050كفر محمودالباجور
252.5نــاجــح  252.5 إسراء محمد فتح الباب محمد سليمان 50051كفر محمودالباجور
278نــاجــح  278 إسراء محمود شكرى محمود الصباغ 50052كفر محمودالباجور
270نــاجــح  270 أسماء ميمى أمين محمد على 50053كفر محمودالباجور
277نــاجــح  277 آ�ء عبد الناصر محمد السيد سند 50054كفر محمودالباجور
234نــاجــح  234 أمانى سعيد أحمد ب$ل 50055كفر محمودالباجور
209.5نــاجــح  209.5أمانى كرم صبحى عبد الحليم 50056كفر محمودالباجور
188.5نــاجــح  188.5آية ' السيد أحمد الوراقى 50057كفر محمودالباجور
236.5نــاجــح  236.5آية محمد سعيد إمام مشالى 50058كفر محمودالباجور
240.5نــاجــح  240.5إيمان عصام السيد عبد الموجود 50059كفر محمودالباجور
263.5نــاجــح  263.5بسنت محمد مرزوق عبد الرحمن 50060كفر محمودالباجور
177نــاجــح  177دعاء ھانى عبد الموجود عبد الرحمن 50061كفر محمودالباجور



212نــاجــح  212رباب السيد عز العرب أحمد الصباغ 50062كفر محمودالباجور
254.5نــاجــح  254.5شاھندة عبد الموجود سعيد فرج 50063كفر محمودالباجور
220نــاجــح  220شروق محمد على حسن 50064كفر محمودالباجور
193.5نــاجــح  193.5شيماء مجدى أنور محمد 50065كفر محمودالباجور
212نــاجــح  212صفاء سعد محمد الباجورى 50066كفر محمودالباجور
216نــاجــح  216فوزية صفوت السيد المھيوى 50067كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمريم زكريا سعد اسكندر50068كفر محمودالباجور
210.5نــاجــح  210.5ميادة محمد سيد أحمد الوراقى 50069كفر محمودالباجور
204.5نــاجــح  204.5ميار عصام محمد لطفى يوسف 50070كفر محمودالباجور
259.5نــاجــح  259.5مى عبد القادر فتح الباب محمد سليمان 50071كفر محمودالباجور
231.5نــاجــح  231.5ندا بدوى عفيفى بدوى 50072كفر محمودالباجور
274نــاجــح  274ندى حسام عبد المتصر أبو الحسن 50073كفر محمودالباجور
265.5نــاجــح  265.5ندى عبد الحكيم محمد السيد سند50074كفر محمودالباجور
277.5نــاجــح  277.5نھاد كرم ذكى محمد المھيوى 50075كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  198نورھان عبد' عبدالموجود عبد الغنى 50076كفر محمودالباجور
209.5نــاجــح  209.5ھديل غريب فرج عبد البر 50077كفر محمودالباجور
253.5نــاجــح  253.5و�ء محمد عبد الحميد خليل الصيفى 50078كفر محمودالباجور
170.5نــاجــح  170.5إبراھيم عبد النبى إبراھيم خ$ف 50079كفر محمودالباجور
190نــاجــح  190أحمد عبد ' أحمد أحمد 50080كفر محمودالباجور
274.5نــاجــح  274.5أحمد عمر عبد الحكيم فھيم 50081كفر محمودالباجور
193.5نــاجــح  193.5أحمد حسن إمام عيد 50082كفر محمودالباجور
216نــاجــح  216أحمد محمد إمام مشالى 50083كفر محمودالباجور
172.5نــاجــح  172.5أحمد محمد سليمان عبد الوھاب 50084كفر محمودالباجور
210.5نــاجــح  210.5أحمد محمد فتح الباب محمد سليمان 50085كفر محمودالباجور
195نــاجــح  195إس$م احمد سليمان عبد الوھاب 50086كفر محمودالباجور
277نــاجــح  277إس$م أيمن سعد عبد الستار 50087كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  147.5أشرف معوض محمد سليمان 50088كفر محمودالباجور
247.5نــاجــح  247.5السيد إس$م السيد محمد 50089كفر محمودالباجور
276نــاجــح  276السيد بشير السيد محروس عطا 50090كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  142حامد عبد الغنى ذكى السيد نوفل 50091كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  74.5سعد محمد رشاد سيف النصر 50092كفر محمودالباجور
236نــاجــح  236طلعت محمد طلعت محمد نوفل 50093كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5طه عنتر شفيق الرمادى 50094كفر محمودالباجور
271.5نــاجــح  271.5عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد أحمد 50095كفر محمودالباجور
214.5نــاجــح  214.5على محمد على أحمد سند 50096كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعنتر عنتر محمد إبراھيم 50097كفر محمودالباجور
دور ثانيدور ثاني  154فاروق شريف فاروق إبراھيم 50098كفر محمودالباجور
230نــاجــح  230فرحات محمد فرحات ابراھيم 50099كفر محمودالباجور
227نــاجــح  227محمد أشرف عبدالكريم معوض 50100كفر محمودالباجور
264نــاجــح  264محمد حسنى يوسف بيومى المھيوى 50101كفر محمودالباجور
201نــاجــح  201محمد حمدان أحمد الباجورى 50102كفر محمودالباجور
264نــاجــح  264محمد سامى محمد خليل خضر 50103كفر محمودالباجور
242.5نــاجــح  242.5محمد سعد عبد الخالق محمد 50104كفر محمودالباجور
210.5نــاجــح  210.5محمد شعبان محمد ذكى سليمان 50105كفر محمودالباجور
197.5نــاجــح  197.5محمد عبد العزيز حسانين محمد 50106كفر محمودالباجور
218.5نــاجــح  218.5محمد عبد القادر سعيد المزاحى 50107كفر محمودالباجور
228نــاجــح  228محمود أحمد محمد أحمد 50108كفر محمودالباجور
247نــاجــح  247محمود دياب عبد' دياب 50109كفر محمودالباجور
202.5نــاجــح  202.5محمود محمد فرحات ابراھيم 50110كفر محمودالباجور
169.5نــاجــح  169.5مدحت محمد على خضر 50111كفر محمودالباجور
179.5نــاجــح  179.5معوض نصر عوض منصور خضر 50112كفر محمودالباجور
257نــاجــح  257مصطفى عبد المنتصر عبد ' الرمادى 50113كفر محمودالباجور
277نــاجــح  277اسراء إمام عبد الحميد جبريل50114النصر أ ببھنايالباجور
223.5نــاجــح  223.5إسراء فؤاد أحمد يحي50115النصر أ ببھنايالباجور
238.5نــاجــح  238.5أسماء محمد فتحي أبو النجا50116النصر أ ببھنايالباجور
260نــاجــح  260أسماء محمد مصطفى الجحش50117النصر أ ببھنايالباجور



240.5نــاجــح  240.5أماني ياسر محمود البدري50118النصر أ ببھنايالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5أمنية أسامة محمد حسان50119النصر أ ببھنايالباجور
258نــاجــح  258أمنية عصام عبد العليم أحمد50120النصر أ ببھنايالباجور
266.5نــاجــح  266.5أميرة أحمد عبد العاطي عامر 50121النصر أ ببھنايالباجور
272نــاجــح  272أميرة جمال عبد ' الفقي50122النصر أ ببھنايالباجور
232نــاجــح  232أميرة أشرف إبراھيم المرزوقي50123النصر أ ببھنايالباجور
209.5نــاجــح  209.5أميرة كمال حليم سمعان50124النصر أ ببھنايالباجور
249.5نــاجــح  249.5إيفون عماد وديع مسيحه50125النصر أ ببھنايالباجور
253نــاجــح  253إيمان أشرف عبد العاطي عامر50126النصر أ ببھنايالباجور
273.5نــاجــح  273.5آية إسماعيل السيد محمد50127النصر أ ببھنايالباجور
277نــاجــح  277آيه خالد سعيد جبريل50128النصر أ ببھنايالباجور
دور ثانيدور ثاني  183.5آيه ماھر ص$ح شاھين50129النصر أ ببھنايالباجور
242نــاجــح  242آيه ھاني محمد شبانه50130النصر أ ببھنايالباجور
277.5نــاجــح  277.5بسمة باسم عبد المنعم عبد الفتاح50131النصر أ ببھنايالباجور
240.5نــاجــح  240.5بسمة يسري محمد زقزوق50132النصر أ ببھنايالباجور
263.5نــاجــح  263.5رنا رمضان عبد المنعم القلعي50133النصر أ ببھنايالباجور
268.5نــاجــح  268.5روان إيھاب مصطفى علي50134النصر أ ببھنايالباجور
260.5نــاجــح  260.5سارة محمد يوسف عبد الجواد50135النصر أ ببھنايالباجور
264نــاجــح  264سحر محمد عبد ' السعداوي50136النصر أ ببھنايالباجور
183.5نــاجــح  183.5سمر جميل عبد المعبود علي50137النصر أ ببھنايالباجور
184.5نــاجــح  184.5سمر حمدي عبد ربه السيد50138النصر أ ببھنايالباجور
203نــاجــح  203سمر محمد عبد المعبود صابر50139النصر أ ببھنايالباجور
268نــاجــح  268سمية أيمن عبد الحافظ عبد الجواد50140النصر أ ببھنايالباجور
229نــاجــح  229شروق عصام إبراھيم الفقي50141النصر أ ببھنايالباجور
217نــاجــح  217شيماء السيد رمضان ا<شوح50142النصر أ ببھنايالباجور
259نــاجــح  259فاطمة شريف حسين أبو حسين50143النصر أ ببھنايالباجور
253نــاجــح  253فوقية عبد الناصر عبد المنجي زيد50144النصر أ ببھنايالباجور
271نــاجــح  271مارينا إسحق فرج إسحق50145النصر أ ببھنايالباجور
دور ثانيدور ثاني  121مروة فؤاد عبد العليم الحمصي50146النصر أ ببھنايالباجور
278.5نــاجــح  278.5مريم فتحي سليمان عبد الملك50147النصر أ ببھنايالباجور
254نــاجــح  254مريم ممدوح مصطفى عبد العال50148النصر أ ببھنايالباجور
دور ثانيدور ثاني  0منار حسين محمد شبانه50149النصر أ ببھنايالباجور
265.5نــاجــح  265.5ندا سعد محمد السيد50150النصر أ ببھنايالباجور
256.5نــاجــح  256.5ندا ممدوح رفيق شاھين50151النصر أ ببھنايالباجور
207نــاجــح  207نسمة فؤاد عبد المعبود علي50152النصر أ ببھنايالباجور
197.5نــاجــح  197.5نھاد بھجت عبد الرازق خطاب 50153النصر أ ببھنايالباجور
241نــاجــح  241نھاد فوزي عبد المعبود الحمصي50154النصر أ ببھنايالباجور
245نــاجــح  245نورھان شريف عبد الرحيم رمضان50155النصر أ ببھنايالباجور
228.5نــاجــح  228.5نورھان عبد الناصر حلمي الدروي50156النصر أ ببھنايالباجور
265نــاجــح  265نيرة ماھر السيد الخولي50157النصر أ ببھنايالباجور
259.5نــاجــح  259.5ھبه طارق محمود سعده50158النصر أ ببھنايالباجور
276.5نــاجــح  276.5ھبه عبد ' عبد الحميد الفرماوي50159النصر أ ببھنايالباجور
264نــاجــح  264ھنا محمود محمد موسى50160النصر أ ببھنايالباجور
271.5نــاجــح  271.5و�ء فتحي عبد ' السعداوي50161النصر أ ببھنايالباجور
249.5نــاجــح  249.5أحمد شريف أحمد شاھين50162النصر أ ببھنايالباجور
266نــاجــح  266أحمد طارق يوسف الجندي50163النصر أ ببھنايالباجور
248نــاجــح  248أحمد طه محمد الحمصي50164النصر أ ببھنايالباجور
273.5نــاجــح  273.5أحمد عبد الجواد السيد السعداوي 50165النصر أ ببھنايالباجور
274نــاجــح  274أحمد ھشام السيد السطيحة50166النصر أ ببھنايالباجور
274نــاجــح  274اس$م أحمد صبري الجندي50167النصر أ ببھنايالباجور
189نــاجــح  189أشرف صبحي فاروق الحنفي50168النصر أ ببھنايالباجور
267.5نــاجــح  267.5السيد سمير السيد شاھين50169النصر أ ببھنايالباجور
251نــاجــح  251أميرأسامة سالم الخواص50170النصر أ ببھنايالباجور
263نــاجــح  263حسام محمد حسين الجزيري50171النصر أ ببھنايالباجور
256.5نــاجــح  256.5رمضان محمد رمضان الحمصي50172النصر أ ببھنايالباجور
273نــاجــح  273ريفان رأفت أمين يني50173النصر أ ببھنايالباجور



244.5نــاجــح  244.5سامح مي$د رزق عياد50174النصر أ ببھنايالباجور
243نــاجــح  243ص$ح علي ص$ح السعداوي50175النصر أ ببھنايالباجور
205نــاجــح  205ص$ح ناصر ص$ح الباجوري50176النصر أ ببھنايالباجور
202.5نــاجــح  202.5عبد الخالق عاطف بھنسي السعداوي50177النصر أ ببھنايالباجور
200نــاجــح  200عبد العليم محمد عبد العليم قابل50178النصر أ ببھنايالباجور
243نــاجــح  243فادي عھدي حنا جورجي50179النصر أ ببھنايالباجور
204نــاجــح  204فادي مي$د عزيز صليب50180النصر أ ببھنايالباجور
268.5نــاجــح  268.5كيرلس عطية مرقص مسيحه50181النصر أ ببھنايالباجور
271.5نــاجــح  271.5كيرلس وھبه فرج إسحاق50182النصر أ ببھنايالباجور
239نــاجــح  239لطفي شريف أحمد حسين50183النصر أ ببھنايالباجور
276نــاجــح  276ماركو أديب مسيحه بولس50184النصر أ ببھنايالباجور
270.5نــاجــح  270.5محمد أحمد طه زيد50185النصر أ ببھنايالباجور
278نــاجــح  278محمد أحمد معوض الحمصي50186النصر أ ببھنايالباجور
210.5نــاجــح  210.5محمد السيد محمود رزق50187النصر أ ببھنايالباجور
243نــاجــح  243محمد حمدي عبد الغني الصباغ50188النصر أ ببھنايالباجور
238.5نــاجــح  238.5محمد عبد الحليم حسني زيد50189النصر أ ببھنايالباجور
176.5نــاجــح  176.5محمد عادل محمد السعداوي50190النصر أ ببھنايالباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد عبد ' أحمد زعرب50191النصر أ ببھنايالباجور
232.5نــاجــح  232.5محمد فايزعلي الحمصي50192النصر أ ببھنايالباجور
254نــاجــح  254محمد مراد عبد المعطي خميس50193النصر أ ببھنايالباجور
238.5نــاجــح  238.5محمود أمين محمد عبد الخالق زيد50194النصر أ ببھنايالباجور
231نــاجــح  231محمود جمال عبد المنعم عيسى50195النصر أ ببھنايالباجور
279.5نــاجــح  279.5محمود سامي بشري شاھين50196النصر أ ببھنايالباجور
237نــاجــح  237محمود عبد الوھاب حامد بدر50197النصر أ ببھنايالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمود مصطفى محمد أبو علي50198النصر أ ببھنايالباجور
235نــاجــح  235مصطفى عرفة كمال عرفة50199النصر أ ببھنايالباجور
236نــاجــح  236مصطفى جمال عبد الغني شاھين50200النصر أ ببھنايالباجور
174.5نــاجــح  174.5مصطفى محيي علي شاھين 50201النصر أ ببھنايالباجور
217نــاجــح  217نادر السباعي عبد الخير السباعي50202النصر أ ببھنايالباجور
200.5نــاجــح  200.5نادر نبيل مي$د عزيز50203النصر أ ببھنايالباجور
249.5نــاجــح  249.5 أمنية عادل رشاد محمد50204النجاح أ ببھناي الباجور
202.5نــاجــح  202.5ايمان رمضان السيد عامر50205النجاح أ ببھناي الباجور
248.5نــاجــح  248.5دعاء محمد عبد العال عبد الرءوف50206النجاح أ ببھناي الباجور
247نــاجــح  247رانيا عبد الوھاب حسن الحمصى50207النجاح أ ببھناي الباجور
188نــاجــح  188سارة مبروك محمد شبانة50208النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة صبحى عبد العظيم طه50209النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحاسن عبد الصبور مصطفى على50210النجاح أ ببھناي الباجور
167.5نــاجــح  167.5ندا محمد رزق محمد رزق50211النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  140.5نوال وحيد سعيد عبد الحميد50212النجاح أ ببھناي الباجور
245.5نــاجــح  245.5نورھان أشرف أحمد محروس50213النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  122.5أحمد صبرى رمضان عفيفى50214النجاح أ ببھناي الباجور
193نــاجــح  193أحمد نبيل عبد المعبود حسنين50215النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  136.5السيد محمد السيد عطا '50216النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  97سعيد جمال عبد العظيم عامر50217النجاح أ ببھناي الباجور
216.5نــاجــح  216.5كامل محمود كامل أحمد50218النجاح أ ببھناي الباجور
233.5نــاجــح  233.5كريم عبد المحسن السيد عمر الضبع50219النجاح أ ببھناي الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد أشرف حلمى عبد الوھاب50220النجاح أ ببھناي الباجور
184نــاجــح  184محمد بدران محمد قطب الحمصى50221النجاح أ ببھناي الباجور
211.5نــاجــح  211.5محمد جمال محمد الحمصى 50222النجاح أ ببھناي الباجور
264.5نــاجــح  264.5محمود صبرى عبد العزيز رمضان50223النجاح أ ببھناي الباجور
264.5نــاجــح  264.5محمود على طه عبد العظيم50224النجاح أ ببھناي الباجور
226.5نــاجــح  226.5آية السيد ماھر حجر50225عزبة بنھاي أالباجور
239نــاجــح  239آية مبروك عبد العاطى موسى50226عزبة بنھاي أالباجور
261نــاجــح  261أسماء أحمد محمودعمر دياب50227عزبة بنھاي أالباجور
231.5نــاجــح  231.5اسماء مجمود محمد المزين50228عزبة بنھاي أالباجور
194.5نــاجــح  194.5اسراء حلمى عبد الحليم سعيد 50229عزبة بنھاي أالباجور



267.5نــاجــح  267.5اسراءسعيد سالمان عبد العزيز50230عزبة بنھاي أالباجور
259.5نــاجــح  259.5اسراء محمود علٮجاد سليمان50231عزبة بنھاي أالباجور
259نــاجــح  259امل احمد محمود س$م50232عزبة بنھاي أالباجور
275.5نــاجــح  275.5امنية جمال محمد البشوتى50233عزبة بنھاي أالباجور
272.5نــاجــح  272.5اميرة احمد عفيفى عبد ربه50234عزبة بنھاي أالباجور
252.5نــاجــح  252.5أميرة ص$ح محمد عبدالبر50235عزبة بنھاي أالباجور
253.5نــاجــح  253.5إيمان أشرف محمد عبدالغنى50236عزبة بنھاي أالباجور
251نــاجــح  251إيمان بيومى السيد عرفة50237عزبة بنھاي أالباجور
271نــاجــح  271إيمان رفيق عبدالغنى الفرماوى50238عزبة بنھاي أالباجور
248.5نــاجــح  248.5بسمة أحمد عبداللة عبدة50239عزبة بنھاي أالباجور
236نــاجــح  236حنان أحمد عبدالعزيز رضوان50240عزبة بنھاي أالباجور
228نــاجــح  228حنان عصام محمد يونس50241عزبة بنھاي أالباجور
241.5نــاجــح  241.5خلود جمال خطاب المليجى50242عزبة بنھاي أالباجور
276نــاجــح  276رانيا رائف مصطفى الفقى50243عزبة بنھاي أالباجور
265نــاجــح  265ريم صبحى رزق يوسف50244عزبة بنھاي أالباجور
232نــاجــح  232ريھام حمدى إمام س$م 50245عزبة بنھاي أالباجور
247.5نــاجــح  247.5ريھام محمود سعيد حجازى50246عزبة بنھاي أالباجور
248.5نــاجــح  248.5سعدية ھشام السيد يونس50247عزبة بنھاي أالباجور
238.5نــاجــح  238.5شيرين عبدالغنى محمد ا<بجر50248عزبة بنھاي أالباجور
219نــاجــح  219عبير أيمن محمد غزالة50249عزبة بنھاي أالباجور
227نــاجــح  227فاطمة عبدالرازق على الرفاعى50250عزبة بنھاي أالباجور
266.5نــاجــح  266.5مارينا يونان سعيد يونان50251عزبة بنھاي أالباجور
269نــاجــح  269مروة عفت عبدالمعبود بركات50252عزبة بنھاي أالباجور
261.5نــاجــح  261.5مھا أحمد محمد الصاوى خليل50253عزبة بنھاي أالباجور
262نــاجــح  262ندى صبرى محمد موسى50254عزبة بنھاي أالباجور
271نــاجــح  271نسرين أحمد عايش أبوالع$50255عزبة بنھاي أالباجور
253.5نــاجــح  253.5نسمة جمال محمد المليجى 50256عزبة بنھاي أالباجور
228نــاجــح  228نھال محمود عبدالسميع يوسف50257عزبة بنھاي أالباجور
244.5نــاجــح  244.5نورھان على محمد خليل50258عزبة بنھاي أالباجور
242نــاجــح  242ھبة أحمد محمد عبدالواحد50259عزبة بنھاي أالباجور
255نــاجــح  255ھدير أشرف ص$ح الفقى50260عزبة بنھاي أالباجور
247نــاجــح  247ھناء عبدالغنى محمد ا<بجر50261عزبة بنھاي أالباجور
257.5نــاجــح  257.5وداد ھديوى ص$ح سعدة50262عزبة بنھاي أالباجور
258.5نــاجــح  258.5ياسمين محمد محمود س$م50263عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5إبراھيم حمدى عبدالجليل الشيخ50264عزبة بنھاي أالباجور
278نــاجــح  278أحمد جمال السيد الدروى50265عزبة بنھاي أالباجور
229.5نــاجــح  229.5أحمد زكى مھران زكى50266عزبة بنھاي أالباجور
265نــاجــح  265أحمد سعيد فوزى حجر50267عزبة بنھاي أالباجور
254.5نــاجــح  254.5أحمدسمير سعيد عبدالبارى50268عزبة بنھاي أالباجور
180نــاجــح  180أحمد عادل شحاتة الشافعى50269عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157أحمد على عبدالسميع الفرماوى50270عزبة بنھاي أالباجور
201نــاجــح  201أحمد محمد سليمان عبدالعليم50271عزبة بنھاي أالباجور
226.5نــاجــح  226.5أحمد محمد على خليل50272عزبة بنھاي أالباجور
273نــاجــح  273أحمد محمد محمد ا<بجر50273عزبة بنھاي أالباجور
253نــاجــح  253أحمد محمد منشاوى الغلبان50274عزبة بنھاي أالباجور
208نــاجــح  208أحمد محمود السيد يونس50275عزبة بنھاي أالباجور
266نــاجــح  266أحمد مدحت طة عبدالعظيم50276عزبة بنھاي أالباجور
191.5نــاجــح  191.5أحمد ياسر أحمد خشب50277عزبة بنھاي أالباجور
223نــاجــح  223إس$م أبوطالب محمد عبدالمنعم50278عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  138.5إس$م محمد شبل المليجى50279عزبة بنھاي أالباجور
267.5نــاجــح  267.5أنس حلمى عبدالغنى البنھاوى50280عزبة بنھاي أالباجور
246نــاجــح  246أيمن صبرى عفيفى صالح50281عزبة بنھاي أالباجور
235نــاجــح  235إيھاب توفيق عبدالھادى الغلبان50282عزبة بنھاي أالباجور
220نــاجــح  220حسين سعيد حسين ھنيدى50283عزبة بنھاي أالباجور
203.5نــاجــح  203.5خالد جمال خطاب المليجى50284عزبة بنھاي أالباجور
196.5نــاجــح  196.5سعيد السيد سعيد بركات50285عزبة بنھاي أالباجور



251نــاجــح  251سعيد محمد محمد عبدالمنعم50286عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  158.5سيد عادل طاھر رية50287عزبة بنھاي أالباجور
177نــاجــح  177شريف غريب سعد كروان 50288عزبة بنھاي أالباجور
242.5نــاجــح  242.5طارق سعيد عبدالراضى غرس الدين50289عزبة بنھاي أالباجور
239نــاجــح  239عبد اللة طارق عبداللة غرس الدين50290عزبة بنھاي أالباجور
222نــاجــح  222عبدالمنصف سعيد عبدالمنصف جمال الدين50291عزبة بنھاي أالباجور
244نــاجــح  244عمرو طارق إبراھيم خشب50292عزبة بنھاي أالباجور
272نــاجــح  272فارس محمد عبدالفتاح حسن50293عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  148كريم جمال بدر غرس الين50294عزبة بنھاي أالباجور
167نــاجــح  167مايكل عريان حبشى إبراھيم50295عزبة بنھاي أالباجور
222نــاجــح  222محمد إبراھيم كمال س$م50296عزبة بنھاي أالباجور
233نــاجــح  233محمد أحمد محمد عبدة50297عزبة بنھاي أالباجور
279نــاجــح  279محمد جمال عبدالعزيز س$م50298عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد سامى السيد أحمد عبدالفتاح50299عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  148محمد جمال محمدى أحمد50300عزبة بنھاي أالباجور
254.5نــاجــح  254.5محمد فؤاد زھير فؤاد50301عزبة بنھاي أالباجور
253نــاجــح  253محمد فؤاد عبدالغنى الفرماوى50302عزبة بنھاي أالباجور
190نــاجــح  190محمود رفيق كمال صالح50303عزبة بنھاي أالباجور
168نــاجــح  168محمود شفيق محمد فھمى50304عزبة بنھاي أالباجور
253نــاجــح  253محمود طارق سعيد عبدالعظيم50305عزبة بنھاي أالباجور
271.5نــاجــح  271.5محمود عبدالخالق عبدالحميد الفرماوى50306عزبة بنھاي أالباجور
213.5نــاجــح  213.5محمود عصام محمد الدواس50307عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5محمود عماد مغاورى محمود50308عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5محمود محمد إمام قابل50309عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  153مصطفى سامى عبد المعبود صالح50310عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157مصطفى صبرى إمام قابل50311عزبة بنھاي أالباجور
257نــاجــح  257مصطفى محمود عبدالراضى إمام50312عزبة بنھاي أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5أمنية محمد رمضان50313ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  218.5ايمان رمضان محمد50314ميت عفيف الجديدةالباجور
266.5نــاجــح  266.5داليا طارق سعد 50315ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  200.5فاطمة سعيد الرفاعي 50316ميت عفيف الجديدةالباجور
232نــاجــح  232ندي أحمد طه50317ميت عفيف الجديدةالباجور
263نــاجــح  263نوال خالد رشدي50318ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  227ھاجر فوزي عفيفي50319ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  188.5ھمت عبد الظاھر حسن50320ميت عفيف الجديدةالباجور
220.5نــاجــح  220.5ھناء طه محمد50321ميت عفيف الجديدةالباجور
229.5نــاجــح  229.5سلوي خالد عبد الخبير50322ميت عفيف الجديدةالباجور
275.5نــاجــح  275.5يارة السيد حامد50323ميت عفيف الجديدةالباجور
224نــاجــح  224دعاء جمال حسنين50324ميت عفيف الجديدةالباجور
251نــاجــح  251احمد خالد عادل50325ميت عفيف الجديدةالباجور
242.5نــاجــح  242.5احمد صابر عب المغني50326ميت عفيف الجديدةالباجور
245.5نــاجــح  245.5احمد عصام الدين مسعد50327ميت عفيف الجديدةالباجور
178نــاجــح  178ادھم احمد مصطفي 50328ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  165امجد عبد الرازق عج$ن50329ميت عفيف الجديدةالباجور
276نــاجــح  276عبد الناصر سيد رشدي50330ميت عفيف الجديدةالباجور
233نــاجــح  233عبد المحسن معبود عبد المحسن50331ميت عفيف الجديدةالباجور
214نــاجــح  214ع$ء مصطفي عبد المنعم50332ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  175عمر رمضان محمد50333ميت عفيف الجديدةالباجور
199نــاجــح  199فارس طه عبد المحسن50334ميت عفيف الجديدةالباجور
215.5نــاجــح  215.5محمد ابو بكر عبد المحسن50335ميت عفيف الجديدةالباجور
201نــاجــح  201محمد طه محمد50336ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  178.5عفيفي محمد عبد الغني50337ميت عفيف الجديدةالباجور
269نــاجــح  269مينا صموئيل برسوم50338ميت عفيف الجديدةالباجور
250.5نــاجــح  250.5ھاني مجدي عبد المؤمن50339ميت عفيف الجديدةالباجور
دور ثانيدور ثاني  151علي احمد علي محروس50340ميت عفيف الجديدةالباجور
216نــاجــح  216أية محمد مسعد أحمد أبو الدھب50341ميت عفيف أ الخاصة الباجور



270.5نــاجــح  270.5سحر عبد العظيم محمود الخولى50342ميت عفيف أ الخاصة الباجور
260.5نــاجــح  260.5شروق أسامة عبد الرشيد محمد50343ميت عفيف أ الخاصة الباجور
185.5نــاجــح  185.5فاطمة عبد المؤمن عبد العاطى ا<زھرى50344ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمة محمد محمود ا<زھرى50345ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  199.5إبراھيم ھادى محمود الساكت50346ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  202عبد الوھاب عبد العاطى طه حسن50347ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  130.5كريم أشرف عبد المجيد شحاتة50348ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  43.5محمد حسنين على حسنين50349ميت عفيف أ الخاصة الباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5أمانى محمود عبد الوھاب شلبى50350ميت عفيف القديمة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5دعاء محمد مرسى عفيفى50351ميت عفيف القديمة أالباجور
241.5نــاجــح  241.5دينا عبد ' عبد المنعم محمود50352ميت عفيف القديمة أالباجور
270نــاجــح  270سمر رافت عبد العظيم الخولى50353ميت عفيف القديمة أالباجور
240.5نــاجــح  240.5سوميه محمود طه محمد نصار50354ميت عفيف القديمة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  145فاطمه جمال منير عبد الوھاب50355ميت عفيف القديمة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  182.5فاطمه طه ابراھيم حجازى50356ميت عفيف القديمة أالباجور
208نــاجــح  208فاطمه محمد محمود الجندى50357ميت عفيف القديمة أالباجور
259.5نــاجــح  259.5نورھان حسن منير فھمى50358ميت عفيف القديمة أالباجور
227.5نــاجــح  227.5ھبه بشير عبده الحواش50359ميت عفيف القديمة أالباجور
187نــاجــح  187ياسمين عبد النعيم محمد الوردانى50360ميت عفيف القديمة أالباجور
257.5نــاجــح  257.5ياسمين محمود عفيفى عبد الوھاب 50361ميت عفيف القديمة أالباجور
235نــاجــح  235احمد محمد عبد الوھاب عبد الس$م50362ميت عفيف القديمة أالباجور
231نــاجــح  231احمد محمد فؤاد الخولى50363ميت عفيف القديمة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  157حمدى محروس عبد الرحمن العربى50364ميت عفيف القديمة أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160رجب احمد رجب ورده50365ميت عفيف القديمة أالباجور
267.5نــاجــح  267.5رزق ياسر رزق رزق50366ميت عفيف القديمة أالباجور
214نــاجــح  214محمد عاصم ايراھيم ورده50367ميت عفيف القديمة أالباجور
225.5نــاجــح  225.5محمد جمال فؤاد الخولى50368ميت عفيف القديمة أالباجور
234نــاجــح  234محمد عصام عبد المنصف عفيفى50369ميت عفيف القديمة أالباجور
233.5نــاجــح  233.5إسراء محيسن عبد العال50370بير شمس أ الجديدة الباجور
275.5نــاجــح  275.5إسراء عبد العزيز أحخمد شيحة50371بير شمس أ الجديدة الباجور
259نــاجــح  259أسماء سمير محمود حجازى50372بير شمس أ الجديدة الباجور
202.5نــاجــح  202.5أسماء سمير نصر الدين أبو العزم 50373بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  201أسماء شعبان جودة الميھى50374بير شمس أ الجديدة الباجور
264.5نــاجــح  264.5أميرة سـعد السيد بيومى معارك50375بير شمس أ الجديدة الباجور
247نــاجــح  247آية سمير عبد الرحمن محمد معارك50376بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  218.5آية مفرح محيسن عبد العال50377بير شمس أ الجديدة الباجور
274نــاجــح  274إيمان أحمد محمد السيد خ$ف50378بير شمس أ الجديدة الباجور
261نــاجــح  261إيمان حسن قطب الحجولى50379بير شمس أ الجديدة الباجور
224.5نــاجــح  224.5إيمان ع$ء عبد العليم عبد الرازق50380بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  172.5ثريا اشرف محمد الخولى50381بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  186.5خلود عبد المنعم عبد الجواد إبراھيم50382بير شمس أ الجديدة الباجور
190نــاجــح  190دنيا وجيه السيد محمد الشيمى50383بير شمس أ الجديدة الباجور
246نــاجــح  246رباب ب$ل عبد البر متولى50384بير شمس أ الجديدة الباجور
181نــاجــح  181رقية كرم عيسوى قطب50385بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  206.5رنا عصام محمد الشحات أبو السعود50386بير شمس أ الجديدة الباجور
190.5نــاجــح  190.5ريم نجم محجوب رمضان الخولى50387بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  169.5سارة حمدى صنع ' الجندى50388بير شمس أ الجديدة الباجور
232نــاجــح  232سارة عبد الحميد محمد السيد خ$ف50389بير شمس أ الجديدة الباجور
250نــاجــح  250سارة محمد عبد الحميد عبد الرحيم50390بير شمس أ الجديدة الباجور
183نــاجــح  183سالى فيصل عبد المنعم عبد السميع50391بير شمس أ الجديدة الباجور
192نــاجــح  192سعدية عبد الوھاب عبد الشافى50392بير شمس أ الجديدة الباجور
261نــاجــح  261سلمى سعبد ھمام على ابو الع$50393بير شمس أ الجديدة الباجور
248نــاجــح  248سمية أحمد عبد العاطى عدوى50394بير شمس أ الجديدة الباجور
256.5نــاجــح  256.5سھير أشرف سمير محمود 50395بير شمس أ الجديدة الباجور
240.5نــاجــح  240.5شروق جمال مدبولى إبراھيم50396بير شمس أ الجديدة الباجور
252.5نــاجــح  252.5شيماء موسى محمود إبراھيم50397بير شمس أ الجديدة الباجور



255.5نــاجــح  255.5عبير عبد العال محمد إبراھيم50398بير شمس أ الجديدة الباجور
204.5نــاجــح  204.5عبير كرم محمد شاھين عمر50399بير شمس أ الجديدة الباجور
229نــاجــح  229غادة رجب أبو الفتوح أحمد 50400بير شمس أ الجديدة الباجور
243نــاجــح  243غادة سمير إبراھيم محمد50401بير شمس أ الجديدة الباجور
238نــاجــح  238فاطمة عيسى محمود إبراھيم50402بير شمس أ الجديدة الباجور
200نــاجــح  200فاطمة محمد أحمد الفخرانى50403بير شمس أ الجديدة الباجور
276نــاجــح  276فاطمة محمد أحمد السيد صقر50404بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  160فاطمة ممدوح محمد عبد الكريم50405بير شمس أ الجديدة الباجور
247نــاجــح  247فايزة سيد إبراھيم أحمد50406بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  219.5مروة أحمد عبد النبى عبد العاطى50407بير شمس أ الجديدة الباجور
224.5نــاجــح  224.5مروة صبحى عبد المنجى أبو السعود50408بير شمس أ الجديدة الباجور
245نــاجــح  245مروة ماھر عبد المقصود محمد50409بير شمس أ الجديدة الباجور
256.5نــاجــح  256.5مروة محمد محمود إبراھيم50410بير شمس أ الجديدة الباجور
233.5نــاجــح  233.5مى أحمد عبد النبى عبد المعطى50411بير شمس أ الجديدة الباجور
236نــاجــح  236ميادة محمد محمد بحيرى عياد50412بير شمس أ الجديدة الباجور
251.5نــاجــح  251.5ندى أشرف أحمد السيد حايمة50413بير شمس أ الجديدة الباجور
275نــاجــح  275ندى محمد تاج الدين محمد ضيف50414بير شمس أ الجديدة الباجور
187نــاجــح  187نعمة فتحى شفيق الخولى50415بير شمس أ الجديدة الباجور
180نــاجــح  180نعمة عمر عبد الجواد خ$ف50416بير شمس أ الجديدة الباجور
267نــاجــح  267نورھان أسامة محمد ص$ح50417بير شمس أ الجديدة الباجور
272.5نــاجــح  272.5نورھان على عبد المحسن على عياد50418بير شمس أ الجديدة الباجور
236.5نــاجــح  236.5نورھان على فوزى على الميھى50419بير شمس أ الجديدة الباجور
250نــاجــح  250ھالة عبد المعطى إسماعيل إبراھيم 50420بير شمس أ الجديدة الباجور
245نــاجــح  245ھبة عبد المعطى إسماعيل إبراھيم50421بير شمس أ الجديدة الباجور
250.5نــاجــح  250.5ھبة فتحى محمد عبد العليم50422بير شمس أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273ھدى حمدى محمد السيد حايمة 50423بير شمس أ الجديدة الباجور
273.5نــاجــح  273.5ھدير لبيب عبد المقصود محمد50424بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  150وردة السيد سعيد السيد الجندى50425بير شمس أ الجديدة الباجور
195.5نــاجــح  195.5وردة محمد فتوح عمر50426بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  106.5وفاء جمال قطب قطب إسماعيل50427بير شمس أ الجديدة الباجور
172.5نــاجــح  172.5وفاء سعيد فتحى عبد الحليم50428بير شمس أ الجديدة الباجور
246نــاجــح  246و�ء خالد ابو الفتوح محمد 50429بير شمس أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273يارة محسن أحمد حسن سليمان50430بير شمس أ الجديدة الباجور
264نــاجــح  264ياسمين على عنتر محمد عبد الكريم50431بير شمس أ الجديدة الباجور
238نــاجــح  238ياسمين فتحى إبراھيم عبد الكريم 50432بير شمس أ الجديدة الباجور
266.5نــاجــح  266.5ياسمين نزيه أحمد ذو الفقار50433بير شمس أ الجديدة الباجور
262نــاجــح  262سوستينة غطاس ميشيل نسيم50434بير شمس أ الجديدة الباجور
265.5نــاجــح  265.5أحمد أشرف عمر أحمد الجندى50435بير شمس أ الجديدة الباجور
257نــاجــح  257أحمد السيد شاھين نور الدين50436بير شمس أ الجديدة الباجور
238.5نــاجــح  238.5أحمد جمال عبد العليم أبو السعود50437بير شمس أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273أحمد ص$ح عبد المعين محمد الخولى 50438بير شمس أ الجديدة الباجور
270.5نــاجــح  270.5الحسين السيد عبد العزيز الفخرانى50439بير شمس أ الجديدة الباجور
225نــاجــح  225أسامة عبد الوھاب سعيد عبد الوھاب50440بير شمس أ الجديدة الباجور
255نــاجــح  255إس$م وائل شحات نصر50441بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5أيمن فرج قاسم فرج50442بير شمس أ الجديدة الباجور
187.5نــاجــح  187.5ايمن محمد منصور محمد50443بير شمس أ الجديدة الباجور
224.5نــاجــح  224.5إيھاب محمد السيد محمد عمر 50444بير شمس أ الجديدة الباجور
189.5نــاجــح  189.5رياض ھانى زكريا عبد العليم50445بير شمس أ الجديدة الباجور
204.5نــاجــح  204.5سعيد حسن سعيد دسوقى50446بير شمس أ الجديدة الباجور
204نــاجــح  204شعبان كرم شعبان أحمد50447بير شمس أ الجديدة الباجور
241.5نــاجــح  241.5عادل محمد توفيق على شيحة50448بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5عبد ' صالح عبد ' حداد50449بير شمس أ الجديدة الباجور
222.5نــاجــح  222.5عبد الغنى عيد عبد الغنى الدھميس50450بير شمس أ الجديدة الباجور
216.5نــاجــح  216.5عمرو على عمر أحمد الجندى50451بير شمس أ الجديدة الباجور
207نــاجــح  207كمال محمد محمد السيد محمود50452بير شمس أ الجديدة الباجور
277.5نــاجــح  277.5محمد خالد محمد الشحات أبو السعود50453بير شمس أ الجديدة الباجور



225.5نــاجــح  225.5محمد رجائى فتح الباب إبراھيم50454بير شمس أ الجديدة الباجور
271.5نــاجــح  271.5محمد عبد النبى عبد المقصود الدھميس50455بير شمس أ الجديدة الباجور
242نــاجــح  242محمد على عبد المحسن محمد50456بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  159محمد عيد صديق عبد الوھاب50457بير شمس أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273محمد فتح الباب عبد الفتاح عبد الغفار 50458بير شمس أ الجديدة الباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد فوزى عبد المحسن محمد 50459بير شمس أ الجديدة الباجور
232نــاجــح  232محمد كمال محمود �شين50460بير شمس أ الجديدة الباجور
253.5نــاجــح  253.5محمد متولى عبد العزيز محمد50461بير شمس أ الجديدة الباجور
264.5نــاجــح  264.5محمد سعد محمد السيد حايمة50462بير شمس أ الجديدة الباجور
220نــاجــح  220محمد ناصف محمد عدوى50463بير شمس أ الجديدة الباجور
265.5نــاجــح  265.5محمد نجاح محيسن عبد العال50464بير شمس أ الجديدة الباجور
206.5نــاجــح  206.5محمد يحيى جميل السيد 50465بير شمس أ الجديدة الباجور
235نــاجــح  235محمود إبراھيم محمد مختار50466بير شمس أ الجديدة الباجور
247.5نــاجــح  247.5محمود أشرف سعيد حسان50467بير شمس أ الجديدة الباجور
237.5نــاجــح  237.5محمود عبد الحميد عبد النبى عبد الحميد50468بير شمس أ الجديدة الباجور
257نــاجــح  257محيسن محمد محيسن عبد العال50469بير شمس أ الجديدة الباجور
263نــاجــح  263مصطفى جميل أحمد الساكت50470بير شمس أ الجديدة الباجور
278نــاجــح  278مصطفى سامى فتح الباب إبراھيم50471بير شمس أ الجديدة الباجور
234.5نــاجــح  234.5مصطفى عبد الھادى محمد حسن50472بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  173.5مصطفى موسى محمدى محمد50473بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  152منير نور الدين منير الدرديرى50474بير شمس أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  136وجيه أمين جودة الخولى50475بير شمس أ الجديدة الباجور
207.5نــاجــح  207.5يوسف سمير إبراھيم عرب50476بير شمس أ الجديدة الباجور
214نــاجــح  214ابراھيم باسم ابراھيم أحمد50477بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  169ابراھيم محمد عبد الرشيد ابراھيم50478بير شمس بنينالباجور
200.5نــاجــح  200.5أحمد بشير محمد زيان50479بير شمس بنينالباجور
197نــاجــح  197أحمد طلبه أحمد طلبه50480بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  183.5أحمد عمر جوده عيد50481بير شمس بنينالباجور
249نــاجــح  249أحمد ماھر أحمد موسي50482بير شمس بنينالباجور
257.5نــاجــح  257.5أحمد محمد فرج حسن50483بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  78.5أحمد محمود ص$ح شاھين50484بير شمس بنينالباجور
224.5نــاجــح  224.5أحمد ھاني زكريا حجازي50485بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  172.5إس$م علي محمد أبو الع$50486بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  132إس$م مجدي سعيد حسان50487بير شمس بنينالباجور
260.5نــاجــح  260.5إس$م وليد عبد العليم عبد الرازق50488بير شمس بنينالباجور
163.5نــاجــح  163.5أشرف عارف رجب محمد50489بير شمس بنينالباجور
195.5نــاجــح  195.5أشرف عصام اسماعيل عبد الھادي50490بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  168.5باسم صبحي محمد أحمد50491بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  158.5باسم محمود علي ا<عرج50492بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  153بسام فرج علي فرج50493بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  119جرجس مي$د جرجس مي$ده50494بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5سامح أحمد صبحي موسي50495بير شمس بنينالباجور
252.5نــاجــح  252.5عبد الخالق طارق عبد الخالق السيد50496بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5عبد ' أشرف فؤاد عبد '50497بير شمس بنينالباجور
275نــاجــح  275عبد الفتاح كرم عبد الفتاح علي50498بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفؤاد عادل فؤاد نصار50499بير شمس بنينالباجور
205نــاجــح  205كريم السيد عبد الستار زكي50500بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبكريم عاطف عبد المحسن محمد50501بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5محمد أشرف عبد الرشيد ابراھيم50502بير شمس بنينالباجور
262نــاجــح  262محمد سيد اسماعيل سيد50503بير شمس بنينالباجور
229نــاجــح  229محمد عبد المنعم فتح الباب محمد50504بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5محمد عفيفي عبد الشافي عفيفي50505بير شمس بنينالباجور
220نــاجــح  220محمد فؤاد محمد فاروق عبد الفتاح50506بير شمس بنينالباجور
157نــاجــح  157محمد قطب عبد الونيس عبد الغني50507بير شمس بنينالباجور
176.5نــاجــح  176.5محمد ماھر ابراھيم عبد الكريم50508بير شمس بنينالباجور
260.5نــاجــح  260.5محمد ممدوح أحمد حسن50509بير شمس بنينالباجور



دور ثانيدور ثاني  165محمد ھاني عبد النبي أبو السعود50510بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  166محمد ياسر فتحي عبد الشافي50511بير شمس بنينالباجور
201.5نــاجــح  201.5محمود عادل ابراھيم خليل50512بير شمس بنينالباجور
171نــاجــح  171محمود عربي السيد الشيمي50513بير شمس بنينالباجور
191نــاجــح  191مسعد بشير مسعد فرج50514بير شمس بنينالباجور
190نــاجــح  190مصطفي عماد عبد الھادي عبد الحكم50515بير شمس بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  153.5نادر السيد علي السيد50516بير شمس بنينالباجور
193.5نــاجــح  193.5نعيم عبد الجيد عبد الوھاب الميھي50517بير شمس بنينالباجور
240نــاجــح  240يحيي محمد عبده أحمد50518بير شمس بنينالباجور
258نــاجــح  258يوسف وسام يوسف عبد الر حيم50519بير شمس بنينالباجور
226نــاجــح  226أيةالسيد عبد الحميد حمام50520الكتامية أ الباجور
238.5نــاجــح  238.5أية أمين أحمدمحمداسماعيل 50521الكتامية أ الباجور
174نــاجــح  174أية جمال محمدأحمد الجندى50522الكتامية أ الباجور
274نــاجــح  274اسراءابراھيم أحمد على محمود50523الكتامية أ الباجور
247نــاجــح  247اسراءالسيد سعيد ابراھيم زعير 50524الكتامية أ الباجور
277نــاجــح  277اسراءسمير رشوان خليل زيان50525الكتامية أ الباجور
254.5نــاجــح  254.5اسراء عبد الحكم حسن حسن مصطفى50526الكتامية أ الباجور
199.5نــاجــح  199.5اس$م بكر سعيد ابراھيم خطاب50527الكتامية أ الباجور
265نــاجــح  265اس$م محمود عفيفى محمد ناجى50528الكتامية أ الباجور
195.5نــاجــح  195.5أسماء سيد يوسف عبد القادر50529الكتامية أ الباجور
208نــاجــح  208أسماء صبحى حسنين حرب50530الكتامية أ الباجور
207نــاجــح  207أسماء محفوظ كمال عفيفى50531الكتامية أ الباجور
267نــاجــح  267أسماءمحمد عبد الحميد على ناصر50532الكتامية أ الباجور
255نــاجــح  255أميرة سمير مصطفى على زيان50533الكتامية أ الباجور
268.5نــاجــح  268.5ايريني لبيب حلمى أيوب 50534الكتامية أ الباجور
245نــاجــح  245ايمان أحمد محمدمحمدحمام 50535الكتامية أ الباجور
243نــاجــح  243ايمان سعيد على عبد الجواد50536الكتامية أ الباجور
230نــاجــح  230ايمان عبد الرافع خليل ندا50537الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5حسناء حسين عمارة حسين عمارة50538الكتامية أ الباجور
265نــاجــح  265حياة عبد البى محمد قطب خطاب50539الكتامية أ الباجور
246نــاجــح  246داليا محمد عبد المجيد محمد شلبى50540الكتامية أ الباجور
217.5نــاجــح  217.5دعاء سيد محمود دياب خطاب50541الكتامية أ الباجور
256نــاجــح  256دعاء محمد مرتضى رجب خطاب50542الكتامية أ الباجور
260نــاجــح  260دنيا حسين فتحى عبد الواحد50543الكتامية أ الباجور
224.5نــاجــح  224.5دينا حمدى معوض أحمد أبوشنب50544الكتامية أ الباجور
246.5نــاجــح  246.5ذكري سند علي محمد أحمد50545الكتامية أ الباجور
265.5نــاجــح  265.5رانيا جمال مصطفي علي زيان50546الكتامية أ الباجور
207نــاجــح  207ريھام عبد السميع محمد عبد العاطي50547الكتامية أ الباجور
258نــاجــح  258زينب علي علي ابراھيم أبو السعد50548الكتامية أ الباجور
247نــاجــح  247سارة عبد الرافع زيان خليل زيان50549الكتامية أ الباجور
258.5نــاجــح  258.5سرية فرج محمد عبد المطلب50550الكتامية أ الباجور
184نــاجــح  184سعاد عبد المجيد عبد المجيد أحمد ندا50551الكتامية أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5سمية أشرف عبد الحميد مصطفي50552الكتامية أ الباجور
232.5نــاجــح  232.5سناء السيد محمد أحمد الليثي50553الكتامية أ الباجور
221نــاجــح  221سوزان راضي محمد عبد العاطي50554الكتامية أ الباجور
269.5نــاجــح  269.5شيماء السيد سالم السيد الدمھوجي50555الكتامية أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  205شيماء شفيق محمد السيد معارك50556الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5شيماء عماد قنديل محمد أحمد50557الكتامية أ الباجور
242نــاجــح  242صباح سيد عبد الحليم جبريل50558الكتامية أ الباجور
187.5نــاجــح  187.5عفاف راضي محمد زھران50559الكتامية أ الباجور
276نــاجــح  276علياء عفيفي محمد عفيفي خطاب50560الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5غادة ابراھيم محمد البسيوني50561الكتامية أ الباجور
225.5نــاجــح  225.5غادة السيد محمد عبد العاطي محمد50562الكتامية أ الباجور
259نــاجــح  259فاطمه خالد صابر ابراھيم أبو السعد50563الكتامية أ الباجور
225نــاجــح  225فاطمه محمد فرماوي محمد50564الكتامية أ الباجور
183نــاجــح  183قمر السيد ابراھيم حسب '50565الكتامية أ الباجور



251نــاجــح  251كريمة عصام ابراھيم علي خطاب50566الكتامية أ الباجور
254.5نــاجــح  254.5نرمين طارق محمد حسن عمارة50567الكتامية أ الباجور
190نــاجــح  190نسرين مجدع عيد أحمد خطاب50568الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5ھاجر عبد المؤمن السيد طلبه البسيوني50569الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5ھاجر ماھر سيد أحمد مھابه50570الكتامية أ الباجور
271نــاجــح  271ھاله أشرف محمد محمد الك$ف50571الكتامية أ الباجور
267.5نــاجــح  267.5ھاله طه عبد الفتاح أحمد حجاج50572الكتامية أ الباجور
182نــاجــح  182ھاله عادل صبحي أحمد خطاب 50573الكتامية أ الباجور
214نــاجــح  214ھدي جمال محمد محمد50574الكتامية أ الباجور
239نــاجــح  239ھند سمير سعيد ابراھيم زعير 50575الكتامية أ الباجور
267.5نــاجــح  267.5ھند محمد بخوري عفيفي الجندي50576الكتامية أ الباجور
212نــاجــح  212ياسمين ابراھيم عبد الحليم عبد ' 50577الكتامية أ الباجور
251.5نــاجــح  251.5ابراھيم حاتم عبدالعليم أمين أبو الدھب50578الكتامية أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5ابراھيم محمد محمود الك$ف50579الكتامية أ الباجور
262نــاجــح  262أحمد ابراھيم أحمد ندا50580الكتامية أ الباجور
238.5نــاجــح  238.5أحمد أشرف السيد عفيفى العربى50581الكتامية أ الباجور
262.5نــاجــح  262.5أحمد أيمن محمد السيد سالم50582الكتامية أ الباجور
197.5نــاجــح  197.5أحمد جمال على دياب خطاب50583الكتامية أ الباجور
215نــاجــح  215أحمد رياض محمود دياب خطاب50584الكتامية أ الباجور
266.5نــاجــح  266.5أحمد سعيد راشد بيومى جاد50585الكتامية أ الباجور
245.5نــاجــح  245.5أحمد عبد العزيز ابراھيم على مھابة50586الكتامية أ الباجور
204.5نــاجــح  204.5أحمد على السيد عبد الحميد50587الكتامية أ الباجور
249نــاجــح  249أحمد كما ل زيان على مصطفى50588الكتامية أ الباجور
252نــاجــح  252أحمد محمد ابراھيم عفيفى ندا50589الكتامية أ الباجور
196.5نــاجــح  196.5أحمد محمد على محمد الضبع50590الكتامية أ الباجور
257.5نــاجــح  257.5أحمد ممدوح السيد سيد أحمد50591الكتامية أ الباجور
193نــاجــح  193أحمد نصر أحمد خطاب50592الكتامية أ الباجور
215نــاجــح  215أسامة ص$ح محمد عبد المطلب50593الكتامية أ الباجور
242.5نــاجــح  242.5اس$م س$مة رجب س$مة مھابه50594الكتامية أ الباجور
242نــاجــح  242اس$م فارس سيد أحمد أحمد مھابه50595الكتامية أ الباجور
176.5نــاجــح  176.5أمجد أيمن عبد الباقى محمد عبد الباقى50596الكتامية أ الباجور
246.5نــاجــح  246.5أمير جما ل السيد طلبه50597الكتامية أ الباجور
214.5نــاجــح  214.5حاتم فريد السيد عبد ' عباسى 50598الكتامية أ الباجور
246.5نــاجــح  246.5حازم صفوت محمد على العجوزة50599الكتامية أ الباجور
205نــاجــح  205حسام حسن فتحى عبد الواحد50600الكتامية أ الباجور
251.5نــاجــح  251.5حسام حمدان فرماوى محمدعبد الرحمن50601الكتامية أ الباجور
248.5نــاجــح  248.5حسام عبد العاطى حسنى عبد العاطى50602الكتامية أ الباجور
249.5نــاجــح  249.5رمضان محمد رمضان حسن خطاب50603الكتامية أ الباجور
183.5نــاجــح  183.5زكريا حسين زكريا محمد حسين50604الكتامية أ الباجور
194.5نــاجــح  194.5طه سمير محمود ناصر50605الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5عبد الحميد خالد رجب عبد الجواد50606الكتامية أ الباجور
276نــاجــح  276عبد الرحمن رجب محمد عفيفى خطاب50607الكتامية أ الباجور
258.5نــاجــح  258.5عبد الرحمن محمود محمد الليثى نصار50608الكتامية أ الباجور
264نــاجــح  264عبد ' رجب عبد ' قطب خطاب50609الكتامية أ الباجور
261.5نــاجــح  261.5عبد ' عيد عبد ' عيد حمام50610الكتامية أ الباجور
223.5نــاجــح  223.5عبد المنعم سعيدعبدالمنعم محمود زعير50611الكتامية أ الباجور
190.5نــاجــح  190.5ع$ء جمال عبد ' السيد عباسى50612الكتامية أ الباجور
261.5نــاجــح  261.5على مجدى محمد بكر خطاب50613الكتامية أ الباجور
228.5نــاجــح  228.5عمرو السيد عبد المعبود محمد50614الكتامية أ الباجور
187.5نــاجــح  187.5عمرو رجب أحمد أبو السعد50615الكتامية أ الباجور
253نــاجــح  253فريد محمد فريد محمد ندا50616الكتامية أ الباجور
251.5نــاجــح  251.5محمد ابراھيم حسن أحمد مھابه50617الكتامية أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  174محمد جمال اسماعيل خطاب50618الكتامية أ الباجور
222.5نــاجــح  222.5محمد جمال محمود عبد الس$م50619الكتامية أ الباجور
199نــاجــح  199محمد حمدى رجب أحمد الجندى50620الكتامية أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد حمدى محمد خليل زيان50621الكتامية أ الباجور



262.5نــاجــح  262.5محمد خالد عبد النبى عوض مھابه50622الكتامية أ الباجور
192.5نــاجــح  192.5محمد صبرى محمد طلبة50623الكتامية أ الباجور
273نــاجــح  273محمد ص$ح أحمد محمد50624الكتامية أ الباجور
260.5نــاجــح  260.5محمد طلعت رشاد السيد خطاب50625الكتامية أ الباجور
201نــاجــح  201محمج عبد المنعم كامل س$مة50626الكتامية أ الباجور
245.5نــاجــح  245.5محمد عطية مصطفى قطب الك$ف50627الكتامية أ الباجور
258نــاجــح  258محمد عماد درويش محمود ندا50628الكتامية أ الباجور
190نــاجــح  190محمد فايز حمدى محمد ندا50629الكتامية أ الباجور
168.5نــاجــح  168.5محمد محمود أحمد عفيفى الشيخ50630الكتامية أ الباجور
231.5نــاجــح  231.5محمود محمد احمدعبدالس$م الخطيب50631الكتامية أ الباجور
242.5نــاجــح  242.5محمود مختار شيبة الحمد عبد الحليم50632الكتامية أ الباجور
274نــاجــح  274محمود مصطفى ابراھيم الك$ف50633الكتامية أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  147معتز عبد الواحد عبد العال أبو طالب50634الكتامية أ الباجور
164.5نــاجــح  164.5مصطفى فاروق أحمد عمارة50635الكتامية أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  172.5ياسر عفيفى على عبد الجواد 50636الكتامية أ الباجور
269.5نــاجــح  269.5اسراء جمال فوزى شديد50637سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
243.5نــاجــح  243.5اسراء رفعت عبدالس$م الشيخ50638سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
233نــاجــح  233اسراء محمد حسن أبو الع$50639سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
199.5نــاجــح  199.5اسراء محمد شوقى زين50640سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
276.5نــاجــح  276.5اسراء محمد ص$ح  نصر50641سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5اسراء مسعد فوزى الدجوى50642سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
212نــاجــح  212أسماء صبحى توفيق محمد50643سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
251نــاجــح  251أسماء عواد عبدالمعز رمضان50644سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5أسماء متولى عطيه السبكى50645سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
254نــاجــح  254الشيماء طارق عبدالرحمن 50646سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
219.5نــاجــح  219.5الھام أشرف محمد البيومى عبدالمقصود50647سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
231.5نــاجــح  231.5أمل عبدالس$م العشرى50648سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
272.5نــاجــح  272.5أمل ھانى محمد كمال بيومى عمر50649سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
213نــاجــح  213أمنية حسن حسن عمر50650سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
248نــاجــح  248أميرة أيمن صبحى كامل50651سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
166نــاجــح  166أميرة خميس محمد حسنين50652سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
269نــاجــح  269أميرة محمد رفعت رضوان ستوت50653سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
232نــاجــح  232إنجى ھانى محمد أحمد الشعراوى50654سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
230.5نــاجــح  230.5آيه ابراھيم الدسوقى حنفى50655سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
243نــاجــح  243آيه أحمد عبدالس$م العنتبلى50656سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
202نــاجــح  202آية جميل شحاته جاد50657سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5آية عبدالعظيم عبدالناصر المشد50658سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5آية فتحة آنس محمد50659سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
255نــاجــح  255إيمان السيد شديد محمد50660سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
266.5نــاجــح  266.5أيمان حمدى كامل بسيونى50661سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
270نــاجــح  270آية سامى صبرى الھبيرى50662سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبآية على عبدالخالق عشرة 50663سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
268نــاجــح  268بثينه محمد فھمى محمود السبكى50664سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
186.5نــاجــح  186.5تحية نسيم فوزى البنا50665سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
276نــاجــح  276جھاد محمود محمد حنفى ھنداوى50666سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
272نــاجــح  272خلود محمد ص$ح الدين محمود50667سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5داليا محمود بيومى عبدالجواد50668سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5دعاء بشير عبدالرحمن عيس50669سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
233نــاجــح  233دعاء جمال فوزى عيس50670سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
187.5نــاجــح  187.5دينا محمد فرج حماد50671سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
236.5نــاجــح  236.5رانيا ابراھيم خالد الصيفى50672سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
276نــاجــح  276رانيا أحمد ربيع محمود عفيفى50673سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
260نــاجــح  260رانيا خالد أمين سعد الدين50674سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
258.5نــاجــح  258.5رانيا معتز عبدالحمن حسينى50675سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5رحمه محمد طارق  عبدالعاطى  عفيفى50676سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
204.5نــاجــح  204.5ريم طارق عبدالس$م محمد موسى50677سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور



دور ثانيدور ثاني  141.5ريھام عبدالخالق محمد عفيفى دراز50678سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
251نــاجــح  251زينب متولى عطية السبكى50679سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
243.5نــاجــح  243.5ساره أحمد محمد حافظ50680سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
239.5نــاجــح  239.5سارھةصابر محمد شحات50681سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5سارة سيد عبدالحميد عجيلة50682سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5سماح كمال فھمى ابراھيم50683سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
250نــاجــح  250سماح مختار السيد رمضان50684سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
273.5نــاجــح  273.5شيماء أحمد عبدالخالق عيسوى50685سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  124شيماءعماد أحمد مرسى جنينه50686سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  146عزة أحمد أنور الھبيرى50687سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
254.5نــاجــح  254.5ع$ شعبان على عبد'50688سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
260.5نــاجــح  260.5غادة رضا محمد محسب محمد50689سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
252نــاجــح  252فاطمة متولى عطيه السبكى50690سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمه محمد صابر ستوت50691سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
187نــاجــح  187منار جمال محمد صبرى عبدالس$م50692سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5منار سامى أسماعيل على50693سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
267نــاجــح  267منه طارق عزت  عبدالحكيم50694سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
168.5نــاجــح  168.5مھا طلعت محمد كامل خميس50695سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5ميار جمعه محمود السيد عامر50696سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
178نــاجــح  178نجوى محمودمحمود الطويل50697سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5نداأيمن عبود عبدالحفيظ50698سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5ندا عبد' شفيق عبدالھادى50699سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
233.5نــاجــح  233.5ندى عادل فوزى عبدالرحمن50700سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
249نــاجــح  249نورھان محمد أبو السعود ج$ل50701سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  190نورھان محمد حنفى السبكى50702سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
222نــاجــح  222ھاجر سمير عبدالسميع عمر50703سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
280نــاجــح  280ھاجر صبحى شوكت الشربينى50704سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
215.5نــاجــح  215.5ھبه بدوى كمال بيومى50705سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5وسام وحيد ابراھيم عجاج50706سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
238.5نــاجــح  238.5يارا السيد ص$ح الدين العشماوى50707سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5ياسمين جمال عفيفى على50708سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
226.5نــاجــح  226.5ياسمين رضا شديد ستوت50709سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
271.5نــاجــح  271.5ياسمين عماد أمين  محمود50710سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
274.5نــاجــح  274.5ياسمين نور الدين محمد الشيخ50711سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
197نــاجــح  197ياسمين ياسر أحمد محمود50712سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
270.5نــاجــح  270.5أحمد أسامة السيد دربالة50713سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
202نــاجــح  202أحمدأشرف ص$ح عبدالعظيم50714سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
204نــاجــح  204أحمد أشرف محمد عصمت زكى50715سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
258.5نــاجــح  258.5أحمد حمدى محمد حسين50716سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
247.5نــاجــح  247.5أحمد صفوت لبيب العشرى50717سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  44.5أحمد عادل عبدالعاطى أحمد50718سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
219.5نــاجــح  219.5أحمد لطفى حمدى شخبه50719سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
232.5نــاجــح  232.5أحمد محمد محى حسنين قطب50720سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
191نــاجــح  191أحمد مصطفى فتحى عبدالواحد50721سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
231نــاجــح  231أدھم حمدى عبدالمعبود عبدالمحسن50722سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5إس$م منشاوى أمين محمد50723سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  130السيدعلى السيد ابراھيم 50724سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
183نــاجــح  183أيمن ص$ح حنفى السبكى50725سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
254نــاجــح  254إيھاب مسعد فتحى عبدالعظيم50726سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5خالد أسامه كمال عيسى50727سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
276.5نــاجــح  276.5خالد محمد عبدالعاطى كامل عجاج50728سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
208.5نــاجــح  208.5رزق برسوم رزق حبيب50729سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
204.5نــاجــح  204.5سعيد س$مة عبدالھادى ستوت50730سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
243نــاجــح  243سمير محمد جمال عبدالحليم نصار50731سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
261نــاجــح  261شعبان ربيع فتحى عبدالعظيم50732سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
191نــاجــح  191شھاب يسرى ھمام فرج  حماد50733سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور



250نــاجــح  250شوقى شوقى أحمد بسيونى50734سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبص$ح السيد عبدالعظيم محمد50735سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5عبدالخالق عماد عبدالخالق محمد50736سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
211نــاجــح  211عبدالخالق محمد محمد ابراھيم50737سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
274نــاجــح  274عبدالرحمن ج$ل السيد الديب50738سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  3عبدالرحمن محمد صابر ستوت50739سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
197نــاجــح  197عبدالفتاح جمال عبدالفتاح الشورى50740سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
272نــاجــح  272عبد' ممدوح عبد' رمضان50741سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
196نــاجــح  196عبدالمسيح شحاته  عزيز رزق50742سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعمر حافظ عبدالعليم منصور50743سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
207.5نــاجــح  207.5عمر محمد عبدالسميع ابراھيم50744سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
259نــاجــح  259عمرو محمد عبدالرحمن عيسى50745سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
239.5نــاجــح  239.5فادى رضا شھد نصر '50746سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5كامل محمد كامل محمد50747سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  118كريم طارق يوسف كمال الدين50748سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
225.5نــاجــح  225.5كريم طلعت أبو السعود ج$ل50749سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5كريم عصام عبدالفتاح الھبيرى50750سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبكريم مجدى ھمام محمود50751سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  146.5محمد السيد محمد ص$ح50752سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  132محمد أنور عبدالحفيظ محمد50753سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  175محمد رمضان محسب غراب50754سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد سامى عبدالس$م رمضان50755سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
225.5نــاجــح  225.5محمد سعيد جابر شعبان50756سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
205نــاجــح  205محمد صابر محمد السيد ستوت50757سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
249نــاجــح  249محمد عصام مختار عبدالفتاح50758سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد مھدى عبدالحكيم ناشى50759سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ندا ابراھيم ندا50760سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
232.5نــاجــح  232.5محمد وائل اسماعيل  سكنه50761سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمدوليد محمد شاھين50762سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
199.5نــاجــح  199.5محمود أحمد فريد حامد رمضان50763سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
199.5نــاجــح  199.5محمود خيرى خضر عبدالرحمن50764سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  149محمود عادل محمود سليم50765سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
164.5نــاجــح  164.5محمود عرفه محمود عبداللطيف50766سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5محمود عماد محمود على القطان50767سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
267.5نــاجــح  267.5مختار أحمد مختار ستوت50768سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
200نــاجــح  200مصطفى إيھاب عبدالنور رمضان50769سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5مصطفى رجب عبدالعاطى يحي50770سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
235نــاجــح  235مصطفى سمير محمد فكرى50771سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
250نــاجــح  250مصطفى عطية السيد القطان50772سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
254.5نــاجــح  254.5مصطفى عماد عبدالقادر فرج50773سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
239نــاجــح  239مصطفى محمد شوكت عجاج50774سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
168.5نــاجــح  168.5مصطفى ناصر مصطفى محمود50775سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
251.5نــاجــح  251.5نادر سمير محمد عيسى 50776سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  116ھانى أحمد رفاعى عفيفى50777سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  136ياسر محمد سعيد لطفى بيومى50778سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
160نــاجــح  160يحى جمال السعداوى الطوخى50779سبك الضحاك أ الجديدة بنونالباجور
252.5نــاجــح  252.5إسراء حسين حمتو حسين50780سبك الضحاك أ بنينالباجور
218نــاجــح  218 إسراء حمادة دسوقى ابراھيم50781سبك الضحاك أ بنينالباجور
224نــاجــح  224إسراء جمال عبد الخالق محمود50782سبك الضحاك أ بنينالباجور
275نــاجــح  275إسراء عبد المحسن أحمد عبد المحسن50783سبك الضحاك أ بنينالباجور
258نــاجــح  258أمانى فارس عبد الفتاح محمد50784سبك الضحاك أ بنينالباجور
275.5نــاجــح  275.5إمتنان مسعد عبد العزيز شرف50785سبك الضحاك أ بنينالباجور
269نــاجــح  269أميرة عبد المحسن عبد الرازق عفيفى50786سبك الضحاك أ بنينالباجور
247.5نــاجــح  247.5إيمان أرميا رزق حبيب50787سبك الضحاك أ بنينالباجور
274.5نــاجــح  274.5آية أشرف السيد أحمد50788سبك الضحاك أ بنينالباجور
266.5نــاجــح  266.5آية سالم ماھر عمر50789سبك الضحاك أ بنينالباجور



261نــاجــح  261آية شعبان حلمى ذكى50790سبك الضحاك أ بنينالباجور
256نــاجــح  256آية عادل سعيد العمرى50791سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبآية عبد الرحمن عبد العظيم زين50792سبك الضحاك أ بنينالباجور
251.5نــاجــح  251.5آية ع$ء زينھم محمد50793سبك الضحاك أ بنينالباجور
268.5نــاجــح  268.5بسمة ابراھيم عبد الروؤف محمود50794سبك الضحاك أ بنينالباجور
274نــاجــح  274تقى عماد عبد السميع قطقط50795سبك الضحاك أ بنينالباجور
260.5نــاجــح  260.5جينا جمال نجيب سعد50796سبك الضحاك أ بنينالباجور
265.5نــاجــح  265.5دعاء طارق ربيع محمود50797سبك الضحاك أ بنينالباجور
264.5نــاجــح  264.5دعاء محروس محمود محروس50798سبك الضحاك أ بنينالباجور
265نــاجــح  265دعاء يسرى على على50799سبك الضحاك أ بنينالباجور
267.5نــاجــح  267.5ذكرى محمد عبد الفتاح عبد الھادى50800سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرحمة ابراھيم قناوى ستوت 50801سبك الضحاك أ بنينالباجور
261نــاجــح  261رحمة طارق شفيق عبد ربه50802سبك الضحاك أ بنينالباجور
270نــاجــح  270رضوى ربيع عبد الرازق عفيفى50803سبك الضحاك أ بنينالباجور
270نــاجــح  270سارة عماد صبرى عبد الفتاح50804سبك الضحاك أ بنينالباجور
238.5نــاجــح  238.5سلمى شفيق صادق شندى50805سبك الضحاك أ بنينالباجور
261نــاجــح  261شيماء محروس محمد اسماعيل50806سبك الضحاك أ بنينالباجور
237.5نــاجــح  237.5فاطمة الطوخى ابراھيم الطوخى50807سبك الضحاك أ بنينالباجور
257.5نــاجــح  257.5منار رضا عبد الحميد محمد50808سبك الضحاك أ بنينالباجور
231.5نــاجــح  231.5منار عاطف رشاد عبد الحليم 50809سبك الضحاك أ بنينالباجور
244نــاجــح  244منى أحمد رضا محمد شفيق50810سبك الضحاك أ بنينالباجور
208نــاجــح  208منى أشرف شحاته جاد50811سبك الضحاك أ بنينالباجور
238نــاجــح  238ميادة ياسر منير عشماوى50812سبك الضحاك أ بنينالباجور
255نــاجــح  255ميار سمير حسن خلف50813سبك الضحاك أ بنينالباجور
258نــاجــح  258منة محمود منير عبد '50814سبك الضحاك أ بنينالباجور
268.5نــاجــح  268.5مھا سامح محمد شكرى50815سبك الضحاك أ بنينالباجور
273نــاجــح  273ندا أيمن عبد الخالق إمام50816سبك الضحاك أ بنينالباجور
271نــاجــح  271ندا فريد شفيق عجاج50817سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبندا على عبد الخالق على50818سبك الضحاك أ بنينالباجور
258.5نــاجــح  258.5ندى طارق جمال الدين محمد50819سبك الضحاك أ بنينالباجور
277نــاجــح  277نعيمة معتز السيد أحمد50820سبك الضحاك أ بنينالباجور
212.5نــاجــح  212.5نوال عصام السيد محمد أحمد50821سبك الضحاك أ بنينالباجور
212نــاجــح  212نورا جمال عبد الحليم محمد50822سبك الضحاك أ بنينالباجور
269نــاجــح  269نورھان أحمد عبد القوى عبد العال50823سبك الضحاك أ بنينالباجور
264نــاجــح  264نيرة وليد سعيد العمرى50824سبك الضحاك أ بنينالباجور
271.5نــاجــح  271.5نھال محى الدين عبد الروؤف50825سبك الضحاك أ بنينالباجور
260.5نــاجــح  260.5ھاجر كامل عبد العاطى الديب 50826سبك الضحاك أ بنينالباجور
264نــاجــح  264ھدير أسامة ج$ل حافظ 50827سبك الضحاك أ بنينالباجور
239.5نــاجــح  239.5ھدير محمد أيمن عبد الفتاح50828سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھند محمود أتور الھبيرى50829سبك الضحاك أ بنينالباجور
216.5نــاجــح  216.5وفاء أحمد حمدى عبد القوى50830سبك الضحاك أ بنينالباجور
275.5نــاجــح  275.5و�ء شعبان مختار عبد الفتاح50831سبك الضحاك أ بنينالباجور
190نــاجــح  190يارا بدر الدين فتحى عبد المعطى50832سبك الضحاك أ بنينالباجور
268.5نــاجــح  268.5أحمد أشرف ذكى سبع50833سبك الضحاك أ بنينالباجور
267.5نــاجــح  267.5أحمد عادل محمدى جنينة50834سبك الضحاك أ بنينالباجور
241.5نــاجــح  241.5أحمد عبد الحامى عبد التواب محمد50835سبك الضحاك أ بنينالباجور
261نــاجــح  261أحمد عبد' عبد العاطى المشد50836سبك الضحاك أ بنينالباجور
204نــاجــح  204أحمد عدلى عبد العزيز عبد الرحمن50837سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  199.5أحمد محمد اسماعيل محمد اسماعيل50838سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  179.5أحمد محمد سمير حسب النبى50839سبك الضحاك أ بنينالباجور
223نــاجــح  223أحمد مصطفى شفيق عبد الس$م50840سبك الضحاك أ بنينالباجور
233.5نــاجــح  233.5أحمد محمد عبد الحميد أحمد50841سبك الضحاك أ بنينالباجور
223نــاجــح  223أدھم سمير جودة عبد المحسن50842سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأسامة سمير فوزى البنا50843سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  29.5السيد أحمد عبد العاطى عيسى50844سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  198ايھاب أيمن محمود رمضان حسين50845سبك الضحاك أ بنينالباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبإيھاب أشرف شحاته جاد50846سبك الضحاك أ بنينالباجور
189.5نــاجــح  189.5ثروت مبروك فاروق عبد الرحمن50847سبك الضحاك أ بنينالباجور
267نــاجــح  267حازم أحمد محمد �شين50848سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  151حجازى بشير عبد السميع حجازى50849سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  137حسنى سعيد حسن عبد الفتاح50850سبك الضحاك أ بنينالباجور
248نــاجــح  248خالد السيد عبد الرحمن فرج50851سبك الضحاك أ بنينالباجور
217نــاجــح  217رائد سليمان نجيب سعد50852سبك الضحاك أ بنينالباجور
260.5نــاجــح  260.5سعيد أحمد سعيد جواد50853سبك الضحاك أ بنينالباجور
201نــاجــح  201شادى محمد شعبان عبد العال50854سبك الضحاك أ بنينالباجور
247.5نــاجــح  247.5عبد الحليم عاطف عبد الحليم التمرجى50855سبك الضحاك أ بنينالباجور
207نــاجــح  207عبد الرحمن أحمد عبد العاطى الديب50856سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  147.5عصام ع$ء عبد العزيز عبد الغفار50857سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5فتحى محمد فتحى شحاتة50858سبك الضحاك أ بنينالباجور
255.5نــاجــح  255.5كريم عادل سعيد المشد50859سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  159كريم عبد الس$م مھدى50860سبك الضحاك أ بنينالباجور
238نــاجــح  238محمد أيمن صابر محمد يوسف50861سبك الضحاك أ بنينالباجور
226نــاجــح  226محمد جمال عبد المقصود السيد50862سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد رضا محمد عبد الواحد50863سبك الضحاك أ بنينالباجور
242نــاجــح  242محمد سعيد عبد الھادى عرفه50864سبك الضحاك أ بنينالباجور
259نــاجــح  259محمد عبد الرسول السيد س$مة50865سبك الضحاك أ بنينالباجور
250.5نــاجــح  250.5محمد محمد ذكى محمود راشد50866سبك الضحاك أ بنينالباجور
264نــاجــح  264محمد لطفى محمود إمام50867سبك الضحاك أ بنينالباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد ناصر عاطف عبد الس$م50868سبك الضحاك أ بنينالباجور
261.5نــاجــح  261.5مختار حمدى مختار اسماعيل50869سبك الضحاك أ بنينالباجور
197نــاجــح  197محمود أشرف مصطفى عباس50870سبك الضحاك أ بنينالباجور
249نــاجــح  249محمود جمال سليم عبد الحليم50871سبك الضحاك أ بنينالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمود محمد ربيع محمود50872سبك الضحاك أ بنينالباجور
182نــاجــح  182محمود مجدى أحمد الزول50873سبك الضحاك أ بنينالباجور
186نــاجــح  186مصطفى أشرف عبد الصادق عبد الس$م50874سبك الضحاك أ بنينالباجور
177.5نــاجــح  177.5مصطفى عبد العاطى عبد الخالق الديب50875سبك الضحاك أ بنينالباجور
223نــاجــح  223مصطفى عبد ' رياض عبد النور50876سبك الضحاك أ بنينالباجور
265نــاجــح  265مصطفى عصام أحمد جنينه50877سبك الضحاك أ بنينالباجور
201نــاجــح  201مصطفى على السيد صادق عيسوى50878سبك الضحاك أ بنينالباجور
254.5نــاجــح  254.5مصطفى محمودرياض عبد النور50879سبك الضحاك أ بنينالباجور
254نــاجــح  254مصطفى محمود عبد الناصر المشد50880سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5نادر جميل رمضان محمد50881سبك الضحاك أ بنينالباجور
229نــاجــح  229يوسف مختار عيسى عوض '50882سبك الضحاك أ بنينالباجور
دور ثانيدور ثاني  179.5آية أحمد عبد التواب يسن50883ابخاص رقم ١الباجور
216نــاجــح  216آية أحمد عبد الستار عبد الھادى 50884ابخاص رقم ١الباجور
268نــاجــح  268آية أحمد محمد عبد الرحمن 50885ابخاص رقم ١الباجور
271نــاجــح  271آية سعيد مصطفى محمد شرف 50886ابخاص رقم ١الباجور
234.5نــاجــح  234.5إسراء بكرى فھمى بكرى50887ابخاص رقم ١الباجور
184.5نــاجــح  184.5جليلة رمضان س$مة جعفر50888ابخاص رقم ١الباجور
203نــاجــح  203حنان محمود سامى عباس 50889ابخاص رقم ١الباجور
269.5نــاجــح  269.5سارة السيد على أحمد قنديل 50890ابخاص رقم ١الباجور
219نــاجــح  219شرين صابر عطية عبد القادر 50891ابخاص رقم ١الباجور
211.5نــاجــح  211.5شيماء صابر عطية عبد القادر50892ابخاص رقم ١الباجور
188نــاجــح  188غادة أحمد رضوان على 50893ابخاص رقم ١الباجور
218.5نــاجــح  218.5لبنى سمير ج$ل أحمد عثمان50894ابخاص رقم ١الباجور
232.5نــاجــح  232.5لمياء سمير ج$ل أحمد عثمان50895ابخاص رقم ١الباجور
232نــاجــح  232محاسن صبحى أحمد فرج 50896ابخاص رقم ١الباجور
203.5نــاجــح  203.5منار خالد محمد محمد مرسى 50897ابخاص رقم ١الباجور
227.5نــاجــح  227.5نورھان محمود شيبوب محمد 50898ابخاص رقم ١الباجور
242نــاجــح  242ھاجر ربيع مختار سليمان محمد 50899ابخاص رقم ١الباجور
276نــاجــح  276ھاجر رمضان رشاد أحمد 50900ابخاص رقم ١الباجور
208.5نــاجــح  208.5ھند محمد عبد التواب عبد ربه 50901ابخاص رقم ١الباجور



242نــاجــح  242أحمد حسين عبد القادر عبد التواب 50902ابخاص رقم ١الباجور
219.5نــاجــح  219.5أحمد صالح السيد شركس 50903ابخاص رقم ١الباجور
236.5نــاجــح  236.5أحمد محمد عجمى العيص 50904ابخاص رقم ١الباجور
240نــاجــح  240أحمد محمد يونس محمد 50905ابخاص رقم ١الباجور
248نــاجــح  248أحمد محمود ربيع محمود حسن 50906ابخاص رقم ١الباجور
219.5نــاجــح  219.5أحمد نجم محيى الدين نجم 50907ابخاص رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  20.5أمير محمد عبد الخالق محمد 50908ابخاص رقم ١الباجور
238.5نــاجــح  238.5حسن أيمن حسن النجار 50909ابخاص رقم ١الباجور
199نــاجــح  199عبد الرحمن محمد ربيع محمود 50910ابخاص رقم ١الباجور
197نــاجــح  197عبد العزيز عصام عباس عبد التواب 50911ابخاص رقم ١الباجور
184نــاجــح  184محمد أنور محمد أحمد شع$ن 50912ابخاص رقم ١الباجور
229نــاجــح  229محمد عاطف عباس عبد التواب 50913ابخاص رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد عبد الوھاب عبد الفتاح الجبالى 50914ابخاص رقم ١الباجور
280نــاجــح  280محمود محمد عاطف عبد الخالق داود 50915ابخاص رقم ١الباجور
264.5نــاجــح  264.5آية حلمى عبد العزيز عفيفى 50916ابخاص ت سالباجور
267نــاجــح  267آية مبروك أبو زيد مبروك  50917ابخاص ت سالباجور
255نــاجــح  255إسراء محمد على محمد50918ابخاص ت سالباجور
261.5نــاجــح  261.5أسماء محمد طه الشلوف50919ابخاص ت سالباجور
258.5نــاجــح  258.5أسماء محمود محمد عمر إبراھيم 50920ابخاص ت سالباجور
212.5نــاجــح  212.5أسماء محمد مصطفى عبد العظيم 50921ابخاص ت سالباجور
243نــاجــح  243أمانى عبد العاطى على رزق50922ابخاص ت سالباجور
261نــاجــح  261أمنية محمد محمد عبد الحى 50923ابخاص ت سالباجور
266نــاجــح  266إيمان أيمن مختار حسن 50924ابخاص ت سالباجور
274نــاجــح  274إيمان بدر السيد محمد 50925ابخاص ت سالباجور
275.5نــاجــح  275.5دعاء عفيفى حلمى عفيفى 50926ابخاص ت سالباجور
237.5نــاجــح  237.5ذكرى أحمد حمدى محمد مصطفى50927ابخاص ت سالباجور
239نــاجــح  239رحاب مرتضى محمد الحفناوى 50928ابخاص ت سالباجور
274نــاجــح  274زينب عماد سيد أحمد محمد 50929ابخاص ت سالباجور
276نــاجــح  276سارة جمال سيد أحمد محمد 50930ابخاص ت سالباجور
273.5نــاجــح  273.5سلمى مسعود عبد الفتاح عبد الرازق 50931ابخاص ت سالباجور
253نــاجــح  253سمر محمد عبد الغنى عبد الفتاح 50932ابخاص ت سالباجور
270.5نــاجــح  270.5شيماء مھدى عبد الخالق داود 50933ابخاص ت سالباجور
274نــاجــح  274منال مصطفى فكرى عبد الخالق 50934ابخاص ت سالباجور
267.5نــاجــح  267.5مى أشرف عبد الحميد أحمد 50935ابخاص ت سالباجور
204نــاجــح  204ھاجر أحمد محمد صالح 50936ابخاص ت سالباجور
222نــاجــح  222ھاجر حسين محروس الحفناوى 50937ابخاص ت سالباجور
273.5نــاجــح  273.5ھاجر حمدى عبد الخالق داود 50938ابخاص ت سالباجور
259.5نــاجــح  259.5ھايدى أيمن محمد المھدى إسماعيل إسماعيل 50939ابخاص ت سالباجور
272.5نــاجــح  272.5ھبة عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح 50940ابخاص ت سالباجور
240نــاجــح  240أحمد رجب عبد الحميد السيد 50941ابخاص ت سالباجور
238نــاجــح  238أحمد محمد أحمد غنيمة 50942ابخاص ت سالباجور
دور ثانيدور ثاني  167.5أحمد محمود محمود حسن 50943ابخاص ت سالباجور
253نــاجــح  253إس$م وائل محمد ص$ح الدين عباس 50944ابخاص ت سالباجور
267.5نــاجــح  267.5صالح محمد رأفت ھاشم محمد المصيلحى 50945ابخاص ت سالباجور
219نــاجــح  219طارق تحسين أمين عفيفى 50946ابخاص ت سالباجور
254نــاجــح  254عبد الرحمن مجدى عبد الخالق داود 50947ابخاص ت سالباجور
224نــاجــح  224عمر إبراھيم على خاطر 50948ابخاص ت سالباجور
273.5نــاجــح  273.5عمر صابر عبد القوى عبد '50949ابخاص ت سالباجور
195.5نــاجــح  195.5عمر مسعد عطية عبد القادر 50950ابخاص ت سالباجور
232نــاجــح  232عمرو سليمان رجب عبد الخالق 50951ابخاص ت سالباجور
دور ثانيدور ثاني  195كمال محمد على عفيفى 50952ابخاص ت سالباجور
243.5نــاجــح  243.5محمد خالد عثمان عبد السميع50953ابخاص ت سالباجور
258نــاجــح  258محمد على توفيق عفيفى50954ابخاص ت سالباجور
231.5نــاجــح  231.5محمد ياسر محمد عبد المنعم 50955ابخاص ت سالباجور
221نــاجــح  221محمود أحمد السيد عبد الرحمن 50956ابخاص ت سالباجور
251نــاجــح  251محمود سعيد مصطفى إبراھيم 50957ابخاص ت سالباجور



دور ثانيدور ثاني  191.5محمود محمد السيد محمد50958ابخاص ت سالباجور
دور ثانيدور ثاني  217محمود مصطفى عثمان حسن 50959ابخاص ت سالباجور
271نــاجــح  271مصطفى جمال محمود عبد الخالق 50960ابخاص ت سالباجور
227نــاجــح  227يوسف رأفت س$مة محمد 50961ابخاص ت سالباجور
242نــاجــح  242أميرة سامى عبد الخالق أحمد50962أحمد عبدالجليل أالباجور
176.5نــاجــح  176.5انغام على على طلبه50963أحمد عبدالجليل أالباجور
278نــاجــح  278تقى محمد احمد غانم 50964أحمد عبدالجليل أالباجور
270نــاجــح  270حسناء جمال عبد الملك مطر 50965أحمد عبدالجليل أالباجور
249.5نــاجــح  249.5خلود عبد' زكى كامل50966أحمد عبدالجليل أالباجور
238.5نــاجــح  238.5زينب السيد محمد السيد سالم 50967أحمد عبدالجليل أالباجور
258نــاجــح  258فااتن فريد محمد الصغير محمد50968أحمد عبدالجليل أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمريانه كرم نسيم يوسف50969أحمد عبدالجليل أالباجور
243.5نــاجــح  243.5مريم صبحى شحاته رزق 50970أحمد عبدالجليل أالباجور
235نــاجــح  235مريم مي$د عبد السيد فرج50971أحمد عبدالجليل أالباجور
257.5نــاجــح  257.5منار أيمن عبد الستار على 50972أحمد عبدالجليل أالباجور
258نــاجــح  258نيره اسامة عبد' ابراھيم 50973أحمد عبدالجليل أالباجور
270نــاجــح  270نفين ماھر سليمان عطيه 50974أحمد عبدالجليل أالباجور
250.5نــاجــح  250.5يوستينا شريف برسوم يوسف50975أحمد عبدالجليل أالباجور
223نــاجــح  223احمد خالد احمد على 50976أحمد عبدالجليل أالباجور
274.5نــاجــح  274.5احمد عاطف عفيفى عبد البر 50977أحمد عبدالجليل أالباجور
252نــاجــح  252احمد محمد لطفى عبد الجواد50978أحمد عبدالجليل أالباجور
225.5نــاجــح  225.5احمد يسرى عبد الملك مطر 50979أحمد عبدالجليل أالباجور
245نــاجــح  245عصمت محمد عبد الصبور عجمى 50980أحمد عبدالجليل أالباجور
266.5نــاجــح  266.5فادى ماھر سليمان عطيه50981أحمد عبدالجليل أالباجور
264نــاجــح  264فتحى مجدى فتحى طه 50982أحمد عبدالجليل أالباجور
265نــاجــح  265ماجد ماھر عبده يونان 50983أحمد عبدالجليل أالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد عبد المنعم عبد' حسن 50984أحمد عبدالجليل أالباجور
219.5نــاجــح  219.5محمود جميل كامل احمد 50985أحمد عبدالجليل أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى عبد الباسط محمود 50986أحمد عبدالجليل أالباجور
242نــاجــح  242مينا وجيه منصور مطر 50987أحمد عبدالجليل أالباجور
271.5نــاجــح  271.5امنية اشرف عبد الوھاب عبد المقصود50988أحمد عبدالجليل أالباجور
256نــاجــح  256صباح مدحت محمدين فخري50989أحمد عبدالجليل أالباجور
205نــاجــح  205فريدة محمد عبد المقصود50990أحمد عبدالجليل أالباجور
262نــاجــح  262كريمان ممدوح عبد العزيز حسن50991أحمد عبدالجليل أالباجور
262.5نــاجــح  262.5ميادة عبد ' السيد حسام الدين50992أحمد عبدالجليل أالباجور
237نــاجــح  237ناھد محمد ربيع فھمي خليل50993أحمد عبدالجليل أالباجور
274.5نــاجــح  274.5نورھان فرج محمد عبد الصمد50994أحمد عبدالجليل أالباجور
251نــاجــح  251ھند مبروك محمد الصغير50995أحمد عبدالجليل أالباجور
272.5نــاجــح  272.5ياسمين سعيد محمد لطفي مصلحي 50996أحمد عبدالجليل أالباجور
236نــاجــح  236احمد ابراھيم فتحي ابراھيم50997أحمد عبدالجليل أالباجور
209.5نــاجــح  209.5احمد عادل عبد القوي بيومي50998أحمد عبدالجليل أالباجور
185نــاجــح  185احمد قدري سيف النصر عبد الغني50999أحمد عبدالجليل أالباجور
201نــاجــح  201احمد كرم محمد شندي فودة51000أحمد عبدالجليل أالباجور
214.5نــاجــح  214.5احمد وجية سعيد محمد51001أحمد عبدالجليل أالباجور
178.5نــاجــح  178.5اس$م مصطفي عبد الخالق ابراھيم51002أحمد عبدالجليل أالباجور
204.5نــاجــح  204.5السيد عبد ' محمد محسب  51003أحمد عبدالجليل أالباجور
256نــاجــح  256رفعت احمد عبد الحفيظ محمد51004أحمد عبدالجليل أالباجور
213نــاجــح  213عبد ' محمد عبد الس$م خليل51005أحمد عبدالجليل أالباجور
دور ثانيدور ثاني  166محمد محمد محمد عمر شادي51006أحمد عبدالجليل أالباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5محمد ھاشم فتحي الشافعي51007أحمد عبدالجليل أالباجور
233نــاجــح  233محمود حسام شعبان محمود51008أحمد عبدالجليل أالباجور
242.5نــاجــح  242.5محمود احمد محمد فخري51009أحمد عبدالجليل أالباجور
219نــاجــح  219محمود حمدي عبد الس$م عبد '51010أحمد عبدالجليل أالباجور
دور ثانيدور ثاني  148محمود حمدي صادق عبد المجيد51011أحمد عبدالجليل أالباجور
236نــاجــح  236مجدي عمرو عبد الس$م زكي51012أحمد عبدالجليل أالباجور
246نــاجــح  246مصطفي فيصل محمد لطفي مصيلحى51013أحمد عبدالجليل أالباجور



دور ثانيدور ثاني  140نادر ج$ل جوده عثمان زيادة51014أحمد عبدالجليل أالباجور
216نــاجــح  216اح$م جمال سليمان عبد الرحمن51015ميت البيضا أ الباجور
264نــاجــح  264الھام مجدى عبد العظيم عبدالسميع51016ميت البيضا أ الباجور
270نــاجــح  270امانى ايمن بيومى محمد51017ميت البيضا أ الباجور
224.5نــاجــح  224.5اميرة سعيد حمدى عبدالس$م51018ميت البيضا أ الباجور
189نــاجــح  189اية ابراھيم السعيد ابراھيم51019ميت البيضا أ الباجور
271.5نــاجــح  271.5اية رفعت محمد على51020ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  130.5اية مصطفى السيد حسنين51021ميت البيضا أ الباجور
231.5نــاجــح  231.5ايمان الشحات عبد المعبود السباعى51022ميت البيضا أ الباجور
224.5نــاجــح  224.5ايمان مختار عبدالمعبود السباعى51023ميت البيضا أ الباجور
254.5نــاجــح  254.5بسمة حسن محمد احمد51024ميت البيضا أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5بسمة ريان عثمان سعد51025ميت البيضا أ الباجور
227.5نــاجــح  227.5بسمة سمير محمد جاد51026ميت البيضا أ الباجور
268نــاجــح  268بسمة عادل عبد العظيم ابراھيم51027ميت البيضا أ الباجور
213نــاجــح  213بشاير عفيفى محمد الرفاعى51028ميت البيضا أ الباجور
217.5نــاجــح  217.5دعاء يحيى طنطاوى قطب51029ميت البيضا أ الباجور
189نــاجــح  189ذكية نبيل على عبد العزيز51030ميت البيضا أ الباجور
209.5نــاجــح  209.5رنا رضا عبد الس$م احمد51031ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5رباب حماد محمد احمد51032ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  207.5رحاب عبد الخالق محمد مھدى51033ميت البيضا أ الباجور
243.5نــاجــح  243.5رحاب محمد عبد الس$م محمد51034ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  168رحاب محمد عبد ' محمد51035ميت البيضا أ الباجور
248نــاجــح  248ريھام عطا محمد احمد51036ميت البيضا أ الباجور
209نــاجــح  209سامية عرفة عبد النعيم السيد51037ميت البيضا أ الباجور
203نــاجــح  203شيماء مصطفى توفيق غنيمى51038ميت البيضا أ الباجور
238.5نــاجــح  238.5فاطمة رأفت عبد الوھاب احمد51039ميت البيضا أ الباجور
208نــاجــح  208مروة شوقى محمد بيومى51040ميت البيضا أ الباجور
213.5نــاجــح  213.5ماريان ماھر عبد ' جرجس51041ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5منار صبحى كمال عثمان51042ميت البيضا أ الباجور
232نــاجــح  232مھا عبد الخالق السيد احمد51043ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  168.5مى عوض خليل مغاورى51044ميت البيضا أ الباجور
175نــاجــح  175ميادة حماد محمد احمد51045ميت البيضا أ الباجور
238نــاجــح  238نادية مصطفى عبد الس$م محمد51046ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  148نج$ء بيومى على بيومى51047ميت البيضا أ الباجور
258.5نــاجــح  258.5نج$ء حسنى محمد اسماعيل51048ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنج$ء نبيل على عبد العزيز 51049ميت البيضا أ الباجور
205.5نــاجــح  205.5ندا خالد عبد ' مھدى51050ميت البيضا أ الباجور
204.5نــاجــح  204.5نشوى محمد احمد على51051ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنھى عبد الظاھر سليمان أحمد51052ميت البيضا أ الباجور
276.5نــاجــح  276.5ھدى حسام كمال الدين حسين51053ميت البيضا أ الباجور
249نــاجــح  249ھدير مسعد محمدى ابراھيم51054ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  176ھند سمير حامد موسى51055ميت البيضا أ الباجور
237نــاجــح  237يارا اشرف عبد السميع ابراھيم51056ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبإبراھيم أحمد عبد المعطى أحمد 051057الباجور
251نــاجــح  251ابراھيم محمد سعيد ابراھيم51058ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد احمد عبد الغنى عفيفى51059ميت البيضا أ الباجور
187نــاجــح  187احمد جمال عبد الرحمن عبد الخالق51060ميت البيضا أ الباجور
208.5نــاجــح  208.5احمد حسن محمد عبد العليم51061ميت البيضا أ الباجور
179نــاجــح  179احمد عبد الحميد جبر عبد الحميد51062ميت البيضا أ الباجور
170نــاجــح  170احمد عبد الس$م صبيح عبد الس$م051063الباجور
202نــاجــح  202احمد عبده عبده الحسينى51064ميت البيضا أ الباجور
162.5نــاجــح  162.5احمد عثمان السيد عثمان51065ميت البيضا أ الباجور
186.5نــاجــح  186.5احمد على كمال على51066ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  170احمد محمد عبد السميع عبد '51067ميت البيضا أ الباجور
252.5نــاجــح  252.5احمد محمود محمد محمد السيد51068ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباس$م ناصر فوزى شاھدين51069ميت البيضا أ الباجور



دور ثانيدور ثاني  40اسماعيل زكريا محمد الحسينى51070ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5السيد محمود السيد محمد51071ميت البيضا أ الباجور
224نــاجــح  224بسام ماھر بحيرى النجدى51072ميت البيضا أ الباجور
209نــاجــح  209حسن مرزوق حسن مرزوق51073ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  158رشدى محمد رشدى محمد السيد51074ميت البيضا أ الباجور
176نــاجــح  176سامى رضوان احمد محمد51075ميت البيضا أ الباجور
265نــاجــح  265ساھر سمير حسن سعد51076ميت البيضا أ الباجور
204.5نــاجــح  204.5طلعت على عبد الصادق السيد51077ميت البيضا أ الباجور
186.5نــاجــح  186.5عبد اللطبف عمر عبد الخالق عمر51078ميت البيضا أ الباجور
189.5نــاجــح  189.5عبد ' مصطفى عبد ' ابراھيم51079ميت البيضا أ الباجور
160.5نــاجــح  160.5عمر عبد المولى أحمد الدمھوجى51080ميت البيضا أ الباجور
232نــاجــح  232عمرو ابراھيم ابو النجا فضالى51081ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  171كرولس الشحات عبد السيد اسعد51082ميت البيضا أ الباجور
192نــاجــح  192محمد ابراھيم عبد المعبود السباعى51083ميت البيضا أ الباجور
184نــاجــح  184محمد ادھم السيد عثمان51084ميت البيضا أ الباجور
259.5نــاجــح  259.5محمد الحسينى عبد العظيم الحسينى51085ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  182.5محمد السيد السيد البيومى 51086ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  149محمد توفيق الطوخى على 051087الباجور
دور ثانيدور ثاني  154محمد خالد امين محمد51088ميت البيضا أ الباجور
181نــاجــح  181محمد رفاعى محمد عبد الفتاح51089ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  165.5محمد سمير عبد العاطى الحسينى51090ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  135محمد سمير محمد احمد51091ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  163محمد عبد الخالق محمد محمد51092ميت البيضا أ الباجور
209نــاجــح  209محمد على السعيد ابراھيم51093ميت البيضا أ الباجور
201.5نــاجــح  201.5محمد فوزى على الجندى51094ميت البيضا أ الباجور
212نــاجــح  212محمد محمد حامد اسماعيل51095ميت البيضا أ الباجور
224.5نــاجــح  224.5محمد ناجى عبد الس$م عبد الحميد51096ميت البيضا أ الباجور
235نــاجــح  235محمد يوسف شحاته محمد51097ميت البيضا أ الباجور
277نــاجــح  277محمود ابراھيم على محمد راضى51098ميت البيضا أ الباجور
248نــاجــح  248محمود ابراھيم محمد السيد51099ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود ابو المكارم محمد على51100ميت البيضا أ الباجور
262نــاجــح  262محمود شعبان سعد عبد الوھاب51101ميت البيضا أ الباجور
200.5نــاجــح  200.5محمود عبد الحليم سعد عبد الوھاب51102ميت البيضا أ الباجور
212نــاجــح  212محمود محمد بيومى محمد51103ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  135محمود محمد حسن محمد51104ميت البيضا أ الباجور
201.5نــاجــح  201.5محمود محمد محروس محمد51105ميت البيضا أ الباجور
204.5نــاجــح  204.5مصطفى السيد محمد محمد51106ميت البيضا أ الباجور
226نــاجــح  226مصطفى الشحات عبد الحليم محمد51107ميت البيضا أ الباجور
268.5نــاجــح  268.5مصطفى حسين عبد القادر حسين51108ميت البيضا أ الباجور
193نــاجــح  193مصطفى ربيع عبد العظيم محمد51109ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  154مصطفى عبدالس$م مصطفى عبدالس$م51110ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5مصطفى عزت عبد الظاھر سليمان51111ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  181مصطفى كامل عبد المنعم عبد ربه51112ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  165.5مصطفى محمد حسن محمد51113ميت البيضا أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  187ھشام قدرى المنشاوى سليمان51114ميت البيضا أ الباجور
188.5نــاجــح  188.5ياسين رفاعى قطب محمد51115ميت البيضا أ الباجور
244نــاجــح  244اسراء محمد محفوظ محمد 51116ميت الوسطيالباجور
230نــاجــح  230آ�ء عادل حلمى عبدالعال51117ميت الوسطيالباجور
248.5نــاجــح  248.5آ�ء ياسر رياض محمد51118ميت الوسطيالباجور
266.5نــاجــح  266.5أمل عبدالحميدابراھيم غنيمى51119ميت الوسطيالباجور
249.5نــاجــح  249.5أمل محمود عبدالظاھر الدسوقى51120ميت الوسطيالباجور
248نــاجــح  248أمنية أحمد عبدالصبور أحمد51121ميت الوسطيالباجور
236نــاجــح  236أمنية سعيد أحمدأحمد51122ميت الوسطيالباجور
265.5نــاجــح  265.5أميرة عماد عبدالصادق سعد الدين51123ميت الوسطيالباجور
248.5نــاجــح  248.5انجى يحيى عبد' محمد51124ميت الوسطيالباجور
223نــاجــح  223ايمان محمد سعيد احمد51125ميت الوسطيالباجور



267نــاجــح  267آيه احمد الشحات أبو المعا طى51126ميت الوسطيالباجور
256نــاجــح  256آيه بكرى محمد على51127ميت الوسطيالباجور
259.5نــاجــح  259.5آيه جابر جميل سليمان51128ميت الوسطيالباجور
270نــاجــح  270آيه جما ل غريب على51129ميت الوسطيالباجور
260.5نــاجــح  260.5آيه حلمى امام السيد51130ميت الوسطيالباجور
266نــاجــح  266آيه رجب عبدالدايم محمد51131ميت الوسطيالباجور
263.5نــاجــح  263.5آيه رمزى احمد ابو الفتوح51132ميت الوسطيالباجور
252.5نــاجــح  252.5آيه سعيد عبده سليمان51133ميت الوسطيالباجور
266نــاجــح  266آيه عاطف زكريا محمد51134ميت الوسطيالباجور
251.5نــاجــح  251.5آيه عفيفى عبدالمحسن منصور51135ميت الوسطيالباجور
259نــاجــح  259آيه كامل ابراھيم ابو العنين51136ميت الوسطيالباجور
251.5نــاجــح  251.5آيه محمد ابراھيم مرسى51137ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائب آيه محمد حسينى بدوى51138ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  167آيه يحيى فؤاد بيومى51139ميت الوسطيالباجور
229.5نــاجــح  229.5تسنيم سمير السيد عفيفى51140ميت الوسطيالباجور
250.5نــاجــح  250.5تقى بكرى ابراھيم ابراھيم51141ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5جھاد فوزى فرج محمدى51142ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  175.5خضرة يحيى فؤاد عبدالعال51143ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  174خلود محمد ج$ل محمد51144ميت الوسطيالباجور
186.5نــاجــح  186.5داليا ابراھيم بيومى على51145ميت الوسطيالباجور
234.5نــاجــح  234.5داليا محمد صابر صديق51146ميت الوسطيالباجور
244نــاجــح  244دعاء فكرى غنيمى السيد51147ميت الوسطيالباجور
214نــاجــح  214دنيا عادل صابر منصور51148ميت الوسطيالباجور
184نــاجــح  184دينا سمير عبدالمجيد محمد51149ميت الوسطيالباجور
248.5نــاجــح  248.5دينا عما د على محمدى51150ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5دينا محمود السيد محمد51151ميت الوسطيالباجور
237.5نــاجــح  237.5رانيا كامل محمد احمد51152ميت الوسطيالباجور
233نــاجــح  233رشا صبحى احمد حسن51153ميت الوسطيالباجور
220.5نــاجــح  220.5روميساء جمال عبدالوھاب ابراھيم51154ميت الوسطيالباجور
197.5نــاجــح  197.5ريھام محمود عبدالمجيد محمود51155ميت الوسطيالباجور
247نــاجــح  247ساره الشحات محمود وھيبى51156ميت الوسطيالباجور
247نــاجــح  247ساره رمزى محمد عيسى51157ميت الوسطيالباجور
262نــاجــح  262ساره روحى امين السيد51158ميت الوسطيالباجور
220.5نــاجــح  220.5سمر عصام كمال السيد51159ميت الوسطيالباجور
257.5نــاجــح  257.5شيماء جمال مأ مون احمد51160ميت الوسطيالباجور
247.5نــاجــح  247.5صفا احمد عبدالرحمن الشامى51161ميت الوسطيالباجور
192.5نــاجــح  192.5عبير محمدى محمود محمد51162ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5عزه طه محمد ابراھيم51163ميت الوسطيالباجور
215نــاجــح  215غا دھاحمد سعيد حسن51164ميت الوسطيالباجور
273.5نــاجــح  273.5فاطمه سعيد امين عبد المقصود51165ميت الوسطيالباجور
197نــاجــح  197فاطمه سمير سعيد على51166ميت الوسطيالباجور
254نــاجــح  254فاطمه مجدى يونس وھيبى51167ميت الوسطيالباجور
225نــاجــح  225كامليا سعيد محمد حسن51168ميت الوسطيالباجور
224نــاجــح  224مروه السيد رجب السيد51169ميت الوسطيالباجور
239نــاجــح  239مروه فوزى توفيق على51170ميت الوسطيالباجور
248.5نــاجــح  248.5ملكه سمير السيد بكرى51171ميت الوسطيالباجور
254.5نــاجــح  254.5منال ربيع عبد العزيز سليمان51172ميت الوسطيالباجور
263نــاجــح  263مھا حسينى محمد حسينى51173ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمھا محمد احمد حسن51174ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  64مياده احمد عبد' احمد51175ميت الوسطيالباجور
222.5نــاجــح  222.5ميار محمدى حسن حسن51176ميت الوسطيالباجور
259نــاجــح  259نج$ء سمير عبد الرشيد أبو المكارم51177ميت الوسطيالباجور
269.5نــاجــح  269.5ندا سعيد صبرى سليمان51178ميت الوسطيالباجور
245.5نــاجــح  245.5ندا عبد العزيز فتح ' عبد العزيز51179ميت الوسطيالباجور
219.5نــاجــح  219.5ندا عراقى فؤاد بيومى51180ميت الوسطيالباجور
277.5نــاجــح  277.5نوره رجب سويلم حسان51181ميت الوسطيالباجور



233نــاجــح  233نيره عصام عبدالمحسن منصور51182ميت الوسطيالباجور
236نــاجــح  236ھدير سمير سعيد محمد51183ميت الوسطيالباجور
232نــاجــح  232ھدير عبد العزيز ابو الع$ سيد51184ميت الوسطيالباجور
240نــاجــح  240ھدير ياسر فتحى ابراھيم51185ميت الوسطيالباجور
233.5نــاجــح  233.5ھدير يسرى عبد القوى محمد51186ميت الوسطيالباجور
229.5نــاجــح  229.5وفاء غريب حواش عبدالمقصود51187ميت الوسطيالباجور
227نــاجــح  227ياره محمود رافت السيد51188ميت الوسطيالباجور
260نــاجــح  260ياسمين حسن حمدى ابراھيم51189ميت الوسطيالباجور
205.5نــاجــح  205.5ياسمين رجب بكرى محمد51190ميت الوسطيالباجور
195نــاجــح  195ابراھيم سعيد ابراھيم محمدى51191ميت الوسطيالباجور
277نــاجــح  277احمد الدسوقى عبدالشكور الدسوقى51192ميت الوسطيالباجور
275نــاجــح  275احمد السيد مندوھى عبدالغنى51193ميت الوسطيالباجور
207نــاجــح  207احمد امين مغاورى محمد51194ميت الوسطيالباجور
231نــاجــح  231احمد ربيع محمد عزب واصل51195ميت الوسطيالباجور
264.5نــاجــح  264.5احمد سعيد احمد عبد المقصود51196ميت الوسطيالباجور
189نــاجــح  189احمد سمير ھمام محمود51197ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عا دل خليفه مشرف51198ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  157احمد عبدالعظيم محمد محمد51199ميت الوسطيالباجور
270.5نــاجــح  270.5احمدعبد المقصود فرج على51200ميت الوسطيالباجور
275.5نــاجــح  275.5احمد عصا م  احمد احمد51201ميت الوسطيالباجور
253.5نــاجــح  253.5احمد فريد فوزى عبدالصمد51202ميت الوسطيالباجور
272نــاجــح  272احمد فوزى ابراھيم محمدى51203ميت الوسطيالباجور
205.5نــاجــح  205.5احمد كامل عبد الشا فى محمود51204ميت الوسطيالباجور
188نــاجــح  188احمد محمد محمد السيد51205ميت الوسطيالباجور
221نــاجــح  221احمد محمود عبد العزيز محمد51206ميت الوسطيالباجور
226نــاجــح  226احمد يا سر مأ مون احمد51207ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  159.5احمد يسرى غنيمى السيد51208ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  157ا س$م محمدى محمود محمد51209ميت الوسطيالباجور
195نــاجــح  195ايمن محمد فوزى محمد51210ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  163.5ج$ل حسن ج$ل محمد51211ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحسام عزب السيد عزب51212ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  136حسام يسرى يسن محمود51213ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5حسن يسرى يسن محمود51214ميت الوسطيالباجور
218نــاجــح  218خالد وليد ابراھيم محمدى51215ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5سا لم ز ينھم يو نس سا لم51216ميت الوسطيالباجور
279.5نــاجــح  279.5ضياء محمد على فرج خضر51217ميت الوسطيالباجور
222نــاجــح  222عبد الغنى حمدى عبد الغنى حسن   51218ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  140.5عبد القوى رباح عبد القوى محمد51219ميت الوسطيالباجور
238نــاجــح  238عبد ' محمد محمد سليمان51220ميت الوسطيالباجور
218.5نــاجــح  218.5ع$ء محمد عبد العزيز سليمان51221ميت الوسطيالباجور
211نــاجــح  211كريم عصام سعيد محمد51222ميت الوسطيالباجور
235.5نــاجــح  235.5محمد ابراھيم بيومى ابراھيم51223ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5محمد احمد عبد المغنى السيد51224ميت الوسطيالباجور
262نــاجــح  262محمد احمد عبد العزيز احمد51225ميت الوسطيالباجور
269.5نــاجــح  269.5محمد احمد محمد احمد51226ميت الوسطيالباجور
252.5نــاجــح  252.5محمد احمد محمد محمد51227ميت الوسطيالباجور
209.5نــاجــح  209.5محمد السيد امام السيد51228ميت الوسطيالباجور
243.5نــاجــح  243.5محمد السيد سليمان محمد51229ميت الوسطيالباجور
256نــاجــح  256محمد ايمن عبد النبى محمد51230ميت الوسطيالباجور
232.5نــاجــح  232.5محمد رمضان محمد عيسوى51231ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  167محمد سا مى السيد على51232ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  171.5محمد سعد على فرج51233ميت الوسطيالباجور
256نــاجــح  256محمد عا طف عبد المجيد عفيفى51234ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  140.5محمد عا طف عبد الرشيد محمد51235ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  161محمد عصا م ابراھيم محمد51236ميت الوسطيالباجور
225.5نــاجــح  225.5محمد فارس محمد عبد '51237ميت الوسطيالباجور



دور ثانيدور ثاني  123.5محمد فكيه محمدى يوسف51238ميت الوسطيالباجور
197.5نــاجــح  197.5محمد محمد رضوا ن محمد51239ميت الوسطيالباجور
232نــاجــح  232محمد محمود ابراھيم عبد الوھاب51240ميت الوسطيالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد مصطفى طه مصطفى51241ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  160محمد نا جى بيومى محمد51242ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد يسرى فھيم ابو العنين51243ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  190.5محمود ابو الفتوح لبيب عفيفى51244ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  103.5محمود احمد فوزى الشحا ت51245ميت الوسطيالباجور
259نــاجــح  259محمود اسا مة عبده سليما ن51246ميت الوسطيالباجور
220.5نــاجــح  220.5محمود بكر على محمد51247ميت الوسطيالباجور
231نــاجــح  231محمود جميل محمد عيسى51248ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  146محمود سمير امين  عبد المقصود51249ميت الوسطيالباجور
177.5نــاجــح  177.5محمود سمير فھيم ابو العنين51250ميت الوسطيالباجور
248نــاجــح  248محمود سمير وھبه صقر51251ميت الوسطيالباجور
179نــاجــح  179محمود صبحى احمد حسن51252ميت الوسطيالباجور
193.5نــاجــح  193.5محمود عا طف سعيد احمد51253ميت الوسطيالباجور
182.5نــاجــح  182.5محمود عبد الحليم عبد الحفيظ طه51254ميت الوسطيالباجور
236نــاجــح  236محمود محمد زكريا محمد51255ميت الوسطيالباجور
195.5نــاجــح  195.5محمود نبيل فوزى محمد51256ميت الوسطيالباجور
250نــاجــح  250محمود نجيب محمود نجيب51257ميت الوسطيالباجور
257نــاجــح  257محمود وائل صابر صديق51258ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  146.5مصطفى ابراھيم بكرى ابراھيم51259ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  167.5مصطفى سعيد طه محمد51260ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى شعبا ن عبد العزيز محمد51261ميت الوسطيالباجور
244نــاجــح  244مصطفى نبيل عفيفى الدسوقى51262ميت الوسطيالباجور
دور ثانيدور ثاني  157.5مغا ورى طه مغا ورى محمد51263ميت الوسطيالباجور
206نــاجــح  206نضال ھا نى السيد بكرى51264ميت الوسطيالباجور
228نــاجــح  228وليد عبد المقصود الشا مى محمد51265ميت الوسطيالباجور
166.5نــاجــح  166.5أحسان صالح محمود عفيفي51266تلبنت أبشيش أ الباجور
220.5نــاجــح  220.5أسراء سعد زغلول السيد51267تلبنت أبشيش أ الباجور
252نــاجــح  252أسماء حمدي عابدين السيد51268تلبنت أبشيش أ الباجور
277.5نــاجــح  277.5أسماء رفعت عبد الفتاح عبدالملك   51269تلبنت أبشيش أ الباجور
233نــاجــح  233أسماء عادل علي الدسوقي 51270تلبنت أبشيش أ الباجور
261نــاجــح  261أسماء عبد العزيز صبري  51271تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  155أسماء عوض عبد الفتاح عفيفي51272تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبإلھام جمال عبد الصادق راغب51273تلبنت أبشيش أ الباجور
277نــاجــح  277إلھام شحات محمد الشرقاوي51274تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  180أمنية حسين إمام حسين51275تلبنت أبشيش أ الباجور
278نــاجــح  278أميرة حسن عبد المعبود محمد51276تلبنت أبشيش أ الباجور
273نــاجــح  273أمينة جمال محمد باشة51277تلبنت أبشيش أ الباجور
277نــاجــح  277آيات أحمد محمد محمود51278تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  143أية أحمد كمال عبد الحميد51279تلبنت أبشيش أ الباجور
279.5نــاجــح  279.5أية أحمد محمد أحمد51280تلبنت أبشيش أ الباجور
272نــاجــح  272أية سعيد محمود السيد51281تلبنت أبشيش أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5أية سمير سعيد محمود51282تلبنت أبشيش أ الباجور
260نــاجــح  260أية عدلي عبد العاطي عبد العزيز51283تلبنت أبشيش أ الباجور
276نــاجــح  276إيناس بدرا لدين علي عبد العليم51284تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  143حنان راغب عبد الس$م راغب51285تلبنت أبشيش أ الباجور
266.5نــاجــح  266.5حنان ص$ح على السيد51286تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  171دعاء رمضان عبد الفتاح محمد51287تلبنت أبشيش أ الباجور
245.5نــاجــح  245.5دينا جميل عبد المحسن عفيفي 51288تلبنت أبشيش أ الباجور
261نــاجــح  261رانيا محمد أحمد محمد 51289تلبنت أبشيش أ الباجور
234نــاجــح  234 رحاب أحمد عبد العزيز محمد51290تلبنت أبشيش أ الباجور
263نــاجــح  263رقية إبراھيم لبيب محمد51291تلبنت أبشيش أ الباجور
229.5نــاجــح  229.5رقية طاھر خليفة السيد51292تلبنت أبشيش أ الباجور
259.5نــاجــح  259.5ريھام السيد عابدين السيد51293تلبنت أبشيش أ الباجور



دور ثانيدور ثاني  155زينب السيد عبد العزيز السيد51294تلبنت أبشيش أ الباجور
245نــاجــح  245سارة محمد حسن على51295تلبنت أبشيش أ الباجور
235.5نــاجــح  235.5سارة ص$ح عبد المقصود  51296تلبنت أبشيش أ الباجور
245.5نــاجــح  245.5سامية مجدي عبد الفتاح     51297تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  148سحر عبد العزيز عبد الوھاب   51298تلبنت أبشيش أ الباجور
169نــاجــح  169سمر رمضان عبد العليم  51299تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسمر محمد عبدا لغنى عفيفي51300تلبنت أبشيش أ الباجور
209.5نــاجــح  209.5شھيرة محمود محمد محمود51301تلبنت أبشيش أ الباجور
162.5نــاجــح  162.5شيماء أسامة إبراھيم محمد51302تلبنت أبشيش أ الباجور
253نــاجــح  253عبير أحمد عبد الخالق خشالة51303تلبنت أبشيش أ الباجور
253نــاجــح  253غادة فوزي حسن شديد51304تلبنت أبشيش أ الباجور
175نــاجــح  175فضيلة عصام يوسف محمود51305تلبنت أبشيش أ الباجور
228نــاجــح  228كريمه قاسم خليفة السيد51306تلبنت أبشيش أ الباجور
263.5نــاجــح  263.5مروة عادل عفيفي عبدا لرحمن51307تلبنت أبشيش أ الباجور
247.5نــاجــح  247.5مروة علي محمد احمد51308تلبنت أبشيش أ الباجور
231.5نــاجــح  231.5منار أحمد رجب محمد51309تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمنال رمضان عبد الفتاح  النبي51310تلبنت أبشيش أ الباجور
268نــاجــح  268نانى محمد عبدا لغنى عفيفي51311تلبنت أبشيش أ الباجور
263نــاجــح  263نجوان طلعت لبيب محمد51312تلبنت أبشيش أ الباجور
264.5نــاجــح  264.5ندى أسامة عبد الغنى عبد الفتاح51313تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنسمة عبد الملك عبد العظيم  51314تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  154نورھان إسماعيل عبد العزيز  51315تلبنت أبشيش أ الباجور
213.5نــاجــح  213.5نورھان أشرف ص$ح رزق51316تلبنت أبشيش أ الباجور
252نــاجــح  252نورھان سعيد محمود علي51317تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  133ھالة محمد أحمد سليمان51318تلبنت أبشيش أ الباجور
258نــاجــح  258ھايدى رضا شفيق صقر51319تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  103.5وفاء محمد عبد المعبود رضوان51320تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  138.5ياسمين كامل سعيد عبد الرحمن51321تلبنت أبشيش أ الباجور
260نــاجــح  260ياسمين محمد فاروق محمد51322تلبنت أبشيش أ الباجور
165نــاجــح  165إبراھيم سامي عبد الرحمن السيد 51323تلبنت أبشيش أ الباجور
275نــاجــح  275أحمد أسامة فرج عبد العال51324تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  151أحمد السيد ذكي محمد51325تلبنت أبشيش أ الباجور
270نــاجــح  270أحمد بكر مختار عبد المقصود51326تلبنت أبشيش أ الباجور
243.5نــاجــح  243.5أحمد سعيد عبد الفتاح السيد51327تلبنت أبشيش أ الباجور
261.5نــاجــح  261.5أحمد محمود عبد الخالق خشالة51328تلبنت أبشيش أ الباجور
268.5نــاجــح  268.5أحمد محمود عبد الفتاح صقر51329تلبنت أبشيش أ الباجور
275نــاجــح  275أحمد عبد العزيز ص$ح  51330تلبنت أبشيش أ الباجور
259.5نــاجــح  259.5أحمد ھشام سعيد محمود51331تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  168أحمد ھيثم سعيد عبد الحق51332تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5إس$م أحمد كمال عبد الحميد51333تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  148السيد الورداني السيد سالم51334تلبنت أبشيش أ الباجور
229.5نــاجــح  229.5السيد عبد الحفيظ السيد مصطفي51335تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  138السيد مجدي عبد الفتاح   51336تلبنت أبشيش أ الباجور
217.5نــاجــح  217.5إيھاب محمد إبراھيم محمد51337تلبنت أبشيش أ الباجور
248.5نــاجــح  248.5ب$ل نبيل السيد أحمد51338تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  158.5حسام سعيد عبد الحق الوكيل51339تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  170.5حسين حسن عبد الغفار حسن51340تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  151حسين مجدي محمد خشالة51341تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبراضى سعيد عبدا لعليم ألدربي51342تلبنت أبشيش أ الباجور
250.5نــاجــح  250.5عبد الحليم توفيق عبد الصادق  51343تلبنت أبشيش أ الباجور
197نــاجــح  197عبد العظيم عبد الشكور عبد العظيم 51344تلبنت أبشيش أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5ع$ء سعيد السيد أحمد51345تلبنت أبشيش أ الباجور
268.5نــاجــح  268.5عمر عماد السيد أحمد   الرحمن51346تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  179عوض بيومي عوض أحمد51347تلبنت أبشيش أ الباجور
226.5نــاجــح  226.5كريم أبوريد بيومي سيف النصر51348تلبنت أبشيش أ الباجور
209.5نــاجــح  209.5كريم مسعد عبد الفتاح السيد51349تلبنت أبشيش أ الباجور



270.5نــاجــح  270.5كمال أيمن كمال الدين أحمد 51350تلبنت أبشيش أ الباجور
273نــاجــح  273محمد إبراھيم عبد الغفار  51351تلبنت أبشيش أ الباجور
267نــاجــح  267محمد أسامة جاد عبد الملك51352تلبنت أبشيش أ الباجور
202نــاجــح  202محمد أمجد صقر أحمد51353تلبنت أبشيش أ الباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد جميل صابر علي51354تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  110محمد رمضان عبد الفتاح عبد النبي51355تلبنت أبشيش أ الباجور
222نــاجــح  222محمد سامي عبد البديع عطوان51356تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ص$ح عبدا لجواد شعيب51357تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  112محمد عبد الباسط عبد العزيز محمد51358تلبنت أبشيش أ الباجور
197نــاجــح  197محمد علي عبد المقصود علي51359تلبنت أبشيش أ الباجور
214.5نــاجــح  214.5محمد عوض ھمام حسن51360تلبنت أبشيش أ الباجور
241.5نــاجــح  241.5محمد نبيه عبد العظيم محمود51361تلبنت أبشيش أ الباجور
255.5نــاجــح  255.5محمود وجيه عبد العظيم محمد51362تلبنت أبشيش أ الباجور
221نــاجــح  221محمود سعيد كرم أحمد51363تلبنت أبشيش أ الباجور
220.5نــاجــح  220.5محمود عبد ' عبد الرحمن السيد51364تلبنت أبشيش أ الباجور
278.5نــاجــح  278.5محمود محمد عبد الفتاح اVمام51365تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  180.5مصطفي ربيع فريد علي51366تلبنت أبشيش أ الباجور
225نــاجــح  225مصطفي سعد زغلول إبراھيم51367تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفي عماد محمد السيد51368تلبنت أبشيش أ الباجور
248نــاجــح  248مصطفي كامل فريد إبراھيم51369تلبنت أبشيش أ الباجور
دور ثانيدور ثاني  20وليد ص$ح عبد الس$م راغب51370تلبنت أبشيش أ الباجور
214.5نــاجــح  214.5وليد على فريد على51371تلبنت أبشيش أ الباجور
200نــاجــح  200يوسف منير عبد العزيز محمود51372تلبنت أبشيش أ الباجور
234نــاجــح  234آية مختار محمد عوض ' محمد51373أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  119أسماء مسعد محمود بيومى51374أبشيش أالباجور
207.5نــاجــح  207.5إسراء إبراھيم محمد إبراھيم51375أبشيش أالباجور
219.5نــاجــح  219.5إسراء رضا إبراھيم أحمد51376أبشيش أالباجور
239.5نــاجــح  239.5إسراء مھدى عبد المؤمن محمد51377أبشيش أالباجور
265.5نــاجــح  265.5الزھراء عبد العليم أحمد السيد51378أبشيش أالباجور
168نــاجــح  168أميرة رضا إسماعيل على51379أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  160أميرة رمضان السيد محمود51380أبشيش أالباجور
181.5نــاجــح  181.5أميرة سالم محمد فرج51381أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  131.5أمينة ج$ل محمود محمد51382أبشيش أالباجور
202.5نــاجــح  202.5إنسجام وحيد عبد الحميد محمد بدوى 51383أبشيش أالباجور
202.5نــاجــح  202.5إيمان أحمد محمد السيد سالم51384أبشيش أالباجور
210نــاجــح  210إيمان أيمن محمد إبراھيم51385أبشيش أالباجور
192.5نــاجــح  192.5إيمان محمد محمود إبراھيم51386أبشيش أالباجور
260.5نــاجــح  260.5تھانى محمد كامل محمود سالم51387أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  159خلود جاد سعد محمد51388أبشيش أالباجور
260نــاجــح  260دعاء أحمد محمد عبد المنعم عيد51389أبشيش أالباجور
263.5نــاجــح  263.5دينا خالد محمود محمود على51390أبشيش أالباجور
254نــاجــح  254دينا نبيل سيف العدل عبد الرحمن51391أبشيش أالباجور
194نــاجــح  194رانا السيد محمود قطب51392أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  118رانيا السيد سعيد سعد51393أبشيش أالباجور
202.5نــاجــح  202.5رانيا فوزٮمحمد السيد51394أبشيش أالباجور
259نــاجــح  259رحاب على ا�مام على طعيمة51395أبشيش أالباجور
274.5نــاجــح  274.5رحاب على محمد عبد الرحمن51396أبشيش أالباجور
207نــاجــح  207رحمة أحمد محمد أحمد51397أبشيش أالباجور
247نــاجــح  247رانا أحمد جمال الدين السيد51398أبشيش أالباجور
266.5نــاجــح  266.5ريھام حمدى لطفى مجاھد حسن51399أبشيش أالباجور
272نــاجــح  272ريھام خميس عبد القادر أحمد51400أبشيش أالباجور
234نــاجــح  234ريھام ص$ح محمد إمام51401أبشيش أالباجور
198نــاجــح  198زينب محمد سعد محمد بھى الدين51402أبشيش أالباجور
220نــاجــح  220سارة سعيد محمد محمد51403أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5سارة عبد الرحمن عبد القادر عبد الغنى51404أبشيش أالباجور
234نــاجــح  234سارة مسعد فرج عبد اللطيف51405أبشيش أالباجور



236.5نــاجــح  236.5سالى صبرى السيد عبد الدايم51406أبشيش أالباجور
230.5نــاجــح  230.5سلمى محمد عليوة محمد عطية51407أبشيش أالباجور
246.5نــاجــح  246.5سلمى محمد مسعد محمد زغلول51408أبشيش أالباجور
255نــاجــح  255سمر محمود محمد محمد بدوى51409أبشيش أالباجور
198نــاجــح  198سھام طارق عبد الغنى على51410أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5سھام محب محمود بيومى51411أبشيش أالباجور
257نــاجــح  257شيماء أحمد محمد محمود عوض51412أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبشيماء مجدى محمد عبد الوھاب51413أبشيش أالباجور
249.5نــاجــح  249.5شيماء يوسف محمد محمد51414أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعايدة محمد فرج السيد51415أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  96.5عابلة محمد حسن محمود51416أبشيش أالباجور
199.5نــاجــح  199.5غادة رجب السيد إبراھيم51417أبشيش أالباجور
205نــاجــح  205فاطمة الزھراء أحمد إبراھيم51418أبشيش أالباجور
211.5نــاجــح  211.5فاطمة محمد السيد عبد القوى51419أبشيش أالباجور
197نــاجــح  197فرحة عبد القادر أحمد محمود51420أبشيش أالباجور
230نــاجــح  230فكرية صالح نصر السيد51421أبشيش أالباجور
260نــاجــح  260مايسة محمود عبد العليم محمود51422أبشيش أالباجور
275.5نــاجــح  275.5مروة سعيد عبد الفتاح أحمد51423أبشيش أالباجور
242.5نــاجــح  242.5مروة شوقى السيد أحمد حسينى51424أبشيش أالباجور
232.5نــاجــح  232.5مريم رجب خليفة على خليفة51425أبشيش أالباجور
227.5نــاجــح  227.5منا محمد رجب عبد الرحمن51426أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5منال الديب صابر أحمد 51427أبشيش أالباجور
205نــاجــح  205مھا عبد المعطى أحمد محمد51428أبشيش أالباجور
204نــاجــح  204نجوى إبراھيم عبد المعبود إبراھيم51429أبشيش أالباجور
188نــاجــح  188ندا محمود عبد التواب محمد عفيفى51430أبشيش أالباجور
225نــاجــح  225ندا محمود عفيفى محمود51431أبشيش أالباجور
214.5نــاجــح  214.5نرمين سعيد عبد الغفار عبد الحكيم51432أبشيش أالباجور
214نــاجــح  214نسرين طارق عبد الغنى على51433أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنعمة على حسن أحمد51434أبشيش أالباجور
278.5نــاجــح  278.5نھال مدحت أحمد سليم51435أبشيش أالباجور
270.5نــاجــح  270.5نھى كمال عبد الفتاح على51436أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  136نورا السيد مختار إبراھيم51437أبشيش أالباجور
255نــاجــح  255نورا ربيع محمد فرج51438أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  149.5نورا منصور محمد عمر51439أبشيش أالباجور
252نــاجــح  252نوران محمد على محمد السيد51440أبشيش أالباجور
250.5نــاجــح  250.5نورھان أحمد محمد عوض '51441أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170نورھان عادل محمد أحمد51442أبشيش أالباجور
274نــاجــح  274ھاجر أحمد محمود مرسى51443أبشيش أالباجور
256نــاجــح  256وسام عبد المجيد حسن عبد المجيد51444أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  153.5يارا مجدى أحمد محمد51445أبشيش أالباجور
186.5نــاجــح  186.5ياسمين أحمد محمود حافظ51446أبشيش أالباجور
223.5نــاجــح  223.5ياسمين عمر محمد عمر51447أبشيش أالباجور
243نــاجــح  243ياسمين محمود محمد محمد بدوى51448أبشيش أالباجور
199نــاجــح  199ياسمين محمد محمود محمد51449أبشيش أالباجور
269.5نــاجــح  269.5إبراھيم أحمد محمد عبد العال51450أبشيش أالباجور
273.5نــاجــح  273.5إبراھيم سعيد حامد محمد51451أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161إبراھيم صابر عبد القادر محمد51452أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5أحمد إبراھيم محمد محمود51453أبشيش أالباجور
238.5نــاجــح  238.5أحمد أشرف فرج أحمد51454أبشيش أالباجور
237.5نــاجــح  237.5أحمد ربيع محمود إبراھيم51455أبشيش أالباجور
179نــاجــح  179أحمد رضا أحمد محمد محمود51456أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  152أحمد طارق أنور طغيان51457أبشيش أالباجور
266نــاجــح  266أحمد طلعت مختار معوض زنير51458أبشيش أالباجور
254.5نــاجــح  254.5أحمد عاطف محمد جبريل51459أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  144.5أحمد فوزى أحمد محمد51460أبشيش أالباجور
199.5نــاجــح  199.5أحمد عبد الرحمن عبد العليم محمود51461أبشيش أالباجور



226.5نــاجــح  226.5أحمد عبد العزيز محمد محمد على51462أبشيش أالباجور
227نــاجــح  227أحمد عبد القادر إمام محمود51463أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  134أحمد كمال محمود عيسوى51464أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  154احمد محمد بيومى محمد51465أبشيش أالباجور
260.5نــاجــح  260.5احمد محمود رجب محمود51466أبشيش أالباجور
248.5نــاجــح  248.5احمد ياسر حلمى السيد غنيمى51467أبشيش أالباجور
206.5نــاجــح  206.5أحمد ياسر محمد محمد على51468أبشيش أالباجور
216نــاجــح  216إس$م سعيد عبد العليم محمد51469أبشيش أالباجور
271نــاجــح  271إس$م جمال عبد العزيز إبراھيم51470أبشيش أالباجور
192نــاجــح  192إس$م شعبان السيد ا�بيض51471أبشيش أالباجور
195.5نــاجــح  195.5إس$م فتحى شعبان السيد51472أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  164.5السيد السيد إبراھيم السيد51473أبشيش أالباجور
195نــاجــح  195أيمن عفيفى محمود عفيفى51474أبشيش أالباجور
263.5نــاجــح  263.5تامر ج$ل صبحى محمد51475أبشيش أالباجور
215نــاجــح  215حسام الدين خالد عبد العاطى السيد أحمد51476أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5حسان عادل السيد محمد51477أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  136حسن حازم حسن محمود51478أبشيش أالباجور
191نــاجــح  191حسن محمد جميل محمد51479أبشيش أالباجور
254.5نــاجــح  254.5حسين محمد رجب عبد الرحمن51480أبشيش أالباجور
270.5نــاجــح  270.5رامى محمد فتحى السيد51481أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  170سامح صبحى عطية عطية راشد51482أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  140شاھين ماھر محمد نبوى محمد جاد51483أبشيش أالباجور
183نــاجــح  183طارق ع$م محمود محمد51484أبشيش أالباجور
221.5نــاجــح  221.5عبد الحفيظ ص$ح عبد الحفيظ محمد على51485أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  159.5عبد الرحمن رضا محمد عبد القادر عامر51486أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  173.5عبد الرحمن مسعد محمود بيومى51487أبشيش أالباجور
202.5نــاجــح  202.5عبد الغفار سامى عبد الغفار أحمد51488أبشيش أالباجور
246نــاجــح  246عبد ' أحمد مجاھد سالم51489أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  151.5عبد المجيد محمدى عبد الغفار عبد ربه51490أبشيش أالباجور
165.5نــاجــح  165.5عبد المنعم مجدى عبد المنعم محمد51491أبشيش أالباجور
214.5نــاجــح  214.5ع$ء أحمد السيد عبد القوى51492أبشيش أالباجور
271.5نــاجــح  271.5ع$ء أحمد محمد فرج51493أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبع$ء رجب محمود محمود51494أبشيش أالباجور
211.5نــاجــح  211.5ع$ء مجدى محمود محمد51495أبشيش أالباجور
224.5نــاجــح  224.5ع$ء نبيل السيد محمود51496أبشيش أالباجور
227.5نــاجــح  227.5عفيفى محمد عفيفى محمود51497أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  38.5عمرو عبد الحميد محمد نبوى51498أبشيش أالباجور
171نــاجــح  171فرج محمد فرج مجاھد51499أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5كرم فكرى حسن محمد51500أبشيش أالباجور
226.5نــاجــح  226.5كريم عبد المقصود إبراھيم فرج51501أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  118محمد أسامة رمضان يونس51502أبشيش أالباجور
261.5نــاجــح  261.5محمد أشرف عبد الستار حبيب51503أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  138محمد السيد سعيد سعد دياب51504أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد جابر محمد نبوى51505أبشيش أالباجور
165.5نــاجــح  165.5محمد جمال محمود محمد 51506أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  148محمد شعبان محمد على فرج51507أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  145محمد عاشور أحمد على51508أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  145محمد عبد الفتاح محمد أبو الع$51509أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  117محمد عبد اللطيف أحمد سعيد 51510أبشيش أالباجور
223نــاجــح  223محمد كامل محمود حماد51511أبشيش أالباجور
271.5نــاجــح  271.5محمد كمال محمود السيد51512أبشيش أالباجور
211.5نــاجــح  211.5محمد مجدى السيد محمد51513أبشيش أالباجور
268نــاجــح  268محمد مسعد حامد عبد المنعم51514أبشيش أالباجور
198.5نــاجــح  198.5محمد مسعد محمد أحمد51515أبشيش أالباجور
226نــاجــح  226محمد نبيل كمال على51516أبشيش أالباجور
200.5نــاجــح  200.5محمد يوسف محمد السيد سالم51517أبشيش أالباجور



276.5نــاجــح  276.5مھند محمد عصام ذكرى51518أبشيش أالباجور
225نــاجــح  225محمود إمام محمود أحمد إمام51519أبشيش أالباجور
257نــاجــح  257محمود حماد أحمد محمد حماد51520أبشيش أالباجور
189نــاجــح  189محمود رضا محمود السيد51521أبشيش أالباجور
166نــاجــح  166محمود عبد الستار على عيد كشك51522أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5محمود ربيع أحمد عطية51523أبشيش أالباجور
265.5نــاجــح  265.5محمود رضا عبد الفتاح حسينى51524أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  73.5محمود صابر عبد ' محمود51525أبشيش أالباجور
258.5نــاجــح  258.5محمود ص$ح محمد السيد سالم51526أبشيش أالباجور
235.5نــاجــح  235.5محمود فتحى محمد عبد المنعم عيد كشك51527أبشيش أالباجور
275نــاجــح  275محمود فوزى محمود محمد51528أبشيش أالباجور
182نــاجــح  182محمود ماھر محمد محمد الطنوبى51529أبشيش أالباجور
197نــاجــح  197محمود محمد محمد إبراھيم حسان51530أبشيش أالباجور
219.5نــاجــح  219.5محمود مصطفى محمد محمد إبراھيم51531أبشيش أالباجور
209نــاجــح  209مصطفى أحمد فرحات عبد الرحمن51532أبشيش أالباجور
245نــاجــح  245مصطفى عاطف محمد عودة51533أبشيش أالباجور
241نــاجــح  241مصطفى محمود رجب محمود51534أبشيش أالباجور
253نــاجــح  253مصطفى محمد محمد على عيد51535أبشيش أالباجور
270.5نــاجــح  270.5مصطفى موسى محمد أحمد51536أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  155.5نادر محمد عبد المنعم محمد عطية51537أبشيش أالباجور
267نــاجــح  267نجيب أحمد محمد نجيب ذكرى51538أبشيش أالباجور
251نــاجــح  251ھاشم محمد حسينى الح$بى51539أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھيثم عبد الرازق مصطفى قطب51540أبشيش أالباجور
دور ثانيدور ثاني  119وليد خالد إبراھيم عصران51541أبشيش أالباجور
271.5نــاجــح  271.5وليد ص$ح محمد محمد السيد51542أبشيش أالباجور
166.5نــاجــح  166.5وليد على أحمد على51543أبشيش أالباجور
262.5نــاجــح  262.5أمنية جاد عبد العزيز جاد51544الوحدة باسطنھاالباجور
271.5نــاجــح  271.5أية جھاد عبد الصبور ياسين51545الوحدة باسطنھاالباجور
261.5نــاجــح  261.5أميرة حاتم عبد الفتاح عبدا 51546Rالوحدة باسطنھاالباجور
230نــاجــح  230أميرة حسنى السيد بدوى51547الوحدة باسطنھاالباجور
259نــاجــح  259أسماء خالد أمين حسن51548الوحدة باسطنھاالباجور
214.5نــاجــح  214.5أمنية رضا عبد المقصود محمد51549الوحدة باسطنھاالباجور
226نــاجــح  226إسراء إسماعيل أبوا لع$ عبد الغفار51550الوحدة باسطنھاالباجور
223.5نــاجــح  223.5إيمان سمير محمد حامد خطاب51551الوحدة باسطنھاالباجور
237.5نــاجــح  237.5أسماء شعبان عبد العزيز جاد 51552الوحدة باسطنھاالباجور
270نــاجــح  270أميرة طارق إبراھيم على 51553الوحدة باسطنھاالباجور
262نــاجــح  262أمل محمد السيد محفوظ51554الوحدة باسطنھاالباجور
262.5نــاجــح  262.5أية محمد مندوة عبد العال51555الوحدة باسطنھاالباجور
258.5نــاجــح  258.5أماني عبد العزيز عبد العزيز محمد51556الوحدة باسطنھاالباجور
208.5نــاجــح  208.5أية وجدي عبدا لعظيم حسنين 51557الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5جما�ت محمد ربيع محمد بدوى 51558الوحدة باسطنھاالباجور
205نــاجــح  205حنان فتحي محمد أبو السعود 51559الوحدة باسطنھاالباجور
188.5نــاجــح  188.5رحاب وائل فؤاد محمد 51560الوحدة باسطنھاالباجور
273نــاجــح  273سلمى أحمد شاكر سالم 51561الوحدة باسطنھاالباجور
224.5نــاجــح  224.5سارة سامي أحمد المشتولى 51562الوحدة باسطنھاالباجور
274.5نــاجــح  274.5سمر محمد فاروق عبد الرازق س$م51563الوحدة باسطنھاالباجور
235نــاجــح  235شروق مصطفى عبد المعز مصلحي 51564الوحدة باسطنھاالباجور
262.5نــاجــح  262.5دولت محمد مصطفى عبدا R 51565الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5ماجدة جمعة أمين محمد51566الوحدة باسطنھاالباجور
274.5نــاجــح  274.5ميرنا سمير عزيز عبده51567الوحدة باسطنھاالباجور
235.5نــاجــح  235.5فاطمة مجدي سمير محروس51568الوحدة باسطنھاالباجور
271.5نــاجــح  271.5فاطمة عبد الفتاح عابد أبو السعود51569الوحدة باسطنھاالباجور
245.5نــاجــح  245.5فاطمة محمد عبد المعز محروس51570الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمروة عبد الفتاح على كريم 51571الوحدة باسطنھاالباجور
270نــاجــح  270نھال أيمن عبدا لودود محمد51572الوحدة باسطنھاالباجور
273.5نــاجــح  273.5ندى بيومي رمضان بيومي 51573الوحدة باسطنھاالباجور



246نــاجــح  246نورھان خالد عز الدين محمود 51574الوحدة باسطنھاالباجور
271نــاجــح  271ندى عبد العليم عبد العظيم عبد العليم51575الوحدة باسطنھاالباجور
189.5نــاجــح  189.5ندى نجاح عبد المحسن عبد ' 51576الوحدة باسطنھاالباجور
273نــاجــح  273نوره ھشام عبد ' عبد المعطى 51577الوحدة باسطنھاالباجور
225نــاجــح  225ندا محمد إبراھيم على 51578الوحدة باسطنھاالباجور
244نــاجــح  244ھاجر سعيد يوسف حسن 51579الوحدة باسطنھاالباجور
270نــاجــح  270ھاجر عاطف محمود حسانين 51580الوحدة باسطنھاالباجور
178نــاجــح  178ھند ھشام عبد الصبور ھمام51581الوحدة باسطنھاالباجور
217نــاجــح  217ھبه محمد على حمزة 51582الوحدة باسطنھاالباجور
224.5نــاجــح  224.5ياسمين مجدي عبدا لمجيد محمد51583الوحدة باسطنھاالباجور
244نــاجــح  244أحمد أنور بيومي حسن 51584الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5أشرف أنور محمود عرفه 51585الوحدة باسطنھاالباجور
269نــاجــح  269إس$م حاتم مختار برعي 51586الوحدة باسطنھاالباجور
255نــاجــح  255أحمد خالد عابد أبو السعود51587الوحدة باسطنھاالباجور
273نــاجــح  273أحمد زغلول محمود حسانين 51588الوحدة باسطنھاالباجور
228.5نــاجــح  228.5إس$م عصام حسين حسين51589الوحدة باسطنھاالباجور
246نــاجــح  246إس$م عادل عبد العظيم  الديواني 51590الوحدة باسطنھاالباجور
264.5نــاجــح  264.5أحمد مجدي كمال محمود 51591الوحدة باسطنھاالباجور
274.5نــاجــح  274.5أحمد ماجد عبد العزيز الھدھد51592الوحدة باسطنھاالباجور
257نــاجــح  257أحمد لبيب عبد ' س$م51593الوحدة باسطنھاالباجور
269.5نــاجــح  269.5إس$م وجية رمضان حسن51594الوحدة باسطنھاالباجور
274.5نــاجــح  274.5باسل س$م كمال عبد الحليم 51595الوحدة باسطنھاالباجور
275نــاجــح  275حسين عيد عبد الصبور يسين51596الوحدة باسطنھاالباجور
272.5نــاجــح  272.5حسن عيد عبد الصبور يسين51597الوحدة باسطنھاالباجور
254نــاجــح  254حازم محمد جودة فرج 51598الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد عرفه عرفه سابق 51599الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5شريف عاطف عبد المؤمن على 51600الوحدة باسطنھاالباجور
248.5نــاجــح  248.5شعيب حلمي أبو الفتوح على شعيب51601الوحدة باسطنھاالباجور
229نــاجــح  229كمال عزت كمال محمود 51602الوحدة باسطنھاالباجور
266.5نــاجــح  266.5عصام طارق زكى خليل 51603الوحدة باسطنھاالباجور
205.5نــاجــح  205.5عبدا لرحمن فھمي مغاورى أحمد51604الوحدة باسطنھاالباجور
272نــاجــح  272عبدا لرحمن محمد لبيب الليثى 51605الوحدة باسطنھاالباجور
275نــاجــح  275عبدا لرحمن محمد محمد أبو المجد51606الوحدة باسطنھاالباجور
238نــاجــح  238على منصور جودة فرج51607الوحدة باسطنھاالباجور
194نــاجــح  194محمد حلمي عبد الرافع على 51608الوحدة باسطنھاالباجور
268.5نــاجــح  268.5محمد رضا عبدا R عطية 51609الوحدة باسطنھاالباجور
270نــاجــح  270محمد رضا محمد محمود51610الوحدة باسطنھاالباجور
226.5نــاجــح  226.5محمد رجب محمد عبد المعز 51611الوحدة باسطنھاالباجور
186.5نــاجــح  186.5محمد يسرى عبد المنعم محمود 51612الوحدة باسطنھاالباجور
270نــاجــح  270محمد عمرو على حسن51613الوحدة باسطنھاالباجور
230.5نــاجــح  230.5محمد عزت كمال محمود 51614الوحدة باسطنھاالباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد محمدي عبد الرازق مرسى 51615الوحدة باسطنھاالباجور
241نــاجــح  241موسى خالد موسى السيد 51616الوحدة باسطنھاالباجور
268نــاجــح  268مينا عماد فتحي داود51617الوحدة باسطنھاالباجور
274.5نــاجــح  274.5مھند يحيى زكريا عبد الحليم 51618الوحدة باسطنھاالباجور
276نــاجــح  276مصطفى مجدي حسنين على 51619الوحدة باسطنھاالباجور
217نــاجــح  217مصطفى يسرى عطية عبدا لمؤمن  51620الوحدة باسطنھاالباجور
197.5نــاجــح  197.5محمود أيمن فادى عبدا لمقصود51621الوحدة باسطنھاالباجور
183نــاجــح  183محمود مسعد جودة فرج 51622الوحدة باسطنھاالباجور
272.5نــاجــح  272.5محمود بھاء الدين رمضان موسى 51623الوحدة باسطنھاالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود عبد العزيز سيد عبد العزيز51624الوحدة باسطنھاالباجور
184.5نــاجــح  184.5وائل طارق عبدا لرازق أمين محمد51625الوحدة باسطنھاالباجور
269.5نــاجــح  269.5آ�ء صالح إبراھيم فرج '51626اسطنھا أ الجديدة الباجور
269نــاجــح  269آية أحمد رمضان موسى51627اسطنھا أ الجديدة الباجور
267.5نــاجــح  267.5آية رجب صادق إسماعيل51628اسطنھا أ الجديدة الباجور
189.5نــاجــح  189.5آية عبد الفتاح محمد عبد الفتاح51629اسطنھا أ الجديدة الباجور



229نــاجــح  229آية مجدى عبد الغفار إبراھيم51630اسطنھا أ الجديدة الباجور
217.5نــاجــح  217.5إسراء أيمن عبد الفتاح إبراھيم51631اسطنھا أ الجديدة الباجور
270.5نــاجــح  270.5إسراء جمال عبد الرازق محمد51632اسطنھا أ الجديدة الباجور
257.5نــاجــح  257.5إسراء حاتم محمد إبراھيم51633اسطنھا أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273إسراء سامى عز الدين51634اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5إسراء محمد عبد الس$م على51635اسطنھا أ الجديدة الباجور
214نــاجــح  214إسراء يسرى عبد المنعم عبد الرحمن51636اسطنھا أ الجديدة الباجور
274نــاجــح  274أسماء أنور محمد يوسف51637اسطنھا أ الجديدة الباجور
276.5نــاجــح  276.5أسماء رباح محمد السيد 51638اسطنھا أ الجديدة الباجور
273نــاجــح  273أسماء طارق محمود على51639اسطنھا أ الجديدة الباجور
275.5نــاجــح  275.5أمانى جميل بيومى مرعى51640اسطنھا أ الجديدة الباجور
276نــاجــح  276أمينة ثروت بھى الدين عطية51641اسطنھا أ الجديدة الباجور
278نــاجــح  278أمينة معتز بيومى على 51642اسطنھا أ الجديدة الباجور
243.5نــاجــح  243.5أميرة رشاد يوسف حسن51643اسطنھا أ الجديدة الباجور
181.5نــاجــح  181.5إلھام ذھدى عبد الغفار أحمد 51644اسطنھا أ الجديدة الباجور
262نــاجــح  262إيمان ربيع عبد الس$م عيسوى51645اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  156إيمان رضا شعبان حمودة 51646اسطنھا أ الجديدة الباجور
269نــاجــح  269إيمان مجدى عبد الستار طلبة 51647اسطنھا أ الجديدة الباجور
271نــاجــح  271إيمان محمد رضا عبد العزيز محمد 51648اسطنھا أ الجديدة الباجور
262.5نــاجــح  262.5إيمان محمود عبد الس$م شحاتة51649اسطنھا أ الجديدة الباجور
252نــاجــح  252إيمان ھشام رجب رمضان51650اسطنھا أ الجديدة الباجور
251.5نــاجــح  251.5إيمان وصفى محمود حسانين51651اسطنھا أ الجديدة الباجور
247نــاجــح  247إيمان وليد حمدى محمد51652اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5بسنت محمد عبد المعطى 51653اسطنھا أ الجديدة الباجور
236نــاجــح  236جھاد مجدى السيد أحمد 51654اسطنھا أ الجديدة الباجور
238.5نــاجــح  238.5حسناء يسرى إبراھيم أبو عزيز 51655اسطنھا أ الجديدة الباجور
264نــاجــح  264حنان عماد أحمد على مكاوى51656اسطنھا أ الجديدة الباجور
236نــاجــح  236رانيا شوقى شكرى محمد 51657اسطنھا أ الجديدة الباجور
248نــاجــح  248رقية أحمد محمود إبراھيم51658اسطنھا أ الجديدة الباجور
267.5نــاجــح  267.5سارة أيمن مصطفى الصاوى51659اسطنھا أ الجديدة الباجور
254.5نــاجــح  254.5سماح العشرى عبد المؤمن 51660اسطنھا أ الجديدة الباجور
254.5نــاجــح  254.5شروق سعيد أحمد سليمان51661اسطنھا أ الجديدة الباجور
219نــاجــح  219شرين ص$ح الدين عبد التواب51662اسطنھا أ الجديدة الباجور
260.5نــاجــح  260.5شھنده عبد ' عبد الرازق51663اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5شيماء مصطفى محمد إبراھيم 51664اسطنھا أ الجديدة الباجور
276نــاجــح  276صفا سمير صبحى محمد51665اسطنھا أ الجديدة الباجور
251.5نــاجــح  251.5صفاء رضا دسوقى إبراھيم51666اسطنھا أ الجديدة الباجور
228نــاجــح  228علياء بھاء عبد الفتاح مراد51667اسطنھا أ الجديدة الباجور
267نــاجــح  267غادة محمد عبد الرحمن قنصوه51668اسطنھا أ الجديدة الباجور
275نــاجــح  275فاطمة شعبان أحمد عبد '51669اسطنھا أ الجديدة الباجور
258.5نــاجــح  258.5فاطمة محمد بخيت السيد 51670اسطنھا أ الجديدة الباجور
271نــاجــح  271كوثر محمود عبد الس$م عرفه51671اسطنھا أ الجديدة الباجور
260.5نــاجــح  260.5لمياء أشرف أنور محمود51672اسطنھا أ الجديدة الباجور
254.5نــاجــح  254.5مروة عاطف أمين على موسى 51673اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5منار عادل أحمد محمود 51674اسطنھا أ الجديدة الباجور
271.5نــاجــح  271.5مودة أحمد حسنى مقلد51675اسطنھا أ الجديدة الباجور
265.5نــاجــح  265.5مى رضا السيد بدوى51676اسطنھا أ الجديدة الباجور
271.5نــاجــح  271.5مى عبد ' عبد المعبود على51677اسطنھا أ الجديدة الباجور
269.5نــاجــح  269.5نانسى حسن أحمد حسن 51678اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  204.5ناھد رمضان رجب السيد51679اسطنھا أ الجديدة الباجور
272نــاجــح  272نجاه محمد إبراھيم محمد51680اسطنھا أ الجديدة الباجور
213.5نــاجــح  213.5ندا حمادة عبد المنعم س$م51681اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5نسمة محمد عبد التواب محمد51682اسطنھا أ الجديدة الباجور
223.5نــاجــح  223.5نعمة محمد يوسف محمد51683اسطنھا أ الجديدة الباجور
275نــاجــح  275نوران ع$ء فكرى أحمد51684اسطنھا أ الجديدة الباجور
270نــاجــح  270ھاجر الرفاعى عبد الستار السيد51685اسطنھا أ الجديدة الباجور



258نــاجــح  258ھاجر رمضان عبد المعبود عبد العظيم51686اسطنھا أ الجديدة الباجور
257.5نــاجــح  257.5ھاجر ماھر قطب حسن51687اسطنھا أ الجديدة الباجور
259نــاجــح  259ھدير مجدى عبد الستار محمد51688اسطنھا أ الجديدة الباجور
263نــاجــح  263ھدير مجدى محمد إبراھيم51689اسطنھا أ الجديدة الباجور
241.5نــاجــح  241.5ھدى ھشام عبد الفتاح مراد51690اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  204.5ياسمين جمال متولى السيد 51691اسطنھا أ الجديدة الباجور
184.5نــاجــح  184.5ياسمين رجب عبد العليم51692اسطنھا أ الجديدة الباجور
266.5نــاجــح  266.5ياسمين محمود كمال عبد العظيم51693اسطنھا أ الجديدة الباجور
271.5نــاجــح  271.5ياسمين ياسر توفيق موسى51694اسطنھا أ الجديدة الباجور
275.5نــاجــح  275.5إبراھيم عصام إبراھيم مأمون51695اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5أحمد أيمن أبو العينين عوض '51696اسطنھا أ الجديدة الباجور
277.5نــاجــح  277.5أحمد أيمن عز الرجال عطية51697اسطنھا أ الجديدة الباجور
264.5نــاجــح  264.5أحمد حمدى أحمد نصر51698اسطنھا أ الجديدة الباجور
272نــاجــح  272أحمد ربيع أحمد أحمد51699اسطنھا أ الجديدة الباجور
261.5نــاجــح  261.5أحمد عبد الحميد أحمد عمر 51700اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5 أحمد محمد صبحى ح$وة51701اسطنھا أ الجديدة الباجور
277نــاجــح  277أحمد مصطفى محمد فھمى51702اسطنھا أ الجديدة الباجور
252نــاجــح  252إس$م أحمد محمد البربرى51703اسطنھا أ الجديدة الباجور
260.5نــاجــح  260.5إس$م محمود دسوقى إبراھيم 51704اسطنھا أ الجديدة الباجور
253.5نــاجــح  253.5حسام عفيفى عبد الصبور  51705اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5رجب عبد العظيم رجب محمود51706اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  196عبد الرحمن عادل عبد المنجى51707اسطنھا أ الجديدة الباجور
277.5نــاجــح  277.5عبد الرحمن محمد عبد الشكور ع$م51708اسطنھا أ الجديدة الباجور
277.5نــاجــح  277.5عبد الغنى باسم عبد الغنى51709اسطنھا أ الجديدة الباجور
188.5نــاجــح  188.5عمر محمد نصر عبد الس$م 51710اسطنھا أ الجديدة الباجور
256.5نــاجــح  256.5ع$ء الدين ھناء محمد أمين 51711اسطنھا أ الجديدة الباجور
268.5نــاجــح  268.5كريم وليد لبيب عفيفى51712اسطنھا أ الجديدة الباجور
263.5نــاجــح  263.5محمد أسامة عبد التواب51713اسطنھا أ الجديدة الباجور
274.5نــاجــح  274.5محمد بشير عبد الرازق عرفة51714اسطنھا أ الجديدة الباجور
276نــاجــح  276محمد خالد عبد المطلب مرسى51715اسطنھا أ الجديدة الباجور
258نــاجــح  258محمد رمضان محمد عشرى51716اسطنھا أ الجديدة الباجور
266.5نــاجــح  266.5محمد سامى عبد المھيمن محمود51717اسطنھا أ الجديدة الباجور
272نــاجــح  272محمد عفيفى لبيب عفيفى51718اسطنھا أ الجديدة الباجور
278نــاجــح  278محمد طارق فتحى السيد51719اسطنھا أ الجديدة الباجور
275نــاجــح  275محمد عادل حامد جبر51720اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  164محمد فوقى عبد الغفار إبراھيم51721اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمد يسرى محمد أبو صبيحة51722اسطنھا أ الجديدة الباجور
دور ثانيدور ثاني  223محمود أشرف عبد الملك51723اسطنھا أ الجديدة الباجور
233.5نــاجــح  233.5محمود شعبان محمود إبراھيم51724اسطنھا أ الجديدة الباجور
274نــاجــح  274محمود صبحى محمد ح$وة51725اسطنھا أ الجديدة الباجور
258.5نــاجــح  258.5محمود على زين العابدين محمد51726اسطنھا أ الجديدة الباجور
278نــاجــح  278مصطفى إبراھيم محروس حسن51727اسطنھا أ الجديدة الباجور
280نــاجــح  280مصطى أسامة أحمد ندا51728اسطنھا أ الجديدة الباجور
204.5نــاجــح  204.5مصطفى خالد لبيب عبد الرحمن 51729اسطنھا أ الجديدة الباجور
277نــاجــح  277مصطفى محمد توفق موسى51730اسطنھا أ الجديدة الباجور
272نــاجــح  272مصطفى محمد جمال حامد51731اسطنھا أ الجديدة الباجور
277.5نــاجــح  277.5مصطفى محمد محمد مرعى51732اسطنھا أ الجديدة الباجور
249نــاجــح  249مصطفى نافذ حامد محمد51733اسطنھا أ الجديدة الباجور
273.5نــاجــح  273.5مھاب أسامة عبد المعز51734اسطنھا أ الجديدة الباجور
232.5نــاجــح  232.5ناجى محمود عبد المؤمن محمد 51735اسطنھا أ الجديدة الباجور
250.5نــاجــح  250.5ھيثم وصفى محمد فتح الباب 51736اسطنھا أ الجديدة الباجور
244.5نــاجــح  244.5اسراء فتح الباب علي عيد51737اسطنھا أ م الباجور
261.5نــاجــح  261.5اسراء محسن السيد محمود51738اسطنھا أ م الباجور
250نــاجــح  250اسراء محمد شاكر محمد51739اسطنھا أ م الباجور
208نــاجــح  208اسراء محمد كمال يوسف الليثي ابو زيد51740اسطنھا أ م الباجور
276نــاجــح  276اسراء محمود عبد العزيز محمد51741اسطنھا أ م الباجور



218نــاجــح  218أسماء ثروت محمد إمام51742اسطنھا أ م الباجور
275.5نــاجــح  275.5الفت ص$ح عبد الفتاح عبد المحسن51743اسطنھا أ م الباجور
248نــاجــح  248اماني رضا محمدي محمود51744اسطنھا أ م الباجور
262نــاجــح  262امنية مجدى لبيب العباسى51745اسطنھا أ م الباجور
276نــاجــح  276إيمان ربيع محمود محمد عرفة51746اسطنھا أ م الباجور
264.5نــاجــح  264.5ايمان عادل عراقى نويھى51747اسطنھا أ م الباجور
276نــاجــح  276ايمان عمر يوسف محمد51748اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبإيمان محمود محمد سعد51749اسطنھا أ م الباجور
263نــاجــح  263ايه ابراھيم محمد ابراھيم51750اسطنھا أ م الباجور
268.5نــاجــح  268.5ايه اشرف عبد الفتاح عبد الحليم51751اسطنھا أ م الباجور
228نــاجــح  228ايه جميل سعد عبد الغني51752اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  98آيه خالد على أمين51753اسطنھا أ م الباجور
276نــاجــح  276آيه طه أبو السعود محمد51754اسطنھا أ م الباجور
238.5نــاجــح  238.5آيه عاطف لبيب عفيفي51755اسطنھا أ م الباجور
261نــاجــح  261بسمه أيمن عبد العزيز س$م51756اسطنھا أ م الباجور
258.5نــاجــح  258.5بسنت زغلول مختار البشري51757اسطنھا أ م الباجور
249نــاجــح  249تحيه سمير عبد الحميد احمد51758اسطنھا أ م الباجور
242نــاجــح  242خلود حسن محمد عماره51759اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  70.5دينا عصمت عابدين محمد51760اسطنھا أ م الباجور
238.5نــاجــح  238.5ريھام احمد عبد الصبور احمد51761اسطنھا أ م الباجور
218نــاجــح  218زينب احمد محمد محمود51762اسطنھا أ م الباجور
263نــاجــح  263سلمى على عامر الربيعى51763اسطنھا أ م الباجور
274نــاجــح  274سماح عادل عبد العزيز محمود ع$م51764اسطنھا أ م الباجور
269.5نــاجــح  269.5سمر عماد عبد الصمد ندا51765اسطنھا أ م الباجور
246نــاجــح  246شروق اشرف فؤاد عبد العزيز51766اسطنھا أ م الباجور
277.5نــاجــح  277.5شروق سامح بركات سليمان51767اسطنھا أ م الباجور
268نــاجــح  268شيماء محمد السيد على51768اسطنھا أ م الباجور
267نــاجــح  267صفا على يوسف التھامى51769اسطنھا أ م الباجور
243.5نــاجــح  243.5صفاء محمد امين احمد حسن51770اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبير عبد القادر عبد العزيز صبيح51771اسطنھا أ م الباجور
252.5نــاجــح  252.5غاده رضا مختار الغنيمى51772اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفاطمه رجب حافظ محمد51773اسطنھا أ م الباجور
277.5نــاجــح  277.5فاطمه سعيد احمد الصرط51774اسطنھا أ م الباجور
278نــاجــح  278ماھيتاب محمود فتحى احمد على51775اسطنھا أ م الباجور
278نــاجــح  278مرام عصام فھيم عبد '51776اسطنھا أ م الباجور
278.5نــاجــح  278.5مروة أحمد عبد الرازق محمود51777اسطنھا أ م الباجور
261نــاجــح  261مريم محمد عطيه السيد51778اسطنھا أ م الباجور
277.5نــاجــح  277.5منار على توفيق عبد الحليم51779اسطنھا أ م الباجور
269نــاجــح  269منال محمد عبد ' نبيه ابو السعود51780اسطنھا أ م الباجور
276نــاجــح  276منى طارق عبد الشفوق احمد51781اسطنھا أ م الباجور
258نــاجــح  258مى يسرى محمد نور الدين سالم51782اسطنھا أ م الباجور
269.5نــاجــح  269.5مي جمال السيد بحيري51783اسطنھا أ م الباجور
232نــاجــح  232ميادة مدحت ص$ح الدين الحسيني51784اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  145.5ميادة نبيل حمدان جاد المولى51785اسطنھا أ م الباجور
266.5نــاجــح  266.5ندا على عبد المؤمن محمد51786اسطنھا أ م الباجور
267.5نــاجــح  267.5ندا ناصر أبو الفتوح على51787اسطنھا أ م الباجور
273.5نــاجــح  273.5نداء عاطف موسى محمد موسى51788اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنشوه رجب سيد احمد عطيه51789اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  121نھى عبد الغني صابر سيد51790اسطنھا أ م الباجور
248نــاجــح  248نورا محمد فھمى بيومى51791اسطنھا أ م الباجور
269.5نــاجــح  269.5نورا محمود ابراھيم خطاب51792اسطنھا أ م الباجور
238.5نــاجــح  238.5نورھان أشرف فكرى رمضان51793اسطنھا أ م الباجور
251نــاجــح  251نورھان جمال محمد البنھاوى51794اسطنھا أ م الباجور
270نــاجــح  270نورھان حسين سليمان عبد الغفار51795اسطنھا أ م الباجور
259.5نــاجــح  259.5نورھان مجدي ابراھيم عفيفي51796اسطنھا أ م الباجور
272نــاجــح  272ھاجر خالد زكريا محمد الحريرى51797اسطنھا أ م الباجور



271نــاجــح  271ھاجر خالد لبيب محمد51798اسطنھا أ م الباجور
256.5نــاجــح  256.5ھاجر محمد على تعلب احمد51799اسطنھا أ م الباجور
210.5نــاجــح  210.5ھاله حسنى احمد سليمان51800اسطنھا أ م الباجور
266.5نــاجــح  266.5ھبه عبد السميع النويھى ابو السعود51801اسطنھا أ م الباجور
276.5نــاجــح  276.5ھبه محمد صفوت اسماعيل عبد الغني51802اسطنھا أ م الباجور
268نــاجــح  268ھدى صبحى عبد الستار امبابى51803اسطنھا أ م الباجور
248نــاجــح  248ھدير خالد رجب السيد51804اسطنھا أ م الباجور
264.5نــاجــح  264.5ھند بيومي عبد الرازق بيومي51805اسطنھا أ م الباجور
248.5نــاجــح  248.5وفاء يسرى ح$وه حسانين51806اسطنھا أ م الباجور
274نــاجــح  274ياسمين خالد عبد الفتاح ابراھيم51807اسطنھا أ م الباجور
270نــاجــح  270ياسمين شريف رمضان محمد عامر51808اسطنھا أ م الباجور
260.5نــاجــح  260.5ياسمين طارق السيد بحيري51809اسطنھا أ م الباجور
275نــاجــح  275ياسمين عاطف مختار غنيمى51810اسطنھا أ م الباجور
276.5نــاجــح  276.5ياسمين عبد ' بدير عبد '51811اسطنھا أ م الباجور
277.5نــاجــح  277.5أبو السعود معتز أبو السعود السيد51812اسطنھا أ م الباجور
246.5نــاجــح  246.5احمد ابو العنين متولي ابو العنين51813اسطنھا أ م الباجور
202.5نــاجــح  202.5احمد ايمن حماد عبد الحميد51814اسطنھا أ م الباجور
223.5نــاجــح  223.5احمد جمال محمد محمود51815اسطنھا أ م الباجور
245.5نــاجــح  245.5احمد رضا ابو الخير احمد51816اسطنھا أ م الباجور
265.5نــاجــح  265.5احمد رضا عبد المنعم محمد51817اسطنھا أ م الباجور
265نــاجــح  265احمد شريف سليم محمد51818اسطنھا أ م الباجور
271.5نــاجــح  271.5احمد عبد الفتاح عبد المعطى احمد51819اسطنھا أ م الباجور
238.5نــاجــح  238.5احمد ماھر عبد العليم عفيفي51820اسطنھا أ م الباجور
265نــاجــح  265احمد محمد احمد يوسف51821اسطنھا أ م الباجور
253نــاجــح  253احمد محمدى فريد عبد القادر51822اسطنھا أ م الباجور
226.5نــاجــح  226.5احمد ياسر محمد عبد العزيز51823اسطنھا أ م الباجور
264نــاجــح  264اس$م احمد عبد الرازق محمد سعد51824اسطنھا أ م الباجور
233نــاجــح  233إس$م أسامه عبد الحكيم عقل51825اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباس$م السيد امين عباس51826اسطنھا أ م الباجور
248نــاجــح  248حسن عبد العاطى النويھى عراقى51827اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  108حسين محمد حسين نظيم51828اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضا ابراھيم شھاب الدين العراقى51829اسطنھا أ م الباجور
263نــاجــح  263رضا ياسر محمد رشاد محمد51830اسطنھا أ م الباجور
260.5نــاجــح  260.5رياض السيد عابدين رياض51831اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  134.5سلطان صبحى سلطان ابراھيم51832اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  116.5شريف ھشام عبد العظيم عبد العليم51833اسطنھا أ م الباجور
279نــاجــح  279شھاب ط$ل فھيم عبد العليم51834اسطنھا أ م الباجور
253.5نــاجــح  253.5طلعت مجدى محمود محمد السيد51835اسطنھا أ م الباجور
237نــاجــح  237عبد الحميد سمير عبد الحميد احمد51836اسطنھا أ م الباجور
271.5نــاجــح  271.5عبد الرحمن على عبد المؤمن على خليفة51837اسطنھا أ م الباجور
195.5نــاجــح  195.5عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد51838اسطنھا أ م الباجور
265نــاجــح  265على صبحى ابراھيم على51839اسطنھا أ م الباجور
263.5نــاجــح  263.5عمر وائل فتح الباب محمود51840اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  193عيد حسن عيد حسن ضوة51841اسطنھا أ م الباجور
278نــاجــح  278فؤاد محمد فؤاد محمد51842اسطنھا أ م الباجور
247.5نــاجــح  247.5محمد حسنى عبد الصبور عبد العزيز51843اسطنھا أ م الباجور
221نــاجــح  221محمد حمدى حماد أمين51844اسطنھا أ م الباجور
227.5نــاجــح  227.5محمد دياب عبد العليم عفيفي51845اسطنھا أ م الباجور
186نــاجــح  186محمد رمضان لطفي عطا51846اسطنھا أ م الباجور
278.5نــاجــح  278.5محمد طارق احمد سابق51847اسطنھا أ م الباجور
270.5نــاجــح  270.5محمد عادل مختار الغنيمى51848اسطنھا أ م الباجور
210.5نــاجــح  210.5محمد فھمي محمد فھمي51849اسطنھا أ م الباجور
230.5نــاجــح  230.5محمود أنور رشاد يوسف51850اسطنھا أ م الباجور
192.5نــاجــح  192.5محمود رجب شمس محمد51851اسطنھا أ م الباجور
223.5نــاجــح  223.5محمود عبد ' عطية محمود العليمي51852اسطنھا أ م الباجور
دور ثانيدور ثاني  99.5محمود علي محمد علي51853اسطنھا أ م الباجور



238نــاجــح  238مصطفى ابراھيم محمد على51854اسطنھا أ م الباجور
232.5نــاجــح  232.5مصطفى أيمن محمد فھمى البيومى51855اسطنھا أ م الباجور
219.5نــاجــح  219.5مصطفى سعيد عبد الودود محمود51856اسطنھا أ م الباجور
264نــاجــح  264مصطفى نبيل حسن محمود51857اسطنھا أ م الباجور
245نــاجــح  245مصطفى ھ$ل محمد سليمان51858اسطنھا أ م الباجور
272.5نــاجــح  272.5يحي محمد مأمون س$م51859اسطنھا أ م الباجور
267.5نــاجــح  267.5ايه رمضان شحته عبد الرسول51860منشأة مسجد الخضرالباجور
261نــاجــح  261ايه عادل متولي حسيني51861منشأة مسجد الخضرالباجور
212.5نــاجــح  212.5ايه عاطف سعيد ناصف51862منشأة مسجد الخضرالباجور
189نــاجــح  189اسماء رمضان محمدي عبد المنعم 51863منشأة مسجد الخضرالباجور
172نــاجــح  172اسماء عبد ' فھيم عزب51864منشأة مسجد الخضرالباجور
275.5نــاجــح  275.5ايريني ممدوج فرج نسيم 51865منشأة مسجد الخضرالباجور
257.5نــاجــح  257.5ايريني ناشد صادق مسيحة 51866منشأة مسجد الخضرالباجور
273.5نــاجــح  273.5بتول رضا بدوي جرجس 51867منشأة مسجد الخضرالباجور
274نــاجــح  274خلود عصام عبد الشفوق محمد 51868منشأة مسجد الخضرالباجور
275نــاجــح  275سارة ادوار فخري داود51869منشأة مسجد الخضرالباجور
243.5نــاجــح  243.5سماح دسوقي عبد الھادي دسوقي51870منشأة مسجد الخضرالباجور
261.5نــاجــح  261.5سمية صبحي عيد السيد51871منشأة مسجد الخضرالباجور
244.5نــاجــح  244.5شروق حاكم لبيب ح$وة 51872منشأة مسجد الخضرالباجور
210نــاجــح  210شريفه ابراھيم عبد الحميد وھبه 51873منشأة مسجد الخضرالباجور
274نــاجــح  274شيري ھاني منير توما 51874منشأة مسجد الخضرالباجور
266نــاجــح  266صفا كمال عبد العزيز محمد51875منشأة مسجد الخضرالباجور
275.5نــاجــح  275.5كارولين سمير فايق غطاس51876منشأة مسجد الخضرالباجور
236نــاجــح  236مريم سمير فرج ابراھيم 51877منشأة مسجد الخضرالباجور
275.5نــاجــح  275.5مريم نبييل صادق مسيحة 51878منشأة مسجد الخضرالباجور
275نــاجــح  275ھاجر خالد عزت محمد51879منشأة مسجد الخضرالباجور
273نــاجــح  273ھدير انور احمد عبد الوھاب51880منشأة مسجد الخضرالباجور
268نــاجــح  268ھند جمال رمضان سليم 51881منشأة مسجد الخضرالباجور
237نــاجــح  237ابانوب صبري رسمي عوض 51882منشأة مسجد الخضرالباجور
238.5نــاجــح  238.5ابراھيم ايھاب عبد الملك ابراھيم 51883منشأة مسجد الخضرالباجور
214.5نــاجــح  214.5احمد رضا حسين السيد 51884منشأة مسجد الخضرالباجور
دور ثانيدور ثاني  189.5احمد طاھر عبد العظيم ابراھيم 51885منشأة مسجد الخضرالباجور
270.5نــاجــح  270.5 احمد محمد عبدالمنعم عبد الطيف51886منشأة مسجد الخضرالباجور
256.5نــاجــح  256.5ارساني ابراھيم فريد ابارھيم 51887منشأة مسجد الخضرالباجور
268.5نــاجــح  268.5اس$م احمد عبد ' عمر51888منشأة مسجد الخضرالباجور
225.5نــاجــح  225.5السيد محمد السيد احمد51889منشأة مسجد الخضرالباجور
207نــاجــح  207بشري عوض بشري عوض51890منشأة مسجد الخضرالباجور
237نــاجــح  237طه حسين عبده السيد51891منشأة مسجد الخضرالباجور
262نــاجــح  262فريد سامح فريد ابراھيم 51892منشأة مسجد الخضرالباجور
265.5نــاجــح  265.5فؤاد سامح فريد ابراھيم 51893منشأة مسجد الخضرالباجور
240.5نــاجــح  240.5كامل وھيب بدوي جرجس 51894منشأة مسجد الخضرالباجور
236نــاجــح  236محمد سمير ابراھيم علي51895منشأة مسجد الخضرالباجور
233نــاجــح  233محمد وجيه عبدالھادي دسوقي51896منشأة مسجد الخضرالباجور
دور ثانيدور ثاني  168.5محمود صبري عبد المجيد محمد 51897منشأة مسجد الخضرالباجور
دور ثانيدور ثاني  172مصطفي اسماعيل محمد جمال 51898منشأة مسجد الخضرالباجور
267نــاجــح  267مھاب ماھر مرسي عفيفي51899منشأة مسجد الخضرالباجور
258نــاجــح  258مينا عادل نصيف تادروس51900منشأة مسجد الخضرالباجور
215.5نــاجــح  215.5مينا نسيم عزمي نسيم 51901منشأة مسجد الخضرالباجور
256.5نــاجــح  256.5ناروز ھاني ناروز بولس 51902منشأة مسجد الخضرالباجور
253نــاجــح  253آية إس$م س$مة حماد51903مسجد الخضر رقم ١الباجور
249نــاجــح  249آيةعبدالس$م حلمى عبدالس$م51904مسجد الخضر رقم ١الباجور
218.5نــاجــح  218.5آية وجية صبرى عيد51905مسجد الخضر رقم ١الباجور
260نــاجــح  260أح$م السيدمحمد عبدالعاطى51906مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  169أسماء حسن عبدا لھادى إسماعيل51907مسجد الخضر رقم ١الباجور
239.5نــاجــح  239.5أسماءمجدى عبدالعزيزعبدالھادى51908مسجد الخضر رقم ١الباجور
208نــاجــح  208أم محمد زكريا عبدالصبور عمر51909مسجد الخضر رقم ١الباجور



228.5نــاجــح  228.5أميرة ص$ح رزق رزق 51910مسجد الخضر رقم ١الباجور
260.5نــاجــح  260.5أنعام محمد عبدالصادق محمود51911مسجد الخضر رقم ١الباجور
278.5نــاجــح  278.5إيمان السعيد عبدالونيس بيومى51912مسجد الخضر رقم ١الباجور
173نــاجــح  173إيمان ياسر محمد أحمد51913مسجد الخضر رقم ١الباجور
214.5نــاجــح  214.5بسمة بيومى عبدالونيس بيومى51914مسجد الخضر رقم ١الباجور
180نــاجــح  180بسمة جميل عطا عبيد51915مسجد الخضر رقم ١الباجور
198نــاجــح  198بسمة ربيع الشحات حسن 51916مسجد الخضر رقم ١الباجور
185.5نــاجــح  185.5تھاني أشرف جما ل الدين محمد51917مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  160.5حم$ت محسن الدسوقي إبراھيم51918مسجد الخضر رقم ١الباجور
205.5نــاجــح  205.5حبيبة مجدى عبدالتواب محمد51919مسجد الخضر رقم ١الباجور
191.5نــاجــح  191.5دينا شعبان بھجات خليفة51920مسجد الخضر رقم ١الباجور
210.5نــاجــح  210.5سارة جمال عبدالبصير حامد51921مسجد الخضر رقم ١الباجور
263نــاجــح  263شيرين وجدى ممدوح أحمد51922مسجد الخضر رقم ١الباجور
277.5نــاجــح  277.5شھيرة عبدالحسيب أنس رزق51923مسجد الخضر رقم ١الباجور
278.5نــاجــح  278.5شيماء محسن عبد' عبدالمحسن51924مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  136.5صفاء جبر عبدالعليم حسن51925مسجد الخضر رقم ١الباجور
180نــاجــح  180علياء الشاذلى صيام الشاذلى 51926مسجد الخضر رقم ١الباجور
225نــاجــح  225فاطمة ابراھيم عبدالحميد محمد51927مسجد الخضر رقم ١الباجور
224.5نــاجــح  224.5فاطمة محمود فتوح محمود51928مسجد الخضر رقم ١الباجور
169نــاجــح  169فوزية أحمد محمد أحمد51929مسجد الخضر رقم ١الباجور
234.5نــاجــح  234.5قمر مجدى عبدالتواب محمد51930مسجد الخضر رقم ١الباجور
217نــاجــح  217مروة جمال عبدالعليم على محمد51931مسجد الخضر رقم ١الباجور
272.5نــاجــح  272.5منى ذكى محمد ذكى 51932مسجد الخضر رقم ١الباجور
243.5نــاجــح  243.5مي فتحي صابر عجمي51933مسجد الخضر رقم ١الباجور
224نــاجــح  224ميادة أشرف عبدالحفيظ عيسوى51934مسجد الخضر رقم ١الباجور
231.5نــاجــح  231.5نادية مختار محمد مسعود51935مسجد الخضر رقم ١الباجور
271.5نــاجــح  271.5نج$ء طارق عزيز اسماعيل51936مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  207ندى عبدالرحمن عبدالرحمن السباعى51937مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  142نھاد جمال أحمد فتوح51938مسجد الخضر رقم ١الباجور
201نــاجــح  201نھى صفوت محمد السباعى51939مسجد الخضر رقم ١الباجور
219.5نــاجــح  219.5نورا أشرف عبدالمنعم مصطفى51940مسجد الخضر رقم ١الباجور
197.5نــاجــح  197.5نورا عادل صالح على51941مسجد الخضر رقم ١الباجور
238نــاجــح  238ھانم ربيع محمد بحيرى 51942مسجد الخضر رقم ١الباجور
180.5نــاجــح  180.5ھبة سعد محمد سالم 51943مسجد الخضر رقم ١الباجور
274.5نــاجــح  274.5ھبة مجدى عبد' عبدالمحسن51944مسجد الخضر رقم ١الباجور
246نــاجــح  246ھدير محمد عبدالعظيم حسن51945مسجد الخضر رقم ١الباجور
196.5نــاجــح  196.5وفاء طارق أحمد عبدالعزيز51946مسجد الخضر رقم ١الباجور
251.5نــاجــح  251.5أحمد إس$م لبيب أبو الع$51947مسجد الخضر رقم ١الباجور
229نــاجــح  229أحمد صبرى أبوزيد ابراھيم51948مسجد الخضر رقم ١الباجور
223.5نــاجــح  223.5أحمد ممدوح السباعى بيلى51949مسجد الخضر رقم ١الباجور
219نــاجــح  219أحمد ناصر أبوالفتوح أحمد51950مسجد الخضر رقم ١الباجور
261.5نــاجــح  261.5إس$م سعيدمنصور أحمد 51951مسجد الخضر رقم ١الباجور
168نــاجــح  168السيد عادل محمد الجيوشى 51952مسجد الخضر رقم ١الباجور
241نــاجــح  241بحيرى أحمد عزيز بحيرى51953مسجد الخضر رقم ١الباجور
178نــاجــح  178حامد جميل محمد عبدالعال51954مسجد الخضر رقم ١الباجور
253.5نــاجــح  253.5حسام عبدالعظيم صابر الليثى51955مسجد الخضر رقم ١الباجور
265نــاجــح  265حسنى ربيع شديد شديد51956مسجد الخضر رقم ١الباجور
259.5نــاجــح  259.5حمدي محمود عزيز محمود51957مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد ياسر على فرج51958مسجد الخضر رقم ١الباجور
229.5نــاجــح  229.5رضا موسى محمد رضا يوسف51959مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  135سيف محمدالسيد سليم51960مسجد الخضر رقم ١الباجور
239.5نــاجــح  239.5صابر صبحى صابر الليثى51961مسجد الخضر رقم ١الباجور
211نــاجــح  211عبدا لعزيز يوسف عبدالعزيزعبدالھادى51962مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  151عبد العظيم ھشام عبدا لعظيم رحمة51963مسجد الخضر رقم ١الباجور
182نــاجــح  182عبدا R ص$ح عبدا لصبور عمر51964مسجد الخضر رقم ١الباجور
245.5نــاجــح  245.5عثمان سمير عثمان الصيفى51965مسجد الخضر رقم ١الباجور



226.5نــاجــح  226.5كريم طارق صابر الليثى51966مسجد الخضر رقم ١الباجور
229.5نــاجــح  229.5كريم فتحى عبده شاكر51967مسجد الخضر رقم ١الباجور
203نــاجــح  203كريم عبدالمؤمن الشحات محمدى51968مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  150.5مجدي عبد الفتاح عبدالموجودعبدالفتاح51969مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5محمد الدسوقى عيد غريب51970مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  169محمد جودة فتوح متولى زايد51971مسجد الخضر رقم ١الباجور
203.5نــاجــح  203.5محمد حاتم عبدالعظيم محمد رحمه51972مسجد الخضر رقم ١الباجور
247نــاجــح  247محمد حمدى صابر عجمى51973مسجد الخضر رقم ١الباجور
260.5نــاجــح  260.5محمد رضا سعيد السيد51974مسجد الخضر رقم ١الباجور
228.5نــاجــح  228.5محمد صبرى ابوزيد ابراھيم51975مسجد الخضر رقم ١الباجور
176.5نــاجــح  176.5محمد عبدالعزيزأحمد عبدالعزيز51976مسجد الخضر رقم ١الباجور
206.5نــاجــح  206.5محمد عبدالوھاب عبدالس$م محمد51977مسجد الخضر رقم ١الباجور
276نــاجــح  276محمد عبود اسماعيل مصطفى51978مسجد الخضر رقم ١الباجور
253نــاجــح  253محمد فتحى عبدالمعطى الديب51979مسجد الخضر رقم ١الباجور
158نــاجــح  158محمد ياسر عبدالتواب محمد51980مسجد الخضر رقم ١الباجور
197نــاجــح  197محمود صبحى الدسوقى عبدالسميع51981مسجد الخضر رقم ١الباجور
224نــاجــح  224مصطفى السيد فتحى وھبة51982مسجد الخضر رقم ١الباجور
203.5نــاجــح  203.5مصطفى رمضان فتوح متولى51983مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  150مصطفى طلعت مصطفى عبدالغفار51984مسجد الخضر رقم ١الباجور
164.5نــاجــح  164.5مصطفى عاطف السباعى حسن51985مسجد الخضر رقم ١الباجور
197نــاجــح  197مصطفى وحيد فتحى وھبة51986مسجد الخضر رقم ١الباجور
232نــاجــح  232نادر وسام أحمد محمدالديب 51987مسجد الخضر رقم ١الباجور
198.5نــاجــح  198.5ھيثم ص$ح بحيرى إمبابى منصور51988مسجد الخضر رقم ١الباجور
دور ثانيدور ثاني  137وليد جمال أحمد فتوح51989مسجد الخضر رقم ١الباجور
223نــاجــح  223أسماء احمد عبد العظيم على51990مسجد الخضر رقم ٢الباجور
244نــاجــح  244امانى وحيد عبدا لس$م    محمد51991مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  31.5أميرة رشاد محمد حسن51992مسجد الخضر رقم ٢الباجور
247.5نــاجــح  247.5أية السيد مرتضى السيد51993مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  153.5أية عادل محمد عبد ألحى 51994مسجد الخضر رقم ٢الباجور
177.5نــاجــح  177.5ايمان حمدي محمد حسن 51995مسجد الخضر رقم ٢الباجور
241.5نــاجــح  241.5حبيبة ربيع سعد محمد 51996مسجد الخضر رقم ٢الباجور
212نــاجــح  212خلود حمدي عاطف عمر51997مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  21.5سارة محمد سالم محمد51998مسجد الخضر رقم ٢الباجور
248نــاجــح  248سعاد عزت محمد احمد 51999مسجد الخضر رقم ٢الباجور
186.5نــاجــح  186.5سمر صابر عبدا لواحد عبدالفضيل 52000مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسوسن سليمان على سليمان52001مسجد الخضر رقم ٢الباجور
191.5نــاجــح  191.5شرين عبد الباسط السيد حسنين 52002مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  55.5مروة محمد بدوى محمد 52003مسجد الخضر رقم ٢الباجور
216نــاجــح  216ندى مجدي الشحات عزيز 52004مسجد الخضر رقم ٢الباجور
210.5نــاجــح  210.5ھبة عبدة عبد الصادق عبد المقصود52005مسجد الخضر رقم ٢الباجور
189.5نــاجــح  189.5ھدى يوسف الشحات عبد الخالق 52006مسجد الخضر رقم ٢الباجور
177.5نــاجــح  177.5ھناء ھشام عبد المقصود 52007مسجد الخضر رقم ٢الباجور
181.5نــاجــح  181.5إبراھيم محمد عبدالعاطى  عبدا لھادى52008مسجد الخضر رقم ٢الباجور
206نــاجــح  206احمد ا لسعيد عبدا لغنى  الھريدى52009مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  146احمد رضا شكري إسماعيل 52010مسجد الخضر رقم ٢الباجور
215.5نــاجــح  215.5احمد شعبان عبد العليم عيسى52011مسجد الخضر رقم ٢الباجور
167.5نــاجــح  167.5احمد ماھر شكري إسماعيل 52012مسجد الخضر رقم ٢الباجور
166نــاجــح  166إس$م حمد قطب حمد52013مسجد الخضر رقم ٢الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرمضان سمير محمود محمد52014مسجد الخضر رقم ٢الباجور
171.5نــاجــح  171.5  سيد محمد سيد تمام 52015مسجد الخضر رقم ٢الباجور
160نــاجــح  160عبدا لمنعم عبدا لحفيظ عبدا لمنعم 52016مسجد الخضر رقم ٢الباجور
196.5نــاجــح  196.5على حسن عبد الفتاح حسن 52017مسجد الخضر رقم ٢الباجور
156نــاجــح  156على حلمي طاھر عبدا لحى 52018مسجد الخضر رقم ٢الباجور
162.5نــاجــح  162.5على ربيع على حسن52019مسجد الخضر رقم ٢الباجور
185نــاجــح  185عمرو صبحي عبدا لعليم على52020مسجد الخضر رقم ٢الباجور
166نــاجــح  166 عوض طارق عوض محمد52021مسجد الخضر رقم ٢الباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبعيسى عباد محمد عباد52022مسجد الخضر رقم ٢الباجور
228نــاجــح  228كريم مصطفى إسماعيل مصطفى 52023مسجد الخضر رقم ٢الباجور
225.5نــاجــح  225.5محمد اشرف فوزي عبدة52024مسجد الخضر رقم ٢الباجور
190نــاجــح  190محمد عصام عبد الصمد محمود52025مسجد الخضر رقم ٢الباجور
202.5نــاجــح  202.5محمد وصفى محمد عبدا لعال 52026مسجد الخضر رقم ٢الباجور
158.5نــاجــح  158.5محمود أسامة إسماعيل سليمان52027مسجد الخضر رقم ٢الباجور
178.5نــاجــح  178.5نادر مجدي الشحات عزيز52028مسجد الخضر رقم ٢الباجور
189نــاجــح  189ياسر عبدا R عبدا لعليم عيسى52029مسجد الخضر رقم ٢الباجور
216.5نــاجــح  216.5اسراء جمال ص$ح الدين52030مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبإسراء عزت صبحي يوسف52031مشيرفالباجور
260.5نــاجــح  260.5اسراء عمرو عبدالحفيظ عيسوي52032مشيرفالباجور
272نــاجــح  272اسراء مجدي حسن حرب52033مشيرفالباجور
267.5نــاجــح  267.5اسماء احمد محمد عبدالس$م52034مشيرفالباجور
246.5نــاجــح  246.5اسماء احمد منصور احمد52035مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبامل شوقي عزيز الدين علي52036مشيرفالباجور
263.5نــاجــح  263.5امنية فتح ' عبدالشكور عبدالتواب52037مشيرفالباجور
266نــاجــح  266امنية ج$ل سعيد محمد52038مشيرفالباجور
215نــاجــح  215اميرة شعبان فھيم محمد 52039مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  130.5ايمان وحيد حسب النبي توفيق52040مشيرفالباجور
272نــاجــح  272آية السيد احمد شحاتة52041مشيرفالباجور
211نــاجــح  211آية خالد محمد منصور52042مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبآية رزق مغاوري السيد52043مشيرفالباجور
272نــاجــح  272آية ممدوح عبد' السيد52044مشيرفالباجور
157نــاجــح  157تھاني ابراھيم السيد محمد52045مشيرفالباجور
257نــاجــح  257جھاد طه احمد طه52046مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  154جھاد عبدالناصر محمد الكردي52047مشيرفالباجور
170نــاجــح  170حمدية السيد السيد البھادى52048مشيرفالباجور
233نــاجــح  233خلود الشحات عبدالقادر عوض52049مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  146دعاء السيد درويش محمد52050مشيرفالباجور
168نــاجــح  168دعاء حسن عبدالغفار حسن52051مشيرفالباجور
250نــاجــح  250دعاء وجيه عوض محمد52052مشيرفالباجور
214.5نــاجــح  214.5دعء محمود عبدالقادر عفيفي52053مشيرفالباجور
172.5نــاجــح  172.5رانيا ايمن عبدالحكيم محمد52054مشيرفالباجور
186.5نــاجــح  186.5رباب محمد السيد عبدالحي52055مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  156.5رحاب محمدي عبدالعزيز شحاته52056مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب السيد الشحات محمد52057مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  157زينب حمدى حسن مصيلحى52058مشيرفالباجور
257نــاجــح  257زينب ربيع على حسن52059مشيرفالباجور
178.5نــاجــح  178.5زينب محمد مبروك مسلم52060مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب منصور يوسف52061مشيرفالباجور
186.5نــاجــح  186.5سارة السيد امام محمد52062مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسماح ابو السعود على عبد الحليم52063مشيرفالباجور
159.5نــاجــح  159.5سناءفوزى عفيفي مغازى52064مشيرفالباجور
274.5نــاجــح  274.5شروق فتحى احمد احمد طه52065مشيرفالباجور
211.5نــاجــح  211.5شفيقةعلى عبدالغنى على52066مشيرفالباجور
189.5نــاجــح  189.5شيماءحسنى عبدالعزيزبيومى52067مشيرفالباجور
191.5نــاجــح  191.5شيماء فايزفھيم ابراھيم52068مشيرفالباجور
186نــاجــح  186شيماء محمد الشحات السيد52069مشيرفالباجور
189نــاجــح  189صابرين احمد محمد ابويوسف52070مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبصباح احمد السيد عبدالجواد52071مشيرفالباجور
168نــاجــح  168صباح السيد عبدالعليم52072مشيرفالباجور
188نــاجــح  188صفاء ربيع عبدالرازق كامل52073مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  158غرام محمد محمد العقيلي52074مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  43.5فاطمة ابوالسعود على52075مشيرفالباجور
188.5نــاجــح  188.5فاطمة اسماعيل اسماعيل غنيمى52076مشيرفالباجور
172.5نــاجــح  172.5فاطمة حسن عبدالعظيم محمد52077مشيرفالباجور



209.5نــاجــح  209.5فاطمة خالد رضوان عبدالغنى52078مشيرفالباجور
211نــاجــح  211مبروكة ربيع محمود السيد52079مشيرفالباجور
250.5نــاجــح  250.5ملك صابر صبحي صابر52080مشيرفالباجور
187.5نــاجــح  187.5منى منصور يوسف السيد52081مشيرفالباجور
200نــاجــح  200ميادة فتحي صبحي خاطر52082مشيرفالباجور
217.5نــاجــح  217.5مي نبه البيومي محمد52083مشيرفالباجور
228.5نــاجــح  228.5نادية ممدوح مصطفى السيد52084مشيرفالباجور
190نــاجــح  190نبيلة فوزي ابراھيم عيوش52085مشيرفالباجور
184نــاجــح  184ندى محمد محمد شبراوي52086مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  152نسرين السيد درويش محمد52087مشيرفالباجور
189نــاجــح  189نورھان سامي عبدالقادر معوض52088مشيرفالباجور
188.5نــاجــح  188.5نورھان عاطف عبدربه السيد52089مشيرفالباجور
192نــاجــح  192نورھان عيد صبحي محمد52090مشيرفالباجور
274.5نــاجــح  274.5ھايدي فؤاد نبيه عفيفي52091مشيرفالباجور
222.5نــاجــح  222.5وفاء ابو الفتوح محمد يوسف52092مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبو�ء ممدوح عبدالصبور محمد52093مشيرفالباجور
269.5نــاجــح  269.5يمنى ايمن حامد محمد52094مشيرفالباجور
257.5نــاجــح  257.5احمد الشحات السيد ابراھيم52095مشيرفالباجور
208نــاجــح  208احمد الليثي عبدالعزيز بيومي52096مشيرفالباجور
210نــاجــح  210احمد سليمان ابو الفضل عبدالرحمن52097مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  25احمد عاطف عبدالقادر احمد52098مشيرفالباجور
253نــاجــح  253احمد عزت احمد منير52099مشيرفالباجور
246.5نــاجــح  246.5احمد محمد عبدالملك52100مشيرفالباجور
208نــاجــح  208اس$م صبحي محمد السيد52101مشيرفالباجور
178.5نــاجــح  178.5اس$م محمد جمال علي52102مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  28اس$م محمد راشد عبدالھادي52103مشيرفالباجور
175.5نــاجــح  175.5اصيل حسني اصيل غنيمي52104مشيرفالباجور
172.5نــاجــح  172.5السيد الشحات احمد عبدالعزيز52105مشيرفالباجور
173نــاجــح  173السيد يوسف فتحي السيد52106مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5حسن ناصر بدر مليجي52107مشيرفالباجور
204.5نــاجــح  204.5خالد سعيد حسن رزق52108مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسعيد كامل عبدالرازق كامل52109مشيرفالباجور
201نــاجــح  201صابر السعيد صابر محمد52110مشيرفالباجور
237.5نــاجــح  237.5صبحي سمير محمد شحاته52111مشيرفالباجور
224.5نــاجــح  224.5فتحي عادل فتحي النادي52112مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمتولي محمد متولي محمد52113مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  140محمد ابراھيم الدسوقي امام52114مشيرفالباجور
189نــاجــح  189محمد احمد محمد مبروك52115مشيرفالباجور
169.5نــاجــح  169.5محمد السيد محمد العقيلي52116مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  164محمد ايھاب عبدالحكيم محمد52117مشيرفالباجور
193نــاجــح  193محمد ربيع الشحات محمد52118مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد شوقي عزيز الدين علي52119مشيرفالباجور
194نــاجــح  194محمد عادل عبدالعظيم محمود52120مشيرفالباجور
219.5نــاجــح  219.5محمد عاطف محمود محمد52121مشيرفالباجور
223نــاجــح  223محمد محمود عبالرحمن السنورسي52122مشيرفالباجور
253.5نــاجــح  253.5محمود طه احمد ابراھيم52123مشيرفالباجور
242.5نــاجــح  242.5محمود محمد الشناوي رفاعي52124مشيرفالباجور
217نــاجــح  217مدحت ناصر حسن عبدالس$م52125مشيرفالباجور
230.5نــاجــح  230.5مصطفى عبدالرحمن جمعة عبدالرحمن52126مشيرفالباجور
182نــاجــح  182مصطفى عصام احمد عفيفي52127مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  166مصطفى محمود الشحات السيد52128مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  149.5عبدالرحمن سعيد اسماعيل غنيمي52129مشيرفالباجور
196.5نــاجــح  196.5عبدالرحمن عادل محمد تھامي52130مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5عبدالغفار محمود عبدالغفار جنيدي52131مشيرفالباجور
دور ثانيدور ثاني  44.5عرابي ابراھيم تھامي ابراھيم52132مشيرفالباجور
210نــاجــح  210عزيز عثمان مغاوري السيد52133مشيرفالباجور



دور ثانيدور ثاني  غائبعمر فتحي محمد بيومي52134مشيرفالباجور
245نــاجــح  245عمرو ابراھيم ابراھيم الدسوقي52135مشيرفالباجور
170.5نــاجــح  170.5عمرو محمد عبد' احمد52136مشيرفالباجور
207.5نــاجــح  207.5أية ابراھيم عبدالغنى ابراھيم52137المقاطع الباجور
275نــاجــح  275اأية ربيع سليمان السيد52138المقاطع الباجور
267نــاجــح  267أية سالم لطفى احمد52139المقاطع الباجور
231.5نــاجــح  231.5أية عبدالحى احمد سيد احمد52140المقاطع الباجور
262.5نــاجــح  262.5أسماء بيومى عبد' ابراھيم52141المقاطع الباجور
270نــاجــح  270أسماء رجائى الدين احمد محمد52142المقاطع الباجور
260.5نــاجــح  260.5اسماء سعيد محمد مبارك52143المقاطع الباجور
255.5نــاجــح  255.5أسماء عادل ابراھيم سليمان52144المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  148.5أم محمد فتحى محمد محروس52145المقاطع الباجور
184نــاجــح  184أمانى أسامه احمد عبدالس$م52146المقاطع الباجور
277نــاجــح  277أمانى محمد عبدالعزيز ابراھيم52147المقاطع الباجور
272نــاجــح  272أمل رجب عبدالستار محمد52148المقاطع الباجور
278نــاجــح  278أمنيه حسن السيد عفيفى52149المقاطع الباجور
279.5نــاجــح  279.5أمنيه حسن محمد حسن52150المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبأمنيه راضى بيومى عبداللطيف52151المقاطع الباجور
278نــاجــح  278أميرة أسامه احمد بيومى52152المقاطع الباجور
261نــاجــح  261أميرة طلعت محمود عبدالفتاح52153المقاطع الباجور
263نــاجــح  263احسان سعيد السيد عبدالمعطى52154المقاطع الباجور
273.5نــاجــح  273.5اسراء احمدحسن دايمة52155المقاطع الباجور
275نــاجــح  275انجى اشرف محمد عبدالوھاب52156المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبايمان جمال محمد عبدالرحمن52157المقاطع الباجور
276.5نــاجــح  276.5ايناس عبدالمرضى السيد عفيفى52158المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبتغريد أشرف محمود عبدالس$م52159المقاطع الباجور
272نــاجــح  272تقى حاتم عبدالقادر حسن52160المقاطع الباجور
269نــاجــح  269جاله ياسر فاروق على52161المقاطع الباجور
173نــاجــح  173جميلة حمدى احمد محمد52162المقاطع الباجور
278نــاجــح  278جھاد ب$ل فتح ' بيومى52163المقاطع الباجور
190.5نــاجــح  190.5خديجة حسن السيد حسن52164المقاطع الباجور
254نــاجــح  254خلود محمد السيد سليمان52165المقاطع الباجور
274.5نــاجــح  274.5دعاء احمد ابوالمعاطى محمد52166المقاطع الباجور
253نــاجــح  253دعاء جمال ابراھيم طه52167المقاطع الباجور
251.5نــاجــح  251.5دعاء عبدالباسط محمد مبارك52168المقاطع الباجور
250نــاجــح  250دينا احمد عبدالعليم جبريل52169المقاطع الباجور
256نــاجــح  256رانيا حسن عبدالغنى حسن52170المقاطع الباجور
272.5نــاجــح  272.5زينب عبدالمرضى السيد عبدالرحمن52171المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسارة شاھين فرج السيد52172المقاطع الباجور
177.5نــاجــح  177.5سلمى رضا عبدالرؤف مصطفى52173المقاطع الباجور
274.5نــاجــح  274.5سلمى سعيد عبدالمقصود عيد52174المقاطع الباجور
265.5نــاجــح  265.5سماح محمد عبدالعظيم عبدالرحمن52175المقاطع الباجور
248.5نــاجــح  248.5سمر رمضان بيومى بيومى 52176المقاطع الباجور
258نــاجــح  258سمر عفيفى عبده متولى52177المقاطع الباجور
230.5نــاجــح  230.5سناء محمد عبده سليم52178المقاطع الباجور
247.5نــاجــح  247.5شروق منير ص$ح سليمان52179المقاطع الباجور
251.5نــاجــح  251.5شرين مصطفى محمود السيد52180المقاطع الباجور
224.5نــاجــح  224.5شيماء احمد عبدالنبى السيد52181المقاطع الباجور
267.5نــاجــح  267.5شيماء فتحى عبدالفتاح بيومى52182المقاطع الباجور
238نــاجــح  238شيماء وجدى احمد احمد52183المقاطع الباجور
243نــاجــح  243صفا عبدالرازق عبدالقوى بدوى52184المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  174عزه فتحى محمد محروس52185المقاطع الباجور
274نــاجــح  274علياء اسامة عبدالقادر حسن52186المقاطع الباجور
236.5نــاجــح  236.5فاطمة احمد حسن احمد52187المقاطع الباجور
273نــاجــح  273فاطمة اشرف عبدالعاطى بيومى52188المقاطع الباجور
198.5نــاجــح  198.5فاطمة سعود عبدالمعبود جاد52189المقاطع الباجور



211.5نــاجــح  211.5فاطمة شعبان حسين محمد52190المقاطع الباجور
179نــاجــح  179فاطمة محمد عبدالمرضى عرفه52191المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبفتحية صبحى فرج التھامى52192المقاطع الباجور
267.5نــاجــح  267.5لمياء رضا محمود محمد52193المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  100.5مروة جمال محمد عبدالرحمن52194المقاطع الباجور
176.5نــاجــح  176.5منار بيومى يوسف عبدالھادى52195المقاطع الباجور
245نــاجــح  245منى عبدالرشيد عبدالفتاح جودة52196المقاطع الباجور
278.5نــاجــح  278.5ميادة كرم عبدالستار يوسف52197المقاطع الباجور
185.5نــاجــح  185.5نج$ء فتحى عبدالصبور ابراھيم52198المقاطع الباجور
269.5نــاجــح  269.5نجوى فؤاد ابراھيم مصطفى52199المقاطع الباجور
251نــاجــح  251ندى ھانى حشاد على52200المقاطع الباجور
261نــاجــح  261نرمين السيد فتحى احمد52201المقاطع الباجور
278نــاجــح  278نرمين رضا حلمى عثمان52202المقاطع الباجور
260.5نــاجــح  260.5نرمين سالم محروس شندى52203المقاطع الباجور
263نــاجــح  263نعمة فتحى احمد جبريل52204المقاطع الباجور
277.5نــاجــح  277.5نھال ربيع السيد محمد52205المقاطع الباجور
252نــاجــح  252ھدير عبدالرحيم عبد' ابراھيم52206المقاطع الباجور
179نــاجــح  179و�ء حمدى عبدالفتاح بيومى52207المقاطع الباجور
267نــاجــح  267ياسمين سعيد مصطفى محمد52208المقاطع الباجور
241.5نــاجــح  241.5ياسمين طارق السيد محمود52209المقاطع الباجور
272.5نــاجــح  272.5احمد اشرف محمود عبدالس$م52210المقاطع الباجور
258.5نــاجــح  258.5احمد ايمن بيومى محمود52211المقاطع الباجور
268.5نــاجــح  268.5احمد ايمن سعيد حلوة52212المقاطع الباجور
260نــاجــح  260احمد بيومى حنفى احمد 52213المقاطع الباجور
253.5نــاجــح  253.5احمد بيومى عبدالرشيد بيومى52214المقاطع الباجور
271.5نــاجــح  271.5احمد ربيع ابراھيم سليمان52215المقاطع الباجور
254.5نــاجــح  254.5احمدرشاد حسين مصلحى52216المقاطع الباجور
268.5نــاجــح  268.5احمد رضا ص$ح احمد عيسى52217المقاطع الباجور
253نــاجــح  253احمد رضا وحيد عفيفى52218المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  48احمد سالم توفيق ش$طه52219المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد عبدالنبى محمد السيد52220المقاطع الباجور
229نــاجــح  229احمد عطوة فرج محمد52221المقاطع الباجور
263نــاجــح  263احمد فتحى محمد رزق52222المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  118.5احمد محمد عبدالمرضى عبده52223المقاطع الباجور
226نــاجــح  226احمد محمد صابر يوسف52224المقاطع الباجور
275نــاجــح  275احمد نصر السيد على52225المقاطع الباجور
266نــاجــح  266اسامةصابر ابو المعاطٮعفيفى52226المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباشرف سمير حسن السيد52227المقاطع الباجور
240.5نــاجــح  240.5انور عماد احمد سيد احمد52228المقاطع الباجور
258نــاجــح  258ابراھيم ھانى حشاد على52229المقاطع الباجور
260.5نــاجــح  260.5اس$م رضا عبدالعظيم عبدالرحمن52230المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائببكار محمود عبدالس$م مليجى52231المقاطع الباجور
266.5نــاجــح  266.5جاد رضا جاد بيومى52232المقاطع الباجور
242.5نــاجــح  242.5حازم عادل شكرى محمد52233المقاطع الباجور
269نــاجــح  269حامد باسم حامدبدالغنى52234المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبخالد ابراھيم محمود محمد52235المقاطع الباجور
204.5نــاجــح  204.5رضا حامد على السيد52236المقاطع الباجور
263.5نــاجــح  263.5زغلول محمد زغلول محمد52237المقاطع الباجور
256نــاجــح  256سليم سعيد سليم محمد عيد52238المقاطع الباجور
221.5نــاجــح  221.5شكرى ع$ء الدين شكرى محمد52239المقاطع الباجور
188.5نــاجــح  188.5ص$ح خليل محمد على52240المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5ص$ح عزت ص$ح احمد52241المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالغنى ابراھيم عبدالغنى حسن52242المقاطع الباجور
253.5نــاجــح  253.5عمرو سعيد عبدالمعز السيد52243المقاطع الباجور
279نــاجــح  279مؤمن محمد ابراھيم عبدالمحسن52244المقاطع الباجور
251نــاجــح  251محمداحمد زغلول محمد عيسى52245المقاطع الباجور



275.5نــاجــح  275.5محمد احمد عفيفى محمد52246المقاطع الباجور
176نــاجــح  176محمد ابراھيم احمد حافظ52247المقاطع الباجور
225نــاجــح  225محمد ابراھيم احمد مصطفى52248المقاطع الباجور
255.5نــاجــح  255.5محمد رضا  احمدعبدالس$م52249المقاطع الباجور
265نــاجــح  265محمد رضا فتحى حسن ضيف52250المقاطع الباجور
207نــاجــح  207محمد صبحى سعد عبدالجيد52251المقاطع الباجور
222.5نــاجــح  222.5محمد طه محمد عفيفى52252المقاطع الباجور
194نــاجــح  194محمد عبدالعاطى احمد عبده52253المقاطع الباجور
277نــاجــح  277محمد ماھر سليمان على52254المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد يحى السيد محمد52255المقاطع الباجور
271.5نــاجــح  271.5محمود السيد سعيد حسن52256المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  151محمود احمد عبدالعاطى عيد52257المقاطع الباجور
253نــاجــح  253محمود عبدالعاطى فتحى حسن52258المقاطع الباجور
دور ثانيدور ثاني  143.5محمود كريم عبد' ابراھيم52259المقاطع الباجور
198نــاجــح  198محمود محمد السيد محمود52260المقاطع الباجور
270نــاجــح  270محمود معتمد ابو المعاطى ابراھيم52261المقاطع الباجور
267نــاجــح  267مصطفى عبدالحليم مصطفى حسنين52262المقاطع الباجور
278نــاجــح  278مصطفى عبدالنبى عمارة ابراھيم52263المقاطع الباجور
272نــاجــح  272مصطفى على مصطفى محمد52264المقاطع الباجور
232.5نــاجــح  232.5مصطفى محمود محمد رمضان52265المقاطع الباجور
245نــاجــح  245مصطفى ھشام عبدالعاطى السيد52266المقاطع الباجور
195.5نــاجــح  195.5موسى السيد احمد حسن52267المقاطع الباجور
274نــاجــح  274نادر حسن صابر حسن52268المقاطع الباجور
222نــاجــح  222يوسف حامد عبدالصادق عزب52269المقاطع الباجور
250نــاجــح  250اسراء اشرف محمد عبد الفتاح52270عزب العرب أالباجور
238.5نــاجــح  238.5انجي اسامة ج$ل عبدالعزيز عمر52271عزب العرب أالباجور
168.5نــاجــح  168.5تغريدمبروك عبدالحميدمحمد52272عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرحاب رجب حسن محمد52273عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  103سعاد أيمن لطفي السيد52274عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبسماح قطب محمد حمد52275عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  161.5سمر ابراھيم محمدعبدالغفار52276عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  129.5سمر أيمن لطفي السيد52277عزب العرب أالباجور
186.5نــاجــح  186.5سھام رمضان سعيد جاب '52278عزب العرب أالباجور
227.5نــاجــح  227.5صفاء عبدالرسول اسماعيل عبدالجواد52279عزب العرب أالباجور
225نــاجــح  225فاطمة أشرف ربيع عبدالمحسن52280عزب العرب أالباجور
251نــاجــح  251فرحة ممدوح اسماعيل عبدالجواد52281عزب العرب أالباجور
176.5نــاجــح  176.5لقاء عبدالرحمن عبدالصادق محمد52282عزب العرب أالباجور
176.5نــاجــح  176.5ميادة حسن فتحي عبدالمحسن52283عزب العرب أالباجور
217نــاجــح  217نورھان محمود رشادمحمد52284عزب العرب أالباجور
259.5نــاجــح  259.5ھاجر فرج حسن محمد52285عزب العرب أالباجور
231نــاجــح  231ھدير جمال عبدالعزيز عمر52286عزب العرب أالباجور
210.5نــاجــح  210.5ھدي عبدالموجودعبدالمعبودعبدالمولي52287عزب العرب أالباجور
214نــاجــح  214ھيام خبري محمدسليمان52288عزب العرب أالباجور
187نــاجــح  187أحمدبشير عبدالحميدعمر52289عزب العرب أالباجور
193نــاجــح  193أحمد خالد ناجي ابراھيم52290عزب العرب أالباجور
219.5نــاجــح  219.5أحمدصبحي سيف النصر مرسي52291عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  176اس$م لطفي عبدالكريم عبدالجيد52292عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  141حسنين ھاني زكريا حسنين52293عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  169حسين السيد عبدالحميدمحمد52294عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرضاوھبه عبدالس$م سلومه52295عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبص$ح حمدان ص$ح عفيفي52296عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  140عبدالرحمن عبدالس$م عبدالقادر محمد52297عزب العرب أالباجور
193.5نــاجــح  193.5علي مسعد علي محمد52298عزب العرب أالباجور
220نــاجــح  220كامل ناصر عبدالتواب عبدالجواد52299عزب العرب أالباجور
167.5نــاجــح  167.5كريم ربيع ربيع عبدالمحسن52300عزب العرب أالباجور
218.5نــاجــح  218.5محمدجمال عاطف عبدالعظيم52301عزب العرب أالباجور



240نــاجــح  240محمد رمضان ابراھيم ابراھيم52302عزب العرب أالباجور
185نــاجــح  185محمدزينھم السعيد السيد52303عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمدعبداللطيف عطوة محمد52304عزب العرب أالباجور
231.5نــاجــح  231.5محمدع$ء محمدعلي52305عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمدعيادمحمدعبدالجيد52306عزب العرب أالباجور
247.5نــاجــح  247.5محمد مبروك فارس س$مة52307عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمودطلعت ص$ح محمد52308عزب العرب أالباجور
244نــاجــح  244محمودعبدالمولي عبدالمعبودعبدالمولي52309عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  147نبيل طارق نبيل عبدالفتاح52310عزب العرب أالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھاني رضاعبدالكريم عبدالجيد52311عزب العرب أالباجور
269نــاجــح  269ياسين سامي شاكرذكي52312عزب العرب أالباجور
253.5نــاجــح  253.5يوسف عامر اسماعيل أبوزيد52313عزب العرب أالباجور
265.5نــاجــح  265.5اسراء محمد جودة غريب52314مناوھلة أ بنونالباجور
230.5نــاجــح  230.5آية ' محمد حسين خلف52315مناوھلة أ بنونالباجور
205.5نــاجــح  205.5آية حامد عبد الفتاح سيد احمد52316مناوھلة أ بنونالباجور
250نــاجــح  250إيمان عبدالسميع محمد ھنداوى52317مناوھلة أ بنونالباجور
273نــاجــح  273إيمان عبدالفتاح محمود محمد احمد52318مناوھلة أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5إيمان محمد جوده غريب52319مناوھلة أ بنونالباجور
255نــاجــح  255بسنت كامل عبدالھادى خلف52320مناوھلة أ بنونالباجور
210.5نــاجــح  210.5جھاد خالد عبد الفتاح عبد المحسن52321مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبحمدية السيد حامد الدجوى52322مناوھلة أ بنونالباجور
260نــاجــح  260دينا عبد' كمال عبدالرؤف 52323مناوھلة أ بنونالباجور
234نــاجــح  234دينا محمد احمد السيد52324مناوھلة أ بنونالباجور
254نــاجــح  254رابعة رجب عبدالفتاح عبد المحسن52325مناوھلة أ بنونالباجور
272نــاجــح  272رجاء حامد محمد دبور52326مناوھلة أ بنونالباجور
261.5نــاجــح  261.5سارة حامد عزت حسينى52327مناوھلة أ بنونالباجور
266نــاجــح  266سارة سامى السيد خطيب52328مناوھلة أ بنونالباجور
247.5نــاجــح  247.5سارة سعيد عبد المجيد محمود52329مناوھلة أ بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5ساره حمدى محمد جمال52330مناوھلة أ بنونالباجور
210.5نــاجــح  210.5سعاد عادل عبدالجواد العاصى52331مناوھلة أ بنونالباجور
205.5نــاجــح  205.5سماح احمد السيد حمزة52332مناوھلة أ بنونالباجور
169.5نــاجــح  169.5سميرة سعيد محمود رمضان52333مناوھلة أ بنونالباجور
275.5نــاجــح  275.5سھام السيد حسن زايد52334مناوھلة أ بنونالباجور
208نــاجــح  208شھيرة عيد على حسن ع$م52335مناوھلة أ بنونالباجور
271.5نــاجــح  271.5صباح سعيد مصطفى ابراھيم52336مناوھلة أ بنونالباجور
273نــاجــح  273صفاء لطفى محمد الشافعى52337مناوھلة أ بنونالباجور
272.5نــاجــح  272.5غادة ابراھيم محمد موسى52338مناوھلة أ بنونالباجور
243.5نــاجــح  243.5غادة ابراھيم محمود ابرھيم52339مناوھلة أ بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5فاطمة حمدى يوسف الشعراوى52340مناوھلة أ بنونالباجور
271نــاجــح  271فاطمة محمود حسين عيد52341مناوھلة أ بنونالباجور
206.5نــاجــح  206.5ليلى ايمن احمد زايد52342مناوھلة أ بنونالباجور
225نــاجــح  225ليلى سعد عبد النبى شكر52343مناوھلة أ بنونالباجور
262نــاجــح  262مروة راضى احمد اللبودى52344مناوھلة أ بنونالباجور
217.5نــاجــح  217.5مروه رجب كامل معوض52345مناوھلة أ بنونالباجور
257.5نــاجــح  257.5مى ياسر محمد عزت عيسى52346مناوھلة أ بنونالباجور
214.5نــاجــح  214.5ميادة احمد محمود عبداللطيف52347مناوھلة أ بنونالباجور
195.5نــاجــح  195.5ميادة سعيد مصطفى المشد52348مناوھلة أ بنونالباجور
266نــاجــح  266ندى سعيد محمد خليل52349مناوھلة أ بنونالباجور
268.5نــاجــح  268.5نعيمة محمد احمد عبد ربة52350مناوھلة أ بنونالباجور
273نــاجــح  273نورھان احمد نصار محمد52351مناوھلة أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5نورھان يوسف عبدالفتاح ندا52352مناوھلة أ بنونالباجور
254نــاجــح  254نيره ابراھيم عبد الرؤوف ابراھيم عيسى52353مناوھلة أ بنونالباجور
248نــاجــح  248ھاجر ابراھيم عبدالرحمن العاصى52354مناوھلة أ بنونالباجور
240نــاجــح  240ھاجر صابر عبدالحكيم شاھين52355مناوھلة أ بنونالباجور
249.5نــاجــح  249.5ھالة ھانى حلمى الحنفى52356مناوھلة أ بنونالباجور
252نــاجــح  252ھاله احمد عبدالحميد غانم52357مناوھلة أ بنونالباجور



246.5نــاجــح  246.5ھانم اسامة حسينى حسن52358مناوھلة أ بنونالباجور
268نــاجــح  268ھايدى كمال على بيومى52359مناوھلة أ بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5ھدى جمال عبد المجيد محمود52360مناوھلة أ بنونالباجور
260نــاجــح  260ھدير صبحى محمود السحترى52361مناوھلة أ بنونالباجور
234نــاجــح  234ھناء حسنين محمد حسينى52362مناوھلة أ بنونالباجور
262نــاجــح  262يارا صبحى محمود السحترى52363مناوھلة أ بنونالباجور
270نــاجــح  270ياسمين محمد عبدالرحمن محمدى52364مناوھلة أ بنونالباجور
250نــاجــح  250ابراھيم مصطفى عبد الفتاح على52365مناوھلة أ بنونالباجور
260.5نــاجــح  260.5احمد ابراھيم محمود ابراھيم52366مناوھلة أ بنونالباجور
268نــاجــح  268احمد اعتزاز محمد على عمار52367مناوھلة أ بنونالباجور
193نــاجــح  193احمد الحسينى حسن الطويل52368مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد السيد حمادمحمد سعيد52369مناوھلة أ بنونالباجور
259نــاجــح  259احمد السيد محمدكامل عبدالعزيز بدوى52370مناوھلة أ بنونالباجور
256.5نــاجــح  256.5احمد خالد محمد عمار52371مناوھلة أ بنونالباجور
249نــاجــح  249احمد خيرى عبدالعزيز صادق52372مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد ربيع عبدالعزيز عبدالمقصود52373مناوھلة أ بنونالباجور
267نــاجــح  267احمد زھور عبد العزيز عدلى52374مناوھلة أ بنونالباجور
173نــاجــح  173احمد س$مة حامد الدجوى52375مناوھلة أ بنونالباجور
269.5نــاجــح  269.5احمد صابر عبد الفتاح حسن52376مناوھلة أ بنونالباجور
264.5نــاجــح  264.5احمد عادل عبد المجيد اللبودى52377مناوھلة أ بنونالباجور
200.5نــاجــح  200.5احمد عارف محمود عبد القادر52378مناوھلة أ بنونالباجور
261نــاجــح  261احمد عبدالجواد عبدالھادى قنديل52379مناوھلة أ بنونالباجور
227نــاجــح  227احمد عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالمحسن52380مناوھلة أ بنونالباجور
168.5نــاجــح  168.5احمد محمد جمال مصلحى52381مناوھلة أ بنونالباجور
261نــاجــح  261احمد محمود عبد الحميد الجمال52382مناوھلة أ بنونالباجور
270.5نــاجــح  270.5اسامة احمد محمد الكومى52383مناوھلة أ بنونالباجور
223.5نــاجــح  223.5اس$م ابراھيم عبدربه عامر52384مناوھلة أ بنونالباجور
172نــاجــح  172اس$م ابراھيم على السيد الجمل52385مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباس$م حجازى عبد الغنى القصاص52386مناوھلة أ بنونالباجور
250نــاجــح  250السيد احمد محمد الخولى52387مناوھلة أ بنونالباجور
209نــاجــح  209السيد مختار السيد ابراھيم منصور52388مناوھلة أ بنونالباجور
185.5نــاجــح  185.5جاد محمود جاد شبت الحمد52389مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  151.5حامد فوزى حامد احمد صالح52390مناوھلة أ بنونالباجور
195.5نــاجــح  195.5حسام حسن عبد الجواد شكر52391مناوھلة أ بنونالباجور
226.5نــاجــح  226.5حسام حسنين عبد الفتاح خلف52392مناوھلة أ بنونالباجور
237نــاجــح  237حسام شوكت موسى جادوا52393مناوھلة أ بنونالباجور
204.5نــاجــح  204.5خالد عبدالمنعم عبد الفتاح عبدالمنعم52394مناوھلة أ بنونالباجور
228نــاجــح  228خالد على سعيد على امام52395مناوھلة أ بنونالباجور
223نــاجــح  223خالد فوزى محمود أمام52396مناوھلة أ بنونالباجور
192.5نــاجــح  192.5رضا عبد' احمد عفيفى52397مناوھلة أ بنونالباجور
266نــاجــح  266زياد ياسر شعبان عبدالفتاح52398مناوھلة أ بنونالباجور
266نــاجــح  266سامح عصام عاطف عبدالتواب الخولى52399مناوھلة أ بنونالباجور
255نــاجــح  255شريف سيد عبد الرازق محمد السيد52400مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبطنطاوى عبدالجواد طنطاوى عبدالجواد52401مناوھلة أ بنونالباجور
198نــاجــح  198عادل ناصر محمد ابراھيم52402مناوھلة أ بنونالباجور
258نــاجــح  258عبدالحميد فتوح عبدالفتاح فتوح52403مناوھلة أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5عبد' محمد عبدالفتاح منصور52404مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعبدالوھاب عبدالرحمن عبدالوھاب مصليحى52405مناوھلة أ بنونالباجور
234.5نــاجــح  234.5عثمان احمد عثمان مصطفى52406مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  152.5عصام محمد عبدالفتاح عزام52407مناوھلة أ بنونالباجور
213نــاجــح  213على محمد ابراھيم حسن52408مناوھلة أ بنونالباجور
250نــاجــح  250على نبيل على طلبة52409مناوھلة أ بنونالباجور
230نــاجــح  230عماد حمدى عبد الرءوف عبد الجواد52410مناوھلة أ بنونالباجور
179.5نــاجــح  179.5عمر سعد محمد السيد احمد52411مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  139.5عمرو بدير السيد عبدالعزيز52412مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبعمرو متولي عبد المحسن52413مناوھلة أ بنونالباجور



269.5نــاجــح  269.5كامل احمد كامل حشيش52414مناوھلة أ بنونالباجور
200نــاجــح  200كامل كمال كامل السحترى52415مناوھلة أ بنونالباجور
212نــاجــح  212كريم مجدى احمد محمود52416مناوھلة أ بنونالباجور
234.5نــاجــح  234.5محجوب بدر الدين محجوب احمد52417مناوھلة أ بنونالباجور
225.5نــاجــح  225.5محمد ابراھيم جمال سويلم52418مناوھلة أ بنونالباجور
237.5نــاجــح  237.5محمد احمد السيد عثمان52419مناوھلة أ بنونالباجور
272نــاجــح  272محمد اسامة يس ابو السعود52420مناوھلة أ بنونالباجور
269نــاجــح  269محمد السيد عبدالحميد عمار52421مناوھلة أ بنونالباجور
183نــاجــح  183محمد السيد عبدالرحمن محمد52422مناوھلة أ بنونالباجور
187.5نــاجــح  187.5محمد السيد عزت رفاعى52423مناوھلة أ بنونالباجور
242نــاجــح  242محمد السيد على زايد52424مناوھلة أ بنونالباجور
263.5نــاجــح  263.5محمد أحمد عبدالعظيم الشحيمى52425مناوھلة أ بنونالباجور
224.5نــاجــح  224.5محمد جابر حسن على ا�شقر52426مناوھلة أ بنونالباجور
225نــاجــح  225محمد حسن ابو السعود �شين52427مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد سامى محمد المھلب52428مناوھلة أ بنونالباجور
245نــاجــح  245محمد سعيد عبد' ع$م52429مناوھلة أ بنونالباجور
251.5نــاجــح  251.5محمد سيد احمد محمد الطويل52430مناوھلة أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5محمد صابر فتوح يوسف سعد52431مناوھلة أ بنونالباجور
231نــاجــح  231محمد طة فرج ناجى52432مناوھلة أ بنونالباجور
185.5نــاجــح  185.5محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن52433مناوھلة أ بنونالباجور
191نــاجــح  191محمد فؤاد محمد حسن52434مناوھلة أ بنونالباجور
193نــاجــح  193محمد ماجدى عبد الرحمن على52435مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمد ناجح السيد حسن رجب52436مناوھلة أ بنونالباجور
199نــاجــح  199محمد ھانى محمد عبد الس$م52437مناوھلة أ بنونالباجور
262.5نــاجــح  262.5مختار لطفي سليمان حافظ52438مناوھلة أ بنونالباجور
251.5نــاجــح  251.5محمود سعد عبد النبى شكر52439مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود طنطاوى السيد ناجى52440مناوھلة أ بنونالباجور
241.5نــاجــح  241.5محمود عبد العظيم محمد رمضان52441مناوھلة أ بنونالباجور
223نــاجــح  223محمود على محمود موسى52442مناوھلة أ بنونالباجور
270.5نــاجــح  270.5محمود عيد محمد شلبى52443مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمحمود  محمد مصطفى المشد52444مناوھلة أ بنونالباجور
259.5نــاجــح  259.5مصطفى السيد مصطفى محمد المشد52445مناوھلة أ بنونالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبمصطفى عبد الفتاح فتوح52446مناوھلة أ بنونالباجور
268نــاجــح  268مصطفى محمود حلمى بحيرى52447مناوھلة أ بنونالباجور
245نــاجــح  245مصطفى محمود محمد المھلب52448مناوھلة أ بنونالباجور
204.5نــاجــح  204.5مصطفى ممدوح يوسف ھنداوى52449مناوھلة أ بنونالباجور
202.5نــاجــح  202.5نادر السيد عبدالفتاح الشيخ52450مناوھلة أ بنونالباجور
271نــاجــح  271أسراء اعتزاز محمد على عمار52451مناوھلة بنات الباجور
250نــاجــح  250أسراء متولى محمد الجمل52452مناوھلة بنات الباجور
215نــاجــح  215اسماء ابراھيم ابراھيم رفاعى52453مناوھلة بنات الباجور
270نــاجــح  270اسماء محمد احمد منصور52454مناوھلة بنات الباجور
210نــاجــح  210أمال عبدالحليم عبدالجواد على52455مناوھلة بنات الباجور
250.5نــاجــح  250.5أمنية محمد سعيد نصار52456مناوھلة بنات الباجور
270.5نــاجــح  270.5أميرة احمد عبدالحمبد شبل52457مناوھلة بنات الباجور
256نــاجــح  256أميرة حسن عبدالتواب عثمان52458مناوھلة بنات الباجور
271نــاجــح  271أبه احمد محمد بيومى ابوالحسن 52459مناوھلة بنات الباجور
230نــاجــح  230أيه خالد السيد عزب سالم52460مناوھلة بنات الباجور
245.5نــاجــح  245.5أيه صابر عبدالرحمن مصطفى52461مناوھلة بنات الباجور
272نــاجــح  272أيه محمد ص$ح رضوان52462مناوھلة بنات الباجور
266.5نــاجــح  266.5ايمان بيومى محمد ابوالحسن52463مناوھلة بنات الباجور
262نــاجــح  262ايمان سيد على السيد الجمل52464مناوھلة بنات الباجور
238.5نــاجــح  238.5بسنت محمد حسن مصيلحى52465مناوھلة بنات الباجور
266.5نــاجــح  266.5جھاد سعد زينھم عزام52466مناوھلة بنات الباجور
262.5نــاجــح  262.5دينا  رمضان احمد محمد منصور52467مناوھلة بنات الباجور
238.5نــاجــح  238.5دينا ھاشم محمد الخولى52468مناوھلة بنات الباجور
274.5نــاجــح  274.5رانيا محمد عبدالرحمن محمد52469مناوھلة بنات الباجور



246نــاجــح  246رجاء طارق احمد السحترى52470مناوھلة بنات الباجور
261.5نــاجــح  261.5سارة سعيد عبدالعزيز خلف52471مناوھلة بنات الباجور
227.5نــاجــح  227.5سماح ماھر عبدالفتاح ميھوب52472مناوھلة بنات الباجور
264.5نــاجــح  264.5شروق زھران عبدالعزيز عدلى52473مناوھلة بنات الباجور
249نــاجــح  249شيرين زھران عبدالعزيز عدلى52474مناوھلة بنات الباجور
217نــاجــح  217شيماء ابراھيم حامد عمار52475مناوھلة بنات الباجور
256.5نــاجــح  256.5شيماء على محمد ھنداوى52476مناوھلة بنات الباجور
224نــاجــح  224فاطمه احمد احمد حشيش52477مناوھلة بنات الباجور
267نــاجــح  267فاطمه على السيد على52478مناوھلة بنات الباجور
255نــاجــح  255ناريمان بھاءالدين محمد خلف52479مناوھلة بنات الباجور
264.5نــاجــح  264.5ندا مجدى مصطفى عبدالخالق52480مناوھلة بنات الباجور
265نــاجــح  265نعمه محمد حسينى حبيب52481مناوھلة بنات الباجور
253نــاجــح  253نھال عبدالحليم السيد سليم52482مناوھلة بنات الباجور
272نــاجــح  272نورھان السيد عبدالوھاب عنب52483مناوھلة بنات الباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبھند على فتوح ناجى52484مناوھلة بنات الباجور
257.5نــاجــح  257.5اسراء اشرف رمضان ابراھيم 52485كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  122.5اسراء السيد مصطفى السيد52486كفر مناوھلةالباجور
217نــاجــح  217اسراء شحاته نصر محمد52487كفر مناوھلةالباجور
230نــاجــح  230اسراء ياسر ھ$ل عسران52488كفر مناوھلةالباجور
268نــاجــح  268اسماء ابراھيم احمد عبيد52489كفر مناوھلةالباجور
214نــاجــح  214اسماء عبد التواب محمد عبد التواب52490كفر مناوھلةالباجور
211نــاجــح  211اس$م محمود السيد عبد ال$ه52491كفر مناوھلةالباجور
259نــاجــح  259اسماء محروس سالم الحلو52492كفر مناوھلةالباجور
223نــاجــح  223امنيه صبحى عيد الشنوانى52493كفر مناوھلةالباجور
219نــاجــح  219ايمان حامد مصطفى عبد الغفار52494كفر مناوھلةالباجور
226نــاجــح  226ايمان كرم محمد عبد الرازق52495كفر مناوھلةالباجور
221نــاجــح  221ايه شحته منشاوى غزال52496كفر مناوھلةالباجور
231نــاجــح  231ايه شفيق نصر محمد عبدة52497كفر مناوھلةالباجور
234.5نــاجــح  234.5ايه ماھر حجازى الكومى52498كفر مناوھلةالباجور
208.5نــاجــح  208.5ايه محمد احمد بكرى والى52499كفر مناوھلةالباجور
223نــاجــح  223حنان السيد على ھجام52500كفر مناوھلةالباجور
248نــاجــح  248جھاد محمد حامد احمد52501كفر مناوھلةالباجور
237.5نــاجــح  237.5دينا ص$ح محمد عزوز52502كفر مناوھلةالباجور
248.5نــاجــح  248.5راندا نزيه حامد السيد يوسف52503كفر مناوھلةالباجور
263.5نــاجــح  263.5رنيا سعد السيد رضوان52504كفر مناوھلةالباجور
247نــاجــح  247رانيا شكرى محمود يوسف52505كفر مناوھلةالباجور
233.5نــاجــح  233.5رحاب حسنى زكى درويش52506كفر مناوھلةالباجور
262.5نــاجــح  262.5رحمه جمال الدين محمد عبيطه52507كفر مناوھلةالباجور
251.5نــاجــح  251.5رحمه ' نادى احمد صابر52508كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  179رحمه محمدى محمود احمد الحانوتى52509كفر مناوھلةالباجور
253نــاجــح  253ريھام محمد السيد السيد عبيد52510كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبزينب جمال احمد عبد النبى52511كفر مناوھلةالباجور
237.5نــاجــح  237.5ساره رمضان على السيد ھجام52512كفر مناوھلةالباجور
257نــاجــح  257ساره عبد الغفار حسن على52513كفر مناوھلةالباجور
267.5نــاجــح  267.5ساره يسرى عبد المقصود محمد52514كفر مناوھلةالباجور
193نــاجــح  193سحر رجب عبد الكريم عبد الفتاح52515كفر مناوھلةالباجور
267.5نــاجــح  267.5شيماء اشرف احمد شحاته حاتم52516كفر مناوھلةالباجور
207نــاجــح  207شيماء سيد احمد حلمى عجمى52517كفر مناوھلةالباجور
270.5نــاجــح  270.5شيماء محروس محي نوارة52518كفر مناوھلةالباجور
258.5نــاجــح  258.5شيماء منير محمد عبد الرحمن52519كفر مناوھلةالباجور
255نــاجــح  255شيماء وحيد حلمى على52520كفر مناوھلةالباجور
248.5نــاجــح  248.5غاده محمد عبد المقصود محمد على52521كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  139فاطمه محمد عبد النبى عفيفى52522كفر مناوھلةالباجور
234نــاجــح  234فاطمة محمود التھامى يوسف52523كفر مناوھلةالباجور
242نــاجــح  242مروة اشرف رمضان ابراھيم الشناوى52524كفر مناوھلةالباجور
262.5نــاجــح  262.5مروه سعد جمال الكومى52525كفر مناوھلةالباجور



205نــاجــح  205منه اللة ع$ءالدين ابراھيم عبيد52526كفر مناوھلةالباجور
218نــاجــح  218منى وجيه على على س$مة52527كفر مناوھلةالباجور
250نــاجــح  250ھاجر السيد محمد السيد يوسف52528كفر مناوھلةالباجور
232نــاجــح  232ھبه الدسوقى محمد ھجام52529كفر مناوھلةالباجور
266نــاجــح  266ھدى السيد عبد الفتاح الحلو52530كفر مناوھلةالباجور
249.5نــاجــح  249.5ھدى سمير سعد على س$مه52531كفر مناوھلةالباجور
195نــاجــح  195ھدير حسن على السيد ھجام52532كفر مناوھلةالباجور
201.5نــاجــح  201.5ھدير عبد الطيف محمود الكومى52533كفر مناوھلةالباجور
274.5نــاجــح  274.5ھمت مصطفى محمد عبد التواب52534كفر مناوھلةالباجور
261.5نــاجــح  261.5صافيناز سمير فريد البدرى52535كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  131.5كريمه ھ$ل رشاد عبد العال52536كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  141نعمات على رشاد عبد العال52537كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبنوران رمضان سيد احمد نوارة52538كفر مناوھلةالباجور
179.5نــاجــح  179.5ابراھيم عادل فرج نوارة52539كفر مناوھلةالباجور
213نــاجــح  213ابراھيم محمد ابراھيم عبد الحليم52540كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  1.5ابراھيم محمد ابراھيم حسين52541كفر مناوھلةالباجور
210.5نــاجــح  210.5احمد اشرف احمد الحنفى52542كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  167.5احمد انور احمد مصطفى52543كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد جميل زكى حسن52544كفر مناوھلةالباجور
262نــاجــح  262احمد زكى احمد الحنفى52545كفر مناوھلةالباجور
262.5نــاجــح  262.5احمد حامد عشماوى زھران52546كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد حلمى محمد عزب52547كفر مناوھلةالباجور
178.5نــاجــح  178.5احمد رزق ابو زيد مخيمر52548كفر مناوھلةالباجور
241نــاجــح  241احمد سرحان شحات الشافعى52549كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائباحمد سعيد محمد عبد الشافى52550كفر مناوھلةالباجور
235نــاجــح  235احمد سمير حلمى نصر52551كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  159احمد صابر سعد صابر52552كفر مناوھلةالباجور
185.5نــاجــح  185.5احمد على محمد على52553كفر مناوھلةالباجور
174نــاجــح  174احمد عبد المحسن لبيب عبد المحسن52554كفر مناوھلةالباجور
212.5نــاجــح  212.5احمد مرضى محمد سراج52555كفر مناوھلةالباجور
218.5نــاجــح  218.5احمد محمد احمد والى52556كفر مناوھلةالباجور
183نــاجــح  183احمد محمد السيد الحنفى52557كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  112ادھم محمد المصلحى متولى عسكر52558كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  148السيد سعيد عبد اللطيف ع$م52559كفر مناوھلةالباجور
245.5نــاجــح  245.5حسام حسن عبد الجواد سعفان52560كفر مناوھلةالباجور
247.5نــاجــح  247.5حسين جمال الدين احمد ھنداوى52561كفر مناوھلةالباجور
236نــاجــح  236حلمى حسن حلمى حسن52562كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  142.5حسين على عبد العزيز محمد52563كفر مناوھلةالباجور
217نــاجــح  217خالد عبد القوى حسن الكومى52564كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  108.5خالد محمد عبد ' يوسف52565كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  120خالد احمد عبد الحميد عامر52566كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  134رمضان سعيد ابراھيم رضوان52567كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  غائبرشاد على رشاد عبد العال52568كفر مناوھلةالباجور
259نــاجــح  259سالم محروس سالم الحلو52569كفر مناوھلةالباجور
230نــاجــح  230سعد محمد سعد جمعه52570كفر مناوھلةالباجور
237.5نــاجــح  237.5سعيد جمال سعيد السعدنى52571كفر مناوھلةالباجور
214نــاجــح  214شھاب طارق محمد مخيمر52572كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  136شريف ابراھيم عبد ' الجخم52573كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  131طارق وحيد محمد عزوز52574كفر مناوھلةالباجور
264.5نــاجــح  264.5عبد الرحمن احمد احمد الكومى52575كفر مناوھلةالباجور
262نــاجــح  262عبد الرحمن على شحاته احمد نواره52576كفر مناوھلةالباجور
229.5نــاجــح  229.5عبد ' محمد رمضان يحيى52577كفر مناوھلةالباجور
166.5نــاجــح  166.5عبد ' محمد عبد ' الجخم52578كفر مناوھلةالباجور
219.5نــاجــح  219.5عبد ' محمود سعد بدوى52579كفر مناوھلةالباجور
183.5نــاجــح  183.5عبد ' عبد الناصر عبد اله عياد52580كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  43.5عبد اللة محمود محمد ابراھيم52581كفر مناوھلةالباجور



دور ثانيدور ثاني  187عمار رجب ابو زيد الكومى52582كفر مناوھلةالباجور
270نــاجــح  270عمار ياسر حسان الشافعى52583كفر مناوھلةالباجور
279نــاجــح  279على عبد النبى محمد عبد الرحمن52584كفر مناوھلةالباجور
227نــاجــح  227على جمال على شھاب52585كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  131على ايمن على حامد عبد العال52586كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  201مدحت رمضان عبد الرسول نبوى52587كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  136.5محمد رضا محمد عبدة52588كفر مناوھلةالباجور
161نــاجــح  161محمد رمضان رجب عبده52589كفر مناوھلةالباجور
239.5نــاجــح  239.5محمد سعيد على ھنداوى52590كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  173.5محمد سعيد مرسى الشنوانى52591كفر مناوھلةالباجور
241نــاجــح  241محمد عادل على محمد عز52592كفر مناوھلةالباجور
266.5نــاجــح  266.5محمد عبد الستار محمد نواره52593كفر مناوھلةالباجور
268نــاجــح  268محمد عبد العزيز محمد نصار52594كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  95محمد كامل محمد عفيفى52595كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  137محمد محمود حامد ابراھيم52596كفر مناوھلةالباجور
203.5نــاجــح  203.5محمد مرضى محمد سراج52597كفر مناوھلةالباجور
201نــاجــح  201محمد محمد مجدى محمد شوقى عبد '52598كفر مناوھلةالباجور
251.5نــاجــح  251.5محمود حامد مغازى شلبى يحيى52599كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  200محمود سمير رجب الشنوانى52600كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  185.5محمود عادل محمد الحنفى52601كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  162.5محمود محمد شحاتة محمد جبل52602كفر مناوھلةالباجور
203نــاجــح  203محمود خالد حسن الكومى52603كفر مناوھلةالباجور
دور ثانيدور ثاني  105محمد فھمى عبد المؤمن عبد الصمد52604كفر مناوھلةالباجور
265نــاجــح  265مصطفى عبد الستار محمد نواره52605كفر مناوھلةالباجور
277نــاجــح  277مصطفى محمود محيى احمد نواره52606كفر مناوھلةالباجور
202.5نــاجــح  202.5مصطفى كمال عبد المعبود البدرى52607كفر مناوھلةالباجور


