
النتيجة ١النتيجةالمجموعا�سمرقم الجلوسمدرسةا�دارة
255نــاجــح  255اسماء احمد عبد الغفار عبد الغفار32922النيل أ بت�ت�
237.5نــاجــح  237.5اسراء حمدى امين جامع32923النيل أ بت�ت�
252.5نــاجــح  252.5اسراء مصطفى السيد س�م32924النيل أ بت�ت�
221نــاجــح  221اكرام ھشام محمد بدر32925النيل أ بت�ت�
246.5نــاجــح  246.5امل محمد على العبد32926النيل أ بت�ت�
259نــاجــح  259أمنية أسامة عبد المنعم القزاز32927النيل أ بت�ت�
248نــاجــح  248أميره عبد المقصود سعيد عوض32928النيل أ بت�ت�
221.5نــاجــح  221.5اميره مھدى عبد العال حيدر32929النيل أ بت�ت�
245.5نــاجــح  245.5ا�ء شعبان محمد س�مه32930النيل أ بت�ت�
250نــاجــح  250إيمان أحمد عبد الحميد أبوحسين32931النيل أ بت�ت�
257نــاجــح  257إيمان عطية فتحي الس�موني32932النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 177ايمان مصطفى رشاد بدر32933النيل أ بت�ت�
276.5نــاجــح  276.5ايمان مصطفى مختار اللقانى32934النيل أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5ايه عبدالحميد محمد عبدالغفار32935النيل أ بت�ت�
236.5نــاجــح  236.5آيه عبد العزيز أحمد العبد32936النيل أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5ايه محمود شوقى الحناوى32937النيل أ بت�ت�
265نــاجــح  265بدريه احمد مصطفى البدرى32938النيل أ بت�ت�
240نــاجــح  240دنيا احمد محمد المشد32939النيل أ بت�ت�
217.5نــاجــح  217.5دنيا جمال محمد حشكيل32940النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبرجاء محمد احمد سيداحمد32941النيل أ بت�ت�
274نــاجــح  274رؤى رضا السيد الديب32942النيل أ بت�ت�
273نــاجــح  273سارة جمال حسن الزعيرى32943النيل أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5ساره محمد شعبان مسعود32944النيل أ بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5سماء ايمن ص�ح اسماعيل32945النيل أ بت�ت�
234.5نــاجــح  234.5سماح سعيد عطيه ابو عامر32946النيل أ بت�ت�
184نــاجــح  184سميرة عبد الحميد عبد < طعيمة32947النيل أ بت�ت�
259نــاجــح  259شيماء سمير كامل المشد32948النيل أ بت�ت�
228.5نــاجــح  228.5شيماء على البسيونى شتا32949النيل أ بت�ت�
247.5نــاجــح  247.5صابرين أحمد منصور جمعه32950النيل أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5عبير السيد بسيونى البنا32951النيل أ بت�ت�
277.5نــاجــح  277.5ع� محمد السيد بدر32952النيل أ بت�ت�
232نــاجــح  232غاده عماد ذكى غنيم32953النيل أ بت�ت�
181.5نــاجــح  181.5فاطمه احمد ابراھيم محمود32954النيل أ بت�ت�
274نــاجــح  274فايزه احمد زين ابراھيم الغراب32955النيل أ بت�ت�
258.5نــاجــح  258.5فتحيه محمد القطب ابو عطيه32956النيل أ بت�ت�
203.5نــاجــح  203.5مروه عبدالعزيز اسماعيل بدر 32957النيل أ بت�ت�
255نــاجــح  255منار ابو المجد حسن محمد32958النيل أ بت�ت�
236نــاجــح  236منال عبده ص�ح ابو يوسف32959النيل أ بت�ت�
255.5نــاجــح  255.5منة < السيد جابر حسانين32960النيل أ بت�ت�
267.5نــاجــح  267.5مھا محمد منجود مسعود32961النيل أ بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5مى محمود احمد ابو عامر32962النيل أ بت�ت�
262نــاجــح  262مى مصطفى محمد الشبينى32963النيل أ بت�ت�
246نــاجــح  246مياده عزت ابراھيم عربود32964النيل أ بت�ت�
252نــاجــح  252ناديه عادل جابر عابد32965النيل أ بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5نجوان محمد عبد المنعم شوشان32966النيل أ بت�ت�
252نــاجــح  252ندى السيد كامل عبد العال32967النيل أ بت�ت�
224.5نــاجــح  224.5ندى محمد فؤاد علوان32968النيل أ بت�ت�
219نــاجــح  219نسمه السيد عطيه السيد32969النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 175.5نورھان جمال احمد الصاوى غ�ب32970النيل أ بت�ت�
223نــاجــح  223نورھا ن محمد عبد المنعم الشنوانى32971النيل أ بت�ت�
246.5نــاجــح  246.5ھاجر ابراھيم عبد العال الفقى32972النيل أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5ھاجر محمد مصطفى الصياد32973النيل أ بت�ت�
262نــاجــح  262ھاجر ناجى احمد عز الدين32974النيل أ بت�ت�
255نــاجــح  255ھاله وھبه الوردانى الجرش32975النيل أ بت�ت�
264.5نــاجــح  264.5ھايدى ص�ح عبد المنعم بركات32976النيل أ بت�ت�



233نــاجــح  233ھايدى مصطفى احمد مصطفى32977النيل أ بت�ت�
255نــاجــح  255و�ء محمد محمد الحلواني32978النيل أ بت�ت�
197نــاجــح  197يارا مصطفى ابو العينين بدر32979النيل أ بت�ت�
210نــاجــح  210ياسمين جمال محمود الحصرى32980النيل أ بت�ت�
208.5نــاجــح  208.5ياسمين على محمود قرموط32981النيل أ بت�ت�
242نــاجــح  242يمنى السيد السيد عامر32982النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبابراھيم احمد احمد فودة32983النيل أ بت�ت�
248.5نــاجــح  248.5احمد إبراھيم محمد عبد <32984النيل أ بت�ت�
260نــاجــح  260احمد احمد صبرى محفوظ سالم32985النيل أ بت�ت�
246.5نــاجــح  246.5احمد السيد الوردانى ابو حسن32986النيل أ بت�ت�
257نــاجــح  257احمد حسام الدين عبد المنعم محمد جاد32987النيل أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5احمد عبد < مصطفى محمود العيسوى32988النيل أ بت�ت�
243نــاجــح  243احمد على احمد العبد32989النيل أ بت�ت�
262نــاجــح  262احمد شبل شبل المصرى32990النيل أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5احمد ماھر عبد < ابو طالب32991النيل أ بت�ت�
201.5نــاجــح  201.5احمد مجدي عز العرب زغلول32992النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 132احمد محمد البسيونى دبور32993النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد محمد يوسف ابوجلوه32994النيل أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5احمد محمود احمد فتحى القللى32995النيل أ بت�ت�
251.5نــاجــح  251.5احمد مصطفى اEحمدى الھوارى32996النيل أ بت�ت�
248نــاجــح  248احمد ھشام المغاورى العطار32997النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 137.5اسامه محمد عبده رس�ن32998النيل أ بت�ت�
181.5نــاجــح  181.5اس�م زكريا عبد الوھاب الجروانى32999النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائباس�م عبد الرحمن فتحى الشطانوفى33000النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبإس�م على محمد الشيبنى33001النيل أ بت�ت�
209.5نــاجــح  209.5اس�م محمد عبد < القطب33002النيل أ بت�ت�
245.5نــاجــح  245.5السيد ابراھيم السيد عبد العال33003النيل أ بت�ت�
175نــاجــح  175السيد جمال على كامل زيد33004النيل أ بت�ت�
247.5نــاجــح  247.5أيمن سامي محمد عمارة33005النيل أ بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5حمدى عماد حمدى بشادى33006النيل أ بت�ت�
269نــاجــح  269خالد على ابراھيم عبد الغفار33007النيل أ بت�ت�
227نــاجــح  227رجب محمد عرفه خليل33008النيل أ بت�ت�
197.5نــاجــح  197.5سعد عبد العاطى سعد حمام33009النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبسعيد متولى السيد زغائبلول33010النيل أ بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5شريف اشرف س�مة الصعيدى33011النيل أ بت�ت�
243نــاجــح  243عبد الرحمن جمال محمد التراس33012النيل أ بت�ت�
265نــاجــح  265عبد الرحمن خالد عبد الرحمن اللقانى33013النيل أ بت�ت�
215نــاجــح  215عبد الرحمن عزت على ابو زبيدة33014النيل أ بت�ت�
173.5نــاجــح  173.5عبد الرحمن كامل ابراھيم الغرابلى33015النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبد الرحمن محمد مصطفى ابوابراھيم33016النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبد العزيز شعبان عبد الرحيم ابو جلوة33017النيل أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5عبد الس�م مجدى عبد الس�م عبد <33018النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبدالمنعم المنشاوى عبدالمنعم العطار33019النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبد المنعم حسن عبد المنعم الجرش33020النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعطية فؤاد احمد المشد33021النيل أ بت�ت�
254.5نــاجــح  254.5عطيه محمود عطيه الدالى33022النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 166على ابراھيم على رضوان33023النيل أ بت�ت�
232.5نــاجــح  232.5على السيد شمس الدين الخرخيسى33024النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعلى حسنى مصطفى مطاوع33025النيل أ بت�ت�
267.5نــاجــح  267.5على محمد على التراس33026النيل أ بت�ت�
232.5نــاجــح  232.5كامل سعيد محمد كامل33027النيل أ بت�ت�
240.5نــاجــح  240.5كريم عادل عبد المنعم بركات33028النيل أ بت�ت�
247نــاجــح  247كريم عبد العزيز اسماعيل بدر33029النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد ابراھيم محمد الدسوقى33030النيل أ بت�ت�
239نــاجــح  239محمد احمد عطية ھدھود33031النيل أ بت�ت�
248.5نــاجــح  248.5محمد أحمد محمد فھمي الرقيق33032النيل أ بت�ت�



240.5نــاجــح  240.5محمد السيد عبد < ابو حسين33033النيل أ بت�ت�
269نــاجــح  269محمد الشيمى السيد الشيمى33034النيل أ بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5محمد انور محمد ابو الع�33035النيل أ بت�ت�
223.5نــاجــح  223.5محمد ايھاب رشاد العطار33036النيل أ بت�ت�
248نــاجــح  248محمد جمال احمد رس�ن33037النيل أ بت�ت�
244.5نــاجــح  244.5محمد جمال السيد الشبشيرى33038النيل أ بت�ت�
270نــاجــح  270محمد جمال سعيد الشبشيرى33039النيل أ بت�ت�
259نــاجــح  259محمد جمال عبد الحميد الفيومى33040النيل أ بت�ت�
200نــاجــح  200محمد ج�ل عبد الفتاح النفيلى33041النيل أ بت�ت�
242نــاجــح  242محمد حمدان محمد س�مة33042النيل أ بت�ت�
270نــاجــح  270محمد خالد محمد الصياد33043النيل أ بت�ت�
264نــاجــح  264محمد سامى محمد بركات33044النيل أ بت�ت�
199.5نــاجــح  199.5محمد سعيد محمد البنا33045النيل أ بت�ت�
223نــاجــح  223محمد سيدأحمد مصطفى جبر33046النيل أ بت�ت�
259نــاجــح  259محمد شلبى محمد المشد33047النيل أ بت�ت�
209نــاجــح  209محمد صابر محمد الخميسى33048النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد طارق محمد بشادى33049النيل أ بت�ت�
244نــاجــح  244محمد عثمان محمد فؤاد الشريف33050النيل أ بت�ت�
222نــاجــح  222محمد عبد المقصود القطب محروس33051النيل أ بت�ت�
241.5نــاجــح  241.5محمد عبد الوھاب عبد المنعم ابو على33052النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد عزام عبد< حمد33053النيل أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5محمد عطية فارو ق شمس33054النيل أ بت�ت�
241.5نــاجــح  241.5محمد عطيه منجود الحجرى33055النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد على سيداحمد الصعيدى33056النيل أ بت�ت�
214.5نــاجــح  214.5محمد فرج بسيونى العبد33057النيل أ بت�ت�
257نــاجــح  257محمد فوزى عبد الستار منصور33058النيل أ بت�ت�
177.5نــاجــح  177.5محمد فوزى محمد ابو حبسة33059النيل أ بت�ت�
242نــاجــح  242محمد محمد فتحى حمودة33060النيل أ بت�ت�
244.5نــاجــح  244.5محمد مدحت رمضان عواد33061النيل أ بت�ت�
236.5نــاجــح  236.5محمود ابراھيم فاروق متولى33062النيل أ بت�ت�
260.5نــاجــح  260.5محمود ابراھيم محمد كامل الكفراوى33063النيل أ بت�ت�
254.5نــاجــح  254.5محمود حامد سيدأحمد عامر33064النيل أ بت�ت�
253نــاجــح  253محمود خالد حسين المصرى33065النيل أ بت�ت�
255نــاجــح  255محمود سامي محمد عبد الجواد33066النيل أ بت�ت�
256نــاجــح  256محمود سعيد بخاطره قنديل33067النيل أ بت�ت�
271نــاجــح  271محمود عطية عبد المنعم اEقرع33068النيل أ بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5محمود محمد عبد الحافظ ابوحسين33069النيل أ بت�ت�
179.5نــاجــح  179.5محمود مھدي السيد الفرماوي33070النيل أ بت�ت�
172.5نــاجــح  172.5محمود نجاح عبد الرحمن العليمى33071النيل أ بت�ت�
179نــاجــح  179معتز محمود محمد بريقع33072النيل أ بت�ت�
212.5نــاجــح  212.5مصطفى احمد مصطفى صقر33073النيل أ بت�ت�
242.5نــاجــح  242.5مصطفى العيسوى فتحى الجرش33074النيل أ بت�ت�
164نــاجــح  164مصطفى سعيد شحاتة المشد33075النيل أ بت�ت�
270.5نــاجــح  270.5مصطفى عبد المنعم على عبد الغفار33076النيل أ بت�ت�
269نــاجــح  269مصطفى عطية حسن الزعيري33077النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى كامل عبد الحميد النويھى33078النيل أ بت�ت�
240.5نــاجــح  240.5مصطفى محمود أبومحمد سيد أحمد33079النيل أ بت�ت�
229نــاجــح  229مصطفى محمود عبد الحميد خليل33080النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 12مصطفى محمود محمد بريقع33081النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى محمود مصطفى برغائبوت33082النيل أ بت�ت�
192نــاجــح  192مصطفى ھشام احمد الشعار33083النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبممدوح مصطفى نصر الدين سالم33084النيل أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 151مي�د محب ادور عبد النور33085النيل أ بت�ت�
261نــاجــح  261يوسف عادل الجوھرى القطب33086النيل أ بت�ت�
279نــاجــح  279آ�ء محمود محمد الحجار33087سوزان مبارك أ الخاصةت�
276.5نــاجــح  276.5آ�ء ياسر حامد فوده33088سوزان مبارك أ الخاصةت�



273نــاجــح  273آية مجدي عبد المنعم شنيشن33089سوزان مبارك أ الخاصةت�
279.5نــاجــح  279.5إسراء علي إبراھيم أبو علي33090سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5الزھراء فوزي إبراھيم بكر33091سوزان مبارك أ الخاصةت�
267نــاجــح  267بسنت محمد عبد المنعم الفرارجي33092سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5دينا بھاء الدين علي شاھين33093سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5روزيت ممدوح جرجس عوض33094سوزان مبارك أ الخاصةت�
278نــاجــح  278سارة أيمن عبد المنعم بدر33095سوزان مبارك أ الخاصةت�
279نــاجــح  279سلمي أحمد حسين عمار33096سوزان مبارك أ الخاصةت�
279.5نــاجــح  279.5سلمي أيمن شاكر ظاظا33097سوزان مبارك أ الخاصةت�
271.5نــاجــح  271.5سلمي سعيد عبد المقصود الشبشيري33098سوزان مبارك أ الخاصةت�
دور ثانيدور ثاني 136سمر إبراھيم عبد المجيد نصار33099سوزان مبارك أ الخاصةت�
278نــاجــح  278فاطمة مصطفي محمد الفرارجي33100سوزان مبارك أ الخاصةت�
277.5نــاجــح  277.5منة < أيمن عبد الس�م الصباغ33101سوزان مبارك أ الخاصةت�
276.5نــاجــح  276.5ندي فايز معوض سعيده33102سوزان مبارك أ الخاصةت�
277نــاجــح  277نورھان محمد محمد عماره33103سوزان مبارك أ الخاصةت�
269نــاجــح  269نيره حاتم فتحي حامد33104سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5ھاجر محمد السيد الكناني33105سوزان مبارك أ الخاصةت�
271.5نــاجــح  271.5ھويدا إيھاب عبد الرحمن أبو علي33106سوزان مبارك أ الخاصةت�
259.5نــاجــح  259.5و�ء جمال عبد الحميد بلوز33107سوزان مبارك أ الخاصةت�
279.5نــاجــح  279.5ياسمين كمال عباس ودن33108سوزان مبارك أ الخاصةت�
280نــاجــح  280يمني السيد مصطفي جمال الدين33109سوزان مبارك أ الخاصةت�
267نــاجــح  267إبراھيم البنداري إبراھيم أبو سعده33110سوزان مبارك أ الخاصةت�
279.5نــاجــح  279.5أحمد إبراھيم أحمد الشافعي شرشر33111سوزان مبارك أ الخاصةت�
280نــاجــح  280أحمد إبراھيم عبد المقصود أبو سيد أحمد33112سوزان مبارك أ الخاصةت�
280نــاجــح  280احمد حاتم محمود جودة33113سوزان مبارك أ الخاصةت�
277.5نــاجــح  277.5احمد رمضان السيد البطل33114سوزان مبارك أ الخاصةت�
277.5نــاجــح  277.5احمد سعيد محمود العليمي33115سوزان مبارك أ الخاصةت�
277نــاجــح  277احمد فريد سمير الميھي33116سوزان مبارك أ الخاصةت�
275نــاجــح  275احمد واصف سالم الشيخ33117سوزان مبارك أ الخاصةت�
272نــاجــح  272اشرف ايمن منصور عليمى33118سوزان مبارك أ الخاصةت�
278نــاجــح  278أمين ھشام أمين أبو الخير 33119سوزان مبارك أ الخاصةت�
273.5نــاجــح  273.5ايمن اشرف منصور عليمى33120سوزان مبارك أ الخاصةت�
270.5نــاجــح  270.5خالد محمد عثمان العباسي33121سوزان مبارك أ الخاصةت�
دور ثانيدور ثاني 2زياد عبد الحميد الدسوقي أبو علي33122سوزان مبارك أ الخاصةت�
267نــاجــح  267شريف عبد الحميد احمد محمد الشوني33123سوزان مبارك أ الخاصةت�
274.5نــاجــح  274.5عبد الرحمن محمد فؤاد ھاشم33124سوزان مبارك أ الخاصةت�
276نــاجــح  276عبد الرحمن ھاشم عبد المولي ابو علي33125سوزان مبارك أ الخاصةت�
270.5نــاجــح  270.5عبد < تحسين محمد عمر33126سوزان مبارك أ الخاصةت�
277نــاجــح  277عبد المنعم مجدي عبد المنعم شنيشن33127سوزان مبارك أ الخاصةت�
277نــاجــح  277علي احمد محمد المشد33128سوزان مبارك أ الخاصةت�
276نــاجــح  276علي السيد فتح < الخياط33129سوزان مبارك أ الخاصةت�
277نــاجــح  277علي عادل علي عيسي33130سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5عمر رضا عبد الفتاح أبو عيشه33131سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5عمرو إبراھيم عبد المقصود أبو سيد احمد33132سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5عمرو عصام ص�ح أبو العنين33133سوزان مبارك أ الخاصةت�
250نــاجــح  250محمد احمد محمد زيد33134سوزان مبارك أ الخاصةت�
270نــاجــح  270محمد رفعت إبراھيم الصياد33135سوزان مبارك أ الخاصةت�
272.5نــاجــح  272.5محمد شوكت محمد فخر الدين33136سوزان مبارك أ الخاصةت�
276نــاجــح  276محمد طاغور محمد أمين مجاھد33137سوزان مبارك أ الخاصةت�
272نــاجــح  272محمد فؤاد محمد النويھى33138سوزان مبارك أ الخاصةت�
278.5نــاجــح  278.5محمود مصطفي احمد مھنا33139سوزان مبارك أ الخاصةت�
278نــاجــح  278محمود ھشام عبد الغني راجح33140سوزان مبارك أ الخاصةت�
280نــاجــح  280مصطفي احمد عبد الفتاح السيد33141سوزان مبارك أ الخاصةت�
261.5نــاجــح  261.5مصطفي خالد محمد الدخميسي33142سوزان مبارك أ الخاصةت�
274نــاجــح  274مصطفي محمد عبد المقصود البنا33143سوزان مبارك أ الخاصةت�
271.5نــاجــح  271.5نبيل عاطف ابراھيم معطي 33144سوزان مبارك أ الخاصةت�



231.5نــاجــح  231.5اح�م فتحى البسطامى الشنوانى33145الزھراء أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5ا�ء محمد محمود ا�قرع33146الزھراء أ بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5ايات محمد عمر الكفراوى33147الزھراء أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5اية احمد عبد المنعم رضوان33148الزھراء أ بت�ت�
244.5نــاجــح  244.5اية جمال ا�حمدى زيان33149الزھراء أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5اية جمال مصطفى شنيشن33150الزھراء أ بت�ت�
178نــاجــح  178اية خالد ابراھيم عبد المقصود33151الزھراء أ بت�ت�
263نــاجــح  263اية عبدالجواد مصطفى عابدين33152الزھراء أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5اية عبد الحافظ الجزار33153الزھراء أ بت�ت�
240نــاجــح  240اية فريد السيد النويھى33154الزھراء أ بت�ت�
270نــاجــح  270اية محمد عبدالعزيز الحناوى33155الزھراء أ بت�ت�
253نــاجــح  253اية يسرى سيف الدين الشبشيرى33156الزھراء أ بت�ت�
228.5نــاجــح  228.5ازھار حسنين محمد البنا33157الزھراء أ بت�ت�
216نــاجــح  216اسماء احمد عبدالنبى ندا33158الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 48.5اسماء ابراھيم احمد قنديل33159الزھراء أ بت�ت�
167.5نــاجــح  167.5اسماء عبد اللطيف عبد الرحمن عبد الغفار33160الزھراء أ بت�ت�
200.5نــاجــح  200.5اسماء عبد المقصود المرسى بدر33161الزھراء أ بت�ت�
241.5نــاجــح  241.5امل  عثمان فؤاد سويف33162الزھراء أ بت�ت�
230نــاجــح  230اميرة سعيد محمود الصياد33163الزھراء أ بت�ت�
218نــاجــح  218اميرة عبد الرحمن زكى اللبودى33164الزھراء أ بت�ت�
177.5نــاجــح  177.5اميرة محمد سعد يونس33165الزھراء أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5اميرة مصطفى على الكومى33166الزھراء أ بت�ت�
264.5نــاجــح  264.5امنية رشاد عبد الفتاح العطار33167الزھراء أ بت�ت�
271نــاجــح  271امنية مصطفى على ابو ضوه33168الزھراء أ بت�ت�
199نــاجــح  199اسراء السيد احمد حيدر33169الزھراء أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5اسراء حمدى حسن سراج33170الزھراء أ بت�ت�
255.5نــاجــح  255.5اسراء طارق عبد المطلب عابدين33171الزھراء أ بت�ت�
229.5نــاجــح  229.5اسراء عادل انور زيد33172الزھراء أ بت�ت�
246.5نــاجــح  246.5اسراء عاطف عطية شاھين33173الزھراء أ بت�ت�
257نــاجــح  257اسراء عبد المنعم عبد الستار نعناع33174الزھراء أ بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5اسراء كامل احمد النورى33175الزھراء أ بت�ت�
242نــاجــح  242اسراء محمد المصيلحى الفرارجى33176الزھراء أ بت�ت�
236نــاجــح  236اسراء محمد محمد ابو على33177الزھراء أ بت�ت�
162نــاجــح  162انجى حماده عبد اللطيف المشد33178الزھراء أ بت�ت�
258نــاجــح  258ايمان مصطفى عبد ال�ه عياش33179الزھراء أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5ايمان نعيم وزير توفيق33180الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 162.5ايمان يوسف ابراھيم عبد القوى33181الزھراء أ بت�ت�
262نــاجــح  262بسمة خالد سيد احمد النمر33182الزھراء أ بت�ت�
176نــاجــح  176بسمة فتحى شعبان عبد المھيمن33183الزھراء أ بت�ت�
211نــاجــح  211بسنت مصطفى عطيه سيد احمد33184الزھراء أ بت�ت�
224نــاجــح  224جھاد توفيق محمد خليل33185الزھراء أ بت�ت�
220.5نــاجــح  220.5جھاد محمد السيد الحسينى33186الزھراء أ بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5جھاد مراد حسن الحصرى33187الزھراء أ بت�ت�
167.5نــاجــح  167.5جيھان احمد سيد حسين33188الزھراء أ بت�ت�
254نــاجــح  254حسناء رجب فؤاد الفقى33189الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبحسنية عرفة مصطفى كساب33190الزھراء أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5حنان جمال شعبان ھبولة33191الزھراء أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5خلود عبد المنعم ص�ح الشنوانى33192الزھراء أ بت�ت�
256نــاجــح  256داليا ابراھيم سيداحمد ابو عامر33193الزھراء أ بت�ت�
156.5نــاجــح  156.5داليا محمد عبد الرحيم قنديل33194الزھراء أ بت�ت�
260.5نــاجــح  260.5دعاء محمود محمد رس�ن33195الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 162.5دنيا السيد سعيد الدسوقى33196الزھراء أ بت�ت�
266نــاجــح  266دينا عاطف عطية الفيومى33197الزھراء أ بت�ت�
240.5نــاجــح  240.5رانيا عاطف عبدالحميد مياح33198الزھراء أ بت�ت�
203.5نــاجــح  203.5رانيا مصطفى عبدالعزيز خليل33199الزھراء أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5رحاب ابراھيم عبد الفتاح العبد33200الزھراء أ بت�ت�



235.5نــاجــح  235.5رضا ابو اليزيد محمد الزعيرى33201الزھراء أ بت�ت�
197.5نــاجــح  197.5رغدة مصطفى محمود الشعار33202الزھراء أ بت�ت�
215نــاجــح  215رقية سعيد محمد جمعة33203الزھراء أ بت�ت�
228.5نــاجــح  228.5رويدا ھشام جابر على33204الزھراء أ بت�ت�
227.5نــاجــح  227.5ريھام محمد عبد اللطيف الصياد33205الزھراء أ بت�ت�
205.5نــاجــح  205.5زينب احمد محمد محمد33206الزھراء أ بت�ت�
271نــاجــح  271زينب عبد الحليم الزناتى الدودة33207الزھراء أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5زينب محمد عبد العال الجد33208الزھراء أ بت�ت�
220.5نــاجــح  220.5زينب مصطفى مصطفى المشد33209الزھراء أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5سلوى عبد العزيز محمود التراس33210الزھراء أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5سمر سعيد ا�حمدى زين الدين33211الزھراء أ بت�ت�
218نــاجــح  218سمية عبد الرحمن عبد العزيز ابوحسن33212الزھراء أ بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5سمية محمود محمد س�مة33213الزھراء أ بت�ت�
274نــاجــح  274سميرة سعيد السيد كشك33214الزھراء أ بت�ت�
211.5نــاجــح  211.5سميرة ماھر محمد البنا33215الزھراء أ بت�ت�
183نــاجــح  183سناء السيد صابر ابو عطية33216الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبسناء السيد محمود دغائبيم33217الزھراء أ بت�ت�
202نــاجــح  202سھام كمال الدين بسيونى عربود33218الزھراء أ بت�ت�
201نــاجــح  201شروق اشرف ابراھيم البطراوى33219الزھراء أ بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5شروق ايمن ص�ح البابلى33220الزھراء أ بت�ت�
242نــاجــح  242شروق جمال عبد المنعم البطاوى33221الزھراء أ بت�ت�
238نــاجــح  238شروق خالد محى الدين كساب33222الزھراء أ بت�ت�
263نــاجــح  263شريفة محمود عبد المنعم ابو حطب33223الزھراء أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5شيماء أحمد رضوان ب�ل 33224الزھراء أ بت�ت�
258.5نــاجــح  258.5شيماء ابراھيم عبد الس�م العتر33225الزھراء أ بت�ت�
255نــاجــح  255شيماء عبد الحليم ابو القمصان ندا33226الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبشيماء عيد حسن زھران33227الزھراء أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5شيماء فتحى عثمان النيدانى33228الزھراء أ بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5شيماء مصطفى احمد الصياد33229الزھراء أ بت�ت�
261نــاجــح  261صافيناز طارق شمس الدين الغرابلى33230الزھراء أ بت�ت�
188نــاجــح  188صفاء رجب صابر ابو عيطة33231الزھراء أ بت�ت�
258.5نــاجــح  258.5صفاء عرفه احمد عبد الرحمن33232الزھراء أ بت�ت�
271نــاجــح  271صفاء محمود عبد العزيز موسى33233الزھراء أ بت�ت�
265نــاجــح  265عايدة حسن عبد اللطيف الميھى33234الزھراء أ بت�ت�
197نــاجــح  197عطيات محمد محمود ابو شاھين33235الزھراء أ بت�ت�
250.5نــاجــح  250.5ع� ابراھيم عبدة شنيشن33236الزھراء أ بت�ت�
268نــاجــح  268علياء العتربى محمد عنبر33237الزھراء أ بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5علياء خالد على النمر33238الزھراء أ بت�ت�
227نــاجــح  227عواطف خالد عبد ال�ه القرشى33239الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعواطف عادل شبل المصرى33240الزھراء أ بت�ت�
270نــاجــح  270فاطمة كرم فؤاد الطباخ33241الزھراء أ بت�ت�
224.5نــاجــح  224.5مروة احمد عثمان رس�ن33242الزھراء أ بت�ت�
258.5نــاجــح  258.5مروة محمد عبد النيى ندا33243الزھراء أ بت�ت�
237.5نــاجــح  237.5منار عبدالس�م محمد الشرقاوى33244الزھراء أ بت�ت�
201.5نــاجــح  201.5منار محمد عبد العزيز البنا33245الزھراء أ بت�ت�
275نــاجــح  275منة < محمد مصطفى حبيب33246الزھراء أ بت�ت�
267نــاجــح  267منى احمد عبد العزيز المصرى33247الزھراء أ بت�ت�
267نــاجــح  267مى عصام فكرى يسرى33248الزھراء أ بت�ت�
217نــاجــح  217ميادة احمد عطية البدرى33249الزھراء أ بت�ت�
242نــاجــح  242ميادة مصطفى ابو زيد حجازى33250الزھراء أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5ميرنا خالد محمد صبرى عفان33251الزھراء أ بت�ت�
218.5نــاجــح  218.5نجوان على احمد ابو المكارم33252الزھراء أ بت�ت�
266نــاجــح  266ندى حسن على بلوز33253الزھراء أ بت�ت�
196.5نــاجــح  196.5نھاد سمير مصطفى سيد احمد33254الزھراء أ بت�ت�
272نــاجــح  272نورھان احمد مصطفى حمودة33255الزھراء أ بت�ت�
270نــاجــح  270نورھان شعبان منجود بلوز33256الزھراء أ بت�ت�



243.5نــاجــح  243.5نورھان عبد الحميد محمود الفرارجى33257الزھراء أ بت�ت�
211.5نــاجــح  211.5نورھان عبد الرحيم متولى ابو شعيب33258الزھراء أ بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5نيرة مصطفى مصطفى العقباوى33259الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبھاجر ابراھيم عبد المحسن الصعيدى33260الزھراء أ بت�ت�
206.5نــاجــح  206.5ھاجر رفعت امام غيتة33261الزھراء أ بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5ھايدى اشرف محمد حمد <33262الزھراء أ بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5ھبة محمد محمد س�مة33263الزھراء أ بت�ت�
219.5نــاجــح  219.5ھدى محمد مصطفى ا�باصيرى33264الزھراء أ بت�ت�
178نــاجــح  178ھدير جمال عبدة محروس33265الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبھمت مصطفى شحاتة ابوعامر33266الزھراء أ بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5و�ء عبد الرحمن محمود الشبشيرى33267الزھراء أ بت�ت�
225نــاجــح  225و�ء عطية مصطفى الحجرى33268الزھراء أ بت�ت�
159.5نــاجــح  159.5و�ء فاروق محمد ناصف33269الزھراء أ بت�ت�
259نــاجــح  259يارا صبحى عطية مرسى33270الزھراء أ بت�ت�
237نــاجــح  237يارا عماد كامل ھتھوت33271الزھراء أ بت�ت�
227.5نــاجــح  227.5ياسمين السيد عطية البنا33272الزھراء أ بت�ت�
157نــاجــح  157ياسمين احمد عبدالرحمن حمد33273الزھراء أ بت�ت�
162.5نــاجــح  162.5ياسمين احمد مصطفى المشد33274الزھراء أ بت�ت�
260.5نــاجــح  260.5ياسمين صابر احمد الطنوبى33275الزھراء أ بت�ت�
272نــاجــح  272ياسمين عاصم عبد المنعم رس�ن33276الزھراء أ بت�ت�
262نــاجــح  262ياسمين عبد الس�م محمد شنيشن33277الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبياسمين محمود محمودعثمان 33278الزھراء أ بت�ت�
274نــاجــح  274يمنى عطية كامل النمر33279الزھراء أ بت�ت�
249نــاجــح  249يوستينا نبيل عيد فرج33280الزھراء أ بت�ت�
233.5نــاجــح  233.5السيد عصام الشبشيرى33281الزھراء أ بت�ت�
224نــاجــح  224ابانوب اشرف عبد المسيح عطية33282الزھراء أ بت�ت�
234.5نــاجــح  234.5احمد السيد بدوى ناصف33283الزھراء أ بت�ت�
226نــاجــح  226احمد السيد محمود عبد الغفار33284الزھراء أ بت�ت�
204نــاجــح  204احمد العيسوى محمد نعناع33285الزھراء أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5احمد ابراھيم السيد التراس33286الزھراء أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5احمد جبارة السيد جبارة33287الزھراء أ بت�ت�
275نــاجــح  275احمد رمضان مصطفى الحجرى33288الزھراء أ بت�ت�
250نــاجــح  250احمد سعيد عطية البنا33289الزھراء أ بت�ت�
213نــاجــح  213احمد ص�ح السيد الشبشيرى33290الزھراء أ بت�ت�
257نــاجــح  257احمد عبد الحميد احمد ا�قرع33291الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد عزت احمد ابو مصطفى33292الزھراء أ بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5احمد محمد ايمن زيد ناجى33293الزھراء أ بت�ت�
216نــاجــح  216احمد محمد ابراھيم بدر33294الزھراء أ بت�ت�
202نــاجــح  202احمد محمد رجب حمد33295الزھراء أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5احمد محمد عيد المتيت33296الزھراء أ بت�ت�
215.5نــاجــح  215.5احمد محمد فتحى قرموط33297الزھراء أ بت�ت�
200نــاجــح  200احمد محمود مصطفى المشد33298الزھراء أ بت�ت�
188.5نــاجــح  188.5احمد مصطفى مصطفى خليل33299الزھراء أ بت�ت�
205نــاجــح  205اسامة محمد احمد الطيھى33300الزھراء أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5اسامة مصطفى محمد الصياد33301الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبايمن حسانين محمد البنا33302الزھراء أ بت�ت�
250.5نــاجــح  250.5ايمن رشاد عبد الفتاح العطار33303الزھراء أ بت�ت�
232نــاجــح  232ابراھيم البسيونى ناصف البنا33304الزھراء أ بت�ت�
237.5نــاجــح  237.5ابراھيم احمد ابراھيم عياش33305الزھراء أ بت�ت�
252.5نــاجــح  252.5ابراھيم حسنى مشحوت خطاب33306الزھراء أ بت�ت�
250.5نــاجــح  250.5ابراھيم حمادة محمد الس�مونى33307الزھراء أ بت�ت�
252.5نــاجــح  252.5ابراھيم رضا ابو النصر خليل33308الزھراء أ بت�ت�
194.5نــاجــح  194.5ابراھيم سعيد محمد عز الدين33309الزھراء أ بت�ت�
180نــاجــح  180ابراھيم عبد الس�م عبد الغفار ابو على33310الزھراء أ بت�ت�
169.5نــاجــح  169.5ابراھيم عبد العزيز السيد النيدانى33311الزھراء أ بت�ت�
245نــاجــح  245ابراھيم محمد ابراھيم الجيار33312الزھراء أ بت�ت�



176.5نــاجــح  176.5ابراھيم محمود عبد العظيم بلوز33313الزھراء أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5ابراھيم مصطفى اEحمدى الشحنه33314الزھراء أ بت�ت�
232نــاجــح  232ابراھيم مصطفى محمود الكومى33315الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 164اس�م سعيد محمد عطية33316الزھراء أ بت�ت�
207نــاجــح  207اس�م فتحى البسطامى الشنوانى33317الزھراء أ بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5اس�م مصطفى على شعيب33318الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 145ايھاب توفيق على محروس33319الزھراء أ بت�ت�
164نــاجــح  164بسيونى محمد البسيونى عربود33320الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 139.5ج�ل محمد ج�ل حمودة33321الزھراء أ بت�ت�
225نــاجــح  225جمال الدين مصطفى جمال البدرى33322الزھراء أ بت�ت�
218نــاجــح  218حسام حسن عبد الخالق العليمى33323الزھراء أ بت�ت�
260نــاجــح  260حسام مصطفى عبد النبى ابراھيم33324الزھراء أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5حسنى عبده محمد رس�ن33325الزھراء أ بت�ت�
202نــاجــح  202حسنين عبد الس�م ابراھيم شلتوت33326الزھراء أ بت�ت�
212.5نــاجــح  212.5حمادة السيد سعد الشناوى33327الزھراء أ بت�ت�
224نــاجــح  224خالد سامى سعيد ابراھيم33328الزھراء أ بت�ت�
241نــاجــح  241رضا محمد مصطفى النورى33329الزھراء أ بت�ت�
216.5نــاجــح  216.5سعيد العيسوى بسيونى عربود33330الزھراء أ بت�ت�
251.5نــاجــح  251.5سعيد على السعيد عامر33331الزھراء أ بت�ت�
267.5نــاجــح  267.5سعيد محمد عبد الفتاح سلطح33332الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبسمير بيومى بيومى سكر33333الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبصبحى عصام صبحى عبد العال33334الزھراء أ بت�ت�
228.5نــاجــح  228.5عبد ال�ه محمد عبد ال�ه عياش33335الزھراء أ بت�ت�
267نــاجــح  267عبد < ايمن عبد الحميد النفيلى33336الزھراء أ بت�ت�
268نــاجــح  268عبد < عبد المنعم عبد < ب�ل33337الزھراء أ بت�ت�
240نــاجــح  240عبد < محمد محمد جاد33338الزھراء أ بت�ت�
215نــاجــح  215عبد < مصطفى محمود شقير33339الزھراء أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5عبد المقصود محمد عبد المولى علوان33340الزھراء أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5عبد المنعم صبحى عبد المنعم الشامى33341الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبد المنعم فوزى مستقيم الميھى33342الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 97.5عطية ماجد عطية عوض33343الزھراء أ بت�ت�
169نــاجــح  169على عبد الغنى السيد قرموط33344الزھراء أ بت�ت�
253نــاجــح  253عمار احمد شمس التراس33345الزھراء أ بت�ت�
174.5نــاجــح  174.5فارس ابراھيم عبد < حمد33346الزھراء أ بت�ت�
160نــاجــح  160فارس سامى على الصياد33347الزھراء أ بت�ت�
254.5نــاجــح  254.5فاروق بدوى السيد ابو النصر33348الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبفتحى على الدين فتح اللة العبد33349الزھراء أ بت�ت�
218.5نــاجــح  218.5كريم السيد محمد الفيومى33350الزھراء أ بت�ت�
206.5نــاجــح  206.5كريم النمر الصاوٮحسن33351الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 132.5كريم شعبان عباس فرج33352الزھراء أ بت�ت�
241نــاجــح  241مؤمن عمرو محمد فتحى اللقانى33353الزھراء أ بت�ت�
247نــاجــح  247ماھر عبد المنعم عبد الحميد عنبر33354الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 118محمد السيد محمود قرموط33355الزھراء أ بت�ت�
244.5نــاجــح  244.5محمد السيد مصطفى الصياد33356الزھراء أ بت�ت�
247.5نــاجــح  247.5محمد احمد ا�حمدى الشحنة33357الزھراء أ بت�ت�
234.5نــاجــح  234.5محمد احمد احمد النويھى33358الزھراء أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5محمد احمد عبد الحكيم البنا33359الزھراء أ بت�ت�
269نــاجــح  269محمد احمد عبد الحكيم سلطح33360الزھراء أ بت�ت�
236.5نــاجــح  236.5محمد احمد محمد البنا33361الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 58محمد احمد محمد الشبينى33362الزھراء أ بت�ت�
190.5نــاجــح  190.5محمد ابراھيم حسن عبد الحافظ33363الزھراء أ بت�ت�
187نــاجــح  187محمد ابراھيم شحاتة ابو الخير33364الزھراء أ بت�ت�
245نــاجــح  245محمد جمال محمد الميھى33365الزھراء أ بت�ت�
181.5نــاجــح  181.5محمد حسنى ابراھيم ب�ط33366الزھراء أ بت�ت�
228نــاجــح  228محمد حمادة محمد الس�مونى33367الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 177محمد حمودة عبد الحكيم الج�د33368الزھراء أ بت�ت�



266نــاجــح  266محمد رشاد عبد الستار الباجورى33369الزھراء أ بت�ت�
230.5نــاجــح  230.5محمد رمضان خليفة خليل33370الزھراء أ بت�ت�
204.5نــاجــح  204.5محمد سامى محمد الصياد33371الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 148.5محمد شبل عثمان الفرماوى33372الزھراء أ بت�ت�
239نــاجــح  239محمد صابر عبد الوارث بكر33373الزھراء أ بت�ت�
198.5نــاجــح  198.5محمد عادل على ھيكل33374الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 158.5محمد عاشور عبد المنعم حيدر33375الزھراء أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5محمد عاطف محمد ابو المكارم33376الزھراء أ بت�ت�
275نــاجــح  275محمد عبد العزبزمحمدصبرى غازى33377الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد عبد المنعم حسان قنديل33378الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 169.5محمد مجدى محمد البنا33379الزھراء أ بت�ت�
201نــاجــح  201محمد محمود مصطفى بشادى33380الزھراء أ بت�ت�
177.5نــاجــح  177.5محمد مصطفى سيد احمد السيد مصطفى33381الزھراء أ بت�ت�
230نــاجــح  230محمود السيد محمد الجد33382الزھراء أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5محمود احمد عبد المطلب عابدين33383الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود اسامة محمد دويدار33384الزھراء أ بت�ت�
251نــاجــح  251محمود سعيد سعد الشنوانى33385الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 68محمود عبد المنعم عبد الحليم نصار33386الزھراء أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 143محمود عبد النبى احمد الغباشى33387الزھراء أ بت�ت�
213نــاجــح  213محمود فتحى محمود رضوان33388الزھراء أ بت�ت�
242نــاجــح  242محمود ماھر عبد الرحيم مياح33389الزھراء أ بت�ت�
271نــاجــح  271محمود محمد زين العابدين طعيمه33390الزھراء أ بت�ت�
232.5نــاجــح  232.5محمود محمد عبد المنعم حبيب33391الزھراء أ بت�ت�
221نــاجــح  221محمود ياسر عبد المنعم الزيات33392الزھراء أ بت�ت�
193نــاجــح  193مروان عبد الرحمن عبد العزيز أبو حسن33393الزھراء أ بت�ت�
217.5نــاجــح  217.5مصطفى السيد مصطفى المشد33394الزھراء أ بت�ت�
222.5نــاجــح  222.5مصطفى ابراھيم السيد التراس33395الزھراء أ بت�ت�
247نــاجــح  247مصطفى خليل عبد الل�ه القرشى33396الزھراء أ بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5مصطفى سعيد مصطفى عابدين33397الزھراء أ بت�ت�
228نــاجــح  228مصطفى على محمد الشرقاوى33398الزھراء أ بت�ت�
202نــاجــح  202مصطفى محمود عبد الحافظ �شين33399الزھراء أ بت�ت�
230نــاجــح  230مصطفى محمود عبد العظيم بلوز33400الزھراء أ بت�ت�
211نــاجــح  211وليد حسان عبد المعطى حجازى33401الزھراء أ بت�ت�
237.5نــاجــح  237.5ياسين احمد احمد ايوب33402الزھراء أ بت�ت�
232نــاجــح  232يوسف اشرف محمد الطباخ33403الزھراء أ بت�ت�
244.5نــاجــح  244.5آثار عبد الحكيم محمد معطى33404الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5آ�ء السيد محمد عز الدين 33405الشروق أ الخاصة بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5آ�ء ص�ح عبد الغنى ابو النجا33406الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5آ�ء محمد ابراھيم عبيه 33407الشروق أ الخاصة بت�ت�
278نــاجــح  278آ�ء محمود على البحيرى 33408الشروق أ الخاصة بت�ت�
277.5نــاجــح  277.5آية سعيد عبد الفتاح الجاكى 33409الشروق أ الخاصة بت�ت�
279نــاجــح  279آية محمد ب�ل عبد البارى 33410الشروق أ الخاصة بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5آية محمد عبد الفتاح حامد33411الشروق أ الخاصة بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5آية محمد يحيى عبد الغفور رجب 33412الشروق أ الخاصة بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5إسراء ماھر السيد حمد33413الشروق أ الخاصة بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5امانى عمرو صابر النمر 33414الشروق أ الخاصة بت�ت�
273نــاجــح  273امنية عادل فوزى البدوى 33415الشروق أ الخاصة بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5امنية عثمان محمد فتحى سالمان 33416الشروق أ الخاصة بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5أميرة زايد عبد الشافى عبد الغفار33417الشروق أ الخاصة بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5أميرة عبد الرحمن ابراھيم الصياد 33418الشروق أ الخاصة بت�ت�
275نــاجــح  275أمينة ابراھيم عبد الرؤف بدير33419الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5إيمان أبو العنين احمد بلوز33420الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274بسنت السيد عبد العال شلبى33421الشروق أ الخاصة بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5حبيبة ماھر عبد الرحيم القطب33422الشروق أ الخاصة بت�ت�
272نــاجــح  272خديجة السيد حمدى الجبالى 33423الشروق أ الخاصة بت�ت�
259نــاجــح  259خلود خالد عثمان يونس33424الشروق أ الخاصة بت�ت�



273نــاجــح  273خلود ص�ح ايراھيم يوسف33425الشروق أ الخاصة بت�ت�
249.5نــاجــح  249.5دميانة بشرى عطية مرقس السقا33426الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274دينا السيد احمد عبد العال33427الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274دينا ع�ء الدين محمد فتحى الغراب33428الشروق أ الخاصة بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبدينا جمال على دبور33429الشروق أ الخاصة بت�ت�
279نــاجــح  279ربا رشاد حسين ھوله33430الشروق أ الخاصة بت�ت�
250نــاجــح  250رباب فتحي نصر الدين العادلى33431الشروق أ الخاصة بت�ت�
277نــاجــح  277روان مصطفى احمد أبو على33432الشروق أ الخاصة بت�ت�
264نــاجــح  264زينب عبد المنعم عبد الحميد الشحنة33433الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274سارة عبد المحسن مصطفى الحجرى33434الشروق أ الخاصة بت�ت�
266نــاجــح  266سارة فتحى عطية علوان33435الشروق أ الخاصة بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5سلسبيل رمضان شعبان الفوال33436الشروق أ الخاصة بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5سلمى شريف احمد س�م33437الشروق أ الخاصة بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5سما سمير كمال مسعود موسى33438الشروق أ الخاصة بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5سماح مجدى محمد فؤاد الرفاعى33439الشروق أ الخاصة بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5شيماء محمد محمود الشنوانى33440الشروق أ الخاصة بت�ت�
267نــاجــح  267صابرين ص�ح عبد العزيز مصطفى33441الشروق أ الخاصة بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5علياء سعيد عبد الحميد بلوز33442الشروق أ الخاصة بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5علياء مازن محمد سمك33443الشروق أ الخاصة بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5فاطمة محمد احمد عبد الغفار33444الشروق أ الخاصة بت�ت�
271نــاجــح  271مارينا ايھاب الكسان ناشد33445الشروق أ الخاصة بت�ت�
278نــاجــح  278مرام عاصم محمد الحجرى33446الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276مروة امير شوقى العيلة33447الشروق أ الخاصة بت�ت�
272نــاجــح  272مريم عبد العزيز محمد عبد العزيز صقر33448الشروق أ الخاصة بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5منار السيد محمود الطوخى33449الشروق أ الخاصة بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5منار ص�ح عبد الفتاح الميھى33450الشروق أ الخاصة بت�ت�
242.5نــاجــح  242.5منار عبد المنصف محمد عمار33451الشروق أ الخاصة بت�ت�
279نــاجــح  279منار مجدى ع�ء الدين صقر33452الشروق أ الخاصة بت�ت�
250نــاجــح  250منة < عبد المنعم احمد عبد المقصود33453الشروق أ الخاصة بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5منى مصطفى احمد المشد33454الشروق أ الخاصة بت�ت�
271نــاجــح  271مى فؤاد طه حمد33455الشروق أ الخاصة بت�ت�
277نــاجــح  277مى ممدوح بدر عبد الحميد33456الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5ميار محمود السيد أبو سالم33457الشروق أ الخاصة بت�ت�
257نــاجــح  257ندى احمد سعيد التفھنى 33458الشروق أ الخاصة بت�ت�
277.5نــاجــح  277.5نوران خالد محمد عطية 33459الشروق أ الخاصة بت�ت�
275نــاجــح  275نوران صبرى عبد العاطى الفرارجى33460الشروق أ الخاصة بت�ت�
278نــاجــح  278نورھان احمد محمد سيد احمد عثمان33461الشروق أ الخاصة بت�ت�
268.5نــاجــح  268.5نورھان إيھاب مصطفى عنتر33462الشروق أ الخاصة بت�ت�
258نــاجــح  258نورھان سعيد أبو زيد دبدب33463الشروق أ الخاصة بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5نورھان محمود فتحي درويش 33464الشروق أ الخاصة بت�ت�
267نــاجــح  267نيرة عاطف عبد الفتاح شرف33465الشروق أ الخاصة بت�ت�
270نــاجــح  270ھاجر محمد احمد المحروق33466الشروق أ الخاصة بت�ت�
273نــاجــح  273ھاجر محمد أنور أبو مصطفى33467الشروق أ الخاصة بت�ت�
278نــاجــح  278ھاجر محمد فوزي فريد 33468الشروق أ الخاصة بت�ت�
275نــاجــح  275ھدير ھشام عبد المقصود شنيشن 33469الشروق أ الخاصة بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5ھدير ھشام محمد  قنديل33470الشروق أ الخاصة بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5ھند عبد الحكيم عبد الحميد فودة33471الشروق أ الخاصة بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5يارا ياسر مصطفى الجزار33472الشروق أ الخاصة بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5يارا يسرى عبد الجواد الفرارجى33473الشروق أ الخاصة بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5ياسمين إبراھيم عوض ابو نار33474الشروق أ الخاصة بت�ت�
277.5نــاجــح  277.5إبراھيم سعيد إبراھيم أبو على 33475الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274إبراھيم عبد < إبراھيم محمود 33476الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276إبراھيم مصطفى السيد الحديدى33477الشروق أ الخاصة بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5احمد السيد بسيونى صالح33478الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276احمد بسيونى عبد الرؤف بدير 33479الشروق أ الخاصة بت�ت�
268.5نــاجــح  268.5احمد حمدي حسن الشيخ 33480الشروق أ الخاصة بت�ت�



251نــاجــح  251احمد خالد عبد الوارث شنيشن 33481الشروق أ الخاصة بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5احمد سمير محمد عبد < بدر الدين33482الشروق أ الخاصة بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 202احمد شعبان عبد الغفار معطى33483الشروق أ الخاصة بت�ت�
271نــاجــح  271احمد شعبان عطية النورى 33484الشروق أ الخاصة بت�ت�
259نــاجــح  259احمد صبحى سليمان ابو سليمان33485الشروق أ الخاصة بت�ت�
270نــاجــح  270احمد عبد الجواد حسن جمعه33486الشروق أ الخاصة بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5احمد عبد < عبد الوارث حجى 33487الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276احمد عبد الناصر محمود حريشه33488الشروق أ الخاصة بت�ت�
276.5نــاجــح  276.5احمد ع�ء ربيع السعدنى33489الشروق أ الخاصة بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 207.5احمد محمد عبد العليم شلبي33490الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5احمد محمد فتحي أبو شعبان33491الشروق أ الخاصة بت�ت�
270.5نــاجــح  270.5احمد محمد مصطفى شكر 33492الشروق أ الخاصة بت�ت�
252نــاجــح  252احمد مصلحى سعيد الدمرداش33493الشروق أ الخاصة بت�ت�
202نــاجــح  202أسامة طارق محمد الحديدي33494الشروق أ الخاصة بت�ت�
267نــاجــح  267اشرف محمد عبد الحميد السعدنى33495الشروق أ الخاصة بت�ت�
241نــاجــح  241السيد محمود محمد القسط 33496الشروق أ الخاصة بت�ت�
257نــاجــح  257باسم يسرى عطا حماد33497الشروق أ الخاصة بت�ت�
255.5نــاجــح  255.5بھاء ماھر سليمان عيد33498الشروق أ الخاصة بت�ت�
273نــاجــح  273توفيق محمود توفيق المح�وى33499الشروق أ الخاصة بت�ت�
245نــاجــح  245ج�ل إبراھيم ج�ل منصور على 33500الشروق أ الخاصة بت�ت�
232.5نــاجــح  232.5حاتم عادل عبد العزيز دغيدى33501الشروق أ الخاصة بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5حسين شعبان حسين الخولى33502الشروق أ الخاصة بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5خالد ھشام السيد محروس 33503الشروق أ الخاصة بت�ت�
264نــاجــح  264رامى احمد ص�ح الرفاعى33504الشروق أ الخاصة بت�ت�
259نــاجــح  259زياد مجدى محمد خ�ف 33505الشروق أ الخاصة بت�ت�
246نــاجــح  246سيف ھشام خليل شعيب 33506الشروق أ الخاصة بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5صديق محمود صديق بحيرى 33507الشروق أ الخاصة بت�ت�
253نــاجــح  253طه ص�ح عبد الوارث ابو شنيشن33508الشروق أ الخاصة بت�ت�
252نــاجــح  252طه عبد الغنى عبد الفتاح الغنيمى33509الشروق أ الخاصة بت�ت�
251نــاجــح  251عبد الرحمن احمد عبد العزيز النحاس33510الشروق أ الخاصة بت�ت�
272نــاجــح  272عبد الرحمن رجب عرفه خليل33511الشروق أ الخاصة بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5عبد الرحمن ھشام فؤاد العريان33512الشروق أ الخاصة بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5عبد الستار محمد عبد الستار زيان33513الشروق أ الخاصة بت�ت�
261نــاجــح  261عبد < جبر عبد < الحصرى33514الشروق أ الخاصة بت�ت�
264نــاجــح  264عبد < مصطفى ابو النجا الخرخيسى33515الشروق أ الخاصة بت�ت�
263نــاجــح  263على فؤاد بسيونى الصياد33516الشروق أ الخاصة بت�ت�
264نــاجــح  264على فتحى على دبور33517الشروق أ الخاصة بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5عمر احمد محمد الجندى33518الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276عمر عبد المحسن على اللمعى33519الشروق أ الخاصة بت�ت�
275نــاجــح  275عمر معالى عبد الس�م عبد الغفار33520الشروق أ الخاصة بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5فارس احمد محمد عمارة33521الشروق أ الخاصة بت�ت�
254.5نــاجــح  254.5فاروق فرج تحسين عمر33522الشروق أ الخاصة بت�ت�
259نــاجــح  259كامل رضا محمد كامل خليل33523الشروق أ الخاصة بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5كريم شريف مصطفى شلبى33524الشروق أ الخاصة بت�ت�
267نــاجــح  267مالك مصطفى حسن نصار33525الشروق أ الخاصة بت�ت�
277.5نــاجــح  277.5محمد ابراھيم ص�ح الدين العفيفى33526الشروق أ الخاصة بت�ت�
275نــاجــح  275محمد احمد عبد الحميد ا�باصيرى33527الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276محمد أحمد عبد المنجى الشناوى33528الشروق أ الخاصة بت�ت�
277نــاجــح  277محمد احمد عبد المنعم عبد الصمد33529الشروق أ الخاصة بت�ت�
254نــاجــح  254محمد رمضان احمد جمعه33530الشروق أ الخاصة بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5محمد رياض محمد العمروسى33531الشروق أ الخاصة بت�ت�
255.5نــاجــح  255.5محمد سامي عبد العال عوض33532الشروق أ الخاصة بت�ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد شريف مصطفى البدرى33533الشروق أ الخاصة بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5محمد عبد المجيد زاد السعد فرج33534الشروق أ الخاصة بت�ت�
253نــاجــح  253محمد عبدالمنعم محمد علي علوان33535الشروق أ الخاصة بت�ت�
276.5نــاجــح  276.5محمد على الدسوقي على33536الشروق أ الخاصة بت�ت�



242.5نــاجــح  242.5محمد على رجب ناصف33537الشروق أ الخاصة بت�ت�
273نــاجــح  273محمد على عبد القوى الجمال33538الشروق أ الخاصة بت�ت�
274.5نــاجــح  274.5محمد فوزى عبد الفتاح الميھى33539الشروق أ الخاصة بت�ت�
277نــاجــح  277محمد ماھر عبد الرحيم القطب33540الشروق أ الخاصة بت�ت�
278نــاجــح  278محمد مصطفى محمد عبد العال33541الشروق أ الخاصة بت�ت�
270.5نــاجــح  270.5محمود خليفة ابراھيم شريف33542الشروق أ الخاصة بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5محمود عزت سليمان الغباشى33543الشروق أ الخاصة بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5محمود فوزي بھنسى السيسى33544الشروق أ الخاصة بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 179محمود محمد رضا شعبان حماد33545الشروق أ الخاصة بت�ت�
275.5نــاجــح  275.5محمود محمد سرور حماد33546الشروق أ الخاصة بت�ت�
274نــاجــح  274محمود مصطفى عبد ربه عيد33547الشروق أ الخاصة بت�ت�
253نــاجــح  253محمود مصطفى محمد عبد الغفار33548الشروق أ الخاصة بت�ت�
268نــاجــح  268محمود ياسر كامل صقر33549الشروق أ الخاصة بت�ت�
258نــاجــح  258مصطفى احمد محمد النمر33550الشروق أ الخاصة بت�ت�
220.5نــاجــح  220.5مصطفى لطفي عبده عبد الرازق33551الشروق أ الخاصة بت�ت�
278.5نــاجــح  278.5يوسف حسين عبد اللطيف الشاذلي33552الشروق أ الخاصة بت�ت�
276نــاجــح  276يوسف ممدوح عبد الرحمن الغنام33553الشروق أ الخاصة بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 200إسراء مصطفٮاحمدعطيه33554الشھيد جودة أ بت�ت�
240نــاجــح  240أسماء ابو اليز يد صادق ابو خضره33555الشھيد جودة أ بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5أسماء احمد عبد النبى جبر33556الشھيد جودة أ بت�ت�
258نــاجــح  258أسماء عيد عبد الستار نعناع33557الشھيد جودة أ بت�ت�
270نــاجــح  270امانى احمد محمد الھوارى33558الشھيد جودة أ بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5إيمان ابو المجد محمد النيدانى33559الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 11.5إيمان عبد ا�ه قنديل مرعوه33560الشھيد جودة أ بت�ت�
264.5نــاجــح  264.5إيمان مبروك احمد الشحنه33561الشھيد جودة أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5إيناس شوقى محمد إبراھيم33562الشھيد جودة أ بت�ت�
213نــاجــح  213اميره حامد مصطفى جبر33563الشھيد جودة أ بت�ت�
243نــاجــح  243امينه مصطفى السيد ابو عامر33564الشھيد جودة أ بت�ت�
245نــاجــح  245اية احمد عبد الرحمن العليمى 33565الشھيد جودة أ بت�ت�
207.5نــاجــح  207.5ايه رضا منصور شنيشن33566الشھيد جودة أ بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5ا�ء محمد رضا تاج الد ين فايد33567الشھيد جودة أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5حنان مصطفى ابو النجا المشد33568الشھيد جودة أ بت�ت�
249.5نــاجــح  249.5دعاء سامى درويش الفيومى33569الشھيد جودة أ بت�ت�
249نــاجــح  249رانيا سعيد محمد عبد العال33570الشھيد جودة أ بت�ت�
248.5نــاجــح  248.5رانيا مستقيم عبد الستارالنمر33571الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 44.5راويه شعبان محمد قويق33572الشھيد جودة أ بت�ت�
217.5نــاجــح  217.5ساره السيد عبد الحميد عثمان33573الشھيد جودة أ بت�ت�
236.5نــاجــح  236.5شيماء فتحى شاھين بلوز33574الشھيد جودة أ بت�ت�
258.5نــاجــح  258.5شيماء مصطفى احمد النورى33575الشھيد جودة أ بت�ت�
259نــاجــح  259عزيزه مصطفى عبد العزيز بدر33576الشھيد جودة أ بت�ت�
222نــاجــح  222عطيات عبد النبى كامل شتا33577الشھيد جودة أ بت�ت�
186نــاجــح  186ع� عبد الغنى  محمد خطاب 33578الشھيد جودة أ بت�ت�
259نــاجــح  259غاده عبد < وھبه الزيات33579الشھيد جودة أ بت�ت�
213نــاجــح  213فاطمه زكريا عبد الحميد بلوز33580الشھيد جودة أ بت�ت�
250نــاجــح  250فاطمه سامى عبد المنعم حبيب33581الشھيد جودة أ بت�ت�
265نــاجــح  265مارتينا مجدى جرجس فريد33582الشھيد جودة أ بت�ت�
237نــاجــح  237مھا نبيل حسين ب�ط33583الشھيد جودة أ بت�ت�
236نــاجــح  236مرفت احمد عبد التواب ھد ھود33584الشھيد جودة أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5مى حامد عبد< ابو شعيب33585الشھيد جودة أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5مياده محمد صاد ق ابو خضره33586الشھيد جودة أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5نرمين سعيد حسن نصار 33587الشھيد جودة أ بت�ت�
260نــاجــح  260ناديه عبد الس�م عبد الحميد سلومه33588الشھيد جودة أ بت�ت�
267نــاجــح  267نورھان سامى سعد الم�ح33589الشھيد جودة أ بت�ت�
250نــاجــح  250ھاجر انور سعيد دويدار33590الشھيد جودة أ بت�ت�
240نــاجــح  240ياسمين رمضان عبدالمقصود بعضشى33591الشھيد جودة أ بت�ت�
254نــاجــح  254إبراھيم محمد صادق ابو خضره33592الشھيد جودة أ بت�ت�



256نــاجــح  256إبراھيم محمد عبد النبى شتا33593الشھيد جودة أ بت�ت�
198.5نــاجــح  198.5احمد إبراھيم محمد ابو حسين33594الشھيد جودة أ بت�ت�
253نــاجــح  253احمد سعيد محمود القسط33595الشھيد جودة أ بت�ت�
222.5نــاجــح  222.5احمد محمد احمد قنديل 33596الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 175.5احمد مجدى عطية قنديل33597الشھيد جودة أ بت�ت�
251.5نــاجــح  251.5ادھم إبراھيم حسن الصعيدى 33598الشھيد جودة أ بت�ت�
261.5نــاجــح  261.5اسماعيل ابراھيم محمد عزيز33599الشھيد جودة أ بت�ت�
210نــاجــح  210اشرف محمود كامل البنا 33600الشھيد جودة أ بت�ت�
211.5نــاجــح  211.5المعتز باN محمد محمود الصياد33601الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 165حلمى طارق عبدالنبى اللقللى33602الشھيد جودة أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5طاھر اشرف عطية طه 33603الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 180عبد الرحمن  محمد مصطفى الجرش 33604الشھيد جودة أ بت�ت�
236نــاجــح  236عبد الس�م محمد عبد العزيز قاسم 33605الشھيد جودة أ بت�ت�
195نــاجــح  195عبد < محمد مصطفى يوسف 33606الشھيد جودة أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 139.5على محمدعلى نصار 33607الشھيد جودة أ بت�ت�
233.5نــاجــح  233.5كريم مسعود مصطفى فرج 33608الشھيد جودة أ بت�ت�
219.5نــاجــح  219.5كامل عبد اللطيف إبراھيم معوض 33609الشھيد جودة أ بت�ت�
189نــاجــح  189محمد أحمد يوسف أبو شاھين 33610الشھيد جودة أ بت�ت�
210.5نــاجــح  210.5محمد السيد عبدة الفيومى33611الشھيد جودة أ بت�ت�
198.5نــاجــح  198.5محمد السيد عبدة ھيكل 33612الشھيد جودة أ بت�ت�
235نــاجــح  235محمد السيد محمد عبد الغفار 33613الشھيد جودة أ بت�ت�
236نــاجــح  236محمد جمال فاروق الم�ح 33614الشھيد جودة أ بت�ت�
171.5نــاجــح  171.5محمد زكريا مصطفى حجاج 33615الشھيد جودة أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5محمد عبده الصاوى بلوز 33616الشھيد جودة أ بت�ت�
247نــاجــح  247محمد عادل السيد زيدان 33617الشھيد جودة أ بت�ت�
160.5نــاجــح  160.5محمد على عطية الفيومى33618الشھيد جودة أ بت�ت�
219نــاجــح  219محمود محمد سعيد الد ش33619الشھيد جودة أ بت�ت�
160نــاجــح  160محمود محمد محمود بلوز 33620الشھيد جودة أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5محمود فتحى مصطفى أبوعامر 33621الشھيد جودة أ بت�ت�
222نــاجــح  222مصطفى حسنى مصطفى أبو المكارم 33622الشھيد جودة أ بت�ت�
232نــاجــح  232مصطفى صبحى منصور منصور 33623الشھيد جودة أ بت�ت�
185.5نــاجــح  185.5مصطفى على بسيونى البنا 33624الشھيد جودة أ بت�ت�
213.5نــاجــح  213.5مينا رأفت عوض أسعد33625الشھيد جودة أ بت�ت�
203نــاجــح  203يسرى محمد  عبد المعطى التراس 33626الشھيد جودة أ بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5ا�ء محمد عبد العال عقيلة33627المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275نــاجــح  275اية محمد عبد العزيز خفاجى33628المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275نــاجــح  275اسماء المرسى احمد الحناوى33629المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
259.5نــاجــح  259.5اسماء محمد انور ابو نمر33630المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276نــاجــح  276امانى عبد < سعيد المنوفى33631المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
265.5نــاجــح  265.5أميرة ھشام مصطفى أبو سالم33632المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
266.5نــاجــح  266.5أمينة محمد عبدالعزيز خلف <33633المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
260نــاجــح  260انعام ياسر رشدى عبدالغفار33634المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
251.5نــاجــح  251.5ايمان أحمد سعد بدير33635المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
259.5نــاجــح  259.5تغريد فؤاد محمود نصير33636المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
259.5نــاجــح  259.5خلود إبراھيم بخاطره قنديل33637المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 183.5دعاء مصطفى عبدالجواد شاھين33638المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
218نــاجــح  218دينا محمد عبدالس�م قرمان33639المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
271.5نــاجــح  271.5رضوى احمد فؤاد عبدالعزيز عمارة33640المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
242نــاجــح  242روان وليد رشاد سودى33641المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
277نــاجــح  277سارة جمال محمد الغنيمى33642المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275.5نــاجــح  275.5سلمى امام محمد الحداد33643المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
262.5نــاجــح  262.5شيماء على أحمد العبد33644المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
278نــاجــح  278فاطمة أحمد محمد عشماوى33645المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
273.5نــاجــح  273.5فاطمة يوسف مصطفى العبد33646المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
223نــاجــح  223لبنى عبدالعزيز شعبان ھبولة33647المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
249نــاجــح  249ماجدة أشرف محمد أحمد33648المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�



248.5نــاجــح  248.5منة < ايھاب محمود يس33649المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
245.5نــاجــح  245.5نانسى محمد فاروق ب�بل33650المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
236.5نــاجــح  236.5ندى زكى محمد رشوان جبر33651المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275.5نــاجــح  275.5ندى عادل محمد ربيع33652المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275نــاجــح  275ندى احمد عباس حلمى عبدالغفار33653المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
244.5نــاجــح  244.5نشوى حمدى على حسين ب�ط33654المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
255.5نــاجــح  255.5نورھان رضا محمد شلبى33655المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
267نــاجــح  267نيرة محمود مصطفى الصياد33656المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
272.5نــاجــح  272.5ھاجر صابر محمد محروس33657المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
268.5نــاجــح  268.5ھدى سامى شمس محمود33658المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
277.5نــاجــح  277.5وئام عمر المرسى نجم33659المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
278.5نــاجــح  278.5و�ء عبد< ايمن البسيونى رميح33660المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
279نــاجــح  279يارا عبدالمنعم رشدى عبدالغفار33661المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
270.5نــاجــح  270.5يارا فوزى عبداللطيف الشاذلى33662المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
278نــاجــح  278ياسمينا جمال عبدالمجيد شلبى33663المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276.5نــاجــح  276.5ياسمين منصور مصطفى حسنين بدوى33664المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
279نــاجــح  279يمنى حسن مھدى على الديب33665المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
259نــاجــح  259ادم محمد فؤاد محمد حشيش33666المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275.5نــاجــح  275.5ابراھيم مصطفى ابراھيم متارد33667المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
260.5نــاجــح  260.5أحمد مجدى خالد عزيز33668المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
279نــاجــح  279أحمد محمد مصطفى س�م33669المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
230.5نــاجــح  230.5أحمد محمود محمد الكومى 33670المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
245نــاجــح  245ادھم ابراھيم رجب زغلول33671المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
240.5نــاجــح  240.5اس�م محمد عبدالجواد شاھين33672المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
262.5نــاجــح  262.5ايمن محمدعرفة عبدالمقصودمحروس33673المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
263.5نــاجــح  263.5تامر السيد مصطفى الصياد33674المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
259.5نــاجــح  259.5حسام مصطفى عبدالقادر خ�ف33675المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276نــاجــح  276خالد رياض خالد نصرالدين33676المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
266.5نــاجــح  266.5زياد أشرف على نصار33677المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276نــاجــح  276شادى محمد عبدالحميد حبيب33678المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
270.5نــاجــح  270.5شريف متولى أبوبكر أبواليزيد رجب33679المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
269نــاجــح  269صبرى سامى صبرى دغيدى33680المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
269.5نــاجــح  269.5ص�ح عبدالستار محمد جبر33681المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
245.5نــاجــح  245.5عبدالحافظ محمد عبدالحافظ العمرى33682المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276.5نــاجــح  276.5عبدالرحمن محمد محمد خطاب33683المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
251نــاجــح  251عبدالرحمن ھانى عبدالفتاح الك�ف33684المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
273.5نــاجــح  273.5عبدالفتاح لطيف سيد أحمد عيد33685المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
273نــاجــح  273عز الدين خالد محمد عباده ع�م33686المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
233.5نــاجــح  233.5على الفرجانى محمد فؤادابوسعدة33687المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276.5نــاجــح  276.5على ھشام على الديب33688المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
273.5نــاجــح  273.5عمر اسامة سويلم راضى33689المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
252.5نــاجــح  252.5عمر خالد بسيونى عبدالرحمن 33690المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
278نــاجــح  278عمر محمد عوض ابراھيم33691المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
258.5نــاجــح  258.5محمد رجب محمد الكومى33692المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
258نــاجــح  258محمد عزت حافظ الشرقاوى33693المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
268.5نــاجــح  268.5محمد على محمد بعبع33694المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد فھيم محمد زغلول33695المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
276نــاجــح  276محمد ھشام كمال عقيلة33696المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
275.5نــاجــح  275.5محمد وجدى عبدالراشد س�مة33697المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
271.5نــاجــح  271.5محمود أشرف أبوالعنين عابدين33698المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
264.5نــاجــح  264.5محمود سعيد محمود قرمان33699المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
271.5نــاجــح  271.5محمود محمد شوقى الحناوى33700المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد مصطفى اسماعيل شنيشن33701المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
256نــاجــح  256مصطفى اشرف محمد احمد33702المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
278نــاجــح  278مصطفى رضا رشدى عبدالغفار33703المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
272.5نــاجــح  272.5مصطفى محمود ذكى غنيم33704المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�



271.5نــاجــح  271.5يوسف احمد السيد يس33705المنار ا�س�مية الخاصة أ ت�
263نــاجــح  263أسماء محمود عبد الس�م العتر33706ت� أ الجديدةت�
237نــاجــح  237أميرة البسيونى اEحمدى دربالة33707ت� أ الجديدةت�
243.5نــاجــح  243.5أميرة ناصر مصطفى شكر33708ت� أ الجديدةت�
276.5نــاجــح  276.5أمنية أشرف لطفى عبد العال33709ت� أ الجديدةت�
276نــاجــح  276أمنية محمود محمد حبيب33710ت� أ الجديدةت�
246.5نــاجــح  246.5أمينة ج�ل شحاتة زيد33711ت� أ الجديدةت�
269.5نــاجــح  269.5أمينة عبد العال رمضان حمودة33712ت� أ الجديدةت�
222نــاجــح  222إيمان حسنى عبد الفتاح النفيلى33713ت� أ الجديدةت�
278.5نــاجــح  278.5آية عيسوى مصطفى الصياد33714ت� أ الجديدةت�
272نــاجــح  272داليا غنيم مصطفى علوان33715ت� أ الجديدةت�
185.5نــاجــح  185.5رانيا عبد المنعم دياب أبو الع�33716ت� أ الجديدةت�
278.5نــاجــح  278.5رحاب يوسف يوسف ھجرس33717ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 202ريھام محمد على زيد33718ت� أ الجديدةت�
232نــاجــح  232زينب حسانين حسين حسانين33719ت� أ الجديدةت�
237.5نــاجــح  237.5زينب صابر عبد النبى القللى33720ت� أ الجديدةت�
252نــاجــح  252زينب عبد العزيز على قنديل33721ت� أ الجديدةت�
243نــاجــح  243زينب مصطفى أحمد الصياد33722ت� أ الجديدةت�
200نــاجــح  200سھير محمد حسين أبو حبسة33723ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 148عزة محمد عبد العظيم الميھى33724ت� أ الجديدةت�
264.5نــاجــح  264.5لبنى ھشام كامل زھران33725ت� أ الجديدةت�
167نــاجــح  167ملكة محمد عبد المنعم حمد33726ت� أ الجديدةت�
176نــاجــح  176منى العربى المحمدى عبد <33727ت� أ الجديدةت�
278.5نــاجــح  278.5منى معتمد محمد شلبى33728ت� أ الجديدةت�
225.5نــاجــح  225.5ميادة إبراھيم محمد بدير33729ت� أ الجديدةت�
266.5نــاجــح  266.5نادية أحمد سعيد دويدار33730ت� أ الجديدةت�
274نــاجــح  274نادية راشد عبد الواحد خ�ف33731ت� أ الجديدةت�
223نــاجــح  223نيرة أحمد عبد الحميد حتحوت33732ت� أ الجديدةت�
255.5نــاجــح  255.5ھاجر عبد العزيز عباس الصباغ33733ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبھدى عبد الحميد محمد ا�سقيلى33734ت� أ الجديدةت�
250نــاجــح  250ھدير أسامة السعيد أبو يوسف33735ت� أ الجديدةت�
210.5نــاجــح  210.5ھند جمال على فايد33736ت� أ الجديدةت�
191.5نــاجــح  191.5ياسمين عادل عبد العظيم الميھى33737ت� أ الجديدةت�
220.5نــاجــح  220.5ياسمين عبد المنعم محمد الميھى33738ت� أ الجديدةت�
175نــاجــح  175ياسمين محمد محمود علوان33739ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبإبراھيم محمد أبو اليزيد الشامى33740ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبإبراھيم مليجى أبو سعدة33741ت� أ الجديدةت�
182.5نــاجــح  182.5أبو بكر سعد عبد الرحمن مغربى33742ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد حامد عيد النفيلى33743ت� أ الجديدةت�
272.5نــاجــح  272.5أحمد رجب مصطفى الميھى33744ت� أ الجديدةت�
223نــاجــح  223أحمد سامى السيد الدسوقى33745ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد عبد العظيم عبدة دربالة33746ت� أ الجديدةت�
276نــاجــح  276أحمد عبد الفتاح محمد أبو سعدة33747ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 131.5أحمد محمود مصطفى النفيلى33748ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 153.5أحمد نصر عبد الرحيم مياح33749ت� أ الجديدةت�
164.5نــاجــح  164.5أحمد وحيد محمد كساب33750ت� أ الجديدةت�
169.5نــاجــح  169.5أدھم عثمان مصطفى زغلول33751ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأمير وحيد عبد العال الفقى33752ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 184أيمن محمد عمر على33753ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 160.5باسم وجدى السيد يونس33754ت� أ الجديدةت�
169نــاجــح  169حسام سعيد عبد الستار33755ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبسليمان ابراھيم الصياد33756ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 199شبل إبراھيم يوسف ھبولة33757ت� أ الجديدةت�
240.5نــاجــح  240.5صالح محمد صالح الديب33758ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 141.5ص�ح رمضان عبد المنعم حمد33759ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبص�ح س�مة شبل خليل33760ت� أ الجديدةت�



209نــاجــح  209عادل رمضان عبد الحميد النفيلى33761ت� أ الجديدةت�
164نــاجــح  164عبد الحافظ عادل عوض33762ت� أ الجديدةت�
221نــاجــح  221عبد الس�م إبراھيم الصياد33763ت� أ الجديدةت�
251نــاجــح  251عبد العزيز سيد قنديل33764ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبعربى جمال على فايد33765ت� أ الجديدةت�
225نــاجــح  225فؤاد سمير فؤاد منصور33766ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 14.5كامل محمد على زيد33767ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 190.5مجدى عبد الحافظ عبد الرحيم مياح33768ت� أ الجديدةت�
280نــاجــح  280محمد إبراھيم أحمد الحناوى33769ت� أ الجديدةت�
259نــاجــح  259محمد إبراھيم محمد قرمان 33770ت� أ الجديدةت�
277.5نــاجــح  277.5محمد أحمد محمد حبيب33771ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 134.5محمد أشرف البھى أبو حبسة33772ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 76.5محمد السيد إبراھيم أحمد33773ت� أ الجديدةت�
269.5نــاجــح  269.5محمد السيد مصطفى الميھى33774ت� أ الجديدةت�
254.5نــاجــح  254.5محمد حسن عبدة محروس33775ت� أ الجديدةت�
273نــاجــح  273محمد رجبب على عبد الحميد33776ت� أ الجديدةت�
153.5نــاجــح  153.5محمد عبد الرؤف الميھى33777ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد عبد العظيم دربالة33778ت� أ الجديدةت�
269.5نــاجــح  269.5محمد مصطفى محمد مصطفى33779ت� أ الجديدةت�
245.5نــاجــح  245.5محمود أحمد رجب سمك33780ت� أ الجديدةت�
277نــاجــح  277محمود زكى السيد البطش33781ت� أ الجديدةت�
157نــاجــح  157محمود سيد أحمد أحمد أبو عامر33782ت� أ الجديدةت�
273نــاجــح  273محمود شعبان محمد الباجورى33783ت� أ الجديدةت�
210نــاجــح  210محمود عبد المنعم محمد الميھى33784ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى إبراھيم على مدكور33785ت� أ الجديدةت�
249نــاجــح  249مصطفى إبراھيم مصطفى خطاب33786ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 178مصطفى  حسين عبد الحميد 33787ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى محمد أحمد علوان33788ت� أ الجديدةت�
دور ثانيدور ثاني 159وليد عثمان رجب بدر الدين33789ت� أ الجديدةت�
225.5نــاجــح  225.5آ�ء رضا رجب محمد الحديدى 33790عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 185.5آية أشرف على أبو زينة 33791عمر اEشقر أ بت�ت�
253.5نــاجــح  253.5آية السيد سعيد حمودة 33792عمر اEشقر أ بت�ت�
226.5نــاجــح  226.5آية عبد المقصود رجب الطنوبى 33793عمر اEشقر أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5آية محمود محمد الشربينى 33794عمر اEشقر أ بت�ت�
171نــاجــح  171آية مصطفى ابراھيم السرسناوى 33795عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبإسراء عبد الرحيم عبد المعطى عارف 33796عمر اEشقر أ بت�ت�
246نــاجــح  246إسراء محمد ابو اليزيد زيان 33797عمر اEشقر أ بت�ت�
264نــاجــح  264إسراء ھانى أحمد بدرة 33798عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 188.5أسماء سامى عبد < حمد 33799عمر اEشقر أ بت�ت�
237نــاجــح  237أمنية  أشرف محمد عبد الكريم عبد العال 33800عمر اEشقر أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5أميرة سامى عبد الرحمن البحيرى 33801عمر اEشقر أ بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5إيمان عبد الس�م عبد الس�م ابو سنة 33802عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 188.5إيمان فوزى احمد ابو عوف 33803عمر اEشقر أ بت�ت�
260نــاجــح  260إيمان محمد احمد قطب 33804عمر اEشقر أ بت�ت�
230نــاجــح  230بسنت جمال الدين عبد المھدى الفرماوى 33805عمر اEشقر أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5تغريد عبد العزيز منجود عيد 33806عمر اEشقر أ بت�ت�
268.5نــاجــح  268.5تقى محمد محمد الكفراوى 33807عمر اEشقر أ بت�ت�
267.5نــاجــح  267.5حياة مصطفى على خليل 33808عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 144.5خلود العربى على فايد 33809عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 192دينا مصطفى مصطفى التراس 33810عمر اEشقر أ بت�ت�
174.5نــاجــح  174.5رضا السيد عبد الحميد الھوارى 33811عمر اEشقر أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5رفيدا منصور ابو بكر منصور 33812عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 108زينب محمد رجب ناصف 33813عمر اEشقر أ بت�ت�
189.5نــاجــح  189.5سحر صالح احمد سعيد عبد اللطيف 33814عمر اEشقر أ بت�ت�
179.5نــاجــح  179.5سميحة مصطفى محمد الشبشيرى 33815عمر اEشقر أ بت�ت�
193.5نــاجــح  193.5سمية  خليفة احمد خ�ف 33816عمر اEشقر أ بت�ت�



264.5نــاجــح  264.5سوسن حسنى احمد قطب 33817عمر اEشقر أ بت�ت�
198نــاجــح  198شروق عبد الحليم احمد عبد الحليم 33818عمر اEشقر أ بت�ت�
225.5نــاجــح  225.5شروق ممدوح ابراھيم الحداد 33819عمر اEشقر أ بت�ت�
205.5نــاجــح  205.5شھيرة حسن فؤاد جويدة 33820عمر اEشقر أ بت�ت�
206نــاجــح  206شيماء أسامة حسن عبد اللطيف 33821عمر اEشقر أ بت�ت�
230.5نــاجــح  230.5شيماء محمد رمضان جويدة 33822عمر اEشقر أ بت�ت�
224نــاجــح  224شيماء مصطفى رشاد الرفاعى 33823عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 31.5صابرين أشرف سعيد عامر 33824عمر اEشقر أ بت�ت�
260.5نــاجــح  260.5ضحى ماھر شمس الدين الغرابلى 33825عمر اEشقر أ بت�ت�
271.5نــاجــح  271.5عزة شعبان عطية سليم 33826عمر اEشقر أ بت�ت�
256نــاجــح  256فاطمة عبد المنعم محمود محروس 33827عمر اEشقر أ بت�ت�
200نــاجــح  200فاطمة محمد مصطفى خليل 33828عمر اEشقر أ بت�ت�
183.5نــاجــح  183.5كوكب صالح احمد سعيد عبد اللطيف 33829عمر اEشقر أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5منى عبد الحميد عبد الستار الصباغ 33830عمر اEشقر أ بت�ت�
247نــاجــح  247مى احمد لطفى احمد 33831عمر اEشقر أ بت�ت�
263نــاجــح  263مى مصطفى محمد رشاد منصور 33832عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 140نعمات رزق سالم سالم 33833عمر اEشقر أ بت�ت�
214نــاجــح  214نورا سمير عبد العاطى خ�ف 33834عمر اEشقر أ بت�ت�
270نــاجــح  270نورھان ياسر عبده جويدة 33835عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 213.5ھاجر السيد توفيق عبد الباقى 33836عمر اEشقر أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5ھاجر فؤاد محمد خليل 33837عمر اEشقر أ بت�ت�
237نــاجــح  237ھاجر فتحى مصطفى العبد 33838عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 156ھاجر كمال السيد مسعود 33839عمر اEشقر أ بت�ت�
268نــاجــح  268ھاجر محمد السيد دربالة 33840عمر اEشقر أ بت�ت�
279.5نــاجــح  279.5ھايدى صالح مصطفى الدسوقى 33841عمر اEشقر أ بت�ت�
229نــاجــح  229ھبة على سبيل عبد النبى 33842عمر اEشقر أ بت�ت�
150.5نــاجــح  150.5ھدى عطية مصطفى خليل 33843عمر اEشقر أ بت�ت�
276.5نــاجــح  276.5ھنت ب�قيطى احمد الحصرى 33844عمر اEشقر أ بت�ت�
267.5نــاجــح  267.5وفاء البھى عبد الحميد البخ 33845عمر اEشقر أ بت�ت�
266.5نــاجــح  266.5و�ء أحمد محمد عفان 33846عمر اEشقر أ بت�ت�
231.5نــاجــح  231.5ياسمين محمد عبد الرحمن النورى 33847عمر اEشقر أ بت�ت�
244نــاجــح  244يوستينا م�ك توفيق جرجس 33848عمر اEشقر أ بت�ت�
235.5نــاجــح  235.5أبا نوب عزيز جورجى فرج < 33849عمر اEشقر أ بت�ت�
188.5نــاجــح  188.5إبراھيم السيد محمد دياب 33850عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 182إبراھيم رأفت رجب دويدار 33851عمر اEشقر أ بت�ت�
273.5نــاجــح  273.5إبراھيم محمد محمد زيد 33852عمر اEشقر أ بت�ت�
203نــاجــح  203إبراھيم محمد محمود خ�ف 33853عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 20أبو بكر شعبان احمد الحداد 33854عمر اEشقر أ بت�ت�
256.5نــاجــح  256.5أحمد بسيونى احمد سطح 33855عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 35.5أحمد على عبد المقصود أبو زينة 33856عمر اEشقر أ بت�ت�
210نــاجــح  210أحمد فاروق احمد بشادى 33857عمر اEشقر أ بت�ت�
236نــاجــح  236أحمد محمد صادق الصياد 33858عمر اEشقر أ بت�ت�
165نــاجــح  165أحمد محمود محمد الشربينى 33859عمر اEشقر أ بت�ت�
231نــاجــح  231أحمد مصطفى احمد خ�ف 33860عمر اEشقر أ بت�ت�
267نــاجــح  267أحمد منصور فؤاد الشبكة 33861عمر اEشقر أ بت�ت�
227نــاجــح  227أشرف رجب رجب عبد الغفار عايد 33862عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 126السيد رمضان محمد عبد < 33863عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 180السيد محمد السيد الرفاعى 33864عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 38.5باسم رضا شوقى حسوبة 33865عمر اEشقر أ بت�ت�
255.5نــاجــح  255.5بيشوى عادل سعيد فھيم 33866عمر اEشقر أ بت�ت�
252.5نــاجــح  252.5حسام مصطفى عبده جويدة 33867عمر اEشقر أ بت�ت�
233نــاجــح  233حسان أشرف حسان الجندى 33868عمر اEشقر أ بت�ت�
251نــاجــح  251ص�ح نور الدين أحمد شمس الدين 33869عمر اEشقر أ بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5عبد الس�م على السيد سويد 33870عمر اEشقر أ بت�ت�
263نــاجــح  263عبد الحكيم احمد عبد الحكيم الج�د 33871عمر اEشقر أ بت�ت�
263نــاجــح  263عبد الرحمن رجب البسيونى سلطح 33872عمر اEشقر أ بت�ت�



199نــاجــح  199عبد المنعم ابراھيم عبد المنعم مسلم 33873عمر اEشقر أ بت�ت�
213.5نــاجــح  213.5عثمان ابراھيم عثمان زھران 33874عمر اEشقر أ بت�ت�
215نــاجــح  215عثمان عبد < عثمان عفان 33875عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 147.5على عطية عبد المقصود ابو زينة 33876عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 27على محمود على ابو زينة 33877عمر اEشقر أ بت�ت�
206.5نــاجــح  206.5فادى نعيم مسعد تادروس 33878عمر اEشقر أ بت�ت�
168.5نــاجــح  168.5فارس مدحت ابراھيم الحداد 33879عمر اEشقر أ بت�ت�
195.5نــاجــح  195.5فؤاد عبد العال مصطفى ابو على 33880عمر اEشقر أ بت�ت�
276نــاجــح  276كامل سامى كامل ابو على 33881عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 102كريم السيد محمد حبيب 33882عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 54كريم نبيل كريم الجندى 33883عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 168.5كامل مستقيم احمد عبد الرحمن 33884عمر اEشقر أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5كيرلس رضا زكى زكريا فرج < 33885عمر اEشقر أ بت�ت�
205.5نــاجــح  205.5محمد احمد كامل الميھى 33886عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 62محمد جمال عبد الناصر عبد الحليم ابو مصطفى 33887عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 208.5محمد جمال محمد علوان 33888عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 119.5محمد خالد مصطفى ابو غدية 33889عمر اEشقر أ بت�ت�
182نــاجــح  182محمد خالد عبد الرحمن سيد احمد 33890عمر اEشقر أ بت�ت�
244نــاجــح  244محمد رضا سند البمبى 33891عمر اEشقر أ بت�ت�
256نــاجــح  256محمد رمضان المرسى الصباغ 33892عمر اEشقر أ بت�ت�
229.5نــاجــح  229.5محمد رياض محمد فؤاد خ�ف 33893عمر اEشقر أ بت�ت�
242.5نــاجــح  242.5محمد شريف محمد جعبورة 33894عمر اEشقر أ بت�ت�
255نــاجــح  255محمد شوقى فتحى الخولى 33895عمر اEشقر أ بت�ت�
202نــاجــح  202محمد عادل على زھران 33896عمر اEشقر أ بت�ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد عبد الحميد احمد سيد احمد 33897عمر اEشقر أ بت�ت�
168نــاجــح  168محمد عبد الرحمن فتحى الشطانوفى 33898عمر اEشقر أ بت�ت�
223.5نــاجــح  223.5محمد عبد الغنى محمود قرموط 33899عمر اEشقر أ بت�ت�
250.5نــاجــح  250.5محمد مصطفى حسن البمبى 33900عمر اEشقر أ بت�ت�
264.5نــاجــح  264.5محمود حسام محمود الفرارجى 33901عمر اEشقر أ بت�ت�
262.5نــاجــح  262.5محمود رمضان المرسى الصباغ 33902عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 164محمود سمير محمود كمال 33903عمر اEشقر أ بت�ت�
191نــاجــح  191محمود صوفان محمود صوفان 33904عمر اEشقر أ بت�ت�
232.5نــاجــح  232.5محمود محمد حسن سلطح 33905عمر اEشقر أ بت�ت�
266نــاجــح  266محمود مصطفى احمد أبو شاھين 33906عمر اEشقر أ بت�ت�
236نــاجــح  236محمود يحيى عبد الحليم ابو مصطفى 33907عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 76مستقيم كامل مستقيم عبد الباقى 33908عمر اEشقر أ بت�ت�
240نــاجــح  240مصطفى شفيق عبد الس�م خليل 33909عمر اEشقر أ بت�ت�
244نــاجــح  244مصطفى عبد الرحمن عبده عيد 33910عمر اEشقر أ بت�ت�
249.5نــاجــح  249.5مصطفى عرفان مصطفى ابو سعدة 33911عمر اEشقر أ بت�ت�
234نــاجــح  234مصطفى محمد عبد العزيز مطاوع 33912عمر اEشقر أ بت�ت�
211.5نــاجــح  211.5نادر إيھاب محمد مصطفى 33913عمر اEشقر أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 146أنجى فوزى عبد الحميد السقا33914الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
230نــاجــح  230أسماء السيد مصطفى الرفاعى 33915الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
278نــاجــح  278أمانى ع�ء على الصاوى33916الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
254.5نــاجــح  254.5أميرة موسى محمود خليل33917الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 175.5إيمان عماد محمد العجمى33918الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
176.5نــاجــح  176.5ثريا جمال عبد العزيز كساب33919الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
243.5نــاجــح  243.5خلود سمير حنفى الروبى33920الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
260نــاجــح  260خلود مصطفى عبد الفتاح زيان33921الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5رسمية معوض سعيد موسى33922الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
213.5نــاجــح  213.5سارة سعد رضوان ب�ل33923الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
273نــاجــح  273سلمى عبد الفتاح محمود الشبشيرى33924الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
166نــاجــح  166سناء عبد العزيز سعيد الج�د33925الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
247نــاجــح  247شاھيناز محمود محمد العمرى 33926الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 149.5صابرين مصطفى عبد < مطاوع33927الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
226.5نــاجــح  226.5مروة رضا محمد الغرابلى33928الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�



دور ثانيدور ثاني 154.5مروة مصطفى محمود عبد ال�ه 33929الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
265.5نــاجــح  265.5منى مصطفى أحمد أبو الع�33930الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
260.5نــاجــح  260.5ندى مصطفى الشحات أبو الع�33931الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
183.5نــاجــح  183.5نورھان عبد الحكيم محمد مھران33932الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
267نــاجــح  267نورھان محمد محمود الصعيدى33933الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 97.5نيرة طلبة توفيق الرجبى33934الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
168نــاجــح  168ھاجر نبيل محمود خليل33935الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
196.5نــاجــح  196.5ھالة عاطف شبل الغرابلى 33936الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
177.5نــاجــح  177.5ھبة ماھر عبد القادر الفيومى33937الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
178.5نــاجــح  178.5ھدير إبراھيم المرسى أبو على 33938الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
180نــاجــح  180وردة فاروق أحمد عثمان33939الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5ياسمين إبراھيم حسن عبد ال�ه33940الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
268نــاجــح  268ياسمين سعيد مصطفى عامر33941الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبإبراھيم محمد صبره عثمان33942الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
259.5نــاجــح  259.5أحمد السيد عبد الحكيم قنديل33943الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
238.5نــاجــح  238.5أحمد رضا على رضوان 33944الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
174.5نــاجــح  174.5أحمد سمير محمد كساب 33945الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
171.5نــاجــح  171.5أحمد فرج إبراھيم ناصف33946الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 49.5أحمد محمد صابر أبو يوسف33947الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
241نــاجــح  241أحمد محمد أحمد أبو الع�33948الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
215نــاجــح  215أحمد محمد سمير البنا33949الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
213نــاجــح  213أحمد محمود محى الدين الكفراوى33950الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
261نــاجــح  261أحمد مرزوق أحمد عبده33951الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
263.5نــاجــح  263.5أحمد مصطفى أحمد أبو الع�33952الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
213.5نــاجــح  213.5بركات عبد المجيد مصطفى محمد33953الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
212نــاجــح  212حسام سعيد سعيد الج�د33954الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
249.5نــاجــح  249.5حسام يسرى فھيم أبو مصطفى 33955الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
230.5نــاجــح  230.5حسين السيد أبو اليزيد عبيه33956الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
268.5نــاجــح  268.5حكيم السيد عبد الحكيم قنديل33957الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 0حمادة إبراھيم عبد المقصود أبو زينة33958الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
252نــاجــح  252شوقى السيد أحمد التراس33959الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
257.5نــاجــح  257.5ضياء محمد مصطفى الصياد 33960الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
182نــاجــح  182عبد الرحمن إسماعيل عبد الحافظ الفرارجى33961الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
188.5نــاجــح  188.5عبد < نبيل حامد التراس33962الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعمرو عبد الحكيم محمد الحصرى33963الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
264نــاجــح  264محسن محمود عبد المحسن الشبينى33964الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
264نــاجــح  264محمد القطب عبد الس�م أبو على 33965الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
230.5نــاجــح  230.5محمد رضا عبد الرحمن محمد33966الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
272.5نــاجــح  272.5محمد سامى السيد أبو عجوة33967الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
215نــاجــح  215محمد سعيد السيد أبو شعيب33968الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
154.5نــاجــح  154.5محمد عبد < أحمد أبو على 33969الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
239.5نــاجــح  239.5محمد محمود ھاشم الرفاعى 33970الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 121ممد ناصر إسماعيل السيوفى33971الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
188.5نــاجــح  188.5محمد يونس عبد العزيز أبو سيد أحمد33972الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
دور ثانيدور ثاني 131محمود عبد الفتاح أحمد عنتر33973الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
226.5نــاجــح  226.5مصطفى أشرف مصطفى سلطح33974الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
207.5نــاجــح  207.5مصطفى البدرى محمد شاھين33975الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
269.5نــاجــح  269.5مصطفى رضا عبد المعطى خ�ف33976الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
206نــاجــح  206مصطفى سامى السيد دبدب33977الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
241نــاجــح  241مصطفى سيد أحمد عبد < 33978الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
171.5نــاجــح  171.5نادر طارق عبد الفتاح النحاس33979الشھيد سعيد التراس أ بت�ت�
252نــاجــح  252آية طه ابراھيم خليل33980بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 112.5ابتسام سعيد عبد الفتاح الصعيدى33981بروى المشتركة أ ت�
224.5نــاجــح  224.5إسراء ابراھيم عبد المولى خليل33982بروى المشتركة أ ت�
169نــاجــح  169إسراء محمود محمد عبد الوارث33983بروى المشتركة أ ت�
236نــاجــح  236اسماءمحمود سعد حشاد33984بروى المشتركة أ ت�



242.5نــاجــح  242.5امنية محمد أحمد السيد سالم33985بروى المشتركة أ ت�
184نــاجــح  184إيمان السيد السيد شحاتة33986بروى المشتركة أ ت�
265.5نــاجــح  265.5بسمة محمد شحاتة ب�ل33987بروى المشتركة أ ت�
230.5نــاجــح  230.5تقى محمود عبد الس�م الصاوى33988بروى المشتركة أ ت�
269.5نــاجــح  269.5خلود جمال ذكى بسيونى33989بروى المشتركة أ ت�
267.5نــاجــح  267.5دنيا قطب محمد محمد33990بروى المشتركة أ ت�
249.5نــاجــح  249.5رانيا مصطفى أحمد خليل33991بروى المشتركة أ ت�
256نــاجــح  256راناأحمد محمود عوض33992بروى المشتركة أ ت�
267.5نــاجــح  267.5سمرأسامة محمد عطية الدش33993بروى المشتركة أ ت�
255.5نــاجــح  255.5سمر نبيل محمود متارد33994بروى المشتركة أ ت�
253.5نــاجــح  253.5شروق فايق عمر حشيش33995بروى المشتركة أ ت�
241.5نــاجــح  241.5شيماء عيد الرحمن عبد الفتاح ذكى33996بروى المشتركة أ ت�
255نــاجــح  255شيماء على رزق الجوھرى33997بروى المشتركة أ ت�
228.5نــاجــح  228.5شيماء محمد على متارد33998بروى المشتركة أ ت�
274.5نــاجــح  274.5عبير السيد عبد البارى دراز33999بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 201.5غادة طارق عبد المولى حماد34000بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 194فاطمة محمد عبد السميع حماد34001بروى المشتركة أ ت�
207.5نــاجــح  207.5فتحية محمد مصطفى دراز34002بروى المشتركة أ ت�
227نــاجــح  227ناريمان ھام مصطفى دراز34003بروى المشتركة أ ت�
271.5نــاجــح  271.5ابراھيم أحمد محمد جبر34004بروى المشتركة أ ت�
204نــاجــح  204ابراھيم السيد محمد الدسوقى34005بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 186ابراھيم على محمد شاھين34006بروى المشتركة أ ت�
219.5نــاجــح  219.5احمد ابراھيم على الرفاعى34007بروى المشتركة أ ت�
240.5نــاجــح  240.5احمد رمضان محمد ابو عرب34008بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 220.5احمد عبد المحسن محمد الصعيدى34009بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 182احمد محمد احمد حشيش34010بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 58.5أحمد جمال محمد الدش34011بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد عبد المنعم متولى حسين34012بروى المشتركة أ ت�
160.5نــاجــح  160.5أسامة محمد أحمد أبو عرب34013بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 172.5أمين عزت أحمد منجود راجح34014بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 75رأفت خميس محمود متارد34015بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 148سالم على سالم الجوھرى34016بروى المشتركة أ ت�
183نــاجــح  183ص�ح محمود ص�ح حشيش34017بروى المشتركة أ ت�
226.5نــاجــح  226.5عبد القادر عبد المعطى عبد القادر34018بروى المشتركة أ ت�
233.5نــاجــح  233.5عبد < السيد محمد أبو عرب34019بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 68عفيفي على عفيفي دراز34020بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 110محمد داود محمود عبد ربة34021بروى المشتركة أ ت�
254نــاجــح  254محمد سالم محمد خليل34022بروى المشتركة أ ت�
218.5نــاجــح  218.5محمد عبد الرحمن شحاتة ب�ل34023بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 187.5محمد مختار محمد عبد الحكم34024بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 86.5محمد مصطفى البھي علوان34025بروى المشتركة أ ت�
271نــاجــح  271محمد مصطفى عبد الحميد حماد34026بروى المشتركة أ ت�
229.5نــاجــح  229.5محمد وجيه أحمد جبر أبو المجد34027بروى المشتركة أ ت�
174.5نــاجــح  174.5محمود حمدى محمد حماد34028بروى المشتركة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 161.5محمود رمزى محمد دراز34029بروى المشتركة أ ت�
232نــاجــح  232محمود سعد محمد أبو عرب34030بروى المشتركة أ ت�
196نــاجــح  196محمود شريف محمد الحجرى34031بروى المشتركة أ ت�
271.5نــاجــح  271.5محمود عبد الواحد عبد المحسن خليل34032بروى المشتركة أ ت�
220نــاجــح  220محمود محمد مرسى حشيش34033بروى المشتركة أ ت�
217.5نــاجــح  217.5مصطفى عبد القادر سيد احمد الصياد34034بروى المشتركة أ ت�
206.5نــاجــح  206.5مصطفى عبد المحسن عيسوى حماد34035بروى المشتركة أ ت�
203نــاجــح  203مصطفى محمود احمد حشيش34036بروى المشتركة أ ت�
243.5نــاجــح  243.5إسراء جمال شعبان الصباغ34037بمم بنين أت�
272.5نــاجــح  272.5 إسراء رمضان عبد الجيد فوده34038بمم بنين أت�
267نــاجــح  267 الشيماء مصطفى زكريا نصار34039بمم بنين أت�
267نــاجــح  267 امانى محمد إبراھيم عبد الدايم34040بمم بنين أت�



214.5نــاجــح  214.5 إيمان سامح السيد قرشوم34041بمم بنين أت�
251نــاجــح  251 آ�ء أحمد محمود السيد34042بمم بنين أت�
255نــاجــح  255 آية خالد شعبان الصباغ34043بمم بنين أت�
265.5نــاجــح  265.5 تراجى إبراھيم محمد العبد34044بمم بنين أت�
277.5نــاجــح  277.5تقي ماھر السيد عمار34045بمم بنين أت�
277نــاجــح  277 دعاء منير سعد زغلول نصار34046بمم بنين أت�
259نــاجــح  259 زينب جمال محمد عباس نصار34047بمم بنين أت�
263نــاجــح  263 رانيا رمضان محمد نصار34048بمم بنين أت�
274.5نــاجــح  274.5 سارة إبراھيم محمد نصار34049بمم بنين أت�
231نــاجــح  231سارة بسطامى محمد عياد34050بمم بنين أت�
276.5نــاجــح  276.5 سارة محمد البندارى شارود34051بمم بنين أت�
257.5نــاجــح  257.5 سارة طارق على برده34052بمم بنين أت�
258نــاجــح  258سوزان مصطفى عبد الجبير عبد ال�34053بمم بنين أت�
258.5نــاجــح  258.5 شيماء ياسر محمد عمارة34054بمم بنين أت�
261.5نــاجــح  261.5 عبير عماد عبدالعزيز نصار34055بمم بنين أت�
265نــاجــح  265 غادة رجب إبراھيم تركي34056بمم بنين أت�
275.5نــاجــح  275.5  لمياء خالد عبد الغنى عبده34057بمم بنين أت�
271.5نــاجــح  271.5 ماجدة إكرامي سعيد نصار34058بمم بنين أت�
269نــاجــح  269 ندى عماد عبد الحليم عبد العال34059بمم بنين أت�
246.5نــاجــح  246.5 نورا محمود محمد عمار34060بمم بنين أت�
256.5نــاجــح  256.5 نبفين أشرف إسماعيل مرعى34061بمم بنين أت�
198نــاجــح  198ھاجر أبوعوف عبدالحفيظ نصار34062بمم بنين أت�
244.5نــاجــح  244.5ھاجر عبد العزيز السيد الجنزورى34063بمم بنين أت�
277نــاجــح  277 ھاجر ھانى عبد المجيد نصار34064بمم بنين أت�
260.5نــاجــح  260.5ھايدى عماد عبد الجبير نصار34065بمم بنين أت�
274نــاجــح  274ھدير طارق سعد نصار34066بمم بنين أت�
277.5نــاجــح  277.5ھدير محمد احمد عمار34067بمم بنين أت�
275.5نــاجــح  275.5ياسمين كمال عبد الرحمن خفاجى34068بمم بنين أت�
239نــاجــح  239ابر اھيم محمد طه الشناوى34069بمم بنين أت�
222نــاجــح  222احمد لطفى شعبان المحروق34070بمم بنين أت�
197نــاجــح  197احمد السيد سعيد الجزار34071بمم بنين أت�
167.5نــاجــح  167.5احمد رضا عبد الحميد عبد الدايم34072بمم بنين أت�
259.5نــاجــح  259.5احمد سعد ابراھيم ابو خليل34073بمم بنين أت�
دور ثانيدور ثاني 167احمد محمد عبد القادر صيام34074بمم بنين أت�
207.5نــاجــح  207.5احمد مصطفى ماھر نصار34075بمم بنين أت�
240.5نــاجــح  240.5احمد عاشور عبد المجيد نصار34076بمم بنين أت�
225.5نــاجــح  225.5احمد رجب على شلبى34077بمم بنين أت�
232.5نــاجــح  232.5اس�م ابراھيم محمد نصار34078بمم بنين أت�
دور ثانيدور ثاني 142جمال عبد الناصر محمد زلط34079بمم بنين أت�
261.5نــاجــح  261.5خالد رجب عبد الس�م س�م34080بمم بنين أت�
247نــاجــح  247سامح السيد أبو الفتوح حبيبة34081بمم بنين أت�
198نــاجــح  198سامى محمد على عياد34082بمم بنين أت�
226.5نــاجــح  226.5شھاب عزت عباس ناصف34083بمم بنين أت�
249نــاجــح  249شعبان طه شعبان الصباغ34084بمم بنين أت�
242نــاجــح  242عامر مخلص توفيق نصار34085بمم بنين أت�
239نــاجــح  239عبد < احمد عطية قنديل34086بمم بنين أت�
163نــاجــح  163عبد الحميد رجب محمود عمار34087بمم بنين أت�
164.5نــاجــح  164.5عبد الغنى رضا عبد الغنى س�م34088بمم بنين أت�
228.5نــاجــح  228.5على شعبان على حماده34089بمم بنين أت�
238نــاجــح  238على محسن على الجنادى34090بمم بنين أت�
234نــاجــح  234عمر مصطفى السيد ا�قرع34091بمم بنين أت�
227.5نــاجــح  227.5عمرو أنور خيرى عياد34092بمم بنين أت�
200.5نــاجــح  200.5كريم سامى عبد الفتاح عبد الدايم34093بمم بنين أت�
170نــاجــح  170محمد ابراھيم محمد ابوتركى34094بمم بنين أت�
171نــاجــح  171محمد ابراھيم محمد س�م34095بمم بنين أت�
230.5نــاجــح  230.5محمد احمد محمد ابو حسين34096بمم بنين أت�



257.5نــاجــح  257.5محمد احمد محمد نصار34097بمم بنين أت�
209نــاجــح  209محمد جمال عبد المجيد عياد34098بمم بنين أت�
265نــاجــح  265محمد حسام ابراھيم الجنزورى34099بمم بنين أت�
269.5نــاجــح  269.5محمد حسنى ربيع الصباغ34100بمم بنين أت�
270.5نــاجــح  270.5محمد سامى شعبان مرزوق34101بمم بنين أت�
261.5نــاجــح  261.5محمد سامى عبد الفتاح خليل34102بمم بنين أت�
260نــاجــح  260محمد سعيد رجب العبد34103بمم بنين أت�
228.5نــاجــح  228.5محمد شعبان على حماده34104بمم بنين أت�
167.5نــاجــح  167.5محمد شعبان عبده ھيكل34105بمم بنين أت�
218.5نــاجــح  218.5محمد عادل السيد درغام34106بمم بنين أت�
227.5نــاجــح  227.5محمد عبده ابو اليزيد عمار34107بمم بنين أت�
203نــاجــح  203محمد على محمد المحروق34108بمم بنين أت�
254.5نــاجــح  254.5محمد محسن محمد نبيه نصار34109بمم بنين أت�
دور ثانيدور ثاني 110محمد محسن صبحي زقلوطة34110بمم بنين أت�
200.5نــاجــح  200.5محمود لطفى سليمان الصباغ34111بمم بنين أت�
250.5نــاجــح  250.5محمود صبحي شوقي صقر34112بمم بنين أت�
234نــاجــح  234محمود رمضان إبراھيم الجنزوري34113بمم بنين أت�
250.5نــاجــح  250.5محمود محمد رأفت محمود شما34114بمم بنين أت�
257نــاجــح  257محمود محمد شعبان الصباغ34115بمم بنين أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمھران محمود عبد القادر محمود34116بمم بنين أت�
262.5نــاجــح  262.5ھادي عبد ربه فايد عجور34117بمم بنين أت�
270.5نــاجــح  270.5ھشام أشرف الصاوى شاھين34118بمم بنين أت�
266نــاجــح  266ھشام عبده إبراھيم فوده34119بمم بنين أت�
272نــاجــح  272ياسر محمد محي الدين نصار34120بمم بنين أت�
270نــاجــح  270يوسف أشرف إبراھيم حبشي34121بمم بنين أت�
175نــاجــح  175يوسف على عبد القادر العبد34122بمم بنين أت�
225نــاجــح  225الفت محمد ابراھيم زقلوطة34123بمم بنات أت�
194.5نــاجــح  194.5امانى عبد الحميد ابراھيم العبد34124بمم بنات أت�
221.5نــاجــح  221.5امانى عبد الرحمن عبد العزيز نصار34125بمم بنات أت�
دور ثانيدور ثاني 147.5آية جمعة  س�مة العبد34126بمم بنات أت�
260نــاجــح  260ايمان رمضان محمد ابو فودة  34127بمم بنات أت�
دور ثانيدور ثاني 137.5رانيا عادل ابراھيم زقلوطة34128بمم بنات أت�
261نــاجــح  261رندا عرفة ابراھيم الجنزورى34129بمم بنات أت�
262نــاجــح  262رانيا عاشور محمد 34130بمم بنات أت�
249نــاجــح  249رانيا عبد الحميد على حمادة34131بمم بنات أت�
272نــاجــح  272رشا اسامة سعد زھران34132بمم بنات أت�
269نــاجــح  269روناء محمد السيد ابو النجا34133بمم بنات أت�
263.5نــاجــح  263.5زينب وحيد مديح الفار34134بمم بنات أت�
207نــاجــح  207سناء محمود ابراھيم العبد34135بمم بنات أت�
270نــاجــح  270سارة عاطف عبد الرحمن خفاجة34136بمم بنات أت�
254نــاجــح  254سالى عبده مراد رضوان34137بمم بنات أت�
177نــاجــح  177سعيدة موسى موسى ابو ستيتة34138بمم بنات أت�
193نــاجــح  193سماح لطفى س�مة العبد34139بمم بنات أت�
266.5نــاجــح  266.5سماح مختار عرفة ابو حسين34140بمم بنات أت�
222نــاجــح  222عبير احمد محمد عيد34141بمم بنات أت�
253.5نــاجــح  253.5غادة سامى حسين عبد الحميد34142بمم بنات أت�
263.5نــاجــح  263.5مديحة حامد رمضان الفخرانى34143بمم بنات أت�
266نــاجــح  266مروة حامد منصور نصار 34144بمم بنات أت�
246نــاجــح  246مروة طارق عبد الحميد الديب34145بمم بنات أت�
181.5نــاجــح  181.5مروة عثمان مصطفى ابو ستيته34146بمم بنات أت�
259.5نــاجــح  259.5مى طارق مصطفى الفار34147بمم بنات أت�
251نــاجــح  251ميادة عماد عبد المولى حامد34148بمم بنات أت�
229نــاجــح  229نورھان طارق رمضان الفخرانى34149بمم بنات أت�
198.5نــاجــح  198.5ھدير محمد رمضان عيسي34150بمم بنات أت�
258.5نــاجــح  258.5ياسمين مصطفى محمد ابو خليل34151بمم بنات أت�
242.5نــاجــح  242.5اسراء طلعت احمد عيد 34152كفر السادات أت�



264.5نــاجــح  264.5اسراء فوزى نجم الصوالحى 34153كفر السادات أت�
240.5نــاجــح  240.5اسراء محمد عبده عبده 34154كفر السادات أت�
257نــاجــح  257اسماء السيد ابو زيد الشيخ 34155كفر السادات أت�
203نــاجــح  203اسماء السيد عبد الجبير عبد ال�ه 34156كفر السادات أت�
253.5نــاجــح  253.5اسماء رجب محمد عبده 34157كفر السادات أت�
214نــاجــح  214اسماء رمضان محمد نصار 34158كفر السادات أت�
242.5نــاجــح  242.5امل طعيمه محمد طعيمه 34159كفر السادات أت�
252نــاجــح  252اميرة خالد غريب قرشوم 34160كفر السادات أت�
258نــاجــح  258امينه سعيد محمد فايد 34161كفر السادات أت�
241.5نــاجــح  241.5انجى ع�ء الدين توفيق تعلب 34162كفر السادات أت�
229.5نــاجــح  229.5ايمان سامى عبد الحميد رزة 34163كفر السادات أت�
185.5نــاجــح  185.5ايمان على محمود قايد 34164كفر السادات أت�
259.5نــاجــح  259.5اية طارق محمد عياد 34165كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 144.5اية على عبد < الشعراوى 34166كفر السادات أت�
187.5نــاجــح  187.5اية كرم عبد المجيد الشناوى 34167كفر السادات أت�
207نــاجــح  207حبيبة انور احمد الشعراوى 34168كفر السادات أت�
259.5نــاجــح  259.5حسناء طارق احمد الشعراوى 34169كفر السادات أت�
251.5نــاجــح  251.5داليا عادل عبد الرحمن عطا 34170كفر السادات أت�
217نــاجــح  217دينا محمد عبد الس�م الشيخ 34171كفر السادات أت�
240نــاجــح  240دينا محمود ابراھيم قايد 34172كفر السادات أت�
251.5نــاجــح  251.5رحاب صبحى حلمى جامع 34173كفر السادات أت�
238.5نــاجــح  238.5رضوى حمدى السيد عبده 34174كفر السادات أت�
232نــاجــح  232سارة احمد كمال درويش 34175كفر السادات أت�
253.5نــاجــح  253.5شروق محمد عبد الس�م صيام 34176كفر السادات أت�
246.5نــاجــح  246.5شيماء عيد محمد القصاص 34177كفر السادات أت�
247.5نــاجــح  247.5علياء مديح عطية درويش 34178كفر السادات أت�
260.5نــاجــح  260.5فاطمة ايمن عبد الحميد رزق 34179كفر السادات أت�
257.5نــاجــح  257.5فاطمة سعيد محروس الشيخ 34180كفر السادات أت�
209نــاجــح  209فرحة عادل مصطفى شلبى 34181كفر السادات أت�
202.5نــاجــح  202.5فريدة رمضان محمد الشعراوى 34182كفر السادات أت�
201.5نــاجــح  201.5ليلى فكيه محمد تركى 34183كفر السادات أت�
256.5نــاجــح  256.5ملكة عصام الدين مصطفى ناصف 34184كفر السادات أت�
223نــاجــح  223منى سعيد عبد الجبير الباجس 34185كفر السادات أت�
244.5نــاجــح  244.5ميادة سامى شعبان الشونى 34186كفر السادات أت�
233.5نــاجــح  233.5نادية محمد طلعت صالح 34187كفر السادات أت�
170نــاجــح  170نج�ء محمد السيد عبده 34188كفر السادات أت�
183.5نــاجــح  183.5نجوى ابراھيم شعبان درويش 34189كفر السادات أت�
241نــاجــح  241نشوى شريف مختار تعلب 34190كفر السادات أت�
248.5نــاجــح  248.5نورھان حمدى السباعى عمار 34191كفر السادات أت�
266.5نــاجــح  266.5نھال على محمد طعيمه 34192كفر السادات أت�
254.5نــاجــح  254.5ھاجر محمد عبد العزيز درويش 34193كفر السادات أت�
223.5نــاجــح  223.5ھاله عبد الوارث عبد الحميد عيد 34194كفر السادات أت�
225.5نــاجــح  225.5ھبه محمد احمد ابو خليل 34195كفر السادات أت�
253نــاجــح  253ھدير رجب ابو زيد قايد34196كفر السادات أت�
234نــاجــح  234ھند سمير معوض ناصف 34197كفر السادات أت�
234.5نــاجــح  234.5يارا احمد عبد العزيز تعلب 34198كفر السادات أت�
256نــاجــح  256ياسمين حمدى عبد الونيس درويش 34199كفر السادات أت�
217نــاجــح  217ياسمين عبد الحميد ابراھيم ناصف 34200كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 189.5ابراھيم سامى ابراھيم عبده 34201كفر السادات أت�
230.5نــاجــح  230.5ابراھيم عادل مصطفى شلبى 34202كفر السادات أت�
253.5نــاجــح  253.5احمد رزق ابو زيد حبيب 34203كفر السادات أت�
252نــاجــح  252احمد سعيد عرفه الجزار 34204كفر السادات أت�
184نــاجــح  184احمد سعيد على خفاجى 34205كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 178.5احمد سليمان احمد شلتوت 34206كفر السادات أت�
245.5نــاجــح  245.5احمد عادل محمد كامل 34207كفر السادات أت�
199نــاجــح  199احمد محمد على شلبى 34208كفر السادات أت�



240.5نــاجــح  240.5احمد محمد نجيب الجزار 34209كفر السادات أت�
253.5نــاجــح  253.5اسامة مديح الزناتى عتمان 34210كفر السادات أت�
244.5نــاجــح  244.5اس�م ابراھيم محمد ربيع عبد العزيز 34211كفر السادات أت�
250.5نــاجــح  250.5اس�م عسران فتحى عبده34212كفر السادات أت�
240نــاجــح  240اس�م ياسر ص�ح عياد 34213كفر السادات أت�
230.5نــاجــح  230.5حسان عطيه حسان زلط 34214كفر السادات أت�
219نــاجــح  219حسين اشرف مصطفى الشيخ 34215كفر السادات أت�
239نــاجــح  239خالد احمد محمد الجزار 34216كفر السادات أت�
256نــاجــح  256خالد محمود عبد الحليم ميز 34217كفر السادات أت�
232نــاجــح  232ربيع عبده محمد ربيع عبد العزيز 34218كفر السادات أت�
258نــاجــح  258شعبان احمد شعبان تركى 34219كفر السادات أت�
251نــاجــح  251عبد الرحمن سعد سعد الفار 34220كفر السادات أت�
215.5نــاجــح  215.5عبد العزيز احمد عبد العزيز المحروق34221كفر السادات أت�
228نــاجــح  228عبد < ابو المكارم السيد عزام 34222كفر السادات أت�
218.5نــاجــح  218.5عبد < طه عبد الغفار رمضان 34223كفر السادات أت�
183.5نــاجــح  183.5عبد < محمد ابراھيم ناصف 34224كفر السادات أت�
219.5نــاجــح  219.5عبده صبحى شعبان عبده 34225كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 172عصام احمد محمد قايد 34226كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 147.5علوى صبرى الزناتى عتمان 34227كفر السادات أت�
209.5نــاجــح  209.5فھد صديق محمد عمار 34228كفر السادات أت�
224نــاجــح  224محمد البدرى شعبان شلتوت 34229كفر السادات أت�
217.5نــاجــح  217.5محمد المرسى عبد الحميد رزة 34230كفر السادات أت�
245نــاجــح  245محمد حسنى سالم الباجس 34231كفر السادات أت�
204نــاجــح  204محمد خالد حسنى الشيخ 34232كفر السادات أت�
223.5نــاجــح  223.5محمد رضا رشاد صيام 34233كفر السادات أت�
246نــاجــح  246محمد رضا على طعيمه34234كفر السادات أت�
194.5نــاجــح  194.5محمد زغلول غريب قرشوم 34235كفر السادات أت�
201نــاجــح  201محمد سالم فاروق حبيب 34236كفر السادات أت�
217.5نــاجــح  217.5محمد شعبان محمد صيام 34237كفر السادات أت�
216.5نــاجــح  216.5محمد عادل المحمدى جامع 34238كفر السادات أت�
220.5نــاجــح  220.5محمد عاشور محمد عبده 34239كفر السادات أت�
212نــاجــح  212محمد عزوز امين ابو ماضى 34240كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 158.5محمد فھيم مصطفى شلبى 34241كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 172محمد محمود احمد العربى 34242كفر السادات أت�
252نــاجــح  252محمد محمود عبد العزيز المحروق 34243كفر السادات أت�
194نــاجــح  194محمود السيد قطب الشوبرى 34244كفر السادات أت�
264.5نــاجــح  264.5محمود سامى نجم الصوالحى 34245كفر السادات أت�
241.5نــاجــح  241.5محمود محمد ابراھيم درويش 34246كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 189محمود محمد عبد العزيز شلبى 34247كفر السادات أت�
216نــاجــح  216محمود ممدوح مصطفى ناصف 34248كفر السادات أت�
199نــاجــح  199مصطفى امين عبد الرحمن خفاجى 34249كفر السادات أت�
193نــاجــح  193مصطفى السيد درويش درويش 34250كفر السادات أت�
240نــاجــح  240مصطفى سليمان عبده الشونى 34251كفر السادات أت�
234نــاجــح  234مصطفى محمد احمد ھشھش 34252كفر السادات أت�
214.5نــاجــح  214.5مصطفى محمود عبد الجواد خفاجى 34253كفر السادات أت�
197نــاجــح  197مصطفى محمود محمد قرشوم34254كفر السادات أت�
253نــاجــح  253يوسف أحمد فتحي درويش34255كفر السادات أت�
دور ثانيدور ثاني 0ھانى طا ھر  عبده ب�ل 34256كفر السادات أت�
196نــاجــح  196آPءجمال محمد الوحش34257عبد الفتاح نصار أت�
273نــاجــح  273إيناس عبد الباسط عبدالفتاح طه34258عبد الفتاح نصار أت�
224.5نــاجــح  224.5آيه رمضان شفيق أبو طب34259عبد الفتاح نصار أت�
197نــاجــح  197سمكة حسين محمد عمار34260عبد الفتاح نصار أت�
256نــاجــح  256شيماء سعيد محمد الوحش34261عبد الفتاح نصار أت�
251نــاجــح  251عبير عثمان فتحى عبد العال34262عبد الفتاح نصار أت�
259نــاجــح  259غادة رحب على المعاملى34263عبد الفتاح نصار أت�
267نــاجــح  267غادة ياسر فؤاد الوكيل34264عبد الفتاح نصار أت�



181نــاجــح  181نادية صبحى أبو الفتوح الجنزورى34265عبد الفتاح نصار أت�
229نــاجــح  229نورھان طلعت محمد زھران34266عبد الفتاح نصار أت�
180نــاجــح  180أحمدمحمدعبد ربه العربى34267عبد الفتاح نصار أت�
216.5نــاجــح  216.5حاتم حمدى عبدال�ه زھران34268عبد الفتاح نصار أت�
228نــاجــح  228حسام حسنى محمود عمار34269عبد الفتاح نصار أت�
191.5نــاجــح  191.5خالد عيد على عبدالعال34270عبد الفتاح نصار أت�
165نــاجــح  165رجب صبحى رجب عياد34271عبد الفتاح نصار أت�
231.5نــاجــح  231.5سليمان سليمان سليمان الوكيل3472عبد الفتاح نصار أت�
208.5نــاجــح  208.5سعيدأحمدعلى ندا34273عبد الفتاح نصار أت�
182.5نــاجــح  182.5شريف ناجى غازى فرج34274عبد الفتاح نصار أت�
222.5نــاجــح  222.5عبدالمجيدإبراھيم عبدالمجيد الوكيل34275عبد الفتاح نصار أت�
244.5نــاجــح  244.5عمروعبدمحمدالمھدى34276عبد الفتاح نصار أت�
206نــاجــح  206 كريم جمعة عبدالحميد عمار34277عبد الفتاح نصار أت�
248نــاجــح  248محمد مصطفى محمد عياد34278عبد الفتاح نصار أت�
258.5نــاجــح  258.5مصطفى عبدالناصر نصار34279عبد الفتاح نصار أت�
225نــاجــح  225مصطفى محمود مصطفى الوكيل34280عبد الفتاح نصار أت�
دور ثانيدور ثاني 42مصطفى يسرى على اسماعيل34281عبد الفتاح نصار أت�
176.5نــاجــح  176.5إسراء رضا مبروك خطاب34282الكاميشة أت�
210.5نــاجــح  210.5إسراء سمير إبراھيم غنيم 34283الكاميشة أت�
239نــاجــح  239إسراء محمد عبد الوارث طلبة 34284الكاميشة أت�
231نــاجــح  231أسماء احمد حسين طة 34285الكاميشة أت�
194نــاجــح  194أسماء عمارة السيد بسيوني34286الكاميشة أت�
248نــاجــح  248أمانى احمد حامد مبارك 34287الكاميشة أت�
241.5نــاجــح  241.5أمانى محمد السيد خليل 34288الكاميشة أت�
270نــاجــح  270أمنية عيد رمضان على 34289الكاميشة أت�
234نــاجــح  234أمنية ياسر محمد محمود 34290الكاميشة أت�
257.5نــاجــح  257.5أميرة أيمن عمارة السيد 34291الكاميشة أت�
199.5نــاجــح  199.5أية رسمى عبد المطلب محمد 34292الكاميشة أت�
227نــاجــح  227أية لطفى الجوھرى عباس 34293الكاميشة أت�
157.5نــاجــح  157.5إيمان ابراھيم فكرى محمد 34294الكاميشة أت�
258.5نــاجــح  258.5إيمان احمد سالم غنيم 34295الكاميشة أت�
240نــاجــح  240إيمان قطب فتحى عمار 34296الكاميشة أت�
272.5نــاجــح  272.5إيمان مبروك أمين عبد القادر 34297الكاميشة أت�
267نــاجــح  267إيمان يوسف محمد يوسف 34298الكاميشة أت�
231نــاجــح  231بسنت إبراھيم رزق نايل 34299الكاميشة أت�
261نــاجــح  261بشرا احمد محمد عيد 34300الكاميشة أت�
265.5نــاجــح  265.5حسناء السيد محمود الحلفاوى 34301الكاميشة أت�
194نــاجــح  194حسناء علي موسي علي34302الكاميشة أت�
208.5نــاجــح  208.5حنان سعد محمد أحمد34303الكاميشة أت�
221.5نــاجــح  221.5دينا باسم أمين عبد المقصود34304الكاميشة أت�
196.5نــاجــح  196.5رشا علي فؤاد عبد الرؤف34305الكاميشة أت�
219.5نــاجــح  219.5زينب السيد محمد خليل34306الكاميشة أت�
240.5نــاجــح  240.5سماح أنور إبراھيم محمد34307الكاميشة أت�
231.5نــاجــح  231.5سوريا رفعت سالم ھمام 34308الكاميشة أت�
264.5نــاجــح  264.5شيماء بسيونى على عمار34309الكاميشة أت�
216.5نــاجــح  216.5عبير نبوى السيد كامل 34310الكاميشة أت�
213.5نــاجــح  213.5غادة كمال السيد بسيونى 34311الكاميشة أت�
236نــاجــح  236فاتن عبد القادر الصاوى عمار 34312الكاميشة أت�
245.5نــاجــح  245.5فرحة فيصل طلعت نايل 34313الكاميشة أت�
223نــاجــح  223فوقية رس�ن احمد رس�ن 34314الكاميشة أت�
261.5نــاجــح  261.5مى عماد محمد خليل 34315الكاميشة أت�
261نــاجــح  261نادية مصطفى احمد مبروك 34316الكاميشة أت�
262.5نــاجــح  262.5نرمين رضا جميل إبراھيم 34317الكاميشة أت�
دور ثانيدور ثاني 215.5نشوى رمضان شعبان على 34318الكاميشة أت�
185.5نــاجــح  185.5نورا ص�ح خلف < علي34319الكاميشة أت�
229نــاجــح  229نورا عبد الغنى محمد أبو المجد 34320الكاميشة أت�



248.5نــاجــح  248.5نيره إبراھيم امين مرسى 34321الكاميشة أت�
271.5نــاجــح  271.5ھاجر احمد شعبان الصاوى 34322الكاميشة أت�
263نــاجــح  263ھاجر محمد عبد المطلب سليمان 34323الكاميشة أت�
225نــاجــح  225ھبة علي محمود علي34324الكاميشة أت�
248نــاجــح  248ھدير محمد فرج شعبان34325الكاميشة أت�
239.5نــاجــح  239.5ھند محمود مصطفى السيد 34326الكاميشة أت�
206.5نــاجــح  206.5ھيام محروس احمد محروس34327الكاميشة أت�
258.5نــاجــح  258.5وفاء على بكرعبد العاطى 34328الكاميشة أت�
251نــاجــح  251ياسمين شعبان ابراھيم عبد المنعم 34329الكاميشة أت�
217.5نــاجــح  217.5ياسمين عاطف محمود عمارة 34330الكاميشة أت�
231.5نــاجــح  231.5أحمد أمير رزق نايل34331الكاميشة أت�
229نــاجــح  229أحمد سعيد كامل عودة 34332الكاميشة أت�
220.5نــاجــح  220.5أحمد مصطفى سالم ھمام 34333الكاميشة أت�
240.5نــاجــح  240.5أسامة الرفاعى محمد الرفاعى 34334الكاميشة أت�
257نــاجــح  257إس�م سعيد يسرى غنيم 34335الكاميشة أت�
223نــاجــح  223السيد نبوى مبروك عمار 34336الكاميشة أت�
257نــاجــح  257حازم محمد سيد احمد محمد34337الكاميشة أت�
199.5نــاجــح  199.5حسام مجدى عبد الغنى مسعود 34338الكاميشة أت�
دور ثانيدور ثاني غائبرزق على رزق على  34339الكاميشة أت�
237نــاجــح  237رضا فؤاد على عبد الرؤف  34340الكاميشة أت�
201نــاجــح  201سعد ربيع سعد إمام 34341الكاميشة أت�
245نــاجــح  245سليمان ربيع سليمان احمد 34342الكاميشة أت�
223.5نــاجــح  223.5صبحى مبروك صبحى محمد 34343الكاميشة أت�
246نــاجــح  246عبد الرحمن محمد السيد شكر34344الكاميشة أت�
185.5نــاجــح  185.5عمرو احمد السيد محمد 34345الكاميشة أت�
254نــاجــح  254عمرو محمد محمد مبارك34346الكاميشة أت�
190نــاجــح  190كريم حمدي إبراھيم غنيم34347الكاميشة أت�
164.5نــاجــح  164.5كريم صبحى السيد أبو يوسف 34348الكاميشة أت�
197نــاجــح  197كريم محمد رزق العطار 34349الكاميشة أت�
160نــاجــح  160ماھر رفعت سالم ھمام34350الكاميشة أت�
199.5نــاجــح  199.5محمد أبو الفتوح شعبان إبراھيم                               34351الكاميشة أت�
246نــاجــح  246محمد احمد السيد عبد الشافى34352الكاميشة أت�
201نــاجــح  201محمد اشرف فرحات شبل 34353الكاميشة أت�
178نــاجــح  178محمد أمين على محمد 34354الكاميشة أت�
204.5نــاجــح  204.5محمد أيمن محمد عبد الرؤف34355الكاميشة أت�
266.5نــاجــح  266.5محمد جمال فتوح البقلى 34356الكاميشة أت�
189.5نــاجــح  189.5محمد رجب زين صيام 34357الكاميشة أت�
دور ثانيدور ثاني 153محمد رمضان محمود فتوح34358الكاميشة أت�
237نــاجــح  237محمد عادل عمارة السيد 34359الكاميشة أت�
202نــاجــح  202محمد فوزى محمود حسنبن34360الكاميشة أت�
227نــاجــح  227محمد ياسر عبد العزيز محمود 34361الكاميشة أت�
270.5نــاجــح  270.5محمد يونس الصاوى مصطفى 34362الكاميشة أت�
176.5نــاجــح  176.5محمود رمضان محمود فتوح 34363الكاميشة أت�
265.5نــاجــح  265.5محمود سعيد محمود محروس 34364الكاميشة أت�
213نــاجــح  213محمود سمير فاروق محمد34365الكاميشة أت�
178نــاجــح  178محمود شعبان عبد المجيد عمارة 34366الكاميشة أت�
174.5نــاجــح  174.5محمود محمد محمود احمد34367الكاميشة أت�
258.5نــاجــح  258.5مروان احمد محمود شكر 34368الكاميشة أت�
181نــاجــح  181مصطفي النادي عبد الحميد ابراھيم34369الكاميشة أت�
170.5نــاجــح  170.5مصطفى سمير كامل الديب 34370الكاميشة أت�
205.5نــاجــح  205.5نادر كرم فريد سعد34371الكاميشة أت�
236نــاجــح  236أثار طه ربيع المنشاوى 34372كفر العلوي أ ت�
268.5نــاجــح  268.5إسراء رمضان غريب احمد34373كفر العلوي أ ت�
236.5نــاجــح  236.5إسراء عبد الجواد عبد المجيد 34374كفر العلوي أ ت�
226.5نــاجــح  226.5إسراء محمد عبد العزيز شاتوت34375كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 182.5أمنية محمد حسن الھمجى 34376كفر العلوي أ ت�



266.5نــاجــح  266.5امينة عاطف شمس 34377كفر العلوي أ ت�
238نــاجــح  238ايات محمد عبد الرحمن المصرى 34378كفر العلوي أ ت�
179.5نــاجــح  179.5ايه عبد الحى قطب عبد الحى 34379كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبايمان توفيق محمد احمد 34380كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 20ايمان فتوح محمد ابو العينين 34381كفر العلوي أ ت�
194.5نــاجــح  194.5حكمت محمود عبد النبى الفاضى 34382كفر العلوي أ ت�
257.5نــاجــح  257.5خلود ھشام فتحى متولى 34383كفر العلوي أ ت�
234نــاجــح  234دنيا عادل رزق مخيمر 34384كفر العلوي أ ت�
178نــاجــح  178رينات نبوى محمد شعبان 34385كفر العلوي أ ت�
262.5نــاجــح  262.5زينب على خالد الشيخ 34386كفر العلوي أ ت�
260نــاجــح  260سعدية جمال محمد رجب 34387كفر العلوي أ ت�
197نــاجــح  197شيماء السيد عبد العزيز 34388كفر العلوي أ ت�
247نــاجــح  247صباح مصطفى ناجح الفاضى 34389كفر العلوي أ ت�
229.5نــاجــح  229.5ع� فرحات حميدة عبد الونيس34390كفر العلوي أ ت�
267نــاجــح  267غادة ايمن عبد العزيز تعلب 34391كفر العلوي أ ت�
230.5نــاجــح  230.5غادة براء عبد الوھاب 34392كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبفاطمة فتوح محمد ابو العينين 34393كفر العلوي أ ت�
265نــاجــح  265فاطمة محمد على محمد 34394كفر العلوي أ ت�
217.5نــاجــح  217.5فرحة السيد محمود قطب 34395كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 150فQ عبادة مخيمر الفاضى 34396كفر العلوي أ ت�
216نــاجــح  216فوزيه اشرف فاروق محمد34397كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 132مصرية صبحي على محمد 34398كفر العلوي أ ت�
154.5نــاجــح  154.5منى حسن ص�ح أبوشوشة 34399كفر العلوي أ ت�
246نــاجــح  246مي احمد محمود عبد الغنى 34400كفر العلوي أ ت�
249نــاجــح  249مي محمد أبوزيد تعلب 34401كفر العلوي أ ت�
227نــاجــح  227نادية مصطفى محمد شعبان 34402كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبنيرمين احمد حجازي الديب 34403كفر العلوي أ ت�
268نــاجــح  268نفيسة محمد عبد الغنى خير< 34404كفر العلوي أ ت�
189.5نــاجــح  189.5نورا صبحى محمد ابراھيم 34405كفر العلوي أ ت�
258.5نــاجــح  258.5نورھان عثمان عبد ال�ه 34406كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 122.5نيرة فكرى ابراھيم ابراھيم 34407كفر العلوي أ ت�
239.5نــاجــح  239.5ھاجر محمد علوى شعبات34408كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 155.5ھدى ابراھيم محمد منصور 34409كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 169ھند محمود مخيمر مخيمر34410كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 216وفاء عبد الحميد محمد الھنداوى 34411كفر العلوي أ ت�
276نــاجــح  276ياسمن عادل محمد الجنايني 34412كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 211.5ياسمن محمد محمود مرسى 34413كفر العلوي أ ت�
234.5نــاجــح  234.5احمد ربيع محمد علوى 34414كفر العلوي أ ت�
237نــاجــح  237احمد سمير احمد ا�قرع 34415كفر العلوي أ ت�
200.5نــاجــح  200.5احمد صبرى محمد الفاضى 34416كفر العلوي أ ت�
202.5نــاجــح  202.5احمد عيد عبد المجيد سليم 34417كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 184احمد ماھر فوزى نصار 34418كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 157أسامة سمير محمد زلمة 34419كفر العلوي أ ت�
210.5نــاجــح  210.5إس�م حسيني حسيني على 34420كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 148.5إس�م عبده خالد الطب�وى34421كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 162.5السيد رفعت ابو زيد تعلب 34422كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 173أمير وجية رجب رمضان 34423كفر العلوي أ ت�
221نــاجــح  221انس اشرف محمد فھمى 34424كفر العلوي أ ت�
175.5نــاجــح  175.5باسم حسانين محمود حسانين 34425كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائببدرى عبد الحميد محمد الديب 34426كفر العلوي أ ت�
238.5نــاجــح  238.5بھاء زيدان محمد زيدان 34427كفر العلوي أ ت�
222.5نــاجــح  222.5حاتم عبد العزيز صبحى عبد العزيز 34428كفر العلوي أ ت�
202.5نــاجــح  202.5حسام شبل احمد القاضى 34429كفر العلوي أ ت�
226نــاجــح  226حسام محمد امام محمد 34430كفر العلوي أ ت�
195.5نــاجــح  195.5حمدي حشمت مخيمر محروس 34431كفر العلوي أ ت�
175.5نــاجــح  175.5رمضان مجمود رمضان علوى 34432كفر العلوي أ ت�



دور ثانيدور ثاني 173سامر محمد محمود عبد < 34433كفر العلوي أ ت�
180نــاجــح  180سعيد موس سعيد عبد الصمد 34434كفر العلوي أ ت�
262نــاجــح  262ص�ح اشرف رشاد بحيرى 34435كفر العلوي أ ت�
200.5نــاجــح  200.5فاروق جمال فاروق محمد34436كفر العلوي أ ت�
172.5نــاجــح  172.5فكرى عنتر فكرٮا الفاضى 34437كفر العلوي أ ت�
259.5نــاجــح  259.5فوزي محمد مصطفى ربيع 34438كفر العلوي أ ت�
203نــاجــح  203كريم عزت بسيم السيد 34439كفر العلوي أ ت�
270نــاجــح  270محمد ابراھيم صديق الديب 34440كفر العلوي أ ت�
217نــاجــح  217محمد احمد محمد عبد الغنى 34441كفر العلوي أ ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد ايمن محمد الصاوى 34442كفر العلوي أ ت�
238.5نــاجــح  238.5محمد رضا كمال سلمان 34443كفر العلوي أ ت�
206.5نــاجــح  206.5محمد سعيد محمد ابراھيم 34444كفر العلوي أ ت�
237نــاجــح  237محمد صبحي عبد الفتاح خطاب 34445كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 12.5محمد صبحى محمد عبد الس�م 34446كفر العلوي أ ت�
229نــاجــح  229محمد صديق السيد الجنزورى 34447كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 182محمد عاطف عبد الحميد محمد 34448كفر العلوي أ ت�
228.5نــاجــح  228.5محمود عادل محمودشلتوت  34449كفر العلوي أ ت�
210.5نــاجــح  210.5محمود فوزى فريد ابوزيد 34450كفر العلوي أ ت�
دور ثانيدور ثاني 146.5مصطفى فھمى محمد احمد 34451كفر العلوي أ ت�
191نــاجــح  191مصطفى محمد على عبد الحليم 34452كفر العلوي أ ت�
236.5نــاجــح  236.5نادر جمال فتحى شنيشن 34453كفر العلوي أ ت�
210.5نــاجــح  210.5ياسر احمد عيد نصار 34454كفر العلوي أ ت�
268.5نــاجــح  268.5أح�م فتحى محمود الشاكرى34455علي فھمي أ بصفط جدامت�
200نــاجــح  200أسماء عبد العزيز سعد الحانوتى34456علي فھمي أ بصفط جدامت�
252.5نــاجــح  252.5أسماء محمد محمد حمودة34457علي فھمي أ بصفط جدامت�
260.5نــاجــح  260.5أ�ء فاروق عوض سنون34458علي فھمي أ بصفط جدامت�
227نــاجــح  227أمانى شعبان فتحى عشيبة34459علي فھمي أ بصفط جدامت�
239.5نــاجــح  239.5أمل مبروك عبد العاطى بدوى34460علي فھمي أ بصفط جدامت�
259نــاجــح  259أميرة محمد رجب الشرقاوى34461علي فھمي أ بصفط جدامت�
252.5نــاجــح  252.5أيات شعبان احمد عشيبة34462علي فھمي أ بصفط جدامت�
273.5نــاجــح  273.5إيمان أحمد شبل خالد34463علي فھمي أ بصفط جدامت�
232.5نــاجــح  232.5إيمان أيمن محمد شكر34464علي فھمي أ بصفط جدامت�
237.5نــاجــح  237.5إيمان عبد الس�م عبد القادر سليم34465علي فھمي أ بصفط جدامت�
256.5نــاجــح  256.5إيمان عبد الس�م محمد عزوز34466علي فھمي أ بصفط جدامت�
229نــاجــح  229إيمان محمد عاطف عبد العزيز شلتوت34467علي فھمي أ بصفط جدامت�
241.5نــاجــح  241.5إيمان ناير ذكى عشيبة34468علي فھمي أ بصفط جدامت�
228نــاجــح  228بسمة عبد العزيز سعد الحانوتى34469علي فھمي أ بصفط جدامت�
257.5نــاجــح  257.5خلود محمد سعد عشيبة34470علي فھمي أ بصفط جدامت�
263.5نــاجــح  263.5دنيا السيد سعد فرو34471علي فھمي أ بصفط جدامت�
233.5نــاجــح  233.5دينا عادل حامد شلتوت34472علي فھمي أ بصفط جدامت�
250.5نــاجــح  250.5رانيا فتحى عبد العزيز الھوارى34473علي فھمي أ بصفط جدامت�
257.5نــاجــح  257.5رانيا محمد نجيب الشيشينى34474علي فھمي أ بصفط جدامت�
241.5نــاجــح  241.5سلوى عبد المجيد احمد شلتوت34475علي فھمي أ بصفط جدامت�
220نــاجــح  220شيماء أيمن محمود حربى34476علي فھمي أ بصفط جدامت�
241.5نــاجــح  241.5صباح إبراھيم حسن عمار34477علي فھمي أ بصفط جدامت�
212نــاجــح  212فاتن حمدى مصطفى موسى34478علي فھمي أ بصفط جدامت�
250.5نــاجــح  250.5فاتن عبد المولى عباس الغنام34479علي فھمي أ بصفط جدامت�
240.5نــاجــح  240.5فاطمة عبد الحكيم محمود الغنام34480علي فھمي أ بصفط جدامت�
دور ثانيدور ثاني 175فاطمة ماھر عبد المطلب عمار34481علي فھمي أ بصفط جدامت�
236نــاجــح  236منى عزيز الدين محمد شلتوت34482علي فھمي أ بصفط جدامت�
242.5نــاجــح  242.5مى حمادة احمد الصاوى عشيبة34483علي فھمي أ بصفط جدامت�
172نــاجــح  172ميادة مصطفى فتحى عمار34484علي فھمي أ بصفط جدامت�
218نــاجــح  218نج�ء فتحى عبد الرشيد عمار34485علي فھمي أ بصفط جدامت�
197.5نــاجــح  197.5ندا عاطف أنور أبو عوف34486علي فھمي أ بصفط جدامت�
260.5نــاجــح  260.5ندى محمد محمد شعبان عزوز34487علي فھمي أ بصفط جدامت�
185.5نــاجــح  185.5نرمين رفيق الدسوقى الحكامى34488علي فھمي أ بصفط جدامت�



258.5نــاجــح  258.5نفين عباس محمد شلتوت34489علي فھمي أ بصفط جدامت�
216نــاجــح  216نيرة ماھر محمد خميس34490علي فھمي أ بصفط جدامت�
216.5نــاجــح  216.5ھاجر شعبان أحمد عشيبة34491علي فھمي أ بصفط جدامت�
255نــاجــح  255ھالة محمد عبد الحفيظ أبو عوف34492علي فھمي أ بصفط جدامت�
252نــاجــح  252ھدير عبد الس�م محمد شكر34493علي فھمي أ بصفط جدامت�
262نــاجــح  262ھدير محمد محمد شعبان عزوز34494علي فھمي أ بصفط جدامت�
239نــاجــح  239ھند أنور عبد العزيز البسومى34495علي فھمي أ بصفط جدامت�
224.5نــاجــح  224.5إبراھيم على إبراھيم الھوارى34496علي فھمي أ بصفط جدامت�
257نــاجــح  257أحمد أيمن محمد عبد < الديب34497علي فھمي أ بصفط جدامت�
248نــاجــح  248أحمد تحسين أحمد الشيشينى34498علي فھمي أ بصفط جدامت�
208نــاجــح  208أحمد حمدى عبد المولى أبو شريخ34499علي فھمي أ بصفط جدامت�
236.5نــاجــح  236.5أحمد سامى أحمد شلتوت34500علي فھمي أ بصفط جدامت�
184نــاجــح  184أحمد سامى محمد شلتوت34501علي فھمي أ بصفط جدامت�
220.5نــاجــح  220.5أحمد سعيد أحمد �شين34502علي فھمي أ بصفط جدامت�
195.5نــاجــح  195.5أحمد صبرى صابر الصعيدى34503علي فھمي أ بصفط جدامت�
219.5نــاجــح  219.5أحمد فتحى مونس شلتوت34504علي فھمي أ بصفط جدامت�
271نــاجــح  271أحمد كمال عبد المقصود الشيشينى34505علي فھمي أ بصفط جدامت�
164.5نــاجــح  164.5أحمد محمد محمد عشيبة34506علي فھمي أ بصفط جدامت�
215نــاجــح  215حسن محمد حسن عشيبة34507علي فھمي أ بصفط جدامت�
235.5نــاجــح  235.5رجب محمد محمد رجب الطب�وى34508علي فھمي أ بصفط جدامت�
198نــاجــح  198شريف عبد النبى ذكى إسماعيل34509علي فھمي أ بصفط جدامت�
211.5نــاجــح  211.5على ھانى سعيد العبد34510علي فھمي أ بصفط جدامت�
دور ثانيدور ثاني 155.5فارس محمد عبد الفتاح موسى34511علي فھمي أ بصفط جدامت�
202.5نــاجــح  202.5محمد أحمد محمد شلتوت34512علي فھمي أ بصفط جدامت�
214نــاجــح  214محمد خيرى محمد �شين34513علي فھمي أ بصفط جدامت�
194.5نــاجــح  194.5محمد شعبان رمضان شريخ34514علي فھمي أ بصفط جدامت�
167.5نــاجــح  167.5محمد عبد النبى شعبان خميس34515علي فھمي أ بصفط جدامت�
185نــاجــح  185محمد فؤاد محروس الشيشينى34516علي فھمي أ بصفط جدامت�
276نــاجــح  276محمد فوزى درويش شلتوت34517علي فھمي أ بصفط جدامت�
260.5نــاجــح  260.5يوسف شعبان عبد الرسول غريب34518علي فھمي أ بصفط جدامت�
233نــاجــح  233ابتسام شعبان عبد المجيد غيث34519جدام أ الجديدة ت�
192.5نــاجــح  192.5إسراء أنور جميل صليع34520جدام أ الجديدة ت�
164.5نــاجــح  164.5أسماء صدقى محمد شرف34521جدام أ الجديدة ت�
266.5نــاجــح  266.5أسماء عزت غبراھيم عشيبة34522جدام أ الجديدة ت�
164نــاجــح  164أمل إبراھيم على مرق34523جدام أ الجديدة ت�
197.5نــاجــح  197.5أمل أنور عبد المولى عشيبة34524جدام أ الجديدة ت�
216.5نــاجــح  216.5أميرة عبد الفتاح عبد الغنى عمارة34525جدام أ الجديدة ت�
251.5نــاجــح  251.5إيمان رضا أحمد فرو34526جدام أ الجديدة ت�
218نــاجــح  218إيمان محمد سليمان مرق34527جدام أ الجديدة ت�
233.5نــاجــح  233.5أية حمد على الششينى34528جدام أ الجديدة ت�
270.5نــاجــح  270.5أية ص�ح لبيب ابو عوف34529جدام أ الجديدة ت�
203نــاجــح  203أية ماجد محمد عشيبة34530جدام أ الجديدة ت�
213نــاجــح  213حنان خالد رشاد البغدادى34531جدام أ الجديدة ت�
226نــاجــح  226دينا السيد احمد غيث34532جدام أ الجديدة ت�
266.5نــاجــح  266.5دينا فتح < عبد القادر سليم34533جدام أ الجديدة ت�
274.5نــاجــح  274.5ريھام غباشى احمد غيث34534جدام أ الجديدة ت�
273نــاجــح  273ريم رمضان عبد القادر الغنام34535جدام أ الجديدة ت�
274.5نــاجــح  274.5سارة محمد عبد < الديب34536جدام أ الجديدة ت�
257.5نــاجــح  257.5شيماء سند موسى غيث34537جدام أ الجديدة ت�
248.5نــاجــح  248.5علياء عبد المنعم مصطفى منصور34538جدام أ الجديدة ت�
263.5نــاجــح  263.5فاطمة سعيد محمود السيد34539جدام أ الجديدة ت�
212.5نــاجــح  212.5منال محمد السيد الخطابى34540جدام أ الجديدة ت�
271نــاجــح  271 منة < حسن محمد أبو عوف34541جدام أ الجديدة ت�
201نــاجــح  201ناديا فھمى عبد الس�م سليم34542جدام أ الجديدة ت�
230نــاجــح  230ھاجر رأفت سيد أحمد عشيبة 34543جدام أ الجديدة ت�
206.5نــاجــح  206.5ھدى بھنسى محمد غيث34544جدام أ الجديدة ت�



240نــاجــح  240ھدير ناصر السيد الفقى 34545جدام أ الجديدة ت�
269.5نــاجــح  269.5وجيھه محمد رمضان أبو عوف34546جدام أ الجديدة ت�
211نــاجــح  211ياسمين إبراھيم عبد المجيد السيسى 34547جدام أ الجديدة ت�
259.5نــاجــح  259.5ياسمين حسن إبراھيم رجب34548جدام أ الجديدة ت�
223.5نــاجــح  223.5ياسمين سعيد أحمد الربع34549جدام أ الجديدة ت�
212نــاجــح  212ياسمين عادل كمال غيث34550جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 147.5أحمد إبراھيم عبد النبى الصعيدى34551جدام أ الجديدة ت�
201نــاجــح  201أحمد أبو الغيط حسن رجب34552جدام أ الجديدة ت�
204نــاجــح  204أحمد السيد بسيونى شلبى34553جدام أ الجديدة ت�
210نــاجــح  210أحمد جمال عبد < صليع34554جدام أ الجديدة ت�
267.5نــاجــح  267.5أحمد عادل محمود سعد34555جدام أ الجديدة ت�
259.5نــاجــح  259.5أحمد محمد عدلى يوسف34556جدام أ الجديدة ت�
185نــاجــح  185إس�م محمد عبد العال عز34557جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 140.5أشرف مبروك مبروك العبد34558جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 125.5السيد أحمد السيد عشيبة 34559جدام أ الجديدة ت�
254نــاجــح  254السيد مبروك عبد المقصود عبيد34560جدام أ الجديدة ت�
265نــاجــح  265حسن اشرف محمود رجب34561جدام أ الجديدة ت�
230نــاجــح  230رشاد نور رشاد الزوغبى34562جدام أ الجديدة ت�
172نــاجــح  172سعيد رجب عبد < غيث34563جدام أ الجديدة ت�
263.5نــاجــح  263.5عاصم رضا محمد القزاز34564جدام أ الجديدة ت�
241نــاجــح  241عبد المولى رشدى عبد المولى نوفل34565جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعمر أبو الغيط عبد العال سعد34566جدام أ الجديدة ت�
162.5نــاجــح  162.5عمر خيرت س�مة البوص34567جدام أ الجديدة ت�
231.5نــاجــح  231.5فتحى بدران فتحى السقا34568جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 95.5فوزى سميح عباس خلف <34569جدام أ الجديدة ت�
251.5نــاجــح  251.5كريم عبد الھادى عبد العزيز بدر34570جدام أ الجديدة ت�
186نــاجــح  186كريم محمد محمد عبد اللطيف34571جدام أ الجديدة ت�
266.5نــاجــح  266.5محمد احمد إبراھيم عشيبة34572جدام أ الجديدة ت�
185نــاجــح  185محمد حمدى س�مة أبو يوسف34573جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 141محمد ص�ح مھدى حجازى34574جدام أ الجديدة ت�
211نــاجــح  211محمد عصام كي�نى أبو أحمد 34575جدام أ الجديدة ت�
268نــاجــح  268محمد ع�ء كمال الدين خلف <34576جدام أ الجديدة ت�
163.5نــاجــح  163.5محمد محمود حسن رجب34577جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 164.5محمد محمود رجب البمبى34578جدام أ الجديدة ت�
255نــاجــح  255محمود إبراھيم رجب مرق34579جدام أ الجديدة ت�
264نــاجــح  264محمود السيد عبد الحميد الربع34580جدام أ الجديدة ت�
263.5نــاجــح  263.5مصطفى محمد السيد الوكيل34581جدام أ الجديدة ت�
260نــاجــح  260مؤمن عزت أحمد عشيبة34582جدام أ الجديدة ت�
دور ثانيدور ثاني 131.5ابتسام احمد حامد شطيرى34583نوال الدجوي ات�
276نــاجــح  276ابتھال مبروك محمد غيث34584نوال الدجوي ات�
259نــاجــح  259اسراء أمين فھمي الجعم34585نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني غائبأسماء عبد الحكيم محمود الغائبنام34586نوال الدجوي ات�
230.5نــاجــح  230.5أسماء عبد المقصود معوض يحي 34587نوال الدجوي ات�
232نــاجــح  232ا�ء ابراھيم مبروك عمار34588نوال الدجوي ات�
236نــاجــح  236ا�ء محمد ابراھيم ابو نوار34589نوال الدجوي ات�
265.5نــاجــح  265.5أمل رمضان محمد نوار34590نوال الدجوي ات�
265.5نــاجــح  265.5أميرة أبو اليزيد محمد أبوعوف34591نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني غائبأميرة رجب دياب السيد34592نوال الدجوي ات�
248نــاجــح  248أميرة محمد حسن بدوي34593نوال الدجوي ات�
203نــاجــح  203أمينة مصطفي شعبان ا�صور34594نوال الدجوي ات�
249نــاجــح  249ايه أحمد محمد فؤاد شلتوت34595نوال الدجوي ات�
276نــاجــح  276ايه سامي محمد شلتوت34596نوال الدجوي ات�
231.5نــاجــح  231.5ايه عادل سعيد الجعم34597نوال الدجوي ات�
276.5نــاجــح  276.5ايه محمد عبد المولى جليله34598نوال الدجوي ات�
279نــاجــح  279ايمان حسني عبد الحميد السلكاوي34599نوال الدجوي ات�
230.5نــاجــح  230.5ايمان دسوقي عبد الرسول الصردي34600نوال الدجوي ات�



243.5نــاجــح  243.5ايمان ناصر محمد جليله34601نوال الدجوي ات�
265نــاجــح  265بسمه رجب شعبان البتانوني 34602نوال الدجوي ات�
245نــاجــح  245بسمه صبري محمد جادو34603نوال الدجوي ات�
253نــاجــح  253دينا أحمد ابو المجد الفقي34604نوال الدجوي ات�
247نــاجــح  247دينا حسين ابراھيم المرحومي34605نوال الدجوي ات�
241نــاجــح  241دينا حسين أحمد ابو ترك34606نوال الدجوي ات�
206.5نــاجــح  206.5دينا محمد عبد < شطيري34607نوال الدجوي ات�
269.5نــاجــح  269.5سارة رأفت كامل شلتوت34608نوال الدجوي ات�
243.5نــاجــح  243.5سحر ماضي شعبان الطب�وي34609نوال الدجوي ات�
237.5نــاجــح  237.5سيمون نبيل السيد غيث34610نوال الدجوي ات�
238نــاجــح  238شيماء حسن سعد الديب34611نوال الدجوي ات�
233.5نــاجــح  233.5شيماء حسين محمد البربري34612نوال الدجوي ات�
249نــاجــح  249شيماء شريف عبد < مرق34613نوال الدجوي ات�
280نــاجــح  280شيماء عبد الحميد عبد < ابو عوف34614نوال الدجوي ات�
247.5نــاجــح  247.5شيماء عبد < عبد العظيم ابو عوف34615نوال الدجوي ات�
277.5نــاجــح  277.5عبير عادل محروس شلتوت34616نوال الدجوي ات�
234.5نــاجــح  234.5عليه شريف محمد شلتوت34617نوال الدجوي ات�
232.5نــاجــح  232.5غادة ابو اليزيد شعبان الغرباوي34618نوال الدجوي ات�
209.5نــاجــح  209.5غادة رجب سعد جمعه34619نوال الدجوي ات�
170.5نــاجــح  170.5غادة عادل محمد كريت34620نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 191.5فاطمة اسماعيل عبد العزيز موسي34621نوال الدجوي ات�
221نــاجــح  221فاطمة داود عبد المولى عمارة34622نوال الدجوي ات�
266.5نــاجــح  266.5فاطمة سليمان محمد السقا34623نوال الدجوي ات�
274نــاجــح  274لمياء أشرف عبد الحفيظ علي34624نوال الدجوي ات�
172.5نــاجــح  172.5ماجدة سامي أحمد مشرف34625نوال الدجوي ات�
266نــاجــح  266منار محمد مرسي مرزوق34626نوال الدجوي ات�
220نــاجــح  220مي عبد النبي ابراھيم نايل34627نوال الدجوي ات�
233نــاجــح  233مى عبد النبي محمد شلتوت34628نوال الدجوي ات�
168نــاجــح  168نرمين محمد ابراھيم ابو عوف34629نوال الدجوي ات�
178نــاجــح  178نرمين محمد ابو الفتوح عمار34630نوال الدجوي ات�
257نــاجــح  257نھلة س�مه أتور العبد34631نوال الدجوي ات�
181نــاجــح  181نورا السيد مبارك ا�صور34632نوال الدجوي ات�
155.5نــاجــح  155.5نورا جبر شعبان الجمال34633نوال الدجوي ات�
255نــاجــح  255نورا حلمي عوده مرق34634نوال الدجوي ات�
196نــاجــح  196نورھان ج�ل السيد الفقي34635نوال الدجوي ات�
217.5نــاجــح  217.5ھاله سعد سعد العربي34636نوال الدجوي ات�
237.5نــاجــح  237.5ھدير أشرف علي العبد34637نوال الدجوي ات�
200.5نــاجــح  200.5ھناء حمزه فاروق بدر34638نوال الدجوي ات�
170نــاجــح  170و�ء ابراھيم شحاته الغول34639نوال الدجوي ات�
273نــاجــح  273و�ء اشرف عبد الحفيظ علي34640نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني غائبو�ء محمد الصاوي الغائبنام34641نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني غائبو�ء محمد عاصم شلتوت34642نوال الدجوي ات�
169.5نــاجــح  169.5ابراھيم رضا ابراھيم عبيد34643نوال الدجوي ات�
240نــاجــح  240احمد ابراھيم علي ا�عصر34644نوال الدجوي ات�
227.5نــاجــح  227.5أحمد جمال توفيق عشيبة34645نوال الدجوي ات�
200نــاجــح  200أحمد ربيع احمد السيسي34646نوال الدجوي ات�
239.5نــاجــح  239.5أحمد رضا عبد < ا�عصر34647نوال الدجوي ات�
237.5نــاجــح  237.5أحمد رفعت سالم العبد34648نوال الدجوي ات�
252نــاجــح  252أحمد رمضان محمد نوار34649نوال الدجوي ات�
229نــاجــح  229أحمد سعيد محمد ابو عوف34650نوال الدجوي ات�
183نــاجــح  183أحمد عادل عبد القادر عبد الس�م34651نوال الدجوي ات�
177.5نــاجــح  177.5أحمد عادل محمد شلتوت34652نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد عاشور نايل نوار34653نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 169.5احمد عبد النبي سعد الحانوتي34654نوال الدجوي ات�
206.5نــاجــح  206.5احمد علي عبد الستار شلتوت 34655نوال الدجوي ات�
238.5نــاجــح  238.5أحمد مبروك س�مه  ا�عصر34656نوال الدجوي ات�



235نــاجــح  235أحمد محمد ابراھيم البربري34657نوال الدجوي ات�
239.5نــاجــح  239.5أحمد محمد محمد نوار34658نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 166أحمد معوض أحمد الجعم34659نوال الدجوي ات�
229.5نــاجــح  229.5ايمن يحي محمد ا�صور34660نوال الدجوي ات�
257.5نــاجــح  257.5جاد محي الدين جاد جاد34661نوال الدجوي ات�
226.5نــاجــح  226.5جمال عبد الحميد عبده حجازي 34662نوال الدجوي ات�
172.5نــاجــح  172.5حسن السيد حسن رجب34663نوال الدجوي ات�
225نــاجــح  225حسن رضا حسن الجمال34664نوال الدجوي ات�
236.5نــاجــح  236.5حسين إبراھيم حسين خليل34665نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 57.5خضر إبراھيم ج�ل الصعيدى34666نوال الدجوي ات�
173.5نــاجــح  173.5رامى السيد محمد أبو النجا34667نوال الدجوي ات�
177.5نــاجــح  177.5رجب إبراھيم رجب ابو شريخ34668نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 139.5رضا عبده السيد ضحا34669نوال الدجوي ات�
187.5نــاجــح  187.5سالم محمد أحمد شلتوت34670نوال الدجوي ات�
211نــاجــح  211صبرى جميل حمزه الغنام34671نوال الدجوي ات�
149.5نــاجــح  149.5عاطف محمد فھيم أبو جليله34672نوال الدجوي ات�
268.5نــاجــح  268.5عبد الغنى عادل عبد الغنى عمار34673نوال الدجوي ات�
243نــاجــح  243ع�ء محمد على الغنام34674نوال الدجوي ات�
161.5نــاجــح  161.5على ھادى محمد محروس34675نوال الدجوي ات�
184نــاجــح  184على ھانى محمد السيسى34676نوال الدجوي ات�
264.5نــاجــح  264.5فريد وائل فريد الفقى34677نوال الدجوي ات�
178.5نــاجــح  178.5كريم رجب إمام الجعم34678نوال الدجوي ات�
184.5نــاجــح  184.5مبروك محمد مبروك العبد34679نوال الدجوي ات�
224.5نــاجــح  224.5محمد إبراھيم محمد شرف34680نوال الدجوي ات�
188.5نــاجــح  188.5محمد أشرف محمد منصور34681نوال الدجوي ات�
207نــاجــح  207محمد السيد محمد الفقى34682نوال الدجوي ات�
199.5نــاجــح  199.5محمد جمال مھدى موسى34683نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 126محمد حسين النجاحى مرق34684نوال الدجوي ات�
194نــاجــح  194محمد خالد شعبان مشرف34685نوال الدجوي ات�
238.5نــاجــح  238.5محمد رزق محمد التلوانى34686نوال الدجوي ات�
226نــاجــح  226محمد عبد العزيز سميح ابو احمد34687نوال الدجوي ات�
215نــاجــح  215محمد عبد الفتاح عبد المطلب شلتوت34688نوال الدجوي ات�
211نــاجــح  211محمد عبد اللطيف إمام الجعم34689نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 139.5محمد عبده السيد ضحا34690نوال الدجوي ات�
255.5نــاجــح  255.5محمد عثمان عبد المجيد الجندى34691نوال الدجوي ات�
216نــاجــح  216محمد على إبراھيم نوار34692نوال الدجوي ات�
187.5نــاجــح  187.5محمد عمر فھمى عمر34693نوال الدجوي ات�
180.5نــاجــح  180.5محمد عيد زكريا البمبى34694نوال الدجوي ات�
242نــاجــح  242محمود زكريا أمين البمبى34695نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 159.5محمود شعبان محمد منصور34696نوال الدجوي ات�
235نــاجــح  235محمود طارق رمضان شرف34697نوال الدجوي ات�
266نــاجــح  266محمود عبد الس�م محمد عبد ال�34698نوال الدجوي ات�
207نــاجــح  207محمود على محمد الديب34699نوال الدجوي ات�
دور ثانيدور ثاني 166مصطفى عبد المولى داود عماره34700نوال الدجوي ات�
270نــاجــح  270مصطفى محمود حسن شراره34701نوال الدجوي ات�
233نــاجــح  233مصطفى منير الصاوى شرف34702نوال الدجوي ات�
274.5نــاجــح  274.5وجدى مدحت فريد الطب�وى34703نوال الدجوي ات�
244نــاجــح  244يوسف محمد رجب اEعصر34704نوال الدجوي ات�
261نــاجــح  261إخ�ص أكرم نبيه مرزوق34705كفر الشرفا أت�
166.5نــاجــح  166.5إخ�ص محمد أنور الجندي34706كفر الشرفا أت�
162.5نــاجــح  162.5إسراء مرسي احمد فرح34707كفر الشرفا أت�
234.5نــاجــح  234.5أسماء محمود مبروك القصاصي34708كفر الشرفا أت�
250نــاجــح  250أمل اشرف إبراھيم الشيخ34709كفر الشرفا أت�
248نــاجــح  248أمينة سعيد خالد سيد احمد34710كفر الشرفا أت�
244.5نــاجــح  244.5آيات احمد حسين عامر34711كفر الشرفا أت�
192نــاجــح  192آية رضا مھدي الشيخ34712كفر الشرفا أت�



216.5نــاجــح  216.5آية محمد محمد سيف الكومي34713كفر الشرفا أت�
236نــاجــح  236إيمان أبو الفتوح إبراھيم الشيخ34714كفر الشرفا أت�
198.5نــاجــح  198.5إيمان احمد الغريب محمد34715كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 153.5إيمان رزق السيد حسب النبي34716كفر الشرفا أت�
193.5نــاجــح  193.5إيمان عبد السميع إبراھيم التومي34717كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 188.5إيمان نور عبدالحميد خطاب34718كفر الشرفا أت�
217.5نــاجــح  217.5دنيا ماجد محروس الشيخ 34719كفر الشرفا أت�
266.5نــاجــح  266.5رانيا نبيل محمد إسماعيل34720كفر الشرفا أت�
223نــاجــح  223رحاب يحي فوزي شكر 34721كفر الشرفا أت�
267.5نــاجــح  267.5رضوة إبراھيم فرج البقلي34722كفر الشرفا أت�
210نــاجــح  210زينة رمضان رس�ن رس�ن34723كفر الشرفا أت�
171.5نــاجــح  171.5سارة ممدوح أبو الفضل والي34724كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني غائبسماء السيد عبد الحليم عبد المنعم34725كفر الشرفا أت�
226نــاجــح  226شيماء محمد عبد المنعم مصطفى34726كفر الشرفا أت�
209نــاجــح  209صباح عامر على البنا34727كفر الشرفا أت�
192نــاجــح  192غادة رجب احمد جاد34728كفر الشرفا أت�
245نــاجــح  245مريم عبد القادر عبد الفضيل شاھين34729كفر الشرفا أت�
210نــاجــح  210مي إبراھيم حسن سلطان34730كفر الشرفا أت�
233نــاجــح  233نج�ء رجب على غنيم34731كفر الشرفا أت�
233نــاجــح  233نرمين فوزى حسن الكومى34732كفر الشرفا أت�
178.5نــاجــح  178.5نعيمة شعبان محمد والي34733كفر الشرفا أت�
181نــاجــح  181نورا عبد العليم عبد الحق جميل34734كفر الشرفا أت�
262.5نــاجــح  262.5نورھان احمد شحاتة مرزوق34735كفر الشرفا أت�
170نــاجــح  170نورھان عبد الفتاح أنور الجندي34736كفر الشرفا أت�
190.5نــاجــح  190.5وردة سعيد حسين الجرحى34737كفر الشرفا أت�
201.5نــاجــح  201.5إبراھيم حمدي شعبان الصعيدي34738كفر الشرفا أت�
222نــاجــح  222احمد إبراھيم احمد فرح34739كفر الشرفا أت�
166.5نــاجــح  166.5احمد جابر محمد الكومي34740كفر الشرفا أت�
218.5نــاجــح  218.5إس�م ماھر محمود عامر 34741كفر الشرفا أت�
243نــاجــح  243إس�م مجدي فتحي الشيخ34742كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني غائبإس�م محمد طاھر اEزرق34743كفر الشرفا أت�
268نــاجــح  268حسن إبراھيم على فتح <34744كفر الشرفا أت�
202نــاجــح  202زكي كمال زكي زغلول34745كفر الشرفا أت�
220نــاجــح  220سامح صبحي فتحي الشرقاوي34746كفر الشرفا أت�
199.5نــاجــح  199.5شعبان محمد شعبان أبو الدھب34747كفر الشرفا أت�
171نــاجــح  171عبد السميع صبري عبد السميع عطية34748كفر الشرفا أت�
259نــاجــح  259عبد الفتاح سامي عبد الفتاح شاھين34749كفر الشرفا أت�
250.5نــاجــح  250.5عبد < إبراھيم عبد الغفور رجب34750كفر الشرفا أت�
222نــاجــح  222محمد إسماعيل عبد الحميد خطاب34751كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 155محمد السيد طه اEزرق34752كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 143محمد خيرت محمد الشيخ34753كفر الشرفا أت�
203.5نــاجــح  203.5محمد كمال زكي زغلول34754كفر الشرفا أت�
223.5نــاجــح  223.5محمد واعر رياض الشيخ34755كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 144.5محمود محمد محمد احمد34756كفر الشرفا أت�
236.5نــاجــح  236.5مصطفى توفيق عبد الفتاح شاھين34757كفر الشرفا أت�
244نــاجــح  244مصطفى رجب السيد ماضي34758كفر الشرفا أت�
254.5نــاجــح  254.5مصطفى محمد محمود الشيخ34759كفر الشرفا أت�
دور ثانيدور ثاني 158.5يوسف صبري عبد السميع عطية34760كفر الشرفا أت�
245.5نــاجــح  245.5اسماء عبد العزيز الصاوى عمارة34761شبرا بتوش أت�
245نــاجــح  245اح�م محمد عبدالرؤف ع�م34762شبرا بتوش أت�
261.5نــاجــح  261.5ايناس عبد< مرزوق مغربية34763شبرا بتوش أت�
246.5نــاجــح  246.5اية عزت سعيد حسن34764شبرا بتوش أت�
266نــاجــح  266اية مجدى مصطفى شرف34765شبرا بتوش أت�
208نــاجــح  208امانى محمد منتصر الشيخ34766شبرا بتوش أت�
237نــاجــح  237امينة مبروك السيد ا�صفر       34767شبرا بتوش أت�
234.5نــاجــح  234.5امينة محمدعلى شرف34768شبرا بتوش أت�



257نــاجــح  257تقى جمال بلتاجى غباشى34769شبرا بتوش أت�
267نــاجــح  267روان سعد مبروك امين ھندى34770شبرا بتوش أت�
192نــاجــح  192سارة ابراھيم عبد المولى مناع34771شبرا بتوش أت�
266.5نــاجــح  266.5سارة النادى محمد ا�صفر34772شبرا بتوش أت�
258نــاجــح  258نورا محمد مصطفى شرف34773شبرا بتوش أت�
228نــاجــح  228نيرة ابراھيم محمد خليل34774شبرا بتوش أت�
255نــاجــح  255نفين السيد فؤاد الحداد34775شبرا بتوش أت�
260.5نــاجــح  260.5ھبة محمد مبروك خلف <34776شبرا بتوش أت�
253نــاجــح  253ھدير ھانى احمد المشد34777شبرا بتوش أت�
197.5نــاجــح  197.5ھدى عادل مصطفى السيد34778شبرا بتوش أت�
258.5نــاجــح  258.5ھناء محروس سامى طايل34779شبرا بتوش أت�
244نــاجــح  244ھند منجود عبد الغنى عبد<34780شبرا بتوش أت�
202.5نــاجــح  202.5احمد السيدعبدالحفيظ عبدال�34781شبرا بتوش أت�
226نــاجــح  226احمدعبدالمعطى محمدھندى34782شبرا بتوش أت�
233نــاجــح  233احمدعبدالرحمن عبدالفتاح عزالعرب34783شبرا بتوش أت�
200نــاجــح  200احمد عبدالمنعم جاد عمارة34784شبرا بتوش أت�
187نــاجــح  187احمد عزت سعيد حسن34785شبرا بتوش أت�
243.5نــاجــح  243.5احمد محمد فوزى مغربية34786شبرا بتوش أت�
243نــاجــح  243احمد وجيه محمود الفقى34787شبرا بتوش أت�
210نــاجــح  210اس�م مبارك نصر ابراھيم34788شبرا بتوش أت�
234.5نــاجــح  234.5اشرف عبدالرحمن عبدالفتاح عزالعرب34789شبرا بتوش أت�
221.5نــاجــح  221.5ا�حمدى محمدفتحى الجوھرى34790شبرا بتوش أت�
247.5نــاجــح  247.5توفيق عبدالعظيم توفيق مغربية34791شبرا بتوش أت�
192نــاجــح  192حازم ص�ح على سيد34792شبرا بتوش أت�
205نــاجــح  205حسن عادل محمد النادى ابو شادى34793شبرا بتوش أت�
217نــاجــح  217حسين عادل محمدالنادى ابوشادى34794شبرا بتوش أت�
240.5نــاجــح  240.5عبدالعزيز نبيل عبد العزيز ناصف34795شبرا بتوش أت�
230.5نــاجــح  230.5عبدالھادى اشرف عبدالھادى ا�صفر34796شبرا بتوش أت�
دور ثانيدور ثاني 80عبدالحفيظ سمير عبدالحفيظ عمارة34797شبرا بتوش أت�
250نــاجــح  250عمرجمال السيد ھندى34798شبرا بتوش أت�
دور ثانيدور ثاني 162على بيومى على عمارة34799شبرا بتوش أت�
دور ثانيدور ثاني 115.5محمد سعيد محمد شرف34800شبرا بتوش أت�
182.5نــاجــح  182.5محمد سعيدمحمد عمارة34801شبرا بتوش أت�
236نــاجــح  236محمد سيف محمد ا�صفر34802شبرا بتوش أت�
242.5نــاجــح  242.5محمد حسن فتحى جاد34803شبرا بتوش أت�
180.5نــاجــح  180.5محمد عبدالقادر محمدعمارة34804شبرا بتوش أت�
232نــاجــح  232محمد عزت سعيد حسن34805شبرا بتوش أت�
187نــاجــح  187محمود احمد فھمى شلبى34806شبرا بتوش أت�
226نــاجــح  226مؤمن احمدعبدالحفيظ العسال34807شبرا بتوش أت�
226.5نــاجــح  226.5مصطفى النادى فتحى ربيع34808شبرا بتوش أت�
174.5نــاجــح  174.5مصطفى عبدالفتاح محروس جادو 34809شبرا بتوش أت�
222.5نــاجــح  222.5ابتسام ثروت عكاشة عبيد34810د محمد ابو شادي أت�
205.5نــاجــح  205.5ابتسام حلمى محمد ھ�ل34811د محمد ابو شادي أت�
250.5نــاجــح  250.5ابتسام محمود احمد البدوى34812د محمد ابو شادي أت�
263نــاجــح  263احسان رضاعبد الفتاح العبد34813د محمد ابو شادي أت�
252نــاجــح  252اسراء السيد الزينى محمد34814د محمد ابو شادي أت�
250.5نــاجــح  250.5اسراء خيرى محمد الكبش34815د محمد ابو شادي أت�
229.5نــاجــح  229.5اسراء شريف عبد الفتاح الفقى34816د محمد ابو شادي أت�
253.5نــاجــح  253.5اسراء عبد العال عبد المولى عرقات34817د محمد ابو شادي أت�
244نــاجــح  244اسراء محمد عبد < العشماوى34818د محمد ابو شادي أت�
219.5نــاجــح  219.5اسماء احمد عبد الفتاح الفقى34819د محمد ابو شادي أت�
258.5نــاجــح  258.5اسماء مصطفى عبد الرازق خلف <34820د محمد ابو شادي أت�
257.5نــاجــح  257.5امال عادل الزيى القاضى34821د محمد ابو شادي أت�
231.5نــاجــح  231.5اميرة سيد سعد عرقات34822د محمد ابو شادي أت�
251نــاجــح  251امينة اسامة على مرعى34823د محمد ابو شادي أت�
265نــاجــح  265اية سعد غباشى السلكاوى34824د محمد ابو شادي أت�



241نــاجــح  241اية عثمان محمود سليط34825د محمد ابو شادي أت�
206نــاجــح  206اية اسعد قطب نصير34826د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 166تھانى جمال محمد الحجازى34827د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 175دنيا شريف نصر الدين العبد34828د محمد ابو شادي أت�
256.5نــاجــح  256.5رانيا رافت عبد العزيز الجورى34829د محمد ابو شادي أت�
253نــاجــح  253سارة ابراھيم سعيد شرف34830د محمد ابو شادي أت�
235.5نــاجــح  235.5سارة خيرى القطب العشماوى34831د محمد ابو شادي أت�
243.5نــاجــح  243.5سارة رافت ابراھيم ابوشادى34832د محمد ابو شادي أت�
216نــاجــح  216سحر عبد الھادى موسى الخالع34833د محمد ابو شادي أت�
255.5نــاجــح  255.5سلمى خالد محمود عطيفى34834د محمد ابو شادي أت�
255نــاجــح  255شيماء عبد القادر سعد عبيد34835د محمد ابو شادي أت�
252نــاجــح  252شيماء موسى الســـــيد العبد34836د محمد ابو شادي أت�
247نــاجــح  247ع� احمـــــــد مبروك غنيم34837د محمد ابو شادي أت�
204نــاجــح  204فاطمة اسعد ابراھيم عبد الجليل34838د محمد ابو شادي أت�
241.5نــاجــح  241.5فاطمة عاطف ذاكى برغوت34839د محمد ابو شادي أت�
234.5نــاجــح  234.5فاطمة عصام احمدى ھ�ل34840د محمد ابو شادي أت�
234.5نــاجــح  234.5فتحية نبيل عبد الجواد النحاس34841د محمد ابو شادي أت�
224.5نــاجــح  224.5فوزية محمد عبد الرحيم ابويوسف34842د محمد ابو شادي أت�
265.5نــاجــح  265.5مى محمد محمــــــــود الفقى34843د محمد ابو شادي أت�
250.5نــاجــح  250.5ميادة محمد رمضان ھـــــ�ل34844د محمد ابو شادي أت�
260.5نــاجــح  260.5ندى محمـــــــــد على احمد34845د محمد ابو شادي أت�
247.5نــاجــح  247.5ندى مصطفى عبد المولى عرقات34846د محمد ابو شادي أت�
204.5نــاجــح  204.5نعمة جمـــال عطية عيسى34847د محمد ابو شادي أت�
210نــاجــح  210نفين اشـــــــرف زكى نصير34848د محمد ابو شادي أت�
240نــاجــح  240ھبة شـــــــــعبان شبل نصير34849د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 193.5ھناء مصطفى محمد الكبش34850د محمد ابو شادي أت�
252.5نــاجــح  252.5ھند خميس عبد الستار عبد الجليل34851د محمد ابو شادي أت�
245نــاجــح  245ھند عبد الرحمن محمد الخالع34852د محمد ابو شادي أت�
223نــاجــح  223وردة النادى محمـــــــد غنيم34853د محمد ابو شادي أت�
221.5نــاجــح  221.5وفاء عادل عبد الحميد ھ�ل34854د محمد ابو شادي أت�
234نــاجــح  234وفاء محمد عبد الرحمن ابوعبية34855د محمد ابو شادي أت�
258.5نــاجــح  258.5و�ء مصطفى محمد عبد الرحيم34856د محمد ابو شادي أت�
250.5نــاجــح  250.5ابرام وليم نقــــــــــــو� نقو�34857د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبابراھيم عبد الرؤف عطية عيسى34858د محمد ابو شادي أت�
189نــاجــح  189ابراھيم مجدى ابراھيم السلكاوى34859د محمد ابو شادي أت�
242.5نــاجــح  242.5احمد جمعة عبد المولى عرقات34860د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 20.5احمد حلمى محمدد ھ�ل34861د محمد ابو شادي أت�
229نــاجــح  229احمد سامى زين العابدين المرشدى34862د محمد ابو شادي أت�
236نــاجــح  236احمد سامى عثما ن ابوحفيشة34863د محمد ابو شادي أت�
238.5نــاجــح  238.5احمد سعيد غباشى السلكاوى34864د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد عبد الرؤف عطية عيسى34865د محمد ابو شادي أت�
232.5نــاجــح  232.5احمد عبد اللطيف محمود عبد <34866د محمد ابو شادي أت�
253نــاجــح  253احمد فايز محمـــــــــد غنيم34867د محمد ابو شادي أت�
235.5نــاجــح  235.5احمد محمد عبد الستار عبد الجليل34868د محمد ابو شادي أت�
213.5نــاجــح  213.5احمد محمد محمـــود العبد34869د محمد ابو شادي أت�
217.5نــاجــح  217.5احمد يوســـــف رزق العبد34870د محمد ابو شادي أت�
227نــاجــح  227اس�م جمال صبحى عبيد34871د محمد ابو شادي أت�
239.5نــاجــح  239.5اس�م حامد حســــــان ھ�ل34872د محمد ابو شادي أت�
212.5نــاجــح  212.5اســـــ�م سمير رجب الديب34873د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 70.5اســـــ�م شعبان شبل نصير34874د محمد ابو شادي أت�
192نــاجــح  192اســـ�م يوسف جمعة غنيم34875د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبالسيد جمال الســـــيد الفقى34876د محمد ابو شادي أت�
191.5نــاجــح  191.5جبر كح�وى جبر الطب�وى34877د محمد ابو شادي أت�
237.5نــاجــح  237.5ج�ل يسرى ج�ل مرزوق34878د محمد ابو شادي أت�
264.5نــاجــح  264.5خالد الشحات شبل العشماوى34879د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 54رمضان احمد رمضا ن ھ�ل34880د محمد ابو شادي أت�



245.5نــاجــح  245.5رمضان جمال رمضا ن غنيم34881د محمد ابو شادي أت�
180نــاجــح  180سامح عبد ال�ه السيد ابوشادى34882د محمد ابو شادي أت�
228.5نــاجــح  228.5سعيد حسن ســــــــــعيد غنيم34883د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 16.5سعيد محمد ســـــــــعيد رخا34884د محمد ابو شادي أت�
255.5نــاجــح  255.5سليمان على سليمان شرعان34885د محمد ابو شادي أت�
258نــاجــح  258سليمان محمد مصطفى رمضان34886د محمد ابو شادي أت�
214نــاجــح  214ط�ل محمد مبروك ابوحفيشة34887د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 183عبد العزيز رضا عبد العزيز العشماوى34888د محمد ابو شادي أت�
224نــاجــح  224عبد العزيز فوزى عبد العزيز العفيفى34889د محمد ابو شادي أت�
195نــاجــح  195عبد المطلب شريف محمد زين العابدين34890د محمد ابو شادي أت�
174نــاجــح  174عبد الھادى عماد عبدالرازق الديب34891د محمد ابو شادي أت�
241نــاجــح  241عبد الھادى مجدى محمد مرعى34892د محمد ابو شادي أت�
203نــاجــح  203عمرو جمال جبر الطب�وى34893د محمد ابو شادي أت�
191نــاجــح  191عمرو محمد عامر الخالع34894د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 6.5عمرو محمد عبد الرؤف محمود34895د محمد ابو شادي أت�
227نــاجــح  227محمد احمد موسى ابوشادى34896د محمد ابو شادي أت�
184.5نــاجــح  184.5محمد اسامة شعبا العفيفى34897د محمد ابو شادي أت�
230.5نــاجــح  230.5محمد جمال صبحى عبيــــد34898د محمد ابو شادي أت�
213نــاجــح  213محمد جمال فتحى بكــــــار34899د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد رضا شعبان العفيفى34900د محمد ابو شادي أت�
195.5نــاجــح  195.5محمد رضى عبد السميع جمعة34901د محمد ابو شادي أت�
201.5نــاجــح  201.5محمــــــد رفيق محمد عبيد34902د محمد ابو شادي أت�
238نــاجــح  238محمد صابر عبد الحميد عبدربه34903د محمد ابو شادي أت�
239نــاجــح  239محمد عادل احمد الدقيرى34904د محمد ابو شادي أت�
231نــاجــح  231محمد عاطف عبد الرازق الديب34905د محمد ابو شادي أت�
223نــاجــح  223محمد عاطف محمد عبية34906د محمد ابو شادي أت�
241نــاجــح  241محمد عبد الحافظ شبل ابو عطية34907د محمد ابو شادي أت�
225.5نــاجــح  225.5محمد عبد العزيز مبروك جادو34908د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 53محمد عبد القادر عطية عيسى34909د محمد ابو شادي أت�
235نــاجــح  235محمد عطية السيد العشماوى34910د محمد ابو شادي أت�
215نــاجــح  215محمد فرج سعد عبيد34911د محمد ابو شادي أت�
186نــاجــح  186محمد فوزى السيد الخالع34912د محمد ابو شادي أت�
255.5نــاجــح  255.5محمد كرم عبد الجيد ابوعطية34913د محمد ابو شادي أت�
220.5نــاجــح  220.5محمد محمود عبد الرحمن ابوعبية34914د محمد ابو شادي أت�
215نــاجــح  215محمود احمد محمد جاھين34915د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 19محمود السيد شحاتة ا�كرت34916د محمد ابو شادي أت�
207نــاجــح  207مصطفى السيد السيد ابوعبية34917د محمد ابو شادي أت�
200نــاجــح  200مصطفى عبد الرحيم عبد المقصود الطنبشاوى34918د محمد ابو شادي أت�
دور ثانيدور ثاني 196.5مصطفى مبروك ابراھيم ھجرس34919د محمد ابو شادي أت�
238نــاجــح  238مؤمن بھاء محمد عبد الجليل34920د محمد ابو شادي أت�
234نــاجــح  234إسراء خالد ربيع محمد34921كفر ربيع أ المؤسسة ت�
263.5نــاجــح  263.5إسراء رضا محمد عطية34922كفر ربيع أ المؤسسة ت�
234نــاجــح  234إسراء محمد فتحى غباشى34923كفر ربيع أ المؤسسة ت�
168نــاجــح  168أسراء محمود محمد رزق34924كفر ربيع أ المؤسسة ت�
191.5نــاجــح  191.5أسماء حسنى محمد ا�عصر34925كفر ربيع أ المؤسسة ت�
230.5نــاجــح  230.5أسماء ع�ء رمضان القصاصى34926كفر ربيع أ المؤسسة ت�
235.5نــاجــح  235.5اسماء محمود محمد فريرة34927كفر ربيع أ المؤسسة ت�
214نــاجــح  214انشراح رضا عبد المولى عرفة34928كفر ربيع أ المؤسسة ت�
166نــاجــح  166اميمة عادل عبد الفتاح دسوقى34929كفر ربيع أ المؤسسة ت�
265.5نــاجــح  265.5امنيه اسماعيل عبد الغفار خ�ف34930كفر ربيع أ المؤسسة ت�
195نــاجــح  195امنية محمد السيد  عبد المنعم 34931كفر ربيع أ المؤسسة ت�
260نــاجــح  260امينه سمير عبد الفتاح خطاب34932كفر ربيع أ المؤسسة ت�
162نــاجــح  162ايمان طايل محمود طايل34933كفر ربيع أ المؤسسة ت�
239.5نــاجــح  239.5ايمان عبد الحميد عرفة النجار34934كفر ربيع أ المؤسسة ت�
278.5نــاجــح  278.5ايمان عبد< محمد عبد<34935كفر ربيع أ المؤسسة ت�
274نــاجــح  274ايمان محمد عبدالرحمن الجبالى34936كفر ربيع أ المؤسسة ت�



261نــاجــح  261ا�ء عبدالحفيظ صادق طايل34937كفر ربيع أ المؤسسة ت�
203.5نــاجــح  203.5ايه ايمن رمضان عبدالرحمن34938كفر ربيع أ المؤسسة ت�
218.5نــاجــح  218.5ايه عبدالس�م حامد الديب34939كفر ربيع أ المؤسسة ت�
225.5نــاجــح  225.5ايه عمر كامل الرمسيسى34940كفر ربيع أ المؤسسة ت�
165نــاجــح  165ايه ماھر معروف الديب34941كفر ربيع أ المؤسسة ت�
241.5نــاجــح  241.5ايه محمد شعبان القصاصى34942كفر ربيع أ المؤسسة ت�
252نــاجــح  252اية محمد مبروك فھيم الوكيل 34943كفر ربيع أ المؤسسة ت�
247نــاجــح  247ايه محمود فھيم القصاصى34944كفر ربيع أ المؤسسة ت�
223نــاجــح  223بسمة محمد ابراھيم س�م34945كفر ربيع أ المؤسسة ت�
249.5نــاجــح  249.5تنازيه على محمد عسر34946كفر ربيع أ المؤسسة ت�
199.5نــاجــح  199.5رحاب امجد عبدالعظيم مدكور34947كفر ربيع أ المؤسسة ت�
249.5نــاجــح  249.5رحاب عبدالفتاح محمد حجازى34948كفر ربيع أ المؤسسة ت�
267.5نــاجــح  267.5رودينا محمد محمود طايل34949كفر ربيع أ المؤسسة ت�
246نــاجــح  246حسناء محمد عبدالفتاح ابوس�م34950كفر ربيع أ المؤسسة ت�
243.5نــاجــح  243.5شيماء ابراھيم محمد العمروسى34951كفر ربيع أ المؤسسة ت�
269.5نــاجــح  269.5داليا صبرى عيد المتيت34952كفر ربيع أ المؤسسة ت�
249.5نــاجــح  249.5دنيا ابراھيم محمد عامر34953كفر ربيع أ المؤسسة ت�
253.5نــاجــح  253.5سارة قطب ابراھيم داود34954كفر ربيع أ المؤسسة ت�
253.5نــاجــح  253.5سحر خالد عبدالحميد عبدالحق34955كفر ربيع أ المؤسسة ت�
229.5نــاجــح  229.5سماح رجب عبدالوھاب خضر34956كفر ربيع أ المؤسسة ت�
262.5نــاجــح  262.5شروق محمد محمود طايل34957كفر ربيع أ المؤسسة ت�
264.5نــاجــح  264.5شيماء رضا محمد سالم34958كفر ربيع أ المؤسسة ت�
263نــاجــح  263شرين رضا محمد العمروسى34959كفر ربيع أ المؤسسة ت�
271نــاجــح  271صفاء اسماعيل عبد الجواد34960كفر ربيع أ المؤسسة ت�
275.5نــاجــح  275.5عھود ع�ء محمد ربيع34961كفر ربيع أ المؤسسة ت�
269نــاجــح  269فاطمة خالد عبدالمجيد طايل34962كفر ربيع أ المؤسسة ت�
256نــاجــح  256فاطمة عبدالمولى عبدالجواد خ�ف34963كفر ربيع أ المؤسسة ت�
220نــاجــح  220فاطمة محمد دسوقى فياض34964كفر ربيع أ المؤسسة ت�
206نــاجــح  206مرفت ابراھيم السيد احمد34965كفر ربيع أ المؤسسة ت�
269نــاجــح  269مريم وائل عبد القوى الديب34966كفر ربيع أ المؤسسة ت�
256نــاجــح  256منار احمد محمود شعبان34967كفر ربيع أ المؤسسة ت�
176نــاجــح  176منار محمود مصطفى طايل34968كفر ربيع أ المؤسسة ت�
212نــاجــح  212منى رضا شعبان عامر34969كفر ربيع أ المؤسسة ت�
216.5نــاجــح  216.5منى محمود عبدالمنعم قرضة34970كفر ربيع أ المؤسسة ت�
256.5نــاجــح  256.5مى محروس ابراھيم القش�ن34971كفر ربيع أ المؤسسة ت�
272نــاجــح  272نادية مصطفى اسماعيل نصر34972كفر ربيع أ المؤسسة ت�
271نــاجــح  271نورھان احمد عبدالفتاح الشاذلى34973كفر ربيع أ المؤسسة ت�
260.5نــاجــح  260.5نورھان اشرف محروس الديب34974كفر ربيع أ المؤسسة ت�
233.5نــاجــح  233.5نورھان رضا محمد الديب34975كفر ربيع أ المؤسسة ت�
266نــاجــح  266نورھان صابر فاورق طة34976كفر ربيع أ المؤسسة ت�
256.5نــاجــح  256.5نھلة صبرى محمد خليفة34977كفر ربيع أ المؤسسة ت�
222.5نــاجــح  222.5نيرة ايھاب محمود نصر34978كفر ربيع أ المؤسسة ت�
258.5نــاجــح  258.5ھاجر رضا عبدالفضيل محمد34979كفر ربيع أ المؤسسة ت�
210.5نــاجــح  210.5ھانم عبد العظيم محمود عمرو34980كفر ربيع أ المؤسسة ت�
264.5نــاجــح  264.5ھدير صبرى ج�ل ابوحبيل34981كفر ربيع أ المؤسسة ت�
203.5نــاجــح  203.5ھدير عصام على ھ�ل34982كفر ربيع أ المؤسسة ت�
256نــاجــح  256ھدير محمد احمد طايل34983كفر ربيع أ المؤسسة ت�
263.5نــاجــح  263.5ھند محمد حسين العمروسى34984كفر ربيع أ المؤسسة ت�
266نــاجــح  266يارا ماھر محمد الفخرانى34985كفر ربيع أ المؤسسة ت�
254.5نــاجــح  254.5ابراھيم حسن  سرحان 34986كفر ربيع أ المؤسسة ت�
264.5نــاجــح  264.5ابراھيم  رضا ا براھيم الفقى 34987كفر ربيع أ المؤسسة ت�
276.5نــاجــح  276.5ابراھيم عبد الس�م السيد 34988كفر ربيع أ المؤسسة ت�
دور ثانيدور ثاني 168ابراھيم فتحى محمد طايل34989كفر ربيع أ المؤسسة ت�
249نــاجــح  249احمد حمدي عبدالقادر الحكامي34990كفر ربيع أ المؤسسة ت�
234نــاجــح  234احمد حمدي قطب قرضة34991كفر ربيع أ المؤسسة ت�
187نــاجــح  187احمد رافت عبدالفتاح طايل34992كفر ربيع أ المؤسسة ت�



260نــاجــح  260احمد سامى فتحى قرضه34993كفر ربيع أ المؤسسة ت�
170.5نــاجــح  170.5احمد شعبان ابراھيم الشوربجى34994كفر ربيع أ المؤسسة ت�
279نــاجــح  279احمد شعبان عبد المنعيم 34995كفر ربيع أ المؤسسة ت�
278نــاجــح  278احمد شعبان مبروك مرسى34996كفر ربيع أ المؤسسة ت�
197.5نــاجــح  197.5احمد عبدالمجيد على الكتامى34997كفر ربيع أ المؤسسة ت�
219نــاجــح  219احمد على محمود الفقى34998كفر ربيع أ المؤسسة ت�
246.5نــاجــح  246.5احمد مبروك عبدالجواد المتيت34999كفر ربيع أ المؤسسة ت�
260.5نــاجــح  260.5احمد محمد احمد طايل35000كفر ربيع أ المؤسسة ت�
255.5نــاجــح  255.5احمد محمود محمد ابوحسين35001كفر ربيع أ المؤسسة ت�
195نــاجــح  195احمد مسعود سليمان رضوان35002كفر ربيع أ المؤسسة ت�
271نــاجــح  271اسماعيل احمد اسماعيل سرحان35003كفر ربيع أ المؤسسة ت�
204.5نــاجــح  204.5اس�م عصام عبدالحكيم سعد<35004كفر ربيع أ المؤسسة ت�
252.5نــاجــح  252.5حسن احمد على شكشوك35005كفر ربيع أ المؤسسة ت�
220نــاجــح  220حسن رجب حسن الشوربجى35006كفر ربيع أ المؤسسة ت�
212.5نــاجــح  212.5حسن محمد حسن رخا35007كفر ربيع أ المؤسسة ت�
201نــاجــح  201حسين محمد حسين عسر35008كفر ربيع أ المؤسسة ت�
223نــاجــح  223حلمى محمد حلمى الشريف35009كفر ربيع أ المؤسسة ت�
195.5نــاجــح  195.5رافت رجائى محمد فؤاد دياب35010كفر ربيع أ المؤسسة ت�
239نــاجــح  239رشاد حمدى رشاد القصاصى35011كفر ربيع أ المؤسسة ت�
201.5نــاجــح  201.5سعيد عبداللطيف ابوالمجد 35012كفر ربيع أ المؤسسة ت�
190نــاجــح  190سعيد محمد سعيد ابونصير35013كفر ربيع أ المؤسسة ت�
193.5نــاجــح  193.5شادى سعيد عبدالحى سرحان35014كفر ربيع أ المؤسسة ت�
240.5نــاجــح  240.5عبدالباقى رضا عبدالباقى احمد35015كفر ربيع أ المؤسسة ت�
229نــاجــح  229عبدالقوى احمد عبدالقوى 35016كفر ربيع أ المؤسسة ت�
242.5نــاجــح  242.5عبدالمنعم عادل محسن سويد35017كفر ربيع أ المؤسسة ت�
259.5نــاجــح  259.5عبدالھادى احمد  ابوفايد35018كفر ربيع أ المؤسسة ت�
270.5نــاجــح  270.5على جمال نصرالدين عطيه35019كفر ربيع أ المؤسسة ت�
199نــاجــح  199على حسين محمود ابو جلوة 35020كفر ربيع أ المؤسسة ت�
258نــاجــح  258عمر يحيى محمود ابوس�م35021كفر ربيع أ المؤسسة ت�
247.5نــاجــح  247.5عمرو رمضان السيد سعدالدين35022كفر ربيع أ المؤسسة ت�
275.5نــاجــح  275.5فخرى فتحى فخرى طايل35023كفر ربيع أ المؤسسة ت�
272نــاجــح  272فھيم جمال فھيم المزين 35024كفر ربيع أ المؤسسة ت�
209.5نــاجــح  209.5كريم محمد محمد الشيخ35025كفر ربيع أ المؤسسة ت�
268نــاجــح  268كمال محمد السيد رخا35026كفر ربيع أ المؤسسة ت�
237نــاجــح  237محروس عبد العليم محروس عامر 35027كفر ربيع أ المؤسسة ت�
232.5نــاجــح  232.5محمد ابراھيم عبدالفتاح الديب35028كفر ربيع أ المؤسسة ت�
213نــاجــح  213محمد جمال صبرى دياب35029كفر ربيع أ المؤسسة ت�
197.5نــاجــح  197.5محمد حسنى محمود الشريف35030كفر ربيع أ المؤسسة ت�
208نــاجــح  208محمد خالد فتوح سرحان35031كفر ربيع أ المؤسسة ت�
229.5نــاجــح  229.5محمد رضا ابوالفتوح بحيرى35032كفر ربيع أ المؤسسة ت�
239.5نــاجــح  239.5محمد رضا عبد< مرجان35033كفر ربيع أ المؤسسة ت�
166.5نــاجــح  166.5محمد رمضان مصطفى شعبان 35034كفر ربيع أ المؤسسة ت�
180.5نــاجــح  180.5محمد سعيد عبدالحى سرحان35035كفر ربيع أ المؤسسة ت�
228نــاجــح  228محمد شعبان ابوالفتوح بحيرى35036كفر ربيع أ المؤسسة ت�
195نــاجــح  195محمد صالح ابراھيم القاضى35037كفر ربيع أ المؤسسة ت�
222.5نــاجــح  222.5محمد عبدالجواد مبروك محمد35038كفر ربيع أ المؤسسة ت�
190نــاجــح  190محمد عبد الحفيظ عبدالحفيظ بدر35039كفر ربيع أ المؤسسة ت�
206.5نــاجــح  206.5محمد عبد الرحمن ابراھيم 35040كفر ربيع أ المؤسسة ت�
187نــاجــح  187محمد عصام عبدالرسول ابوس�م35041كفر ربيع أ المؤسسة ت�
257.5نــاجــح  257.5محمد على صابر عبد الس�م 35042كفر ربيع أ المؤسسة ت�
164نــاجــح  164محمد عبدالفتاح عبدالغفار ربيع35043كفر ربيع أ المؤسسة ت�
210نــاجــح  210محمد فاضل محمد بھيج35044كفر ربيع أ المؤسسة ت�
دور ثانيدور ثاني 165محمد فتوح حامد فياض35045كفر ربيع أ المؤسسة ت�
232نــاجــح  232محمد فوزى محمد حسب <35046كفر ربيع أ المؤسسة ت�
251نــاجــح  251محمد مجدى محمد سليم35047كفر ربيع أ المؤسسة ت�
247نــاجــح  247محمد محمود عبد المقصود 35048كفر ربيع أ المؤسسة ت�



268.5نــاجــح  268.5محمد مھدى س�مة الوكيل35049كفر ربيع أ المؤسسة ت�
250نــاجــح  250محمود ربيع محمود الديب35050كفر ربيع أ المؤسسة ت�
179.5نــاجــح  179.5محمود عبد< التھامي ش�طه35051كفر ربيع أ المؤسسة ت�
181نــاجــح  181محمود فتوح توفيق الديب35052كفر ربيع أ المؤسسة ت�
220نــاجــح  220محمود محروس عبدالرحمن طايل35053كفر ربيع أ المؤسسة ت�
دور ثانيدور ثاني 149.5محمود محمد محمود ابو جلوه35054كفر ربيع أ المؤسسة ت�
194نــاجــح  194مصطفى اسماعيل محمود الشيخ35055كفر ربيع أ المؤسسة ت�
دور ثانيدور ثاني 173مصطفى رجب عبدالغفار خ�ف35056كفر ربيع أ المؤسسة ت�
246نــاجــح  246مصطفى محمد محمد ابوعيشة35057كفر ربيع أ المؤسسة ت�
195.5نــاجــح  195.5نور ابراھيم محمود الفقى35058كفر ربيع أ المؤسسة ت�
224.5نــاجــح  224.5وليد النادى رمضان رميح35059كفر ربيع أ المؤسسة ت�
266.5نــاجــح  266.5وليد رضا ابراھيم رمضان35060كفر ربيع أ المؤسسة ت�
242نــاجــح  242وليد سامى محروس الديب35061كفر ربيع أ المؤسسة ت�
دور ثانيدور ثاني 168ھشام عبدالحميد عبدالفتاح فوده35062كفر ربيع أ المؤسسة ت�
254.5نــاجــح  254.5إسراء محمد عزيز السقا35063طنوب المشتركةت�
271نــاجــح  271أسماء احمد مبروك ع�م35064طنوب المشتركةت�
247نــاجــح  247أسماء محمود عبدا للطيف السيه35065طنوب المشتركةت�
275نــاجــح  275امانى خالد عبد الرحيم حداد35066طنوب المشتركةت�
253نــاجــح  253أميرة رضا حداد خطاب35067طنوب المشتركةت�
272نــاجــح  272أنعام نبيل صبحي خفاجي35068طنوب المشتركةت�
212نــاجــح  212أية احمد إبراھيم مختار35069طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأية اشرف عباس عبد العال35070طنوب المشتركةت�
177نــاجــح  177اية رجب إبراھيم الزنقلى35071طنوب المشتركةت�
219نــاجــح  219إيمان حمدي محمد كشك35072طنوب المشتركةت�
216.5نــاجــح  216.5حمدية حمد إسماعيل كشك35073طنوب المشتركةت�
251.5نــاجــح  251.5دينا رضا على حجازي35074طنوب المشتركةت�
203نــاجــح  203دينا شعبان كمال السماوي35075طنوب المشتركةت�
239.5نــاجــح  239.5رانيا مبروك محمد سيف الدين35076طنوب المشتركةت�
207.5نــاجــح  207.5رباب عبدالونيس محمود نصر الدين35077طنوب المشتركةت�
238.5نــاجــح  238.5رحاب محمد محمود عبد <35078طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 154ريھام رضا إبراھيم القباني35079طنوب المشتركةت�
243نــاجــح  243سارة محمد غاوي ابوسيداحمد35080طنوب المشتركةت�
228.5نــاجــح  228.5سماح جمال ص�ح البلتاجي35081طنوب المشتركةت�
214نــاجــح  214سلمى حسنى محمد ابوعيش35082طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبسميرة صبري احمد موسى35083طنوب المشتركةت�
261.5نــاجــح  261.5شذى عبد العظيم فؤاد العريان35084طنوب المشتركةت�
170نــاجــح  170صباح سعيد طايل طايل35085طنوب المشتركةت�
227نــاجــح  227عفاف عبد العليم محمد التور35086طنوب المشتركةت�
274.5نــاجــح  274.5فاطمة سعيد حمدي عبد الرحمن35087طنوب المشتركةت�
234.5نــاجــح  234.5فاطمة وائل عدلي ابوالخير35088طنوب المشتركةت�
249.5نــاجــح  249.5كريمان خميس على البغل35089طنوب المشتركةت�
255.5نــاجــح  255.5ليلى الدسوقي رزق الشافعي35090طنوب المشتركةت�
269نــاجــح  269مريم حمدي عبد العزيز بيومي35091طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 157منال عبد الحميد السيد الشناوي35092طنوب المشتركةت�
194.5نــاجــح  194.5منى صبري محمد عمار35093طنوب المشتركةت�
269نــاجــح  269مي عبد المنعم صبري خفاجي35094طنوب المشتركةت�
212نــاجــح  212مي فارس سعيد سليمان35095طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 141نادية محمد حسين ابوح�وة35096طنوب المشتركةت�
236نــاجــح  236ندى طلعت عبد الفتاح ابوعيش35097طنوب المشتركةت�
268.5نــاجــح  268.5ندى محمد حامد العريان35098طنوب المشتركةت�
247.5نــاجــح  247.5نرھام حمادة عاطف ابوعيش35099طنوب المشتركةت�
255نــاجــح  255نوره أمين احمد الخولى35100طنوب المشتركةت�
239نــاجــح  239نورھان السيد إبراھيم ابوالخير 35101طنوب المشتركةت�
238.5نــاجــح  238.5ھاجر إبراھيم معوض ھنداوى35102طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 158ھانم عادل إسماعيل بدوى35103طنوب المشتركةت�
181.5نــاجــح  181.5ھدير عطية خليل عطية35104طنوب المشتركةت�



دور ثانيدور ثاني 138إبراھيم فوزي إبراھيم الشرنوبى35105طنوب المشتركةت�
188.5نــاجــح  188.5إبراھيم محمد الشناوي عبد الرازق35106طنوب المشتركةت�
200نــاجــح  200احمد حمدي عبد الفتاح العريان35107طنوب المشتركةت�
181.5نــاجــح  181.5احمد سعيد السيد موسى35108طنوب المشتركةت�
178.5نــاجــح  178.5احمد سعيد محمود خليفة35109طنوب المشتركةت�
235.5نــاجــح  235.5احمد عبد العزيز إبراھيم الھوارى35110طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 135احمد على محمد تركي35111طنوب المشتركةت�
172نــاجــح  172احمد فؤاد شعبان الدبشه35112طنوب المشتركةت�
216.5نــاجــح  216.5احمد مرشدي رشوان ندا35113طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 137إس�م الشحات محمود الحبشي35114طنوب المشتركةت�
272.5نــاجــح  272.5إس�م محمد إسماعيل ابوعيش35115طنوب المشتركةت�
159.5نــاجــح  159.5إس�م محمد فاروق البلتاجي35116طنوب المشتركةت�
180نــاجــح  180الشحات خالد الشحات مرزبة35117طنوب المشتركةت�
214.5نــاجــح  214.5حازم عزت حداد نصر35118طنوب المشتركةت�
225نــاجــح  225حسن جمال حامد راشد35119طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 129.5حسنى إبراھيم كامل خضر35120طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 140.5زكريا شعبان فتح < المنسي35121طنوب المشتركةت�
244.5نــاجــح  244.5شحاتة محمد شحاتة كشك35122طنوب المشتركةت�
271نــاجــح  271صبري عبد الحميد صبري سليم35123طنوب المشتركةت�
215نــاجــح  215طه خطاب عبدالنبى عمار 35124طنوب المشتركةت�
221نــاجــح  221عبد الرحمن السيد عبدا لمولى السيد35125طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبدا ل�ه يحي عبدا N مقلد35126طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 162عبدا ل�ه خالد عبدا N المنسي35127طنوب المشتركةت�
260.5نــاجــح  260.5عبدا N احمد حمزة العريان35128طنوب المشتركةت�
243نــاجــح  243على محمود على البنا35129طنوب المشتركةت�
266نــاجــح  266فارس سامي فارس الجمل35130طنوب المشتركةت�
207نــاجــح  207محمد احمد محمد المنسي35131طنوب المشتركةت�
260نــاجــح  260محمد حامد محمد عبدال�ة35132طنوب المشتركةت�
229.5نــاجــح  229.5محمد رمضان محمد الدبشه35133طنوب المشتركةت�
219نــاجــح  219محمد سامي عبد الرحمن نصر الدين35134طنوب المشتركةت�
272نــاجــح  272محمد سعيد فرج عبد الخير35135طنوب المشتركةت�
262نــاجــح  262محمد سليمان على السعدنى35136طنوب المشتركةت�
193.5نــاجــح  193.5محمد عبد المنعم رزق يونس35137طنوب المشتركةت�
226.5نــاجــح  226.5محمد عصام حلمي سويد35138طنوب المشتركةت�
221نــاجــح  221محمد عطية حمزة العريان35139طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد على السيد الجبالى35140طنوب المشتركةت�
182.5نــاجــح  182.5محمد محمد عبدا لقوى السقا35141طنوب المشتركةت�
227نــاجــح  227محمود شريف عبد المعبود قنديل35142طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 21محمود طاھر على ابوسيداحمد35143طنوب المشتركةت�
270نــاجــح  270محمود ع�م محمود ع�م35144طنوب المشتركةت�
234.5نــاجــح  234.5محمود مجدي شعبان الدبشه35145طنوب المشتركةت�
212.5نــاجــح  212.5محمود محمد محمد شرادة35146طنوب المشتركةت�
233.5نــاجــح  233.5محمود محمد محمد نصير35147طنوب المشتركةت�
239نــاجــح  239محمود محمد محمود العريان35148طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 150محمود محمد معوض العبد35149طنوب المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى محمود محمد القباني35150طنوب المشتركةت�
216.5نــاجــح  216.5مؤمن سامي كرم العبد35151طنوب المشتركةت�
238.5نــاجــح  238.5إسراء صبري حسن الطور35152المنسي أ بطنوبت�
269.5نــاجــح  269.5إسراء عبد الحميد عبد المجيد الخولي35153المنسي أ بطنوبت�
269نــاجــح  269إسراء محمد أحمد السعدني35154المنسي أ بطنوبت�
268نــاجــح  268إسراء يسري عبدالموجود السيسي35155المنسي أ بطنوبت�
273.5نــاجــح  273.5أسماء جمال النادي العمروسي35156المنسي أ بطنوبت�
242.5نــاجــح  242.5أسماء درويش عباس خضر35157المنسي أ بطنوبت�
247.5نــاجــح  247.5أميرة الدسوقي إبراھيم أبو ح�وة35158المنسي أ بطنوبت�
230.5نــاجــح  230.5اية حسنى مبروك موسى 35159المنسي أ بطنوبت�
268.5نــاجــح  268.5اية صابر عبد المجيد عمار35160المنسي أ بطنوبت�



دور ثانيدور ثاني غائباية عبد الونيس محمود نصر الدين35161المنسي أ بطنوبت�
191.5نــاجــح  191.5إيمان عبد القوي رزق شريف35162المنسي أ بطنوبت�
272.5نــاجــح  272.5ايمان محمد أحمد نصير35163المنسي أ بطنوبت�
273نــاجــح  273ايمان محمد شيبه ھ�لي35164المنسي أ بطنوبت�
263.5نــاجــح  263.5دعاء احمد محروس الحملي35165المنسي أ بطنوبت�
272نــاجــح  272دنيا عطية بخاطره القط35166المنسي أ بطنوبت�
271.5نــاجــح  271.5رضوة سامي رضوان ع�م35167المنسي أ بطنوبت�
199.5نــاجــح  199.5سارة الدسوقي السيد أبوحشيش35168المنسي أ بطنوبت�
273نــاجــح  273سارة عبد اللطيف عبد الھادي العمروسي35169المنسي أ بطنوبت�
201.5نــاجــح  201.5سارة محمد عبد الحميد ع�م35170المنسي أ بطنوبت�
274نــاجــح  274سلمى خالد توفيق سويد35171المنسي أ بطنوبت�
275نــاجــح  275سلوى رمضان عبدالمولى السماوي35172المنسي أ بطنوبت�
276نــاجــح  276شيماء رمضان محمد عرفة35173المنسي أ بطنوبت�
263نــاجــح  263شيماء شعبان انور سويد35174المنسي أ بطنوبت�
243نــاجــح  243شيماء محمود على السعدني35175المنسي أ بطنوبت�
187نــاجــح  187صباح خميس محمد الغزولي35176المنسي أ بطنوبت�
242.5نــاجــح  242.5عبير ص�ح الدين محمود عطية35177المنسي أ بطنوبت�
230نــاجــح  230علياء رمضان السيد نصير35178المنسي أ بطنوبت�
242.5نــاجــح  242.5فاطمة صبري مبروك داود35179المنسي أ بطنوبت�
277نــاجــح  277فاطمة عبد اللطيف محمود العطار35180المنسي أ بطنوبت�
دور ثانيدور ثاني 175.5فضيلة وحيد مھدي حسان35181المنسي أ بطنوبت�
245نــاجــح  245لمياء محمود على السعدني35182المنسي أ بطنوبت�
254.5نــاجــح  254.5ماجدة سعيد محمد رزين35183المنسي أ بطنوبت�
230.5نــاجــح  230.5مروة عاصم عبد الحميد عرفة35184المنسي أ بطنوبت�
250نــاجــح  250مريم محمد حمزة خليفة35185المنسي أ بطنوبت�
276نــاجــح  276منه < صبري علي زلط35186المنسي أ بطنوبت�
208.5نــاجــح  208.5منى أحمد زينھم سيد أحمد35187المنسي أ بطنوبت�
244نــاجــح  244منى باھي محمد سويد35188المنسي أ بطنوبت�
253نــاجــح  253مي محمد محي الدين أبو نعمة35189المنسي أ بطنوبت�
260نــاجــح  260نادية رضا محمد موسى35190المنسي أ بطنوبت�
273.5نــاجــح  273.5ندى أشرف السيد النجار35191المنسي أ بطنوبت�
274.5نــاجــح  274.5نرمين أحمد عبد المجيد عبده35192المنسي أ بطنوبت�
272نــاجــح  272نھال مبروك عبد الحميد سويد35193المنسي أ بطنوبت�
274.5نــاجــح  274.5ھبة عبد المحسن أمين النجار35194المنسي أ بطنوبت�
273.5نــاجــح  273.5ھبة لطفي على فريرة35195المنسي أ بطنوبت�
181نــاجــح  181ھبة مجدي عبد النبي السماوي35196المنسي أ بطنوبت�
251.5نــاجــح  251.5ھند عبد المجيد السيد موسى35197المنسي أ بطنوبت�
268.5نــاجــح  268.5وردة صبري فھيم رزين35198المنسي أ بطنوبت�
276.5نــاجــح  276.5وفاء رزق عبد الفتاح سويد35199المنسي أ بطنوبت�
272.5نــاجــح  272.5و�ء عبد الرحمن عبد المغني سعد35200المنسي أ بطنوبت�
275.5نــاجــح  275.5و�ء محمد محمود النجار35201المنسي أ بطنوبت�
269.5نــاجــح  269.5احمد جمال حسين أبو عيش 35202المنسي أ بطنوبت�
252.5نــاجــح  252.5احمد صبري محمد القط35203المنسي أ بطنوبت�
250.5نــاجــح  250.5احمد على على زلط35204المنسي أ بطنوبت�
258.5نــاجــح  258.5أحمد عماد السيد السعدني35205المنسي أ بطنوبت�
277.5نــاجــح  277.5احمد محمد احمد المھدى خليل35206المنسي أ بطنوبت�
278نــاجــح  278اس�م السيد توفيق سيد أحمد35207المنسي أ بطنوبت�
229نــاجــح  229أنس محمود كامل عبد الغفار35208المنسي أ بطنوبت�
263.5نــاجــح  263.5حسن محمد حسن شريف35209المنسي أ بطنوبت�
253نــاجــح  253حمدي ع�ء السيد خفاجة35210المنسي أ بطنوبت�
208.5نــاجــح  208.5خليل محمدي خليل زلط35211المنسي أ بطنوبت�
216نــاجــح  216رمضان رضا رمضان خطاب35212المنسي أ بطنوبت�
273نــاجــح  273سعيد حامد سعيد عرفة35213المنسي أ بطنوبت�
دور ثانيدور ثاني غائبشعبان محمد أحمد السعغائبدني35214المنسي أ بطنوبت�
272نــاجــح  272شھاب أكرم محمود النجار35215المنسي أ بطنوبت�
237.5نــاجــح  237.5عبد الس�م محمد عبد الس�م المنسي35216المنسي أ بطنوبت�



267.5نــاجــح  267.5عبد العزيز عزت عبد العزيز خفاجي35217المنسي أ بطنوبت�
237نــاجــح  237عبد < ياسر عبد < السيسسي35218المنسي أ بطنوبت�
269.5نــاجــح  269.5عبد المجيد رضا عبد المجيد حسن35219المنسي أ بطنوبت�
228.5نــاجــح  228.5عبد المعطي محمد عبد المعطي نصير35220المنسي أ بطنوبت�
268.5نــاجــح  268.5عبد المنعم أشرف عبد المولى عبد الغفار35221المنسي أ بطنوبت�
252نــاجــح  252عزيز محمد عزيز الجمل35222المنسي أ بطنوبت�
219نــاجــح  219على أحمد على البلتاجي35223المنسي أ بطنوبت�
215.5نــاجــح  215.5علي رمضان علي بركات35224المنسي أ بطنوبت�
251.5نــاجــح  251.5عوض رضا عوض الخولي35225المنسي أ بطنوبت�
225.5نــاجــح  225.5محمد احمد عبد المعز الدبشة35226المنسي أ بطنوبت�
259نــاجــح  259محمد عبد الغني محمد القاضي35227المنسي أ بطنوبت�
217نــاجــح  217محمد عبد ربه س�مة ع�م35228المنسي أ بطنوبت�
192.5نــاجــح  192.5محمد علواني سيد احمد ع�م35229المنسي أ بطنوبت�
181نــاجــح  181محمد فتح محمد بحيري35230المنسي أ بطنوبت�
273.5نــاجــح  273.5محمود أيمن محمد الفقي35231المنسي أ بطنوبت�
250.5نــاجــح  250.5محمود صبري عبد < المنسي35232المنسي أ بطنوبت�
259.5نــاجــح  259.5محمود محمد فتحي عطية35233المنسي أ بطنوبت�
170.5نــاجــح  170.5مصطفى عمر عبد الحميد عرفة35234المنسي أ بطنوبت�
252نــاجــح  252واعر عبد الس�م ناجي العربي35235المنسي أ بطنوبت�
259نــاجــح  259آية السيد عبد القادر عبد القادر35236كوم مازن أت�
211.5نــاجــح  211.5آية فتوح عبد < شعبان35237كوم مازن أت�
216.5نــاجــح  216.5آية محمد سعيد الديب35238كوم مازن أت�
274.5نــاجــح  274.5إسراء إبراھيم عبد الرحمن دويدار35239كوم مازن أت�
218نــاجــح  218اسراء محمود احمد الديب35240كوم مازن أت�
261.5نــاجــح  261.5اسماء صبحي عبد اللطيف الم�ح35241كوم مازن أت�
207نــاجــح  207أمنية فوزي حافظ الخولي35242كوم مازن أت�
277نــاجــح  277إيمان إسامة محمد الخولي35243كوم مازن أت�
237.5نــاجــح  237.5إيمان صبحي محمد الديب35244كوم مازن أت�
270نــاجــح  270ايمان عشري عبد العزيز الخولي35245كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائبإيناس عبد العزيز محمد خالد35246كوم مازن أت�
209نــاجــح  209بسمة سامي عبد الرحمن عمرو35247كوم مازن أت�
261نــاجــح  261حسناء عبد الفتاح محمد عليبة35248كوم مازن أت�
221.5نــاجــح  221.5دنيا ايمن محمد السرتي35249كوم مازن أت�
212نــاجــح  212دينا محمد محمد شريفة35250كوم مازن أت�
270.5نــاجــح  270.5ريھام محمد ابراھيم بھنسي35251كوم مازن أت�
275.5نــاجــح  275.5زينب محمد محمد شا لمة35252كوم مازن أت�
235نــاجــح  235سمر ايمن عبد الرحمن الشافعي35253كوم مازن أت�
224نــاجــح  224شرين رضا رمضان خالد35254كوم مازن أت�
252نــاجــح  252شيماء السيد مبارك بحيري35255كوم مازن أت�
229نــاجــح  229فتحية صبحي عبد الرحمن دويدار35256كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائبكريمة محمود حسن الفقي35257كوم مازن أت�
205نــاجــح  205نجوى إبراھيم إسماعيل النجار35258كوم مازن أت�
270.5نــاجــح  270.5نورھان فوزي محمد يونس35259كوم مازن أت�
199.5نــاجــح  199.5ھاجر صبحي إبراھيم رزق35260كوم مازن أت�
216.5نــاجــح  216.5ھدي محمد احمد الخوالي35261كوم مازن أت�
259نــاجــح  259ھناء عبد المنعم علي بدر35262كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني 149.5ھند أنور كمال شعبان35263كوم مازن أت�
269.5نــاجــح  269.5و�ء عادل محمد شعبان35264كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائبو�ء عادل محمد مشعل35265كوم مازن أت�
186.5نــاجــح  186.5احمد رضا احمد خالد35266كوم مازن أت�
233نــاجــح  233احمد عبد الفتاح احمد صبيحة35267كوم مازن أت�
239.5نــاجــح  239.5احمد محمد محمد شريفة35268كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائباس�م محمد عبد الباقي مدكور35269كوم مازن أت�
219نــاجــح  219حسام سمير محمد موسى35270كوم مازن أت�
270نــاجــح  270حسين يحيي مبروك شعبان35271كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائبحمادة أحمد مصطفي شعبان35272كوم مازن أت�



دور ثانيدور ثاني غائبداوود راشد داوود الجوھري35273كوم مازن أت�
246نــاجــح  246سامح محمد عبد الحميد خليل35274كوم مازن أت�
260نــاجــح  260عبد العزيز محمد فتوح الم�ح35275كوم مازن أت�
191نــاجــح  191عبد < لطفي محمد عبد <35276كوم مازن أت�
272نــاجــح  272عبد< محمود محمد يونس35277كوم مازن أت�
184نــاجــح  184ع�ء عاطف محمد الديب35278كوم مازن أت�
267نــاجــح  267عمر عبد الرحمن رمضان المخبط35279كوم مازن أت�
213نــاجــح  213كريم احمد على بدور35280كوم مازن أت�
225.5نــاجــح  225.5كريم محمود عبد الفتاح عمرو35281كوم مازن أت�
240.5نــاجــح  240.5مبروك صبري مبروك شعبان35282كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني 129.5محمد إبراھيم على الباجوري35283كوم مازن أت�
252.5نــاجــح  252.5محمد احمد عبد اللطيف موسى35284كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني 145.5محمد بدر محمد خالد35285كوم مازن أت�
235نــاجــح  235محمد توفيق السيد مشعل35286كوم مازن أت�
242نــاجــح  242محمد حمادة شديد الديب35287كوم مازن أت�
189نــاجــح  189محمد حمدي محمد شريفة35288كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني 24محمد رضا فتوح مشعل35289كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد سامي أحمد خالد35290كوم مازن أت�
267.5نــاجــح  267.5محمد ص�ح حمزة إبراھيم35291كوم مازن أت�
227نــاجــح  227محمد عبد الباقي فرج مشعل35292كوم مازن أت�
دور ثانيدور ثاني 152.5محمد عبد الحميد عبد القادر دو يدار35293كوم مازن أت�
192.5نــاجــح  192.5محمد عبد الفتاح مبروك شلمة35294كوم مازن أت�
279نــاجــح  279محمد محمد محمد الشافعي35295كوم مازن أت�
263نــاجــح  263محمد منصور محمد مشعل35296كوم مازن أت�
215نــاجــح  215محمد ياسر محمد بدر35297كوم مازن أت�
174.5نــاجــح  174.5محمود جمال عشري الديب35298كوم مازن أت�
213.5نــاجــح  213.5محمود عبد القادر عبد الفتاح الديب35299كوم مازن أت�
226نــاجــح  226مصطفى ص�ح محمد خليفة35300كوم مازن أت�
272نــاجــح  272أ�ء وجيه السيد ابو عيشة35301منشأة الس�م أ رقم ت�
230نــاجــح  230آية رمضان عرفه  القط35302منشأة الس�م أ رقم ت�
243.5نــاجــح  243.5اسماء أحمد عبد الفتاح ابو العينين35303منشأة الس�م أ رقم ت�
209نــاجــح  209أسماء رضا صبحي عبد ال�35304منشأة الس�م أ رقم ت�
255.5نــاجــح  255.5أمل رجب عبد الرحيم عصر 35305منشأة الس�م أ رقم ت�
245نــاجــح  245أمنية فرج عبد العزيز عصر35306منشأة الس�م أ رقم ت�
257.5نــاجــح  257.5إيمان سليمان مبروك الوكيل35307منشأة الس�م أ رقم ت�
192.5نــاجــح  192.5إيمان عبدالمقصود محمد ذكي35308منشأة الس�م أ رقم ت�
242نــاجــح  242إيمان محمد عباس عبد الفتاح35309منشأة الس�م أ رقم ت�
192نــاجــح  192جيھان صابرعبد الفتاح متولي 35310منشأة الس�م أ رقم ت�
242.5نــاجــح  242.5خلود عبدالرحيم ابراھيم المغني35311منشأة الس�م أ رقم ت�
267.5نــاجــح  267.5دعاء حمدي محمود ابو عيشة35312منشأة الس�م أ رقم ت�
184نــاجــح  184دينا رضا عبدالمنعم شعبان35313منشأة الس�م أ رقم ت�
261نــاجــح  261رانيا فوزي فتح < عرفة35314منشأة الس�م أ رقم ت�
271.5نــاجــح  271.5ريھام فريد عبد العاطي القط35315منشأة الس�م أ رقم ت�
224.5نــاجــح  224.5شيرين الشحات علي الزقر35316منشأة الس�م أ رقم ت�
268.5نــاجــح  268.5شيماء محمد عطية الخنيزي35317منشأة الس�م أ رقم ت�
253.5نــاجــح  253.5ماھيتاب محمد سعد اسماعيل35318منشأة الس�م أ رقم ت�
189نــاجــح  189مشيرة مسعود أحمد الحطيم35319منشأة الس�م أ رقم ت�
240.5نــاجــح  240.5مروة السيد محمود الحطيم35320منشأة الس�م أ رقم ت�
227.5نــاجــح  227.5مروة محمد محمود ابو خشيم35321منشأة الس�م أ رقم ت�
272نــاجــح  272مني رضا إبراھيم ابو عيشة35322منشأة الس�م أ رقم ت�
225.5نــاجــح  225.5نھاد رمضان كمال الزقر35323منشأة الس�م أ رقم ت�
237نــاجــح  237نوال محمود مبارك شعبان35324منشأة الس�م أ رقم ت�
260نــاجــح  260ھاجر ربيع إسماعيل القط35325منشأة الس�م أ رقم ت�
243.5نــاجــح  243.5ھانم يسري محمود الحطيم35326منشأة الس�م أ رقم ت�
270.5نــاجــح  270.5ھدير فريد عبد العاطي القط35327منشأة الس�م أ رقم ت�
235نــاجــح  235إبراھيم جمال إبراھيم ابوھاشم 35328منشأة الس�م أ رقم ت�



219.5نــاجــح  219.5أبو زيد ماھر رياض مھدي35329منشأة الس�م أ رقم ت�
239نــاجــح  239أحمد حمدي عبد الھادي ابو خشيم35330منشأة الس�م أ رقم ت�
278نــاجــح  278أحمد سعيدمحمد سليمان35331منشأة الس�م أ رقم ت�
237.5نــاجــح  237.5أحمد سمير مبروك الوكيل35332منشأة الس�م أ رقم ت�
258.5نــاجــح  258.5أحمد عبدالحميد سعيد الحطيم35333منشأة الس�م أ رقم ت�
262نــاجــح  262أحمد محمد عبدالرسول ابوخشيم35334منشأة الس�م أ رقم ت�
237نــاجــح  237أشرف محمودعبد القادر فتاح35335منشأة الس�م أ رقم ت�
220نــاجــح  220سمير صبحي حلمي حسب35336منشأة الس�م أ رقم ت�
244.5نــاجــح  244.5شفيق السيد شفيق ابو حامد35337منشأة الس�م أ رقم ت�
193نــاجــح  193عبدالرحمن مبروك عبد الرحمن ابوخشيم35338منشأة الس�م أ رقم ت�
231نــاجــح  231عزت مبروك محمد بلح35339منشأة الس�م أ رقم ت�
226.5نــاجــح  226.5علي شريف علي القط35340منشأة الس�م أ رقم ت�
227.5نــاجــح  227.5فايز شفيق اEشھب حنا35341منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 153.5محمد إبراھيم عبد العزيز الحطيم35342منشأة الس�م أ رقم ت�
236نــاجــح  236محمد إبراھيم محمد يونس35343منشأة الس�م أ رقم ت�
255نــاجــح  255محمد خيري عبد الحميد مصطفي35344منشأة الس�م أ رقم ت�
213نــاجــح  213محمد رضا محمد ابو عيشة35345منشأة الس�م أ رقم ت�
278نــاجــح  278محمد ص�ح أبو العينين الحطيم35346منشأة الس�م أ رقم ت�
193.5نــاجــح  193.5محمد فرج عبد العزيز عسر35347منشأة الس�م أ رقم ت�
230.5نــاجــح  230.5محمد مبروك مبروك طايل35348منشأة الس�م أ رقم ت�
213نــاجــح  213محمود محمد احمد شعبان35349منشأة الس�م أ رقم ت�
256نــاجــح  256مصطفي سمير مصطفي ابو حسين35350منشأة الس�م أ رقم ت�
240نــاجــح  240مصطفي عبدالقادر فريز عبد الفتاح35351منشأة الس�م أ رقم ت�
258.5نــاجــح  258.5آية أحمد فارس الحطيم35352منشأة الس�م أ رقم ت�
213نــاجــح  213أح�م الشحات حامد المليجي35353منشأة الس�م أ رقم ت�
266نــاجــح  266أمل خالد محمد بلح35354منشأة الس�م أ رقم ت�
260نــاجــح  260جھاد ناصر رياض عبد الس�م35355منشأة الس�م أ رقم ت�
266نــاجــح  266شيماء دسوقي رمضان الجنداوي35356منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 140.5شيماء رضا ناجي العربي35357منشأة الس�م أ رقم ت�
272.5نــاجــح  272.5عبير إبراھيم محمود المغني35358منشأة الس�م أ رقم ت�
225.5نــاجــح  225.5عبير محمد عبدالمقصود مدكور35359منشأة الس�م أ رقم ت�
254.5نــاجــح  254.5مريم رسمي حامد عبده35360منشأة الس�م أ رقم ت�
247نــاجــح  247منار صبحي عبد المقصود رزين35361منشأة الس�م أ رقم ت�
250نــاجــح  250نبيلة إبراھيم عبد الھادي ابوخشيم35362منشأة الس�م أ رقم ت�
256نــاجــح  256نھاد خيري عبد المقصود فودة35363منشأة الس�م أ رقم ت�
256نــاجــح  256نورھان عبد الجواد فتوح الشاذلي35364منشأة الس�م أ رقم ت�
274نــاجــح  274نورھان عبد المقصود أمين رحيل35365منشأة الس�م أ رقم ت�
264.5نــاجــح  264.5نورھان فتحي عبد الفتاح أبوحسين35366منشأة الس�م أ رقم ت�
254.5نــاجــح  254.5نورھان فتحي محمد سيد احمد35367منشأة الس�م أ رقم ت�
270.5نــاجــح  270.5ھناء السيد فتحي بلح35368منشأة الس�م أ رقم ت�
252.5نــاجــح  252.5ھند محمود عبد الحميد عبد الفتاح35369منشأة الس�م أ رقم ت�
245.5نــاجــح  245.5وفاء رمضان عبد الھادي ابو خشيم35370منشأة الس�م أ رقم ت�
246نــاجــح  246يسرا رضا محمد عبد الھادي عصر35371منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 126.5إبراھيم رضا إبراھيم المغربي35372منشأة الس�م أ رقم ت�
266نــاجــح  266أحمد الشحات عبدا ل�ه الجنداوي35373منشأة الس�م أ رقم ت�
244نــاجــح  244أحمد ربيع محمد رواش35374منشأة الس�م أ رقم ت�
238.5نــاجــح  238.5أحمد سعيد محمد المزين35375منشأة الس�م أ رقم ت�
178.5نــاجــح  178.5أحمد عبد الفتاح رمضان المغني35376منشأة الس�م أ رقم ت�
235نــاجــح  235السيد رمضان حسين النجار35377منشأة الس�م أ رقم ت�
272.5نــاجــح  272.5السيد عبد السميع محمد موسى35378منشأة الس�م أ رقم ت�
265.5نــاجــح  265.5حازم أشرف عزمي القط35379منشأة الس�م أ رقم ت�
198نــاجــح  198حسين محروس محمد أبو الخير35380منشأة الس�م أ رقم ت�
201.5نــاجــح  201.5رضا محمد سليمان الناقة35381منشأة الس�م أ رقم ت�
252نــاجــح  252عبد < حسين عبدا ل�ه الجنداوي35382منشأة الس�م أ رقم ت�
225نــاجــح  225عبد الوھاب عبد الفتاح سامح خليفة35383منشأة الس�م أ رقم ت�
245نــاجــح  245محمد إبراھيم محمد المزين35384منشأة الس�م أ رقم ت�



256.5نــاجــح  256.5محمد رجب محمود بلح35385منشأة الس�م أ رقم ت�
268نــاجــح  268محمد توفيق لطفي أبو عيشة35386منشأة الس�م أ رقم ت�
270.5نــاجــح  270.5محمد خالد عبد المعبود الشناوي35387منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 160.5محمد عادل عبد اللطيف أحمد35388منشأة الس�م أ رقم ت�
180نــاجــح  180محمد عبد المقصود محمد النجار35389منشأة الس�م أ رقم ت�
247نــاجــح  247محمد مصطفي محمد الشاذلي35390منشأة الس�م أ رقم ت�
270.5نــاجــح  270.5نور حسن أحمد الغر يني35391منشأة الس�م أ رقم ت�
232نــاجــح  232وليد ص�ح عبد العاطي أبو حسين35392منشأة الس�م أ رقم ت�
278نــاجــح  278يوسف شعبان محمد عبد الرحمن35393منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 116.5يونس رجب يونس القط35394منشأة الس�م أ رقم ت�
دور ثانيدور ثاني 147.5أسماء عبد العزيز محمد دبدب35395الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
207نــاجــح  207أمينة علي محمد اTمام35396الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
271.5نــاجــح  271.5إيمان حسين نصر الدين ضوه35397الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
262.5نــاجــح  262.5أية خز عل عبد الحميد أبو شريحة35398الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
253نــاجــح  253بسمة محمد أحمد صالح35399الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
258.5نــاجــح  258.5حنان رزق فھمي صالح35400الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني 152دنـيا عبد الفتاح محمد سرور35401الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
265.5نــاجــح  265.5سماء يحي عبد < ضوه35402الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
203نــاجــح  203شيماء شفيق ھنيدي يوسف35403الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
274.5نــاجــح  274.5غادة محمد رشدي طه35404الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
278.5نــاجــح  278.5فاطمة خالد صديق ياسين35405الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
275.5نــاجــح  275.5فاطمة صبري عبد الباقي ع�م35406الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
271.5نــاجــح  271.5مي فتحي رس�ن دبدب35407الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني 110.5ميادة مرزوق أحمد عشيبة  35408الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
256.5نــاجــح  256.5ميار محمد رضوان يس البدوي35409الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
250.5نــاجــح  250.5نورا رشدي إبراھيم أبو خليفة35410الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
180.5نــاجــح  180.5نورا فتح < عبد الستار راجح35411الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
267.5نــاجــح  267.5نوران سامي محمود البدوي35412الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
261نــاجــح  261نورة محمد عبد القادر بسيوني35413الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
242نــاجــح  242ھاجر أحمد شبل العبد35414الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
246نــاجــح  246ھبة مصطفي عبد الكريم ضوه35415الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
264نــاجــح  264ھند كامل محمود عبد العال35416الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني 132.5أحمد السيد حسنين محمد35417الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
263.5نــاجــح  263.5أحمد حسام محروس صالح35418الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
257.5نــاجــح  257.5أحمد سامي مصطفي ع�م35419الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد سعد حبيب السمان35420الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
176.5نــاجــح  176.5أحمد عبد الرحيم عبد الفتاح الديب35421الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
207نــاجــح  207أحمد عبد العزيز عبد الھادي صالح35422الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
249نــاجــح  249أحمد عبد المجيد خز عن أبو شريحة35423الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
227.5نــاجــح  227.5أحمد محمد أحمد قاسم35424الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
256.5نــاجــح  256.5أحمد محمد سعيد فايد35425الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
255نــاجــح  255أسامة رمضان عبد الحميد عبيد35426الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
190.5نــاجــح  190.5الحسين مصطفي عبد النبي حمد35427الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
240.5نــاجــح  240.5حافظ أحمد أبو الفتح محمد اTمام 35428الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني غائبسامح فاروق سيف عمران35429الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
176نــاجــح  176فارس عبد النبي فتحي أبو مندور35430الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني غائبفوزي محمد فوزي دبدب35431الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
دور ثانيدور ثاني 168.5محمد أحمد عبد النبي حمد35432الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
260نــاجــح  260محمد حسام محمد العدوى35433الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
162نــاجــح  162محمد سعيد محمد العبد35434الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
248.5نــاجــح  248.5محمد شعبان حمدي البدوي35435الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
152.5نــاجــح  152.5محمد مصطفي إسماعيل حمد35436الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
245.5نــاجــح  245.5محمود إبراھيم بنداري ع�م35437الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
203نــاجــح  203محمود السيد محمد مندور35438الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
223.5نــاجــح  223.5محمود عبد النبي فريد يوسف35439الشھيد عصام ع�م أ بكفر عسكرت�
235.5نــاجــح  235.5إسراء شعبان أحمد الجزار35440الوحدة ا بطوخت�



270نــاجــح  270إسراء كمال محمود داود35441الوحدة ا بطوخت�
274.5نــاجــح  274.5إسراء مصطفى محمود زيد35442الوحدة ا بطوخت�
256نــاجــح  256أسماء سمير عبد < كوينه35443الوحدة ا بطوخت�
256.5نــاجــح  256.5أسماء غباشى عبد الغفار العاصى35444الوحدة ا بطوخت�
258.5نــاجــح  258.5أسماء مدحت عجيب ب�ل35445الوحدة ا بطوخت�
231نــاجــح  231إ�ء غباشى سليمان الشامى35446الوحدة ا بطوخت�
270.5نــاجــح  270.5أمانى فتح < محمد ب�ل35447الوحدة ا بطوخت�
214نــاجــح  214أميرة إبراھيم محمد المغربى35448الوحدة ا بطوخت�
266نــاجــح  266أميرة حبيب عبد المسيح جرجس35449الوحدة ا بطوخت�
205.5نــاجــح  205.5اميرة عبد الشھيد عزيز جرجس35450الوحدة ا بطوخت�
275.5نــاجــح  275.5أميرة عبد العزيز توفيق مھدى35451الوحدة ا بطوخت�
277.5نــاجــح  277.5أمينه عبد الفتاح عبد الحميد محفوظ35452الوحدة ا بطوخت�
249.5نــاجــح  249.5أية محمد السيد المح�وى35453الوحدة ا بطوخت�
220نــاجــح  220أيه محمد مصطفى معروف35454الوحدة ا بطوخت�
231.5نــاجــح  231.5إيمان إبراھيم فتح < المنوفى35455الوحدة ا بطوخت�
256.5نــاجــح  256.5إيمان أحمد منصور دواد35456الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني غائبإيمان عبد الغائبنى محمد الدوده35457الوحدة ا بطوخت�
255نــاجــح  255إيمان محمد سالم أبو عيسوى35458الوحدة ا بطوخت�
190.5نــاجــح  190.5إيناس عثمان ص�ح ب�ل35459الوحدة ا بطوخت�
211.5نــاجــح  211.5إيناس مشھور عطية العربى35460الوحدة ا بطوخت�
238.5نــاجــح  238.5تغريد حبيب عبد الونيس مھدى35461الوحدة ا بطوخت�
231نــاجــح  231جھاد رمضان محمود المغربى35462الوحدة ا بطوخت�
255نــاجــح  255دنيا ماھر غبا شى النشاشئ35463الوحدة ا بطوخت�
242نــاجــح  242دينا محمد حامد القاضى35464الوحدة ا بطوخت�
250نــاجــح  250رنيا عبدة ج�ل الدكرورى35465الوحدة ا بطوخت�
231.5نــاجــح  231.5زينب محمد صبرى شرف35466الوحدة ا بطوخت�
254نــاجــح  254سارة رضوان الديب الكندوز35467الوحدة ا بطوخت�
246نــاجــح  246سارة فھمى ج�ل الدكرورى35468الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 163.5سالى عبدة عطية صليب35469الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 168سعاد عبد الس�م رياض الشرقاوى35470الوحدة ا بطوخت�
230.5نــاجــح  230.5شروق أحمد اليمانى كوينه35471الوحدة ا بطوخت�
277.5نــاجــح  277.5شروق فايز عبد العزيز الحداد35472الوحدة ا بطوخت�
273.5نــاجــح  273.5شيماء محمد عبدالجواد القاضى35473الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 142.5شيماء محمد عبد الفتاح السعودى35474الوحدة ا بطوخت�
242نــاجــح  242صباح سعيد يونس أبوخليفه35475الوحدة ا بطوخت�
240نــاجــح  240فاطمه إبراھيم عبد القادر إبراھيم35476الوحدة ا بطوخت�
264.5نــاجــح  264.5مارينا رضا جرجس عزيز35477الوحدة ا بطوخت�
232.5نــاجــح  232.5مروة أسامه ب�ل أبو عبد <35478الوحدة ا بطوخت�
170.5نــاجــح  170.5مريم نبيل يوسف رزق <35479الوحدة ا بطوخت�
208نــاجــح  208نعيمه سعيد عبد العزيز الشرقاوى35480الوحدة ا بطوخت�
220نــاجــح  220ھاجر أحمد عبد الفتاح عبدالرحمن35481الوحدة ا بطوخت�
188.5نــاجــح  188.5ھبه عبدالعزيز رياض البربرى35482الوحدة ا بطوخت�
239نــاجــح  239ھي�نه إبراھيم عزيز جرجس35483الوحدة ا بطوخت�
271.5نــاجــح  271.5يارا ھشام محمد عاطف الحرون35484الوحدة ا بطوخت�
237.5نــاجــح  237.5ياسمين خالد حبيب أبو السعود35485الوحدة ا بطوخت�
252نــاجــح  252إبراھيم جمال إبراھيم ع�م35486الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 169إبراھيم محمد خالد يونس35487الوحدة ا بطوخت�
209.5نــاجــح  209.5إبراھيم محمود قطب محبوبه35488الوحدة ا بطوخت�
245نــاجــح  245احمد جمال ص�ح الباسط35489الوحدة ا بطوخت�
245.5نــاجــح  245.5احمد خالد أبو الفتوح أبو شوشه35490الوحدة ا بطوخت�
203.5نــاجــح  203.5احمد سعيد محمد مھدى35491الوحدة ا بطوخت�
199.5نــاجــح  199.5احمد شريف السيد السمان35492الوحدة ا بطوخت�
236.5نــاجــح  236.5احمد عبد العزيز ھ�ل أبو خليفه35493الوحدة ا بطوخت�
218.5نــاجــح  218.5احمد عبد القادر عبد ال�ة الشامى35494الوحدة ا بطوخت�
215.5نــاجــح  215.5احمد عبد المنعم محمد أبوحسنين35495الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 146.5احمد محمد بيومى حسن35496الوحدة ا بطوخت�



دور ثانيدور ثاني 161احمد محمد محمود السريتى35497الوحدة ا بطوخت�
199نــاجــح  199احمد مصطفى محمد أبو زيان35498الوحدة ا بطوخت�
275.5نــاجــح  275.5إس�م محمد عبد الجواد القاضى35499الوحدة ا بطوخت�
232.5نــاجــح  232.5أكرم عمر عبد الحميد ب�ل35500الوحدة ا بطوخت�
227.5نــاجــح  227.5بدر إبراھيم غباشى إبراھيم35501الوحدة ا بطوخت�
152نــاجــح  152حسين ربيع حسين الدبركى35502الوحدة ا بطوخت�
214.5نــاجــح  214.5حمادة شبل عبدالعزيز شطا35503الوحدة ا بطوخت�
240نــاجــح  240خالد أحمد محمد يونس35504الوحدة ا بطوخت�
221.5نــاجــح  221.5سعيد عيد السيد أبو خليفه35505الوحدة ا بطوخت�
169نــاجــح  169عادل سعودى فرحات شاميه35506الوحدة ا بطوخت�
190.5نــاجــح  190.5عبد الرحمن مروان عبد الرحمن أبو عبد <35507الوحدة ا بطوخت�
163نــاجــح  163عبد < حسين عبد العزيز السريتى35508الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 162فارس مستور الجبالى عبد العاطى35509الوحدة ا بطوخت�
228نــاجــح  228كريم سعيد كامل ھشام35510الوحدة ا بطوخت�
230نــاجــح  230كمال إبراھيم كمال الدين عبدة35511الوحدة ا بطوخت�
263نــاجــح  263كيرلس إبراھيم عيد الجمل35512الوحدة ا بطوخت�
219.5نــاجــح  219.5محمد إبراھيم عبد المقصود القاضى35513الوحدة ا بطوخت�
206.5نــاجــح  206.5محمد إبراھيم محمد سعد <35514الوحدة ا بطوخت�
181.5نــاجــح  181.5محمد الصاوى عبد المنعم جويلى35515الوحدة ا بطوخت�
246.5نــاجــح  246.5محمد رأفت فتح < الخياط35516الوحدة ا بطوخت�
187.5نــاجــح  187.5محمد رجب مبروك أبوسمك35517الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني 186.5محمد رمضان عبد الحميد السريتى35518الوحدة ا بطوخت�
192نــاجــح  192محمد على عبد < القاضى35519الوحدة ا بطوخت�
208نــاجــح  208محمود سمير محمد الشامى35520الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود خالد ھ�ل القاضى35521الوحدة ا بطوخت�
205.5نــاجــح  205.5محمود فؤاد مسعود قنديل35522الوحدة ا بطوخت�
231.5نــاجــح  231.5محمود محمد محمود زيد35523الوحدة ا بطوخت�
195نــاجــح  195محمود ممدوح أحمد سيف النصر35524الوحدة ا بطوخت�
212.5نــاجــح  212.5مصطفى إبراھيم عنتر داود35525الوحدة ا بطوخت�
241.5نــاجــح  241.5مصطفى رشاد عبد الحى حسن35526الوحدة ا بطوخت�
245.5نــاجــح  245.5مصطفى محمد عبد الحميد كوينه35527الوحدة ا بطوخت�
175نــاجــح  175مصطفى محمد عبد المطلب السريتى35528الوحدة ا بطوخت�
177.5نــاجــح  177.5مصطفى محمد محمود داود35529الوحدة ا بطوخت�
دور ثانيدور ثاني غائبوليد الصافى توفيق السريتى35530الوحدة ا بطوخت�
249.5نــاجــح  249.5أسماء ابراھيم على أبو طور35531بوادي أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 148أسماء عبد الفتاح محمود عيد35532بوادي أ بطوخ دلكةت�
262.5نــاجــح  262.5أسماء محمود أبو السعود عيد35533بوادي أ بطوخ دلكةت�
243.5نــاجــح  243.5أميرة على حسن السنباطى35534بوادي أ بطوخ دلكةت�
279نــاجــح  279أمانى شوقى حسين الحداد35535بوادي أ بطوخ دلكةت�
235.5نــاجــح  235.5أمانى ممدوح محمد السنباطى35536بوادي أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 204آية أحمد على عمارة35537بوادي أ بطوخ دلكةت�
223نــاجــح  223أ�ء رياض أنور الكومى35538بوادي أ بطوخ دلكةت�
256.5نــاجــح  256.5أية طارق عبد الحميد داود35539بوادي أ بطوخ دلكةت�
275.5نــاجــح  275.5أية محمد سيد أحمد أبوعبد <35540بوادي أ بطوخ دلكةت�
256نــاجــح  256أية فتحى عبد العزيز الحرون35541بوادي أ بطوخ دلكةت�
270نــاجــح  270إبتسام عمر عبد الباقى الحرون35542بوادي أ بطوخ دلكةت�
256.5نــاجــح  256.5حسناء حامد إسماعيل مقلد35543بوادي أ بطوخ دلكةت�
204.5نــاجــح  204.5خضرة حلمى أحمد أبو سالم35544بوادي أ بطوخ دلكةت�
210.5نــاجــح  210.5دينا عبد< ھنداوي جاد 35545بوادي أ بطوخ دلكةت�
238نــاجــح  238دينا مھنا فتح < أبو شوشة 35546بوادي أ بطوخ دلكةت�
249.5نــاجــح  249.5رباب خالد محمد السمان 35547بوادي أ بطوخ دلكةت�
167نــاجــح  167ريھام أبو الفتوح السيد عيد 35548بوادي أ بطوخ دلكةت�
257.5نــاجــح  257.5سارة راضي عبد الواحد القاضي 35549بوادي أ بطوخ دلكةت�
211.5نــاجــح  211.5سارة ص�ح عبد الحميد اسماعيل 35550بوادي أ بطوخ دلكةت�
225نــاجــح  225سعدية محمد ابراھيم أبو ناجي 35551بوادي أ بطوخ دلكةت�
237.5نــاجــح  237.5شيرين محمد أحمد أبو سالم 35552بوادي أ بطوخ دلكةت�



191نــاجــح  191شيماء منصور السيد سعيدة 35553بوادي أ بطوخ دلكةت�
226نــاجــح  226عبير شوقي أحمد بوادي 35554بوادي أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 177عبير فتح < عبد الحميد جويلي 35555بوادي أ بطوخ دلكةت�
222.5نــاجــح  222.5نادية طارق شبل عيد 35556بوادي أ بطوخ دلكةت�
258نــاجــح  258نھي محمد كامل السنباطي 35557بوادي أ بطوخ دلكةت�
272.5نــاجــح  272.5نجوي ابراھيم السيد أبو سيد أحمد 35558بوادي أ بطوخ دلكةت�
256.5نــاجــح  256.5نورھان شريف ابراھيم عطيوي 35559بوادي أ بطوخ دلكةت�
276نــاجــح  276منار السيد عبد اللطيف الطحان 35560بوادي أ بطوخ دلكةت�
268نــاجــح  268مني أشرف محمد سرور 35561بوادي أ بطوخ دلكةت�
267.5نــاجــح  267.5ملبو عاطف صبحي ابراھيم 35562بوادي أ بطوخ دلكةت�
209نــاجــح  209مي يسن رضوان ب�ل 35563بوادي أ بطوخ دلكةت�
220.5نــاجــح  220.5وردة مسعد الدكتور قناوي 35564بوادي أ بطوخ دلكةت�
214نــاجــح  214إبراھيم عبد العزيز إبراھيم شرف الدين 35565بوادي أ بطوخ دلكةت�
189نــاجــح  189إبراھيم يوسف عبد المجيد غنيم 35566بوادي أ بطوخ دلكةت�
203نــاجــح  203أحمد إبراھيم أمين داود 35567بوادي أ بطوخ دلكةت�
193نــاجــح  193أحمد إبراھيم مصطفي الفقي 35568بوادي أ بطوخ دلكةت�
227نــاجــح  227أحمد عبد الحميد عبد < عميشة 35569بوادي أ بطوخ دلكةت�
226نــاجــح  226أحمدعبدالفتاح عبدربه عباد < 35570بوادي أ بطوخ دلكةت�
261.5نــاجــح  261.5أحمد سعيد محمود داود 35571بوادي أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271أمير أحمد رضوان خطاب 35572بوادي أ بطوخ دلكةت�
234.5نــاجــح  234.5أمير محمدأبو الفتوح أبو شوشة 35573بوادي أ بطوخ دلكةت�
234نــاجــح  234السيدإبراھيم عبدالفتاح عمارة 35574بوادي أ بطوخ دلكةت�
242نــاجــح  242حسام عبدالعزيزمشھورعبدالعزيز 35575بوادي أ بطوخ دلكةت�
262نــاجــح  262خالد أحمد عبد المنعم المح�وي 35576بوادي أ بطوخ دلكةت�
243نــاجــح  243خالد يس رضوان مھدي 35577بوادي أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبرأفت سعيدمحمد ب�ل 35578بوادي أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273علي مصطفي علي  أبو شنب 35579بوادي أ بطوخ دلكةت�
243.5نــاجــح  243.5عمرو إيھاب محمدفوزي رميح 35580بوادي أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 107.5كريم محمد عبد الحميد اسماعيل 35581بوادي أ بطوخ دلكةت�
230.5نــاجــح  230.5كريم محمدعبدالعزيز إسماعيل 35582بوادي أ بطوخ دلكةت�
229نــاجــح  229كمال السيد عبده الشخيرى35583بوادي أ بطوخ دلكةت�
245نــاجــح  245مصطفي السيدعبدالحميد ب�ل 35584بوادي أ بطوخ دلكةت�
242.5نــاجــح  242.5مصطفي طارق عبد< خالد 35585بوادي أ بطوخ دلكةت�
276نــاجــح  276محمد أحمد محمد سعيدة 35586بوادي أ بطوخ دلكةت�
250نــاجــح  250محمد السيد إبراھيم عمارة 35587بوادي أ بطوخ دلكةت�
256نــاجــح  256محمد خالد أبو الفتوح إسماعيل35588بوادي أ بطوخ دلكةت�
258.5نــاجــح  258.5محمد سعد السيد  صھيون35589بوادي أ بطوخ دلكةت�
212.5نــاجــح  212.5محمد رمضان محمد بدر35590بوادي أ بطوخ دلكةت�
225.5نــاجــح  225.5محمد عبد الحميد عبد الفتاح يونس 35591بوادي أ بطوخ دلكةت�
212.5نــاجــح  212.5محمد على السيد الشوبرى35592بوادي أ بطوخ دلكةت�
269نــاجــح  269محمد على شبل الطحان35593بوادي أ بطوخ دلكةت�
177نــاجــح  177محمد مبروك محمد جويلى35594بوادي أ بطوخ دلكةت�
207نــاجــح  207محمد مجدى حسانين حسانين35595بوادي أ بطوخ دلكةت�
256.5نــاجــح  256.5محمود عباس محمد عمارة35596بوادي أ بطوخ دلكةت�
209.5نــاجــح  209.5محمود مبروك محمد جويلى35597بوادي أ بطوخ دلكةت�
234.5نــاجــح  234.5مصطفى محمد مھدى أبو شوشة35598بوادي أ بطوخ دلكةت�
255نــاجــح  255ھادى سعيد عطية ماضى35599بوادي أ بطوخ دلكةت�
242نــاجــح  242ھشام جمال حامد القاضى35600بوادي أ بطوخ دلكةت�
223.5نــاجــح  223.5امال فوزى زكى جرجس35601اEقباط أ بطوخ دلكةت�
274.5نــاجــح  274.5آية أمجد أحمد ابو العنيين35602اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271.5نــاجــح  271.5آية رفعت محمد ابو حجازى35603اEقباط أ بطوخ دلكةت�
263.5نــاجــح  263.5آية سعيد عبد العزيز الجمل35604اEقباط أ بطوخ دلكةت�
278.5نــاجــح  278.5أمنية محمد احمد الشيخ35605اEقباط أ بطوخ دلكةت�
277نــاجــح  277أميرة حلمى ابراھيم بباوى35606اEقباط أ بطوخ دلكةت�
234نــاجــح  234إسراء رضا عرفة سليم35607اEقباط أ بطوخ دلكةت�
274نــاجــح  274انجى صبحى ابراھيم سند فرج35608اEقباط أ بطوخ دلكةت�



254نــاجــح  254تريزة راضى نصر يوسف35609اEقباط أ بطوخ دلكةت�
254نــاجــح  254حسناء خزعل فھيم السعدوى35610اEقباط أ بطوخ دلكةت�
266نــاجــح  266ريم عبدة السيد نصار35611اEقباط أ بطوخ دلكةت�
274نــاجــح  274سارة سمير رياض متياس35612اEقباط أ بطوخ دلكةت�
262.5نــاجــح  262.5سامية أحمد عبد الغنى الفقى35613اEقباط أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبسمر دياب محمد بدر دياب35614اEقباط أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 203شروق ماھر فتحى عيسوى35615اEقباط أ بطوخ دلكةت�
241.5نــاجــح  241.5شروق ممدوح محمد الطم�وى35616اEقباط أ بطوخ دلكةت�
277.5نــاجــح  277.5شيماء صبيح محمد محبوبة35617اEقباط أ بطوخ دلكةت�
226.5نــاجــح  226.5شيماء غباشى على عبد <35618اEقباط أ بطوخ دلكةت�
268.5نــاجــح  268.5فيرينا نادر زاھر عوض <35619اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271كريستينا رضا عبد النور حنا35620اEقباط أ بطوخ دلكةت�
270نــاجــح  270كريستين مجدى فھمى الصعيدى35621اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271لبنى طلعت عبد العزيز بدر35622اEقباط أ بطوخ دلكةت�
232.5نــاجــح  232.5لطيفة عبدة على داود35623اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271مادونا زكى فتحى زكى35624اEقباط أ بطوخ دلكةت�
244نــاجــح  244مارى حنا ميخائيل حنا35625اEقباط أ بطوخ دلكةت�
280نــاجــح  280مارينا رأفت فؤاد سعد35626اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271مارينا زكى فتحى زكى35627اEقباط أ بطوخ دلكةت�
261.5نــاجــح  261.5مارينا ھانى صبحى ميخائيل35628اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271ميريانا فوزى جرجس البوھى 35629اEقباط أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 233مريم كامل ميخائيل اEعرج35630اEقباط أ بطوخ دلكةت�
258نــاجــح  258مريم ھشام ميشيل ابراھيم35631اEقباط أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273مونيكا فؤاد فليب يوسف35632اEقباط أ بطوخ دلكةت�
230.5نــاجــح  230.5ميرنا عونى عوض < فرج35633اEقباط أ بطوخ دلكةت�
238.5نــاجــح  238.5ميرھان ابراھيم عبيد التلت35634اEقباط أ بطوخ دلكةت�
217.5نــاجــح  217.5نادية عوض جرجس زكى35635اEقباط أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 141 نجاة عبد < فؤاد جورجى35636اEقباط أ بطوخ دلكةت�
240نــاجــح  240نرمين عماد ابراھيم جرجس35637اEقباط أ بطوخ دلكةت�
272نــاجــح  272نرمين نصر فؤاد المعوض35638اEقباط أ بطوخ دلكةت�
272.5نــاجــح  272.5نور ابراھيم صادق الت�وى35639اEقباط أ بطوخ دلكةت�
257.5نــاجــح  257.5نيفين عجيب مسعد جرجس35640اEقباط أ بطوخ دلكةت�
233.5نــاجــح  233.5ھدير سعيد محمد السراج35641اEقباط أ بطوخ دلكةت�
236.5نــاجــح  236.5ھدى محمد على السيد على35642اEقباط أ بطوخ دلكةت�
247نــاجــح  247ھند السيد حسن عميرة35643اEقباط أ بطوخ دلكةت�
249.5نــاجــح  249.5أبانوب شوقى عزيز ابو القور35644اEقباط أ بطوخ دلكةت�
257.5نــاجــح  257.5ابانوب عماد عبدة صليب35645اEقباط أ بطوخ دلكةت�
261.5نــاجــح  261.5ابانوب ناجى اسعد نجيب35646اEقباط أ بطوخ دلكةت�
244.5نــاجــح  244.5ابراھيم احمد محمد محرم35647اEقباط أ بطوخ دلكةت�
239.5نــاجــح  239.5احمد زيد عبد الحميد القاضى 35648اEقباط أ بطوخ دلكةت�
244نــاجــح  244احمد سعيد السيد حسن35649اEقباط أ بطوخ دلكةت�
259نــاجــح  259احمد سعيد  امين محرم35650اEقباط أ بطوخ دلكةت�
240نــاجــح  240احمد مجدى احمد ابو ناجى35651اEقباط أ بطوخ دلكةت�
265نــاجــح  265احمد مجدى محمد الشافعى الدخميسى35652اEقباط أ بطوخ دلكةت�
268.5نــاجــح  268.5احمد محسن السيد سليم35653اEقباط أ بطوخ دلكةت�
265.5نــاجــح  265.5احمد محسن محمد الضبع35654اEقباط أ بطوخ دلكةت�
242.5نــاجــح  242.5احمد محمد ابو اليزيد غريب35655اEقباط أ بطوخ دلكةت�
263نــاجــح  263احمد محمود محمد عبد الباقى35656اEقباط أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 158امين محمود امين الطحان35657اEقباط أ بطوخ دلكةت�
257نــاجــح  257السيد حامد السيد ميز35658اEقباط أ بطوخ دلكةت�
271.5نــاجــح  271.5بطرس غالى عطية سعد35659اEقباط أ بطوخ دلكةت�
235نــاجــح  235بيتر سعيد حنين النحراوى35660اEقباط أ بطوخ دلكةت�
270.5نــاجــح  270.5جرجس سليم ميخائيل حلمى35661اEقباط أ بطوخ دلكةت�
262نــاجــح  262جرجس عطية ميخائيل الصعيدى35662اEقباط أ بطوخ دلكةت�
259نــاجــح  259جون سمير زكى ا�عرج35663اEقباط أ بطوخ دلكةت�
246نــاجــح  246حمدى خالد حسين الطم�وى35664اEقباط أ بطوخ دلكةت�



269نــاجــح  269خالد فتحى محمد شرف35665اEقباط أ بطوخ دلكةت�
235.5نــاجــح  235.5سعيد أشرف أحمد القاضى35666اEقباط أ بطوخ دلكةت�
234نــاجــح  234سعيد ياسر سعيد القاضى35667اEقباط أ بطوخ دلكةت�
254نــاجــح  254عبد الحميد خالد ابراھيم الدخميسى35668اEقباط أ بطوخ دلكةت�
220.5نــاجــح  220.5عماد عاطف فرج حنا35669اEقباط أ بطوخ دلكةت�
251.5نــاجــح  251.5عمر محمد حسنين عباد <35670اEقباط أ بطوخ دلكةت�
248نــاجــح  248فادى صبحى زكى  سبلة35671اEقباط أ بطوخ دلكةت�
236نــاجــح  236كريم محمد ابراھيم الدراجيلى35672اEقباط أ بطوخ دلكةت�
233نــاجــح  233كيرلس عادل فتحى عوض35673اEقباط أ بطوخ دلكةت�
237.5نــاجــح  237.5كيرلس عيسى يوسف اسعد35674اEقباط أ بطوخ دلكةت�
269.5نــاجــح  269.5كيرلس فليب فؤاد فرج35675اEقباط أ بطوخ دلكةت�
227نــاجــح  227كيرلس ماھر جرجس زكى35676اEقباط أ بطوخ دلكةت�
260نــاجــح  260ماركو م�ك فرج < حنا35677اEقباط أ بطوخ دلكةت�
258نــاجــح  258محمد ابراھيم محمود القاضى35678اEقباط أ بطوخ دلكةت�
261نــاجــح  261محمد ابوزيد  السيد السخاوى35679اEقباط أ بطوخ دلكةت�
263نــاجــح  263محمد السيد ابراھيم راضى35680اEقباط أ بطوخ دلكةت�
249.5نــاجــح  249.5محمد خليفة عبدة خليفة35681اEقباط أ بطوخ دلكةت�
254.5نــاجــح  254.5محمد عبد الرحيم عبدة ابوسمك35682اEقباط أ بطوخ دلكةت�
267.5نــاجــح  267.5محمد عبد الفتاح محمد السنباطى35683اEقباط أ بطوخ دلكةت�
266نــاجــح  266محمد فتحى ص�ح شع�ن35684اEقباط أ بطوخ دلكةت�
255نــاجــح  255محمد مختار ص�ح أبو ناجى 35685اEقباط أ بطوخ دلكةت�
275نــاجــح  275محمد مصطفى القطب الشيخ35686اEقباط أ بطوخ دلكةت�
239.5نــاجــح  239.5محمود أحمد محمد عيد35687اEقباط أ بطوخ دلكةت�
244.5نــاجــح  244.5محمود محمد محمود الدكرورى35688اEقباط أ بطوخ دلكةت�
234.5نــاجــح  234.5مصطفى طارق عبد الرحمن الشيخ35689اEقباط أ بطوخ دلكةت�
242نــاجــح  242مينا عوض عطية فضل <35690اEقباط أ بطوخ دلكةت�
248.5نــاجــح  248.5مينا م�ك ميخائيل ابراھيم الدف35691اEقباط أ بطوخ دلكةت�
241نــاجــح  241وفيق مسعد عبدة ا�عرج 35692اEقباط أ بطوخ دلكةت�
249.5نــاجــح  249.5يوسف سمير عوض < ابراھيم35693اEقباط أ بطوخ دلكةت�
249.5نــاجــح  249.5ايه محمودمحمد الميھى35694الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271أسماء السيد أحمد أبو طالب35695الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
276نــاجــح  276أسماء عبد الحكيم عبد الجواد البأساوى35696الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
274.5نــاجــح  274.5أسماء عبد العظيم أبو زيد أبو خلبة35697الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
255.5نــاجــح  255.5أسماء عزت أحمد جاد35698الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
239نــاجــح  239أميرة السيد منصور نعيم35699الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
224نــاجــح  224أميرة حامد أحمد الميھى35700الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
243نــاجــح  243أميرة خالد أبو الفتوح أبو حجازى35701الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
250نــاجــح  250أمينة ابراھيم يس خير الدين35702الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
264نــاجــح  264أمينة رمضان أحمد الشوبرى35703الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
271.5نــاجــح  271.5اسراء محمد السيد أبو عيد35704الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
220.5نــاجــح  220.5ايمان عبد القادر السيد سعيد35705الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262.5نــاجــح  262.5بسمة فوزى يس خير الدين35706الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 189جھاد ابراھيم حسن مصبوبة35707الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
213.5نــاجــح  213.5دعاء خالد أبو زيد الشوربجى35708الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
250نــاجــح  250رحاب خالد فتحى الفرارجى35709الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
275نــاجــح  275ريم أشرف مختار عمارة35710الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
253نــاجــح  253زينب أحمد عبد الغنى حمادة35711الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
204نــاجــح  204زينب خميس عبده مصطفى35712الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
240.5نــاجــح  240.5زينب سمير عنتر عسكر35713الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبسارة أبو زيد حامد عسكر35714الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262نــاجــح  262سارة أشرف مصطفى رميح35715الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
263نــاجــح  263سلمى طارق أحمد مھدى35716الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273سناء محمد عبد المجيد الغراب35717الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
264نــاجــح  264سمية ص�ح عبد العاطى عمارة35718الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262.5نــاجــح  262.5شروق محمد ابراھيم جاد35719الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
266نــاجــح  266شيماء سعيد أحمد حواس35720الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�



223.5نــاجــح  223.5شيماء فوزى عبد الحميد أبو خلبة35721الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
256.5نــاجــح  256.5شيماء محمد السيد داود35722الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 172.5صفاء رضا أبو زيد رميح35723الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
213نــاجــح  213صباح مصطفى محمد أبو ترمس35724الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 173.5غادة ايھاب عبد الحميد سرور35725الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
265.5نــاجــح  265.5فاطمة أحمد محمد صھيون35726الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
197نــاجــح  197فوزية أحمد محمد الدراجينى35727الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
248.5نــاجــح  248.5مروه عبد الفتاح أحمد عثمان35728الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
270.5نــاجــح  270.5مرفت مبروك محمد ميز35729الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
227.5نــاجــح  227.5نج�ء حسين السيد أبوزيان35730الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
250.5نــاجــح  250.5نورھان جوده البيومى غباشى35731الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
275نــاجــح  275ھبه سعد عبد الحميد أبوخلبه35732الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
263.5نــاجــح  263.5ھدير ممدوح عبدالھادى أبو خلبه35733الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262.5نــاجــح  262.5ھويدا ص�ح أحمد عبدالعزيز35734الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
194نــاجــح  194وفاء عبدالمنعم أبراھيم النحاس35735الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
223نــاجــح  223أحمد السيد أحمد س�م35736الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
276.5نــاجــح  276.5أحمد ابراھيم عطيه رميح35737الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
272.5نــاجــح  272.5أحمد أمام متولى عطيه35738الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 174أحمد سليمان أسماعيل البحراوى35739الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
271نــاجــح  271أحمد سعيد ابراھيم البيومى35740الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد سعيد الجوھرى عسكر35741الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262نــاجــح  262أحمد ص�ح أحمد عبدالعزيز35742الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
257نــاجــح  257أحمد ص�ح درويش الجمال35743الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
259نــاجــح  259أحمد عبده حسين داوود35744الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273أحمد فتحى عبدالعزيز رزه35745الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
258.5نــاجــح  258.5أحمد محمد أحمد السعداوى35746الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
267نــاجــح  267أحمد محمد عبدالس�م محمد35747الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
262نــاجــح  262أحمد محمد عبد< أبوخلبه35748الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
242نــاجــح  242أحمد مجدى حامد القماش35749الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
276نــاجــح  276ابراھيم زيد أبوالعنين عودة35750الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
205.5نــاجــح  205.5ابراھيم عادل رمضان الدھين35751الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
266نــاجــح  266ابراھيم فاروق محمد القنب35752الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273أسامه أحمد عبدالعزيز ميز35753الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
252.5نــاجــح  252.5اس�م أيمن عبدالغنى السنباطى35754الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
256نــاجــح  256اس�م حامد فتح < الحداد35755الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
235.5نــاجــح  235.5اس�م جمال حامد الغراب35756الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
193.5نــاجــح  193.5اس�م محمد السيد داوود35757الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
188.5نــاجــح  188.5أمين على أمين على35758الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبباسم فتحى حسانين ميز35759الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 199.5حازم أمام محمد أبوزيان35760الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
259نــاجــح  259حازم مصطفى حسين الغراب35761الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
248نــاجــح  248حسام عبداللھعبده القماش35762الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
217.5نــاجــح  217.5حسن خالد حسن الدياش35763الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
236نــاجــح  236حسن سمير حسن الدياش35764الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
255.5نــاجــح  255.5سيد أحمد ممدوح السيد أبومصطفى35765الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
244.5نــاجــح  244.5شريف ناصر عبدالغنى أبوخلبه35766الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
174.5نــاجــح  174.5على فوزى محمد الدلرجينى35767الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
234.5نــاجــح  234.5عبد< محمد عبد< الطب�وى35768الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
268نــاجــح  268عبد< ياسين عبد< أبوعبد<35769الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 66فايز فتحى محمد الدرجينى35770الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 15كريم سعيد محمد أبوزيان35771الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
211نــاجــح  211كريم محمد عبدالغنى السخاوى35772الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد السيد محمد أبوزيان35773الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 168.5محمد حامد الزناتى الدوده35774الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
265نــاجــح  265محمد سعد عبدالحميد أبوخلبه35775الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
273نــاجــح  273محمد سعيد راضى راضى35776الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�



272نــاجــح  272محمد سعيد عبدالفتاح غنيم35777الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
260نــاجــح  260محمد عامر على أبوسمك35778الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
261نــاجــح  261 محمد عبد الحميد عبدالحميد مصبوبه35779الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
272.5نــاجــح  272.5محمدعبده محمد ميز35780الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
278.5نــاجــح  278.5محمد فتحى محمد تميم35781الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
260.5نــاجــح  260.5محمد فريد السيد أبوخلبه35782الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
256نــاجــح  256محمود أحمد محمود عميشه35783الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
198.5نــاجــح  198.5محمود خالد أحمد حواش35784الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 83.5محمود سعيد خزعل زلطه35785الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
267.5نــاجــح  267.5محمود شوقى عبدالعزيز عميش35786الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
248نــاجــح  248محمود فتح < عبده زيد35787الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
دور ثانيدور ثاني 172مصطفى جمال الدين بدرالدين مياح35788الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
234.5نــاجــح  234.5مصطفى ص�ح مصطفى أبوخضر35789الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
263نــاجــح  263يس فتحى عبده ميز35790الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
268نــاجــح  268يس محمد يس مھدى35791الشھيد  رضا أ بطوخ دلكةت�
274.5نــاجــح  274.5إسراء ص�ح أبو اليزيد ناجى 35792النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
279نــاجــح  279إسراء محمود عبد الحليم عوض35793النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
247نــاجــح  247أميرة سعيد عبد القوى غباشي35794النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
266.5نــاجــح  266.5إيمان إبراھيم عبد العال عميش35795النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
255نــاجــح  255آية علي محمود عيد35796النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
225.5نــاجــح  225.5بسمة سعيد سالم الشيخ35797النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
212.5نــاجــح  212.5سالي بيومى محمد خير الدين35798النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
278نــاجــح  278سماء إبراھيم أبو زيد تميم35799النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
265.5نــاجــح  265.5سمار محمود إبراھيم الجمل35800النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
265نــاجــح  265شيماء حسن عبد الغنى البحراوى35801النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
199.5نــاجــح  199.5شيماء عادل علي عيد35802النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
230.5نــاجــح  230.5لمياء توفيق عبد العزيز مھدى35803النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
231.5نــاجــح  231.5مى عاطف عبد الغنى رمضان35804النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
263.5نــاجــح  263.5ھاجر يوسف محمود الدخميسي35805النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
272نــاجــح  272ھدير رأفت محمود الدخميسي 35806النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
267نــاجــح  267و�ء محمد السيد الغراب35807النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
252نــاجــح  252و�ء محمد عبد الغنى البحراوى35808النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
268.5نــاجــح  268.5إبراھيم شريف إبراھيم الغراب35809النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
267نــاجــح  267أحمد خالد عبد < عبد الحميد35810النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
274.5نــاجــح  274.5أحمد سمير عطية أبو خلبة35811النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
247نــاجــح  247أحمد علي محمود عيد35812النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
224.5نــاجــح  224.5أحمد محمد أحمد أبو خلبة35813النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
252نــاجــح  252أحمد محمد محمد شديد35814النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
254.5نــاجــح  254.5أدھم محمد حسب المزين35815النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
267نــاجــح  267أسامة مجدى السيد السمان 35816النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
252.5نــاجــح  252.5إس�م أحمد عطية البحراوى 35817النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
232.5نــاجــح  232.5السيد سمير السيد الشريفة35818النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
266نــاجــح  266حازم فتحى محمد الشوربجى35819النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
276.5نــاجــح  276.5حسام علي عبد الوھاب أبو ناجى35820النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
272.5نــاجــح  272.5حمدى علي عبد الوھاب أبو ناجى35821النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
273.5نــاجــح  273.5عبد< محمد سالم ابو خلبة35822النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
217نــاجــح  217فايز ج�ل كامل بقرية35823النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
205.5نــاجــح  205.5محمد ابراھيم البسيونى عوض35824النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
212نــاجــح  212محمد احمد عبد الواحد الغراب35825النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
254نــاجــح  254محمد أسامة عبد العزيز عاشور35826النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
245نــاجــح  245محمد البسيونى محمد أبو خلبة35827النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
205.5نــاجــح  205.5محمد رمضان خالد ھلس35828النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
222نــاجــح  222محمد سمير محمد السنطاوى35829النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
279.5نــاجــح  279.5مصطفي محمد عبد الحميد أبو خلبة35830النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
280نــاجــح  280نادر السيد بسيونى عوض35831النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�
268نــاجــح  268يوسف محمد فھيم علي35832النھضة ا�س�مية أ بطوخ دلكةت�



271نــاجــح  271أسماء جھاد عامر محمد35833الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
275نــاجــح  275أسماء طارق محمود يوسف35834الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
263نــاجــح  263اسماء محمود الشافعى خير35835الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
259نــاجــح  259أمانى خالد عبد المجيد الغراب35836الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
197نــاجــح  197أمينة عبد الرازق محمد عبد الرازق35837الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
247نــاجــح  247إيمان رضا عبد الحميد ناجى35838الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
237.5نــاجــح  237.5إيمان عيد عبد < خليل35839الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
233.5نــاجــح  233.5بسمة ص�ح عبد الحفيظ الشيخ35840الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
223نــاجــح  223جوھرة محمد إبراھيم عمران35841الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
230نــاجــح  230حنان رمضان العزب الحراوى35842الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
194.5نــاجــح  194.5حنان ع�ء الدين محمد محروس دياب35843الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
261نــاجــح  261دنيا طارق محمد الزيات35844الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
234نــاجــح  234رانيا شحاتة محمد خليل35845الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
178.5نــاجــح  178.5رانيا ع�ء محمود الحاج احمد35846الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
246نــاجــح  246رانيا يحيى عبد الحميد خليل35847الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
265نــاجــح  265رنا سمير محمد الزيات35848الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
237.5نــاجــح  237.5ريھام مصطفى سعيد الشحيمى35849الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
250.5نــاجــح  250.5سارة سعيد مصطفى صھيون35850الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
218.5نــاجــح  218.5ساره أحمد سعيد الحاج أحمد35851الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
265نــاجــح  265ساره سعيد محمد عودة35852الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
265نــاجــح  265سلوى قطب على عفر35853الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
231.5نــاجــح  231.5سماح فوزى عبد الحفيظ المالكى35854الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
229نــاجــح  229شروق محمود عبد العزيز دھوس35855الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
246نــاجــح  246شيماء حمدى مبروك قنبر35856الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
276نــاجــح  276شيماء عبد الوھاب فتحى ميز35857الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
275نــاجــح  275فاطمة مبروك محمد الشناوى35858الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
173نــاجــح  173كريمة محمود بسيونى عبد الحفيظ35859الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
263نــاجــح  263منى قطب سالم السيدقنبر35860الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
231.5نــاجــح  231.5مى أحمد سعيد الحاج أحمد35861الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
276.5نــاجــح  276.5مى عبد الوھاب السيد على35862الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
202.5نــاجــح  202.5نج�ء شعبان محمد محفوظ35863الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 138نعيمة محمد جحا العزب35864الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
256.5نــاجــح  256.5نھى محمود محمد احمد35865الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
257نــاجــح  257نورھان محمود عبد < جبريل35866الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
219.5نــاجــح  219.5ھبه عبد الفتاح محمد عوده35867الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
229.5نــاجــح  229.5وسام مصطفى أحمد ماضى35868الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 164.5ابراھيم محمد ابراھيم احمد35869الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
227.5نــاجــح  227.5ابراھيم محمد ابراھيم محمد35870الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
213.5نــاجــح  213.5أحمد أيمن محمد داود35871الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
235.5نــاجــح  235.5أحمد جمال محمد عفر35872الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
233.5نــاجــح  233.5أحمد سعيد محمد خضر35873الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
255نــاجــح  255أحمد سمير السيد السيسى35874الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
279.5نــاجــح  279.5أحمد عبد الس�م السيد ميز35875الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
239.5نــاجــح  239.5أحمد عبد< خزعل محمد35876الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
240نــاجــح  240أحمد ع�ء محمد خليل35877الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
279نــاجــح  279أحمد فتحى سعيد السيسى35878الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
269.5نــاجــح  269.5أحمد محمد أمين محفوظ35879الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
276نــاجــح  276احمد محمد سعيد الدسوقى35880الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
234نــاجــح  234أحمد محمد عبد الباقى ماضى35881الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 145.5أحمد محمد عبد الحميد يوسف35882الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
163نــاجــح  163أسامه شعبان عبد الحميد خضر35883الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
261نــاجــح  261إس�م فتح < أمين أبو سيداحمد35884الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
273نــاجــح  273إس�م محمد أمين محفوظ35885الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
256نــاجــح  256إس�م محمد عبد المجيد الغراب35886الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
180نــاجــح  180إيھاب جمال محمد ماضى35887الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
273.5نــاجــح  273.5ج�ل سيد أحمد رمضان ھبيرى35888الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�



275نــاجــح  275حسام محمد عبد المقصود داود35889الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 152رضا صبحى فيصل الخبيرى35890الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
265.5نــاجــح  265.5زياد أشرف عبد المنصف الشناوى35891الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
222.5نــاجــح  222.5سالم صبحى سالم عودة35892الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
269.5نــاجــح  269.5سالم مجدى سالم الدسوقى35893الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
223.5نــاجــح  223.5سعيد شعبان سعيد قصالى35894الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 152عبد < سعيد السيد محفوظ35895الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
257نــاجــح  257كريم اسامه امين محفوظ35896الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
248.5نــاجــح  248.5كريم سمير محمد ماضى35897الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
215نــاجــح  215كريم عبد الشافى شحاته الزينى35898الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
263نــاجــح  263كريم عبد العظيم فتحى ميز35899الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
236.5نــاجــح  236.5كريم عيد سعيد الدسوقى35900الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
243.5نــاجــح  243.5محسن عبد الس�م فتحى ميز35901الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 181.5محمد أحمد محمد حسن35902الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
259نــاجــح  259محمد أحمد محمد عبده35903الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
229.5نــاجــح  229.5محمد جمال عبد العزيز الرفاعى35904الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
163نــاجــح  163محمد جمال فتحى العونى35905الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
175.5نــاجــح  175.5محمد مصطفى عبدالحميد قطب35906الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
276نــاجــح  276محمد جمال محمد قصالى35907الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
264.5نــاجــح  264.5محمد جمال محمد محروس35908الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
187نــاجــح  187محمد حسنى عبد المنصف الشناوى35909الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
176نــاجــح  176محمد حمدى سعيد الصباغ35910الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
225.5نــاجــح  225.5محمد سعيد محمد أبو عجوة35911الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
205نــاجــح  205محمد عاصم مسعود الشناوى35912الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
250.5نــاجــح  250.5محمد عبد الخالق لبيب الزيات35913الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
164.5نــاجــح  164.5محمد عبدالعزيز محمد قصالى35914الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
182.5نــاجــح  182.5محمد عبد< عبد اللطيف ماضى35915الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
256نــاجــح  256محمود عبد الحليم محمد أبو عجوة35916الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
259نــاجــح  259محمود ناصر محمود الدسوقى35917الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
222نــاجــح  222محمود نصر عبدالخالق الزيات35918الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
175.5نــاجــح  175.5مصطفى خالد محمدابو الفتوح يوسف35919الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
161نــاجــح  161مصطفى محمود عبد الحميد يوسف35920الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
دور ثانيدور ثاني 43مصطفى محمد جحا العزب35921الشھيد عاطف السادات أ بميت ابو الكومت�
256.5نــاجــح  256.5إسراء رزق السيد الكويدي35922أنور السادات أ بكفر زرقانت�
245.5نــاجــح  245.5إسراء لبيب عبد الحي سالمان35923أنور السادات أ بكفر زرقانت�
184.5نــاجــح  184.5أميرة عيد محمد عوض35924أنور السادات أ بكفر زرقانت�
243.5نــاجــح  243.5أمينة طلعت محمد خليفة35925أنور السادات أ بكفر زرقانت�
259.5نــاجــح  259.5أمينة محمد عبد العزيز خليفة35926أنور السادات أ بكفر زرقانت�
200.5نــاجــح  200.5آيات أحمد منصور صالح35927أنور السادات أ بكفر زرقانت�
246.5نــاجــح  246.5آية عزت علي الرمادي35928أنور السادات أ بكفر زرقانت�
215.5نــاجــح  215.5إيمان رأفت السيد الجمال 35929أنور السادات أ بكفر زرقانت�
275.5نــاجــح  275.5إيمان عبد < حسن خليفة 35930أنور السادات أ بكفر زرقانت�
217نــاجــح  217زينب فوزي محمود سالمان35931أنور السادات أ بكفر زرقانت�
278نــاجــح  278شروق نبيل الحسيني عبد الرحمن35932أنور السادات أ بكفر زرقانت�
240.5نــاجــح  240.5شيماء ماھر سعيد عفر 35933أنور السادات أ بكفر زرقانت�
178.5نــاجــح  178.5ع� حمادة محمد عوض35934أنور السادات أ بكفر زرقانت�
دور ثانيدور ثاني 0فاطمة جمال محمود ماضي35935أنور السادات أ بكفر زرقانت�
239.5نــاجــح  239.5فاطمة محمد كمال محمد35936أنور السادات أ بكفر زرقانت�
271.5نــاجــح  271.5فاطمة محمد ناصف الجمال 35937أنور السادات أ بكفر زرقانت�
دور ثانيدور ثاني 170.5مروة عيد عبد القادر العربي35938أنور السادات أ بكفر زرقانت�
196.5نــاجــح  196.5منار عزت محمود راضي35939أنور السادات أ بكفر زرقانت�
210نــاجــح  210نور ھان رزق شبل دغيدي35940أنور السادات أ بكفر زرقانت�
244.5نــاجــح  244.5ھاجر سعيد صابر خليف35941أنور السادات أ بكفر زرقانت�
162نــاجــح  162ھاجر محمد غريب  بدوي35942أنور السادات أ بكفر زرقانت�
253نــاجــح  253ياسمين محمود محمد عيسي 35943أنور السادات أ بكفر زرقانت�
دور ثانيدور ثاني 144إبراھيم رشاد محمد أبو رية35944أنور السادات أ بكفر زرقانت�



دور ثانيدور ثاني 135.5أحمد السيد رمضان حسوبة35945أنور السادات أ بكفر زرقانت�
266.5نــاجــح  266.5أحمد السيد فتح الخالدي35946أنور السادات أ بكفر زرقانت�
275نــاجــح  275أحمد جمال فاروق النحلة35947أنور السادات أ بكفر زرقانت�
228.5نــاجــح  228.5أحمد سعيد محمد عسلة35948أنور السادات أ بكفر زرقانت�
275نــاجــح  275أحمد ع�ء بسيوني الباجوري35949أنور السادات أ بكفر زرقانت�
274نــاجــح  274إس�م محمد عبد الرحمن عوض35950أنور السادات أ بكفر زرقانت�
دور ثانيدور ثاني 0عاصم عبد الكريم عباس محمد 35951أنور السادات أ بكفر زرقانت�
دور ثانيدور ثاني 172عدي حامد خليفة خير <35952أنور السادات أ بكفر زرقانت�
166.5نــاجــح  166.5محمد ةحامد تعيلب نويجي35953أنور السادات أ بكفر زرقانت�
182نــاجــح  182محمد خالد رضوان أحمد 35954أنور السادات أ بكفر زرقانت�
175.5نــاجــح  175.5محمد مصطفي محمد الخالدي35955أنور السادات أ بكفر زرقانت�
206نــاجــح  206محمود عصام محمد قصالي35956أنور السادات أ بكفر زرقانت�
256نــاجــح  256ھادي طلعت محمد خليفة35957أنور السادات أ بكفر زرقانت�
228نــاجــح  228آيات ابراھيم عبد الفتاح خليل 35958محمد عبد < الفقي أت�
242.5نــاجــح  242.5آية أيمن شعبان المغير 35959محمد عبد < الفقي أت�
269.5نــاجــح  269.5آية بدوى السيد بدوى35960محمد عبد < الفقي أت�
256.5نــاجــح  256.5آية رمضان عبد الس�م حمودة35961محمد عبد < الفقي أت�
254.5نــاجــح  254.5آية شعبان أبو العنين س�م35962محمد عبد < الفقي أت�
273نــاجــح  273آية محمد محمد اEصفر35963محمد عبد < الفقي أت�
217.5نــاجــح  217.5آية محمود على عبيد35964محمد عبد < الفقي أت�
257.5نــاجــح  257.5ابتسام شوقى السيد البديوى35965محمد عبد < الفقي أت�
262نــاجــح  262إسراء سامى عبد الس�م عبدا� 35966محمد عبد < الفقي أت�
168نــاجــح  168أزھار عبد الفتاح عبد الرحمن سرور35967محمد عبد < الفقي أت�
188نــاجــح  188أسماء عبد المقصود أحمد السايس35968محمد عبد < الفقي أت�
254.5نــاجــح  254.5أسماء عنتر عبد الس� م جودة 35969محمد عبد < الفقي أت�
269.5نــاجــح  269.5أسماء محمد فتحى حبة35970محمد عبد < الفقي أت�
218.5نــاجــح  218.5أمل محمود عبد المجيد خليل 35971محمد عبد < الفقي أت�
267.5نــاجــح  267.5أمل ياسر عبد اللطيف حسين35972محمد عبد < الفقي أت�
267.5نــاجــح  267.5أميرة طاھر محمد عبد الخالق35973محمد عبد < الفقي أت�
238.5نــاجــح  238.5أميرة فتحى محمد كيحر35974محمد عبد < الفقي أت�
194نــاجــح  194أميرة محمد السيد صديق35975محمد عبد < الفقي أت�
237نــاجــح  237أميرة محمد قتحى تمراز35976محمد عبد < الفقي أت�
270.5نــاجــح  270.5أمنية محمد عبد الحفيظ الغريانى35977محمد عبد < الفقي أت�
257نــاجــح  257أمينة السيد عبد الس�م جودة35978محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 132.5أمينة قتحى عبد الشافى بدوى35979محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 108.5إنجى أنور عبد الجواد سعد35980محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 86.5انسجام سامى رمضان الفقى35981محمد عبد < الفقي أت�
204.5نــاجــح  204.5إيمان الدسوقى السيد السايس35982محمد عبد < الفقي أت�
182نــاجــح  182ايمان خالد أبوزيد حبة          35983محمد عبد < الفقي أت�
264نــاجــح  264ايمان عبد الحميد محمد اTبيارى35984محمد عبد < الفقي أت�
247نــاجــح  247ايمان عطاN عبد القادر دبور 35985محمد عبد < الفقي أت�
159.5نــاجــح  159.5جھاد على عبد< عبدال�35986محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 107.5جھير أشرف عبد الفتاح سعيد35987محمد عبد < الفقي أت�
276.5نــاجــح  276.5جيھان محمود عبد اللطيف عبد الحميد35988محمد عبد < الفقي أت�
238نــاجــح  238حبيبة محمد شحاتة عيسى35989محمد عبد < الفقي أت�
249نــاجــح  249خلود محمود س�مة الروبى35990محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 131.5دعاء عادل أحمد رمضان35991محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 124دعاء عبد المولى ابراھيم عبدة35992محمد عبد < الفقي أت�
274.5نــاجــح  274.5دينا السيد محمد طعيمة35993محمد عبد < الفقي أت�
250.5نــاجــح  250.5رانيا حسن ربيع الھارونى35994محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 122.5رحاب أشرف عبد الفتاح سعيد35995محمد عبد < الفقي أت�
212.5نــاجــح  212.5رحاب فتحى عبد الرازق اEشرم35996محمد عبد < الفقي أت�
218.5نــاجــح  218.5رحاب مندوه عبد المجيد عمارة35997محمد عبد < الفقي أت�
194نــاجــح  194رغدة جمال قتحى الشبينى35998محمد عبد < الفقي أت�
227.5نــاجــح  227.5زينب فتحى محمد بدوى35999محمد عبد < الفقي أت�
271نــاجــح  271سارة رجب عبد الحميدعبيد36000محمد عبد < الفقي أت�



228نــاجــح  228سارة عادل السيد البيومى36001محمد عبد < الفقي أت�
214.5نــاجــح  214.5سارة كمال محمد الفقى36002محمد عبد < الفقي أت�
198نــاجــح  198سلمى مرسى السيد عبد الخالق36003محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 166.5سماح حمودة محمد شربف  36004محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 160.5سماح محمد سعد سالم       36005محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 147سميةالسيدالصافى شقلوف    36006محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبسميه مصطفى عبد المجيد تعلب 36007محمد عبد < الفقي أت�
185.5نــاجــح  185.5سھيلة الدسوقى محمد حمودة36008محمد عبد < الفقي أت�
254.5نــاجــح  254.5شھيرة شعبان سالم عبد ال�36009محمد عبد < الفقي أت�
251نــاجــح  251شيماء صابر عبد الس�م عطية36010محمد عبد < الفقي أت�
253.5نــاجــح  253.5شيماء صبحى السيد اEصفر36011محمد عبد < الفقي أت�
237نــاجــح  237شيماء محمود عبد المجيد خليل36012محمد عبد < الفقي أت�
162.5نــاجــح  162.5صباح عبد الحميد محمد الجبرى36013محمد عبد < الفقي أت�
268نــاجــح  268ضحى حمدى عبد الحميد حبة36014محمد عبد < الفقي أت�
204.5نــاجــح  204.5عائشة رزق السيد الغريانى36015محمد عبد < الفقي أت�
270نــاجــح  270عبير محمود أحمد عيسى36016محمد عبد < الفقي أت�
217.5نــاجــح  217.5عزة كمال محمد الفقى36017محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 121.5غادة عاشور عبد الرازق خليل36018محمد عبد < الفقي أت�
271.5نــاجــح  271.5غدير فتحى أمين لبن36019محمد عبد < الفقي أت�
268نــاجــح  268فاطمة رضا عبد الفتاح الجمل36020محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 141قتحية عبد الحميد أحمد عيسى36021محمد عبد < الفقي أت�
184.5نــاجــح  184.5كريمةعبد< محمد الرفاعى36022محمد عبد < الفقي أت�
193.5نــاجــح  193.5كوثر عطية محمود العربى36023محمد عبد < الفقي أت�
186.5نــاجــح  186.5منى رمضان عبد المجيد عمارة36024محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 154منى رياض محمد النقيب36025محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 171نجية السيد ابراھيم الصعيدى36026محمد عبد < الفقي أت�
215.5نــاجــح  215.5نسمه عبد المجيد عبد المجيد الطوخى36027محمد عبد < الفقي أت�
207نــاجــح  207نسمه على راشد مصطفى راشد36028محمد عبد < الفقي أت�
235نــاجــح  235نورا عبد الس�م عبد الس�م سعد36029محمد عبد < الفقي أت�
252نــاجــح  252ھاجر محمد عبد الستار الخولى36030محمد عبد < الفقي أت�
193نــاجــح  193ھبه أحمد أبو الغيط البيومى36031محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 164وداد رمضان محمد حمودة36032محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 144.5و�ء محمود محمد منصور36033محمد عبد < الفقي أت�
243.5نــاجــح  243.5ابراھيم شعبان الشحات العربى36034محمد عبد < الفقي أت�
171نــاجــح  171ابراھيم طاھر ابراھيم العربى36035محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 150.5ابراھيم عبد العظيم مصطفى الصغير36036محمد عبد < الفقي أت�
249.5نــاجــح  249.5ابراھيم يوسف السيد تعلب36037محمد عبد < الفقي أت�
244نــاجــح  244أحمد ابراھيم أحمد الصغير36038محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 147.5أحمد ابراھيم أحمد كيحر36039محمد عبد < الفقي أت�
211.5نــاجــح  211.5أحمد الدسوقى السيد السايس36040محمد عبد < الفقي أت�
230نــاجــح  230أحمد السيد غنيم الطوخى36041محمد عبد < الفقي أت�
179نــاجــح  179أحمد حسام عبد الحكيم الفقى36042محمد عبد < الفقي أت�
180نــاجــح  180أحمد دياب السيد أبو لبن36043محمد عبد < الفقي أت�
262نــاجــح  262أحمد رجب عبد الحميد عبيد36044محمد عبد < الفقي أت�
265نــاجــح  265أحمد عاشور عبد الونيس عبد المعطى36045محمد عبد < الفقي أت�
216.5نــاجــح  216.5أحمد عبد الحميد عبد المحسن عبد العاطى36046محمد عبد < الفقي أت�
265نــاجــح  265احمد على عبد< الھادى36047محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 86.5أحمد ماھر عبد اللطيف النجار36048محمد عبد < الفقي أت�
257نــاجــح  257أحمد محمد عبد الستار الخولى36049محمد عبد < الفقي أت�
250.5نــاجــح  250.5أحمد ناصر ص�ح الدين المقدم36050محمد عبد < الفقي أت�
203.5نــاجــح  203.5اس�م السيد عبد المجيد الخولى36051محمد عبد < الفقي أت�
188نــاجــح  188اس�م خالد عبد الستار البيومى36052محمد عبد < الفقي أت�
213نــاجــح  213اس�م عبد الرازق ابو زيد حبة 36053محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 109اس�م فتحى على عمارة36054محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 120اس�م محمد محمود كيحر36055محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 199اس�م بحيى سعيد الفخرانى36056محمد عبد < الفقي أت�



209نــاجــح  209السيد قطب السيد السايس36057محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 136.5أمير ربيع أبو الفتوح بيان36058محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 129حسام سمير شحاتة اEصفر 36059محمد عبد < الفقي أت�
245.5نــاجــح  245.5خالد عيد خضر المغير36060محمد عبد < الفقي أت�
207.5نــاجــح  207.5ص�ح رجب أحمد خليل 36061محمد عبد < الفقي أت�
243نــاجــح  243عبد الرحمن ج�ل على سودان36062محمد عبد < الفقي أت�
255نــاجــح  255عبد الرحمن عبد الحليم شحاتة الفقى36063محمد عبد < الفقي أت�
225.5نــاجــح  225.5عبد الرحمن محمد عبد الحميد أبو خليل36064محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 134عبد الرحمن  محمد عبد< تعلب36065محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 133عبد< أبو اليزيد محمد شبل36066محمد عبد < الفقي أت�
200.5نــاجــح  200.5عبد< سالم سالم عبدا�36067محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 171.5عبد< عبد الستار عبد< الشاذلى36068محمد عبد < الفقي أت�
201نــاجــح  201ع�ء عبد الخالق رمضان عبدال�36069محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 147.5عماد حمدى أبو العزم ك�وى36070محمد عبد < الفقي أت�
260.5نــاجــح  260.5عمرو سامى عبد العظيم فرھود36071محمد عبد < الفقي أت�
219.5نــاجــح  219.5فؤاد سمير عبد القادر سعيد36072محمد عبد < الفقي أت�
255.5نــاجــح  255.5كريم أحمد عبد الرازق غانم36073محمد عبد < الفقي أت�
260نــاجــح  260كريم فتحى محمد الخولى36074محمد عبد < الفقي أت�
242.5نــاجــح  242.5ماجد محمد عبد الستار سعد36075محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 158مجدى ج�ل محمد أبو عجين36076محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 134محمد أشرف رمضان عبيد36077محمد عبد < الفقي أت�
256نــاجــح  256محمد السيد عبد المجيد تعلب36078محمد عبد < الفقي أت�
244.5نــاجــح  244.5محمد أنور فتحى عتمان36079محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 132.5محمد حسنى مبروك الغريانى36080محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 132محمد حلمى أحمد كيحر36081محمد عبد < الفقي أت�
250نــاجــح  250محمد ص�ح فتحى الطوخى36082محمد عبد < الفقي أت�
194.5نــاجــح  194.5محمد طارق محمد عبدال�ه36083محمد عبد < الفقي أت�
223.5نــاجــح  223.5محمد عادل عبد الس�م عمارة36084محمد عبد < الفقي أت�
193.5نــاجــح  193.5محمد عيد أحمد عبيد36085محمد عبد < الفقي أت�
212.5نــاجــح  212.5محمد محمد السيد قطب س�مة36086محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 151محمد محمود صابر محمد36087محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 162محمد ناجى ابراھيم أبو جاموس36088محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 150محمود جمال عبد الحميد البيومى36089محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود صبحى محمد الدجل36090محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 7محمود فتحى احمد الشاذلى36091محمد عبد < الفقي أت�
165.5نــاجــح  165.5محمود فتحى شعبان خليفة36092محمد عبد < الفقي أت�
205.5نــاجــح  205.5محمود محسن مصطفى س�مة36093محمد عبد < الفقي أت�
258.5نــاجــح  258.5مختار حسنى محمد س�مة36094محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى جمال احمد الشاذلى36095محمد عبد < الفقي أت�
227نــاجــح  227مصطفى سالم أحمد عبد<36096محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 167.5مصطفى عبد اللطيف محمود عبد الرازق 36097محمد عبد < الفقي أت�
دور ثانيدور ثاني 177مصطفى عوض عيد اEصفر36098محمد عبد < الفقي أت�
209نــاجــح  209مصطفى كامل أحمد خليل36099محمد عبد < الفقي أت�
180نــاجــح  180نشأت عاشور عبد المجيد خليل36100محمد عبد < الفقي أت�
213.5نــاجــح  213.5أحمد جمال محمد مقلد36101كمشيش أ بنينت�
189.5نــاجــح  189.5أحمد جمعة جابر حسن36102كمشيش أ بنينت�
237نــاجــح  237أحمد رأفت أحمد الغريانى36103كمشيش أ بنينت�
160نــاجــح  160أحمد صبحي محمد ماضي36104كمشيش أ بنينت�
258.5نــاجــح  258.5أحمد عبدا لعزيز محمد يونس36105كمشيش أ بنينت�
247.5نــاجــح  247.5أحمد عماد محمد تعلب36106كمشيش أ بنينت�
265.5نــاجــح  265.5أحمد كحيل محمود خاطر36107كمشيش أ بنينت�
276.5نــاجــح  276.5أحمد محمد عبدا لمحسن أبو زيد36108كمشيش أ بنينت�
209نــاجــح  209إس�م رمضان عبدا لقادر عبدالعاطى36109كمشيش أ بنينت�
180نــاجــح  180رياض سامي عبدا لعزيز عبدا لرحمن36110كمشيش أ بنينت�
194.5نــاجــح  194.5شريف أحمد عادل لبيب شريف36111كمشيش أ بنينت�
165نــاجــح  165عبدالحميد محمد عبدالحميد عيسى36112كمشيش أ بنينت�



274نــاجــح  274عبدا لرحمن على شعبان خليفة36113كمشيش أ بنينت�
266نــاجــح  266عبدا لرحمن محمد إسماعيل صديق36114كمشيش أ بنينت�
262.5نــاجــح  262.5عبد< محمد شعبان ماضي36115كمشيش أ بنينت�
246نــاجــح  246عبد< محمد عطا سليمان36116كمشيش أ بنينت�
280نــاجــح  280عبد< على محمد الفقى36117كمشيش أ بنينت�
222نــاجــح  222ع�ء فوزي محمد عيسى36118كمشيش أ بنينت�
207نــاجــح  207عمار رجب عبدا لقادر خليفة36119كمشيش أ بنينت�
236.5نــاجــح  236.5كريم عبدا لرازق على سعيد36120كمشيش أ بنينت�
175نــاجــح  175محمد أحمد سليمان القرعة36121كمشيش أ بنينت�
191نــاجــح  191محمد أحمد شحاتة سعيد36122كمشيش أ بنينت�
214نــاجــح  214محمد أحمد محمد شريف36123كمشيش أ بنينت�
182نــاجــح  182محمد أشرف يوسف الغريانى36124كمشيش أ بنينت�
210نــاجــح  210محمد خالد عبدالمجيد اEسود36125كمشيش أ بنينت�
216نــاجــح  216محمد رجب عبدالحميد الصعيدي36126كمشيش أ بنينت�
210نــاجــح  210محمد رضا احمد اEسود36127كمشيش أ بنينت�
258.5نــاجــح  258.5محمد رمضان أبوالعنين النجار36128كمشيش أ بنينت�
221.5نــاجــح  221.5محمد عبداللطيف عبدالرسول عبدال�36129كمشيش أ بنينت�
222.5نــاجــح  222.5محمد على محمد خليفة36130كمشيش أ بنينت�
270نــاجــح  270محمد فوزي يوسف عمران36131كمشيش أ بنينت�
252نــاجــح  252محمود لطفي عبدالحميد الديب36132كمشيش أ بنينت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود عبد< محمد السوداني36133كمشيش أ بنينت�
275نــاجــح  275محمود محمد سالم زرزور36134كمشيش أ بنينت�
254.5نــاجــح  254.5مصطفى أنور عبدالرازق المليجى36135كمشيش أ بنينت�
264نــاجــح  264مصطفى عماد مصطفى عبدال�36136كمشيش أ بنينت�
236.5نــاجــح  236.5مصطفى لطفي أمين عيسى36137كمشيش أ بنينت�
264نــاجــح  264مصطفى محمود إبراھيم علم الدين36138كمشيش أ بنينت�
268.5نــاجــح  268.5ھشام عبدالستار عبدالفتاح رضوان36139كمشيش أ بنينت�
244نــاجــح  244يوسف مجدي رمضان زرزور36140كمشيش أ بنينت�
277.5نــاجــح  277.5أريج محمود صبرى أحمد رجب36141كمشيش أ بنات ت�
276نــاجــح  276إسراء أحمد محمد س�م36142كمشيش أ بنات ت�
254نــاجــح  254إسراء فوزى رمضان السايس36143كمشيش أ بنات ت�
278نــاجــح  278إسراء حمدى محمد خليفة36144كمشيش أ بنات ت�
262نــاجــح  262أسماء أحمد إبراھيم زينة36145كمشيش أ بنات ت�
270.5نــاجــح  270.5أسماء أحمد شعبان س�مة36146كمشيش أ بنات ت�
270نــاجــح  270أسماء رمضان عبد الفتاح تعلب36147كمشيش أ بنات ت�
261نــاجــح  261أسماء شحاتة محمد الديب36148كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272آسيا س�مة محمود لبن36149كمشيش أ بنات ت�
دور ثانيدور ثاني 122.5إعتماد صبحى محمد ماضى36150كمشيش أ بنات ت�
241.5نــاجــح  241.5إلھام عبد القادر الشحات العربى36151كمشيش أ بنات ت�
277.5نــاجــح  277.5أمل أسامه عبد الحميد النجار36152كمشيش أ بنات ت�
265نــاجــح  265أمل سمير محمد النقيب36153كمشيش أ بنات ت�
222نــاجــح  222أمل فايز أحمد شريف36154كمشيش أ بنات ت�
275.5نــاجــح  275.5أمانى محمد السيد حبة36155كمشيش أ بنات ت�
279.5نــاجــح  279.5أمانى فتحى عبد الس�م الديب36156كمشيش أ بنات ت�
269نــاجــح  269أمانى رشدى أمين عيسى36157كمشيش أ بنات ت�
279نــاجــح  279أمينة أشرف عبد الرازق عبد الخالق36158كمشيش أ بنات ت�
دور ثانيدور ثاني 157أميرة س�مة سعد سالم36159كمشيش أ بنات ت�
255نــاجــح  255أميرة محمد عبد الغنى عبد ربه36160كمشيش أ بنات ت�
268نــاجــح  268أميرة عبد المنعم عبد الحميد يونس36161كمشيش أ بنات ت�
231.5نــاجــح  231.5أميرة أحمد محمد عبد الرحمن36162كمشيش أ بنات ت�
263نــاجــح  263إيمان أشرف أحمد نصر36163كمشيش أ بنات ت�
264نــاجــح  264إيمان محمد عبد الحميد الفقى36164كمشيش أ بنات ت�
279نــاجــح  279إيمان رزق حسانين الق�36165كمشيش أ بنات ت�
250نــاجــح  250إيمان رمضان عبد الونيس النقيب36166كمشيش أ بنات ت�
274.5نــاجــح  274.5إيمان كرم عبد المعطى علم الدين36167كمشيش أ بنات ت�
275.5نــاجــح  275.5إيمان فتحى شريف شريف36168كمشيش أ بنات ت�



269.5نــاجــح  269.5إيمان عبد < محمد الفقى36169كمشيش أ بنات ت�
269.5نــاجــح  269.5آيه إبراھيم محمد تعلب36170كمشيش أ بنات ت�
277نــاجــح  277آيه حسنى حسن قنديل36171كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272آيه عاشور عبد العزيز الخولى36172كمشيش أ بنات ت�
265نــاجــح  265آيات سامى محمود عمارة36173كمشيش أ بنات ت�
278.5نــاجــح  278.5إيناس أحمد عبد المعطى سالم36174كمشيش أ بنات ت�
278نــاجــح  278إيناس عبد < عبد الغنى الخولى36175كمشيش أ بنات ت�
271نــاجــح  271بسمة سالم محمد تعلب36176كمشيش أ بنات ت�
278نــاجــح  278حسناء شوقى شحاتة اEسود36177كمشيش أ بنات ت�
279نــاجــح  279حسناء عزت السيد تعلب36178كمشيش أ بنات ت�
247.5نــاجــح  247.5حسناء محمد عامر الديب36179كمشيش أ بنات ت�
277نــاجــح  277حنان سمير عبد الفتاح مسعد36180كمشيش أ بنات ت�
278.5نــاجــح  278.5دعاء ياسر عبد الفتاح خطاب36181كمشيش أ بنات ت�
208.5نــاجــح  208.5دينا السيد عبد الستار عبد الخالق36182كمشيش أ بنات ت�
254.5نــاجــح  254.5رانيا رمضان محمد بيان36183كمشيش أ بنات ت�
250نــاجــح  250رانيا ناصر عبد السميع إبراھيم36184كمشيش أ بنات ت�
267نــاجــح  267رانيا رضا عبد العظيم فرھود36185كمشيش أ بنات ت�
240.5نــاجــح  240.5رانيا أيمن أحمد محروس36186كمشيش أ بنات ت�
277نــاجــح  277ريھام فتحى شريف شريف36187كمشيش أ بنات ت�
267.5نــاجــح  267.5ريھام محمود محمد س�مة36188كمشيش أ بنات ت�
274نــاجــح  274ريم فوزى عبد المجيد حسين36189كمشيش أ بنات ت�
278نــاجــح  278سارة أحمد محمد الشازلى36190كمشيش أ بنات ت�
272.5نــاجــح  272.5سارة ص�ح عبد العظيم فرھود36191كمشيش أ بنات ت�
270نــاجــح  270سارة عبد الحميد السيد رضوان36192كمشيش أ بنات ت�
257.5نــاجــح  257.5سماح ص�ح عبد المحسن س�م36193كمشيش أ بنات ت�
227نــاجــح  227سمحه رضا فتحى علم الدين36194كمشيش أ بنات ت�
دور ثانيدور ثاني غائبسمية بكر عبد الغنى الطوخى36195كمشيش أ بنات ت�
276.5نــاجــح  276.5سميرة ھاشم عبد العظيم الفقى36196كمشيش أ بنات ت�
263.5نــاجــح  263.5سھام عاشور عبد العظيم المقدم36197كمشيش أ بنات ت�
274.5نــاجــح  274.5سھا سالم عطية اEصفر36198كمشيش أ بنات ت�
217.5نــاجــح  217.5سھيلة شعبان السيد الديب36199كمشيش أ بنات ت�
271نــاجــح  271شروق إبراھيم السيد أبو حجازى36200كمشيش أ بنات ت�
272.5نــاجــح  272.5شروق عصام محمد مرعى36201كمشيش أ بنات ت�
271نــاجــح  271شروق محمد فھمى النقيب36202كمشيش أ بنات ت�
178.5نــاجــح  178.5شيماء وجية فتحى س�م36203كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272صابرين ناجى أحمد الصعيدى36204كمشيش أ بنات ت�
دور ثانيدور ثاني 158صفاء أحمد السيد عمارة36205كمشيش أ بنات ت�
260.5نــاجــح  260.5صفا عز الدين عبد الس�م شريف36206كمشيش أ بنات ت�
271.5نــاجــح  271.5علياء على محمد عمارة36207كمشيش أ بنات ت�
200نــاجــح  200فاطمة رمضان محمد حسين36208كمشيش أ بنات ت�
253.5نــاجــح  253.5فاطمة محمود على ق�36209كمشيش أ بنات ت�
250.5نــاجــح  250.5فاطمة عبد المجيد عبد العظيم غانم36210كمشيش أ بنات ت�
265نــاجــح  265فوقية السيد نبيل أحمد عطية36211كمشيش أ بنات ت�
240.5نــاجــح  240.5لبنى عبد الستار أحمد ماضى36212كمشيش أ بنات ت�
267نــاجــح  267لبنى نبيل سالم السعدنى36213كمشيش أ بنات ت�
274.5نــاجــح  274.5مروة شريف محمد شريف36214كمشيش أ بنات ت�
276.5نــاجــح  276.5مريم عبد < محمد عمارة36215كمشيش أ بنات ت�
275.5نــاجــح  275.5منى إبراھيم إبراھيم س�مة36216كمشيش أ بنات ت�
276نــاجــح  276ميادة على السيد عبد ال�36217كمشيش أ بنات ت�
247.5نــاجــح  247.5نادية صابر شبل عبد ربة36218كمشيش أ بنات ت�
257.5نــاجــح  257.5ندا عبد النبى عبد المجيد عبد الستار36219كمشيش أ بنات ت�
256نــاجــح  256ندى سمير عبد النبى الشامى36220كمشيش أ بنات ت�
275.5نــاجــح  275.5ندى شعبان عبد الواحد الغرباوى36221كمشيش أ بنات ت�
274.5نــاجــح  274.5نرمين عماد محمود رجب36222كمشيش أ بنات ت�
267.5نــاجــح  267.5نسمة عزت شحاتة ا�صفر36223كمشيش أ بنات ت�
202نــاجــح  202نشوٮمحمد موسى الغرباوى36224كمشيش أ بنات ت�



275نــاجــح  275نھاد رجب عبد العزيز الخولى36225كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272نورا حسن السيد داود36226كمشيش أ بنات ت�
271.5نــاجــح  271.5نورا شعبان الدمرداش يونس36227كمشيش أ بنات ت�
272.5نــاجــح  272.5نورا محمد عبد الستار عمارة36228كمشيش أ بنات ت�
274نــاجــح  274نيرة ابراھيم عطية السيد36229كمشيش أ بنات ت�
267نــاجــح  267نيرة سامح عبد الحميد غانم36230كمشيش أ بنات ت�
260نــاجــح  260نيرة كرم عبد العزيز الطوخى36231كمشيش أ بنات ت�
206.5نــاجــح  206.5ھاجر سعيد احمد نصير36232كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272ھدير طلبة السيد ابو حجازى36233كمشيش أ بنات ت�
193نــاجــح  193و�ء عبد الونيس محمد ابو عجين36234كمشيش أ بنات ت�
237نــاجــح  237يمنى ايمن فتحى تعلب36235كمشيش أ بنات ت�
276.5نــاجــح  276.5ابراھيم ناجى ابراھيم تعلب36236كمشيش أ بنات ت�
229.5نــاجــح  229.5احمد حمدى رجب متارد36237كمشيش أ بنات ت�
268نــاجــح  268احمد سمير سالم عبد اللة36238كمشيش أ بنات ت�
278نــاجــح  278احمد صفوت محمد عماره36239كمشيش أ بنات ت�
269.5نــاجــح  269.5احمد رضا عبد العزيز عبد الرحمن36240كمشيش أ بنات ت�
261.5نــاجــح  261.5احمد ص�ح عيد حموده36241كمشيش أ بنات ت�
270نــاجــح  270خالد السيد على غانم36242كمشيش أ بنات ت�
دور ثانيدور ثاني غائبص�ح احمد السيد عيسى36243كمشيش أ بنات ت�
269.5نــاجــح  269.5عبد الس�م ابراھيم عبد الس�م سالم36244كمشيش أ بنات ت�
252.5نــاجــح  252.5عبد الستار عزت عبد السار الديب36245كمشيش أ بنات ت�
272نــاجــح  272عبد الناصر محمد محمد س�مة36246كمشيش أ بنات ت�
274نــاجــح  274عبد الرحمن سعيد جابر الحفناوى36247كمشيش أ بنات ت�
265.5نــاجــح  265.5عبد < عاطف أبو طالب الديب36248كمشيش أ بنات ت�
231نــاجــح  231عمرو عبد المجيد عبد الرافع الخولى36249كمشيش أ بنات ت�
203.5نــاجــح  203.5محمد السيد السيد تعلب36250كمشيش أ بنات ت�
250.5نــاجــح  250.5محمد فتحى توفيق عبد ال�36251كمشيش أ بنات ت�
272.5نــاجــح  272.5محمد فتحى عبد الستار عبد الخالق36252كمشيش أ بنات ت�
261.5نــاجــح  261.5محمد عيد عبد الحميد حبة36253كمشيش أ بنات ت�
273نــاجــح  273محمد وائل محمد الفقى36254كمشيش أ بنات ت�
270نــاجــح  270محمود انور سالم السعدنى36255كمشيش أ بنات ت�
267نــاجــح  267مصطفى جمال عبد الحميد شعبان36256كمشيش أ بنات ت�
271.5نــاجــح  271.5مصطفى محمود رمضان سيد أحمد36257كمشيش أ بنات ت�
214.5نــاجــح  214.5وليد حسام سالم الشازلى36258كمشيش أ بنات ت�
279نــاجــح  279آ�ء السيد عبد الس�م شريف 36259كمشيش أ التجريبيةت�
279نــاجــح  279الشيماء وائل كمال عطية36260كمشيش أ التجريبيةت�
274نــاجــح  274أمانى أحمد عبده العادلى36261كمشيش أ التجريبيةت�
278نــاجــح  278بدور أحمد شوقى شريف 36262كمشيش أ التجريبيةت�
270.5نــاجــح  270.5تقى شعبان عبد الستار عمارة 36263كمشيش أ التجريبيةت�
275.5نــاجــح  275.5سماھر شبل شحاته تعلب 36264كمشيش أ التجريبيةت�
279نــاجــح  279شيرين نشأت على أبو شكر36265كمشيش أ التجريبيةت�
273.5نــاجــح  273.5ماجدة محمد محمد أبو خليل الفقى36266كمشيش أ التجريبيةت�
276نــاجــح  276ھاجر عبد < أحمد الغريانى36267كمشيش أ التجريبيةت�
270.5نــاجــح  270.5أحمد خالد الدمرداش النجار36268كمشيش أ التجريبيةت�
276.5نــاجــح  276.5أحمد شعبان أحمد أبو لبن 36269كمشيش أ التجريبيةت�
279.5نــاجــح  279.5أحمد ع�ء الدين محمود اEصفر36270كمشيش أ التجريبيةت�
276نــاجــح  276إيھاب شعبان أحمد أبو لبن 36271كمشيش أ التجريبيةت�
266نــاجــح  266ذياد أحمد عزت لبيب شريف36272كمشيش أ التجريبيةت�
279.5نــاجــح  279.5عبد الرحمن كامل عبد العظيم اEسود 36273كمشيش أ التجريبيةت�
263.5نــاجــح  263.5على سعيد على شريف 36274كمشيش أ التجريبيةت�
272.5نــاجــح  272.5عمرو إبراھيم محمد السعدنى 36275كمشيش أ التجريبيةت�
278نــاجــح  278كريم أشرف محمود اEصفر36276كمشيش أ التجريبيةت�
265نــاجــح  265محمود محمد زوزو حرحش36277كمشيش أ التجريبيةت�
170نــاجــح  170إسراء أحمد مصطفى ناجى36278الوحدة أ بزرقانت�
233نــاجــح  233إسراء ص�ح أحمد الخشن36279الوحدة أ بزرقانت�
210.5نــاجــح  210.5إلھام جمال عبد الحليم شرف36280الوحدة أ بزرقانت�



276.5نــاجــح  276.5إيمان فتحى عبد العزيز عطيه36281الوحدة أ بزرقانت�
271.5نــاجــح  271.5إيمان محمد عبد الحميد اEفندى 36282الوحدة أ بزرقانت�
174نــاجــح  174إيمان محمد عبد الغنى س�مة36283الوحدة أ بزرقانت�
258نــاجــح  258آية أيمن عبد الحافظ خليل36284الوحدة أ بزرقانت�
167.5نــاجــح  167.5آيةحمدى المليجى  الزغبى36285الوحدة أ بزرقانت�
دور ثانيدور ثاني 153.5آية سعيد رحيم عبد اللطيف36286الوحدة أ بزرقانت�
272نــاجــح  272تغريد ص�ح عبد العزيز اEفندى36287الوحدة أ بزرقانت�
239نــاجــح  239سمر فؤاد مرسى العادلى36288الوحدة أ بزرقانت�
278نــاجــح  278شرين أحمد محمد النحاس36289الوحدة أ بزرقانت�
272.5نــاجــح  272.5عبير جابر على عبد < 36290الوحدة أ بزرقانت�
دور ثانيدور ثاني غائبعلياء محمد رمضان فتح <36291الوحدة أ بزرقانت�
267نــاجــح  267فتحية السيد كامل سلطان36292الوحدة أ بزرقانت�
202نــاجــح  202ناريمان محمود عاصم عبدالس�م خليل36293الوحدة أ بزرقانت�
272نــاجــح  272ندى محمود عبد المنعم البنا36294الوحدة أ بزرقانت�
278.5نــاجــح  278.5نورھان محمد عادل رضوان أبو ھاشم36295الوحدة أ بزرقانت�
276نــاجــح  276ھاجر خميس عبد الفتاح السقا36296الوحدة أ بزرقانت�
دور ثانيدور ثاني 160ھانم محمود عبدالدايم السواح36297الوحدة أ بزرقانت�
241نــاجــح  241ھبةمحمد الدسوقى عامر36298الوحدة أ بزرقانت�
190.5نــاجــح  190.5أحمد حسان منجود العادلى36299الوحدة أ بزرقانت�
230نــاجــح  230أحمد حمدى محمد رمضان36300الوحدة أ بزرقانت�
دور ثانيدور ثاني 155.5أحمد سعيد أحمد أبو خلبة36301الوحدة أ بزرقانت�
269نــاجــح  269أحمد عادل عبد الحميد عامر36302الوحدة أ بزرقانت�
248نــاجــح  248أحمد عاطف أحمد الخشن36303الوحدة أ بزرقانت�
249نــاجــح  249أحمد عبد الفتاح أحمد الج�د36304الوحدة أ بزرقانت�
208.5نــاجــح  208.5أحمد محمد محمود سلطان36305الوحدة أ بزرقانت�
263.5نــاجــح  263.5أسامة عبدالغني محمد أبو عمار36306الوحدة أ بزرقانت�
173.5نــاجــح  173.5إس�م طارق عبد العزيزعامر36307الوحدة أ بزرقانت�
249نــاجــح  249أمين إبراھيم أمين أبو ھ�ل36308الوحدة أ بزرقانت�
238نــاجــح  238حسن كمال محمد منير36309الوحدة أ بزرقانت�
265نــاجــح  265زياد سمير إبراھيم خير الدين36310الوحدة أ بزرقانت�
169نــاجــح  169عبد الحميد ياسر ربيع المنشاوى36311الوحدة أ بزرقانت�
248نــاجــح  248عبد الرحمن صبحى عبدالرحمن عبدالفتاح36312الوحدة أ بزرقانت�
195.5نــاجــح  195.5عبد الرحمن محمد كامل محمد36313الوحدة أ بزرقانت�
250نــاجــح  250عبد الس�م محمد عبدالس�م الشھالى36314الوحدة أ بزرقانت�
دور ثانيدور ثاني 141على إيھاب على ب�ل 36315الوحدة أ بزرقانت�
231.5نــاجــح  231.5عمرو جمال عبد الس�م خليل36316الوحدة أ بزرقانت�
244نــاجــح  244فارس مرعى رحيم العربى36317الوحدة أ بزرقانت�
182.5نــاجــح  182.5محمد أشرف عبد الس�م الشھالى36318الوحدة أ بزرقانت�
228.5نــاجــح  228.5محمد رمضان عبد الس�م السرحة36319الوحدة أ بزرقانت�
190.5نــاجــح  190.5محمد شريف محمد التليتى36320الوحدة أ بزرقانت�
271.5نــاجــح  271.5محمد طارق عبد الس�م الشربينى36321الوحدة أ بزرقانت�
153نــاجــح  153محمد عبد اللطيف عبد الرازق عبد اللطيف36322الوحدة أ بزرقانت�
167.5نــاجــح  167.5محمد عبدالونيس محمد س�مة36323الوحدة أ بزرقانت�
243نــاجــح  243محمد محمود محمد جاد<36324الوحدة أ بزرقانت�
264نــاجــح  264محمود أبواليزيد عبد الخالق سليم36325الوحدة أ بزرقانت�
159نــاجــح  159مصطفى أبوالسعودأبوالسعودفراج36326الوحدة أ بزرقانت�
267.5نــاجــح  267.5مصطفى رمضان محمد سليمان36327الوحدة أ بزرقانت�
173.5نــاجــح  173.5ھانى جمال عبد السميع المشناتى36328الوحدة أ بزرقانت�
244نــاجــح  244إ سراء حمدي ربيع خليفة36329زرقان أ بناتت�
234نــاجــح  234أ ية عبد الرحمن عبد الرحمن الفاضي36330زرقان أ بناتت�
239نــاجــح  239إ يمان رجب عبد المجيد التلب36331زرقان أ بناتت�
159نــاجــح  159اميرة محمد ربيع المنشاوي36332زرقان أ بناتت�
265.5نــاجــح  265.5دعاء علي محمد  شعيب36333زرقان أ بناتت�
273.5نــاجــح  273.5دنيا محمود عبد العزيز عبد المنعم36334زرقان أ بناتت�
247نــاجــح  247رنيا طارق عبد السميع رزق36335زرقان أ بناتت�
231نــاجــح  231رحاب طارق عبد السميع رزق36336زرقان أ بناتت�



240نــاجــح  240رابعة محمد محمد السرحة36337زرقان أ بناتت�
241.5نــاجــح  241.5سارة محمد احمد ابو كامل 36338زرقان أ بناتت�
247.5نــاجــح  247.5شروق ھشام محمد اEحول 36339زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 60.5شيماء السيد عبد الحكيم سلطان 36340زرقان أ بناتت�
280نــاجــح  280صابرين سعيد محمد ابو زھرة36341زرقان أ بناتت�
273.5نــاجــح  273.5مھا عبدة محمد س�مة36342زرقان أ بناتت�
226.5نــاجــح  226.5مي شعبان احمد الباسطي36343زرقان أ بناتت�
274نــاجــح  274احمد احمد عبد الباقى عبد الرحمن36344زرقان أ بناتت�
276.5نــاجــح  276.5احمد جمال السيد سمرة36345زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 30احمد طارق احمد ابو خليل36346زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 135احمد عادل ابراھيم العادلي 36347زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 130احمد عادل محمد عبد الس�م36348زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 47.5باسم سعيد محمد الشيخ36349زرقان أ بناتت�
269نــاجــح  269ب�ل جمال رمضان خليل36350زرقان أ بناتت�
175نــاجــح  175حسن عبد الس�م حسن ابو رية36351زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 150.5سمير عبد العزيز عبده المنوفي36352زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 115عبد العليم محمد عبد العليم خليل36353زرقان أ بناتت�
170نــاجــح  170عبد الحكيم شوقى عبد الحكيم عبد <36354زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 96عبد الجيد علي منصور المنشاوى36355زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 128محمد جمال عبد الستار العربي36356زرقان أ بناتت�
147نــاجــح  147محمد محمد محمود السرحه36357زرقان أ بناتت�
278نــاجــح  278محمد شعبان محمود مسرجة36358زرقان أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 65.5محمود السيد عبد الحكيم سلطان 36359زرقان أ بناتت�
192نــاجــح  192محمود عامر رمضان مصطفى36360زرقان أ بناتت�
223.5نــاجــح  223.5مصطفى جمال عبد العاطى عبد الرحمن36361زرقان أ بناتت�
231.5نــاجــح  231.5اسماء مصطفى سعيد مصطفى36362كفر ميت أبو الكوم أت�
271.5نــاجــح  271.5سارة محمد عبد الفتاح حماد36363كفر ميت أبو الكوم أت�
237.5نــاجــح  237.5شروق رضا عبد الرازق جاد <36364كفر ميت أبو الكوم أت�
220نــاجــح  220شيماء رجب حسانين سالم36365كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني 94.5شيماء شحاتة شحاتة رميح 36366كفر ميت أبو الكوم أت�
244.5نــاجــح  244.5غادة رجب مخيمر ابو سالم36367كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني 133.5فاطمة علٮابراھيم المرسى36368كفر ميت أبو الكوم أت�
266.5نــاجــح  266.5فوزية ابراھيم محمود الجيزاوى36369كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني غائبنورا جمال احمد رميح36370كفر ميت أبو الكوم أت�
222نــاجــح  222ھاجر سعيد صبحى سالم 36371كفر ميت أبو الكوم أت�
253.5نــاجــح  253.5ھاجرمحمد على حسين36372كفر ميت أبو الكوم أت�
210نــاجــح  210احمد السيد احمد ابو سالم36373كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني 119احمد رزق صبحى سالم36374كفر ميت أبو الكوم أت�
177نــاجــح  177احمد ص�ح عبد الحميد شحاته 36375كفر ميت أبو الكوم أت�
203نــاجــح  203احمد عبد الحليم عبد الخالق ابو سالم36376كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني 176.5اسماعيل احمد اسماعيل دعبس36377كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني غائبسالم موافى الصافى شقلوف36378كفر ميت أبو الكوم أت�
255.5نــاجــح  255.5صفوت امين رمضان ابو سالم36379كفر ميت أبو الكوم أت�
دور ثانيدور ثاني 152.5عمرو احمد محمد دعبس36380كفر ميت أبو الكوم أت�
187نــاجــح  187مصطفى حسنين حسنين بدوى36381كفر ميت أبو الكوم أت�
212نــاجــح  212نجيب محمد نجيب العليمى36382كفر ميت أبو الكوم أت�
190.5نــاجــح  190.5نصر ص�ح الدين بركات عامر36383كفر ميت أبو الكوم أت�
237نــاجــح  237آية أبو اليزيد المرسي وحشة36384كفر طبلوھا أ المشتركةت�
252نــاجــح  252آية متولي إبراھيم الحفناوي36385كفر طبلوھا أ المشتركةت�
270.5نــاجــح  270.5آية محمد علي دويدار36386كفر طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 137أح�م عبد < شاھين شاھين36387كفر طبلوھا أ المشتركةت�
264نــاجــح  264إسراء رضا محمود السواح36388كفر طبلوھا أ المشتركةت�
249نــاجــح  249إسراء عزت عبد الس�م عبد الوھاب36389كفر طبلوھا أ المشتركةت�
199نــاجــح  199إسراء إبراھيم محمد عبد الجواد36390كفر طبلوھا أ المشتركةت�
268نــاجــح  268أسماء احمد إبراھيم الصاوي36391كفر طبلوھا أ المشتركةت�
220نــاجــح  220أسماء صبحي محمد عبد <36392كفر طبلوھا أ المشتركةت�



دور ثانيدور ثاني 125.5أسماء محمد طايل دويدار36393كفر طبلوھا أ المشتركةت�
267نــاجــح  267الھام سعد حسين الواعر36394كفر طبلوھا أ المشتركةت�
208.5نــاجــح  208.5أماني عبد الس�م الغفور الليثي36395كفر طبلوھا أ المشتركةت�
200.5نــاجــح  200.5أميرة غريب عبد العزيز نصار36396كفر طبلوھا أ المشتركةت�
278.5نــاجــح  278.5أمينة مصطفى محمد عبد الوھاب36397كفر طبلوھا أ المشتركةت�
274.5نــاجــح  274.5إيمان حسان محمد المراكبي36398كفر طبلوھا أ المشتركةت�
222نــاجــح  222إيمان سعيد عبد المحسن أبو الفضل36399كفر طبلوھا أ المشتركةت�
205.5نــاجــح  205.5إيمان عيد عبد < أبو طالب36400كفر طبلوھا أ المشتركةت�
222.5نــاجــح  222.5إيمان مبروك صبري عبد ال�36401كفر طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 123.5بسمة محمد مصطفى الحباك36402كفر طبلوھا أ المشتركةت�
278نــاجــح  278حسناء محمد علي المسلوت36403كفر طبلوھا أ المشتركةت�
258.5نــاجــح  258.5رانيا فريد شعبان المليجي36404كفر طبلوھا أ المشتركةت�
259نــاجــح  259رانيا ماھر عبد الحميد وحشة36405كفر طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبزينب عبد < يوسف المسير36406كفر طبلوھا أ المشتركةت�
251نــاجــح  251زينب محمد علي دويدار36407كفر طبلوھا أ المشتركةت�
250نــاجــح  250سيرين حمدي فتوح أبو الفضل36408كفر طبلوھا أ المشتركةت�
259نــاجــح  259سلمى حمدي فتوح أبو الفضل36409كفر طبلوھا أ المشتركةت�
257نــاجــح  257شھيرة عبد الرحمن إبراھيم مصطفى36410كفر طبلوھا أ المشتركةت�
277.5نــاجــح  277.5شيماء محمد محرم الھاروني36411كفر طبلوھا أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5عزيزة أحمد محمد الھاروني36412كفر طبلوھا أ المشتركةت�
261نــاجــح  261نرمين عمر محمد الھاروني36413كفر طبلوھا أ المشتركةت�
268نــاجــح  268مية جمال محمد غزال36414كفر طبلوھا أ المشتركةت�
274نــاجــح  274ھايدي مجدي إبراھيم نصار36415كفر طبلوھا أ المشتركةت�
258.5نــاجــح  258.5إبراھيم رمضان احمد أبو شعبان36416كفر طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 147.5احمد إبراھيم سعودي الليثي36417كفر طبلوھا أ المشتركةت�
216نــاجــح  216احمد السيد الفرماوي علم الدين36418كفر طبلوھا أ المشتركةت�
230.5نــاجــح  230.5احمد حسن عبد المقصود المسلوت36419كفر طبلوھا أ المشتركةت�
189نــاجــح  189احمد حمدته محمد البكري36420كفر طبلوھا أ المشتركةت�
238.5نــاجــح  238.5احمد سعيد محمد الغرباوي36421كفر طبلوھا أ المشتركةت�
219.5نــاجــح  219.5احمد محمد الصاوي الواعر36422كفر طبلوھا أ المشتركةت�
242.5نــاجــح  242.5احمد محمد عبد الس�م الفرماوي36423كفر طبلوھا أ المشتركةت�
185نــاجــح  185السيد ع�م عبد الحميد علم الدين36424كفر طبلوھا أ المشتركةت�
253.5نــاجــح  253.5حسام احمد توفيق عبدربه36425كفر طبلوھا أ المشتركةت�
182نــاجــح  182رجب جمال رجب حسين36426كفر طبلوھا أ المشتركةت�
176.5نــاجــح  176.5طارق شحاته السيد شحاته36427كفر طبلوھا أ المشتركةت�
249.5نــاجــح  249.5عبد الحليم محروس عبد الحليم ربيع36428كفر طبلوھا أ المشتركةت�
247.5نــاجــح  247.5عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن36429كفر طبلوھا أ المشتركةت�
163نــاجــح  163ع�ء علي محمد ابو زيد36430كفر طبلوھا أ المشتركةت�
247نــاجــح  247محمد ربيع محمد عطا <36431كفر طبلوھا أ المشتركةت�
270.5نــاجــح  270.5محمد عبد < بيومي السيسي36432كفر طبلوھا أ المشتركةت�
173نــاجــح  173محمد عبد < علي المراكبي36433كفر طبلوھا أ المشتركةت�
254نــاجــح  254مصطفى محمود فايق شاھين36434كفر طبلوھا أ المشتركةت�
224نــاجــح  224محمد مصطفى على عبد الوھاب36435كفر طبلوھا أ المشتركةت�
264نــاجــح  264ھشام محمد محمد عزب36436كفر طبلوھا أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5ايه عزت احمد  ابو احمد36437الس�م أ بطبلوھات�
269.5نــاجــح  269.5ايه محمد ابو الع� نايل 36438الس�م أ بطبلوھات�
214نــاجــح  214اسراء ابو النصر عبد المولى مسعود36439الس�م أ بطبلوھات�
274نــاجــح  274اسراء سمير زين غنيم36440الس�م أ بطبلوھات�
277.5نــاجــح  277.5اسراء عبد الغفار عبد الھادى عيسى36441الس�م أ بطبلوھات�
270.5نــاجــح  270.5اسراء عيسى عبد الرحمن مسعود36442الس�م أ بطبلوھات�
227.5نــاجــح  227.5اشرقت عدنان عبد الغفار العبد 36443الس�م أ بطبلوھات�
274نــاجــح  274افنان محمد محمد صقر36444الس�م أ بطبلوھات�
276.5نــاجــح  276.5افنان محمود صديق غنيم36445الس�م أ بطبلوھات�
276نــاجــح  276امانى ابراھيم فھيم عطا <36446الس�م أ بطبلوھات�
222نــاجــح  222امانى سعيد سيد احمد الحنفى36447الس�م أ بطبلوھات�
279.5نــاجــح  279.5امينه ابراھيم حمزه عيسى36448الس�م أ بطبلوھات�



279.5نــاجــح  279.5امينه سامى ابو المعاطى عيسى36449الس�م أ بطبلوھات�
216.5نــاجــح  216.5الجاريه رمضان المرسى الفخرانى36450الس�م أ بطبلوھات�
212.5نــاجــح  212.5ايمان السيد احمد ع�م36451الس�م أ بطبلوھات�
279نــاجــح  279ايمان السيد محمد عيسى 36452الس�م أ بطبلوھات�
238نــاجــح  238ايمان رجب سعيد عيسى36453الس�م أ بطبلوھات�
271نــاجــح  271بسمه ابراھيم محمد عيسي 36454الس�م أ بطبلوھات�
258.5نــاجــح  258.5حسناء سامى عبد العزيز الشيخ36455الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 158حنان سعيد قناوى الفخرانى36456الس�م أ بطبلوھات�
240نــاجــح  240رضوه محمد رضوان رضوان36457الس�م أ بطبلوھات�
254نــاجــح  254زينب رافت عبد الرحمن مسعود36458الس�م أ بطبلوھات�
222.5نــاجــح  222.5زينب ع�م محمد عبد الغنى 36459الس�م أ بطبلوھات�
275نــاجــح  275سحر السيد عبد العزيز الزق36460الس�م أ بطبلوھات�
274نــاجــح  274سماح شوقى محمد عيسى 36461الس�م أ بطبلوھات�
180نــاجــح  180سمسمه رجب محمد عيسى 36462الس�م أ بطبلوھات�
255.5نــاجــح  255.5سلوى عبد العظيم فھيم عطا <36463الس�م أ بطبلوھات�
261نــاجــح  261شروق عرفه بيومى ربيع 36464الس�م أ بطبلوھات�
260نــاجــح  260شروق لؤى عبد الغفار العبد36465الس�م أ بطبلوھات�
204نــاجــح  204شيماء احمد عيسوى السبكى 36466الس�م أ بطبلوھات�
189.5نــاجــح  189.5شيماء سمير محمود الحنفى 36467الس�م أ بطبلوھات�
268نــاجــح  268عزيز على لبيب سمك 36468الس�م أ بطبلوھات�
214نــاجــح  214علياء ع�ء محمد غنيم 36469الس�م أ بطبلوھات�
220نــاجــح  220غاده رجب سيد احمد الحنفى 36470الس�م أ بطبلوھات�
241.5نــاجــح  241.5غاده محمد عبد الحميد عمر 36471الس�م أ بطبلوھات�
229.5نــاجــح  229.5فاطمه ابراھيم شعبان البنا 36472الس�م أ بطبلوھات�
191.5نــاجــح  191.5فاطمه احمد عبد الس�م عبد العال36473الس�م أ بطبلوھات�
213نــاجــح  213فاطمه السيد عبد الرحيم عيسى 36474الس�م أ بطبلوھات�
260نــاجــح  260فاطمه انور شديد الشيخ 36475الس�م أ بطبلوھات�
213.5نــاجــح  213.5فاطمه الغريب عامر الفخرانى36476الس�م أ بطبلوھات�
264.5نــاجــح  264.5فاطمه فھمى زكريا مسعود 36477الس�م أ بطبلوھات�
180نــاجــح  180ليلى شكرى السعداوى الجمال36478الس�م أ بطبلوھات�
252نــاجــح  252 منار محمد امام غنيم 36479الس�م أ بطبلوھات�
242نــاجــح  242مھا محمد شعبان البنا36480الس�م أ بطبلوھات�
204نــاجــح  204نج�ء محمد عبد الحميد مخيمر 36481الس�م أ بطبلوھات�
263نــاجــح  263نسرين محمود حسين الجزار 36482الس�م أ بطبلوھات�
254.5نــاجــح  254.5نفيسه رضا عبد القادر الشاذلى36483الس�م أ بطبلوھات�
265نــاجــح  265نورھان عاصم الدسوقى جاھين36484الس�م أ بطبلوھات�
274.5نــاجــح  274.5ھاجر ابراھيم محمد صقر 36485الس�م أ بطبلوھات�
250.5نــاجــح  250.5ھاجر مھدى عبد الرحمن عبد الغنى 36486الس�م أ بطبلوھات�
231نــاجــح  231ھانم حمدينو كمال ابراھيم 36487الس�م أ بطبلوھات�
260نــاجــح  260ھدير ابراھيم على خليفه 36488الس�م أ بطبلوھات�
251.5نــاجــح  251.5و�ء رافت على عبد الرحمن 36489الس�م أ بطبلوھات�
267نــاجــح  267ياسمين ص�ح عبد الرحمن مسعود 36490الس�م أ بطبلوھات�
268.5نــاجــح  268.5ياسمين عبد الحميد امام غنيم36491الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 144ابراھيم عبد العزيز رواش فطوم 36492الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 151.5ابو الع� محمد ابو الع� الجمال36493الس�م أ بطبلوھات�
225نــاجــح  225ابو الفتح عادل ابوالفتح مسعود 36494الس�م أ بطبلوھات�
250.5نــاجــح  250.5احمدايمن عبد السميع عيسى 36495الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 155.5احمد زاھر محمدغنيم 36496الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 196احمد عبد العزيز محمودالفخرانى 36497الس�م أ بطبلوھات�
212.5نــاجــح  212.5احمد ص�ح الحسينى ابو سالم36498الس�م أ بطبلوھات�
199.5نــاجــح  199.5احمد محمد رجب الفخرانى36499الس�م أ بطبلوھات�
214نــاجــح  214احمد محمد ابو الع� نايل 36500الس�م أ بطبلوھات�
240نــاجــح  240أسامة صبحى عبد العزيز عيسى 36501الس�م أ بطبلوھات�
266نــاجــح  266انس ياسر محمد عيسى 36502الس�م أ بطبلوھات�
236.5نــاجــح  236.5خالد عبد الحميد عبد الحكيم غنيم36503الس�م أ بطبلوھات�
278.5نــاجــح  278.5رجب عبد الوھاب رجب جعفر36504الس�م أ بطبلوھات�



210نــاجــح  210سمير صبحى عبد الستار الصواف36505الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 4.5طه ياسر إبراھيم الك�ف 36506الس�م أ بطبلوھات�
221نــاجــح  221عبد الحميد رمضان عبد الحميد الحنفى36507الس�م أ بطبلوھات�
249.5نــاجــح  249.5عبد الرحمن ص�ح عبد الرحمن مسعود36508الس�م أ بطبلوھات�
190.5نــاجــح  190.5عبد الس�م شوقى عبدالس�م عبد الخالق36509الس�م أ بطبلوھات�
243نــاجــح  243عبد < ع�ء الحسينى أبوسالم36510الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 177.5عبد < محمد أبو الع� نايل36511الس�م أ بطبلوھات�
269.5نــاجــح  269.5على ب�ل على عيسى36512الس�م أ بطبلوھات�
259نــاجــح  259عمرو خالد وھبه عمر36513الس�م أ بطبلوھات�
243نــاجــح  243عمرو عبد القادر بيومى ربيع36514الس�م أ بطبلوھات�
236.5نــاجــح  236.5لؤى عبد الحميد محمد عز الدين36515الس�م أ بطبلوھات�
269.5نــاجــح  269.5ماھر أحمد السيد الشيخ36516الس�م أ بطبلوھات�
دور ثانيدور ثاني 157.5محمد أحمد عبد الس�م عبد العال36517الس�م أ بطبلوھات�
200.5نــاجــح  200.5محمد القطب مصطفى ربيع36518الس�م أ بطبلوھات�
232.5نــاجــح  232.5محمد سعيد عبد الستار عز الدين36519الس�م أ بطبلوھات�
198نــاجــح  198محمد شعبان محمد أبو العينين36520الس�م أ بطبلوھات�
270نــاجــح  270محمد صابر عبد الخالق البدرى36521الس�م أ بطبلوھات�
274نــاجــح  274محمد عبد الس�م محمد غنيم36522الس�م أ بطبلوھات�
235نــاجــح  235محمد على ابراھيم العبد36523الس�م أ بطبلوھات�
196.5نــاجــح  196.5محمد مجدى محمد عيسى36524الس�م أ بطبلوھات�
273نــاجــح  273محمد محمد متولى الجمال 36525الس�م أ بطبلوھات�
250نــاجــح  250محمد يوسف عبد الرحمن عبد الغنى 36526الس�م أ بطبلوھات�
245.5نــاجــح  245.5محمود سعيد محمود الزق36527الس�م أ بطبلوھات�
218.5نــاجــح  218.5محمود عبد المولى محمد عطا <36528الس�م أ بطبلوھات�
243.5نــاجــح  243.5محمود محمد عبد الرحيم الجروانى 36529الس�م أ بطبلوھات�
272.5نــاجــح  272.5محمود ماھر عبد الستار الجمال36530الس�م أ بطبلوھات�
269نــاجــح  269محمود محمد محمود الفخرانى36531الس�م أ بطبلوھات�
268.5نــاجــح  268.5مصطفى خليفة عبد العزيز خليفة 36532الس�م أ بطبلوھات�
218نــاجــح  218مصطفى متولى مصطفى الزق36533الس�م أ بطبلوھات�
202نــاجــح  202مھند عمرو أبو الفتح مسعود 36534الس�م أ بطبلوھات�
197نــاجــح  197ابتسام ھ�ل يونس فطوم36535طبلوھا أ المشتركةت�
206.5نــاجــح  206.5إحسان أحمد عبد الغفار الخولى36536طبلوھا أ المشتركةت�
216نــاجــح  216إسراء سالم مبروك حرحش36537طبلوھا أ المشتركةت�
249نــاجــح  249أسماء صابر البندارى أبوھولة36538طبلوھا أ المشتركةت�
214نــاجــح  214أسماء محمد سعيد عبد <36539طبلوھا أ المشتركةت�
259نــاجــح  259إيمان أشرف موسى بيه36540طبلوھا أ المشتركةت�
259.5نــاجــح  259.5آية أحمد أحمد الخولى36541طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 177آية السيد الكومى حجاج36542طبلوھا أ المشتركةت�
207نــاجــح  207آية رضا عرفة حمادة36543طبلوھا أ المشتركةت�
253.5نــاجــح  253.5آية محمد أبو المعاطى عوض36544طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 174.5آية مصطفى أحمد حمادة36545طبلوھا أ المشتركةت�
244.5نــاجــح  244.5آية ھ�ل محمد ھ�ل36546طبلوھا أ المشتركةت�
240نــاجــح  240آية ياسر حلمى خميس36547طبلوھا أ المشتركةت�
252.5نــاجــح  252.5خلود مھدى سعيد فطوم36548طبلوھا أ المشتركةت�
261نــاجــح  261داليا عبد العزيز العجمى عمر36549طبلوھا أ المشتركةت�
216نــاجــح  216دينا قمر الدولة سالم حمدان36550طبلوھا أ المشتركةت�
243نــاجــح  243رحيل ياسر عبد العزيز حرحش36551طبلوھا أ المشتركةت�
266.5نــاجــح  266.5رشا أشرف عبد الحميد الصواف36552طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبرضا صابر أحمد فاضل36553طبلوھا أ المشتركةت�
249نــاجــح  249زھراء صبحى حسن الزق36554طبلوھا أ المشتركةت�
265نــاجــح  265زينب أبو الفضل أحمد الدبى36555طبلوھا أ المشتركةت�
273.5نــاجــح  273.5زينب مھنا حسين فريج36556طبلوھا أ المشتركةت�
277نــاجــح  277سارة على عبد العظيم القاضى36557طبلوھا أ المشتركةت�
247.5نــاجــح  247.5سارة على محمد اEفندى36558طبلوھا أ المشتركةت�
257نــاجــح  257سمر عادل عبد الس�م البيومى36559طبلوھا أ المشتركةت�
234نــاجــح  234سمر عماد شوقى البسيونى36560طبلوھا أ المشتركةت�



دور ثانيدور ثاني 146سميحة على عبد العزيز العربى36561طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 168شيماء نبيل أحمد فرحات36562طبلوھا أ المشتركةت�
263نــاجــح  263شيماء نور الدين محمد أبو كبشة36563طبلوھا أ المشتركةت�
217نــاجــح  217صابرين عبد الحميد  السيدالشرشابى36564طبلوھا أ المشتركةت�
242نــاجــح  242عواطف عبد الحميد محمد أبو سعدة36565طبلوھا أ المشتركةت�
267نــاجــح  267فاتن ندا عرب أبو فطوم36566طبلوھا أ المشتركةت�
263نــاجــح  263لمياء نبيل شعبان أبو ھولة36567طبلوھا أ المشتركةت�
245.5نــاجــح  245.5ليلى سعد مصطفى فطوم36568طبلوھا أ المشتركةت�
254نــاجــح  254مروى عادل الحسينى فطوم36569طبلوھا أ المشتركةت�
262.5نــاجــح  262.5مريم إبراھيم عبد العليم خاطر36570طبلوھا أ المشتركةت�
266نــاجــح  266مريم حسن عبد الحميد خليفة36571طبلوھا أ المشتركةت�
277نــاجــح  277مى مھدى عبد السميع البدرى36572طبلوھا أ المشتركةت�
238.5نــاجــح  238.5نورھان عصمت حسين عطية36573طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 157.5نورة عادل محمد المشرحانى36574طبلوھا أ المشتركةت�
204نــاجــح  204ھبة حسن الغريب حجاج36575طبلوھا أ المشتركةت�
220نــاجــح  220ھبة رضا عبد الكريم تركى36576طبلوھا أ المشتركةت�
273نــاجــح  273ھدير محمد الغباشى عطية الدوه36577طبلوھا أ المشتركةت�
278نــاجــح  278ياسمين خالد منجود عطية36578طبلوھا أ المشتركةت�
219نــاجــح  219أبو بكر عاطف محمد الجزار36579طبلوھا أ المشتركةت�
192نــاجــح  192أحمد أبو اليزيد فؤاد شريف36580طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 153أحمد سعد محمد عبد الفتاح36581طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 156أحمد شعبان بھجات القاضى36582طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 156.5أحمد صبحى الغباشى النجار36583طبلوھا أ المشتركةت�
193.5نــاجــح  193.5أحمد متولى حامد أبو غالية36584طبلوھا أ المشتركةت�
173.5نــاجــح  173.5أحمد ناصر فتحى المتولى36585طبلوھا أ المشتركةت�
262.5نــاجــح  262.5أحمد نشأت أبو الغيط جنش36586طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 158.5أدھم عبد الواحد عبد الرحيم عطية36587طبلوھا أ المشتركةت�
274نــاجــح  274أكرم سعد أحمد الجزار36588طبلوھا أ المشتركةت�
262نــاجــح  262السيد النادى عبد الحميد الجزار36589طبلوھا أ المشتركةت�
206نــاجــح  206السيد محمد السيد الفار36590طبلوھا أ المشتركةت�
214نــاجــح  214بسام مرسى المغربى السعدنى36591طبلوھا أ المشتركةت�
260.5نــاجــح  260.5بدر السيد بدر الدين عطية36592طبلوھا أ المشتركةت�
223نــاجــح  223حمزة أشرف عبد العزيز جاب <36593طبلوھا أ المشتركةت�
213.5نــاجــح  213.5سعيد إبراھيم محمد المتولى36594طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 124.5سعيد عصام يوسف ھجرس36595طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبسعيد محمد إبراھيم المتولى36596طبلوھا أ المشتركةت�
271.5نــاجــح  271.5سيف الدين محمد شعبان أبو ھولة36597طبلوھا أ المشتركةت�
183.5نــاجــح  183.5عبد الحميد صبحى عبد الخالق الخولى36598طبلوھا أ المشتركةت�
244نــاجــح  244عبد < حسن عبد الحميد خليفة36599طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 104عبد العزيز سعيد عبد العزيز الدبى36600طبلوھا أ المشتركةت�
219نــاجــح  219على صابر أحمد أبو حسان36601طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبعمرو عبد العاطى أبو اليزيد بيومى36602طبلوھا أ المشتركةت�
163.5نــاجــح  163.5كريم أيمن مصطفى محمود36603طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 100.5محمد إبراھيم عبد الستار القاضى36604طبلوھا أ المشتركةت�
237نــاجــح  237محمد أبو النجا كامل الكفراوى36605طبلوھا أ المشتركةت�
233.5نــاجــح  233.5محمد سامى ھجرس ھجرس36606طبلوھا أ المشتركةت�
224نــاجــح  224محمد شاكر عبد الحليم أبو ھولة36607طبلوھا أ المشتركةت�
221نــاجــح  221محمد فايز عبد < أبو أحمد36608طبلوھا أ المشتركةت�
270نــاجــح  270محمد مالك محمد مصطفى السعدنى36609طبلوھا أ المشتركةت�
228نــاجــح  228محمد وائل شوقى البسيونى36610طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 153.5محمد ماھر محمد الحفناوى36611طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 141.5ماجد سالم عبد الستار العربى36612طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 143.5محمود عبد العزيز عبد العزيز الخولى36613طبلوھا أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 69ھانى محمد شعبان ع�م36614طبلوھا أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5اسراء رفعت يوسف جاب <36615طبلوھا تعليم اساسيت�
265نــاجــح  265اسراء ماھرعبد الغفار ابوغالية36616طبلوھا تعليم اساسيت�



241نــاجــح  241اسراء محمد مخيمر محمود36617طبلوھا تعليم اساسيت�
252نــاجــح  252اسماء شعبان السيد القاضي 36618طبلوھا تعليم اساسيت�
277.5نــاجــح  277.5امنية حسن عطية طيبة36619طبلوھا تعليم اساسيت�
228نــاجــح  228انغام عبدالقادرابراھيم ھولة36620طبلوھا تعليم اساسيت�
232.5نــاجــح  232.5اية سعيد عبد العزيز ابوستة 36621طبلوھا تعليم اساسيت�
257.5نــاجــح  257.5ايمان عماد عبدالستار الخولى36622طبلوھا تعليم اساسيت�
264.5نــاجــح  264.5بسمة احمدعبد العزيز الخولي36623طبلوھا تعليم اساسيت�
264.5نــاجــح  264.5حبيبة بدرالدين السيد قنبر 36624طبلوھا تعليم اساسيت�
261نــاجــح  261خديحة عيسى عبدربة القاضي36625طبلوھا تعليم اساسيت�
238.5نــاجــح  238.5داليا رمضان لبيب الھيھي36626طبلوھا تعليم اساسيت�
260.5نــاجــح  260.5دينا يسري السيد مخيمر 36627طبلوھا تعليم اساسيت�
275نــاجــح  275رضوى ب�ل عبدالحليم ھوله 36628طبلوھا تعليم اساسيت�
257.5نــاجــح  257.5رويدا ماھر السيد الشال36629طبلوھا تعليم اساسيت�
259.5نــاجــح  259.5سارة رشدي علي البدري36630طبلوھا تعليم اساسيت�
253.5نــاجــح  253.5سارة سامي محمد الخولي36631طبلوھا تعليم اساسيت�
272.5نــاجــح  272.5سارة ياسر محمد فرحات 36632طبلوھا تعليم اساسيت�
208نــاجــح  208سمية عبدالمقصودابوبكر ابوغالية36633طبلوھا تعليم اساسيت�
دور ثانيدور ثاني 184.5شرين ماھر السيد قنبر36634طبلوھا تعليم اساسيت�
228نــاجــح  228فاطمة السيد احمد ابوغالية36635طبلوھا تعليم اساسيت�
256.5نــاجــح  256.5فوزية عماد علي ابوغالية36636طبلوھا تعليم اساسيت�
255نــاجــح  255ناريمان عماد عبدالخالق ھجرس 36637طبلوھا تعليم اساسيت�
دور ثانيدور ثاني 245.5نھى السيد امام احمد 36638طبلوھا تعليم اساسيت�
270.5نــاجــح  270.5ھاجر سالم عبدالخالق الصواف36639طبلوھا تعليم اساسيت�
256نــاجــح  256ھدير سمير مصطفي مخيمر 36640طبلوھا تعليم اساسيت�
238.5نــاجــح  238.5ياسمين عاطف السيد ابوھولة36641طبلوھا تعليم اساسيت�
224نــاجــح  224ياسمين ياسرعبد العاطي الخولي36642طبلوھا تعليم اساسيت�
دور ثانيدور ثاني 164احمد عبادة غانم عبادة36643طبلوھا تعليم اساسيت�
253نــاجــح  253احمد فتحي محمد  ھنا36644طبلوھا تعليم اساسيت�
234نــاجــح  234احمد منصور عبدالخالق ابوموسى36645طبلوھا تعليم اساسيت�
229.5نــاجــح  229.5احمد ھشام رمضان الجزار36646طبلوھا تعليم اساسيت�
186.5نــاجــح  186.5اشرف عادل عبدالعاطي خليل36647طبلوھا تعليم اساسيت�
212.5نــاجــح  212.5ج�ل طاھرعبدالمقصود ابوھولة36648طبلوھا تعليم اساسيت�
دور ثانيدور ثاني 189.5حسين محمد الحسيني ھولة36649طبلوھا تعليم اساسيت�
225.5نــاجــح  225.5حلمي عبد الستارحلمي عيسى36650طبلوھا تعليم اساسيت�
227.5نــاجــح  227.5حمزة عمادعبدالمقصود قنبر36651طبلوھا تعليم اساسيت�
240نــاجــح  240رجب سعيد عبدالسميع عطية 36652طبلوھا تعليم اساسيت�
246.5نــاجــح  246.5زياد اشرف سعد ھجرس 36653طبلوھا تعليم اساسيت�
234.5نــاجــح  234.5سامح اشرف يوسف الجوھري36654طبلوھا تعليم اساسيت�
269.5نــاجــح  269.5عبدالرحمن  محمد شبل الجوھري36655طبلوھا تعليم اساسيت�
254.5نــاجــح  254.5عبدالغفار حمدي عبدالستار فطوم36656طبلوھا تعليم اساسيت�
177نــاجــح  177عبد< محمد عبدالعاطي مراد 36657طبلوھا تعليم اساسيت�
233.5نــاجــح  233.5قصي ف�ح زياد عيال سلمان36658طبلوھا تعليم اساسيت�
194.5نــاجــح  194.5متولي محمد متولي عبدالخالق36659طبلوھا تعليم اساسيت�
208.5نــاجــح  208.5محمد رافت محمد كشك36660طبلوھا تعليم اساسيت�
193.5نــاجــح  193.5محمد رضا محمد جاب < 36661طبلوھا تعليم اساسيت�
223نــاجــح  223محمد سعيد السيد غنيم36662طبلوھا تعليم اساسيت�
165.5نــاجــح  165.5محمد سعيد بھجات القاضي 36663طبلوھا تعليم اساسيت�
191.5نــاجــح  191.5محمد سعيد شبل الجوھري 36664طبلوھا تعليم اساسيت�
193.5نــاجــح  193.5محمد صبحي  شحاتة العربي 36665طبلوھا تعليم اساسيت�
232نــاجــح  232محمد صبحي عبدالعزيز حجاج36666طبلوھا تعليم اساسيت�
226نــاجــح  226محمد عصام السيد حجاج36667طبلوھا تعليم اساسيت�
231نــاجــح  231محمد علي سيد احمد عيسى 36668طبلوھا تعليم اساسيت�
191.5نــاجــح  191.5محمد عنترمحمد محفوض36669طبلوھا تعليم اساسيت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد فوزى مصطفى المغائبربى36670طبلوھا تعليم اساسيت�
248نــاجــح  248محمد يوسف مرسي جاب <36671طبلوھا تعليم اساسيت�
225نــاجــح  225محمود ج�ل علي أبو غالية36672طبلوھا تعليم اساسيت�



دور ثانيدور ثاني غائبيوسف رمضان رجب عيسي36673طبلوھا تعليم اساسيت�
203نــاجــح  203اسراء فتحى أحمد خير  36674العقيد القلشي أت�
196.5نــاجــح  196.5أمنية صابر طه الخالدى 36675العقيد القلشي أت�
232.5نــاجــح  232.5دعاء محمد مأمون حجاج 36676العقيد القلشي أت�
دور ثانيدور ثاني 182.5يارا محمد عبدالواحد الوحش 36677العقيد القلشي أت�
255.5نــاجــح  255.5ندا محمد على س�م 36678العقيد القلشي أت�
258.5نــاجــح  258.5نورھان حلمى رمزى س�م 36679العقيد القلشي أت�
250.5نــاجــح  250.5أحمد عبدالناصر شعبان المصرى 36680العقيد القلشي أت�
180.5نــاجــح  180.5رمضان سامى رمضان الت�وى 36681العقيد القلشي أت�
227نــاجــح  227عبدالحميد نبيل عبدالحميد الخالدى 36682العقيد القلشي أت�
دور ثانيدور ثاني 153عبدالكريم صبحى عبدالكريم عبدالحق 36683العقيد القلشي أت�
256نــاجــح  256محمد ابراھيم أحمد حريشة 36684العقيد القلشي أت�
252.5نــاجــح  252.5محمد ج�ل صديق المصرى 36685العقيد القلشي أت�
215.5نــاجــح  215.5محمد نبيل عبدالحميد الخالدى 36686العقيد القلشي أت�
271.5نــاجــح  271.5مصطفى عصام أحمد حريشة 36687العقيد القلشي أت�
204نــاجــح  204ابتسام طلعت فرحات شرارة36688الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
244نــاجــح  244إسراء رجائى سليمان حمادة36689الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
151نــاجــح  151 إسراء كمال السيد الشويخ36690الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
204.5نــاجــح  204.5إسراء مسعد عبدالعزيز الفرماوى 36691الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
238نــاجــح  238إسراء نصر سليمان حمودة36692الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
244.5نــاجــح  244.5أسماء ابراھيم السيد النجار36693الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
248.5نــاجــح  248.5أسماء فوزى عمارة عوض36694الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
262نــاجــح  262أمنية اشرف ابواليزيد غربية36695الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
278.5نــاجــح  278.5أميرة رشاد سعيد رجب36696الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
203.5نــاجــح  203.5أميرة فوزى عبدالستار عمر36697الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
222.5نــاجــح  222.5السيدة ابوالعزم نوار دھب36698الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
265.5نــاجــح  265.5إيمان ايمن زكريا الشريف36699الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
266نــاجــح  266إيمان محمد ابواليزيد ليلو36700الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
212نــاجــح  212إيناس محمد اسماعيل الجوھرى36701الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
267نــاجــح  267جھاد خالد السيد عمارة36702الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
160.5نــاجــح  160.5حسناء سعيد محمد البيومى36703الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
262نــاجــح  262حنان سعيد فھمى عطية36704الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
167نــاجــح  167دعاء رمضان حسن الشويخ 36705الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
206.5نــاجــح  206.5دينا شعبان مصطفى شمس36706الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
222نــاجــح  222دينا عادل ص�ح عطية36707الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 177.5دنيا عيد عبدالمعز السيد عيد36708الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
196نــاجــح  196رانيا عبدالجواد حسن طاقية36709الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
231نــاجــح  231رباب اشرف يوسف البياع36710الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
186.5نــاجــح  186.5ريھام ابوالعنين الدسوقٮمحمد36711الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
218.5نــاجــح  218.5ريھام العربى عبدالفتاح الصفطى36712الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
226.5نــاجــح  226.5سارة زكريا اسماعيل اسماعيل36713الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
200نــاجــح  200سارة عويس عبدالفتاح حجازى36714الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
225.5نــاجــح  225.5شروق ماھر عبدالقوى عمارة36715الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
168نــاجــح  168شيماء شحاته عبدالمنتصر الجندى   36716الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
273.5نــاجــح  273.5صفية  فتحى حامد رجب36717الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
265.5نــاجــح  265.5عزة رمضان محمود عطية36718الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
210.5نــاجــح  210.5ع� عبدالستار محمود رس�ن36719الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
275نــاجــح  275فاطمة عمر السيد الشويخ36720الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
268نــاجــح  268ليلى عزت عبدالحكيم غربية36721الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
247نــاجــح  247منار  حسن صبحى عطية36722الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
185.5نــاجــح  185.5نجوان ھشام حامد محمد36723الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
272نــاجــح  272نيرة حلمى عبدالدستار حمادة36724الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
225نــاجــح  225نيرة صبحى سعيد رس�ن36725الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
185.5نــاجــح  185.5ھالة فؤاد مصطفى دھب36726الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
245نــاجــح  245ھبة منصور نصر حشاد36727الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
268.5نــاجــح  268.5وسام سالم محمد ر جب36728الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�



197.5نــاجــح  197.5يارا مسعد ابراھيم الھيت36729الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
160.5نــاجــح  160.5ابراھيم حمدى عبدالمنجى جاد36730الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
180.5نــاجــح  180.5ابراھيم عادل عبدالعزيز الھيت36731الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 64.5احمد السيد عبدالغفار رجب36732الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
194نــاجــح  194ا حمد رياض محمد حمادة36733الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
275.5نــاجــح  275.5احمد زھير سليمان الشويخ36734الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 119احمد عاطف  فريد اسماعيل36735الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
170نــاجــح  170احمد عيد عبدالعاطى البربرى36736الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
230.5نــاجــح  230.5احمد كمال زھوى عطية36737الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
205نــاجــح  205اشرف على محمد عمر36738الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
172.5نــاجــح  172.5السيد فوزى السيد حمادة36739الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
204.5نــاجــح  204.5حامد محمد حامد غنيم36740الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
200.5نــاجــح  200.5حسن ميمى لطفى غربية36741الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
201.5نــاجــح  201.5حسين ميمى لطفى غربية36742الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
224نــاجــح  224حمادة  مبروك عراقى العربى36743الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
215.5نــاجــح  215.5رامى صبحى فھمى دھب36744الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
189.5نــاجــح  189.5رمضان عبدالخالق رمضان الھيت36745الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 135.5عبدالخالق وھبه عبدالخالق شحاته36746الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
171.5نــاجــح  171.5عبدالسميع ابراھيم عبدالسميع حمادة36747الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
270.5نــاجــح  270.5عبدالعظيم سميع عبدالعظيم دھب36748الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 146عبدالغفار جمال عبدالغفار السيد36749الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
197.5نــاجــح  197.5عبدالغفار مديح عبدالغفار حمادة36750الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني غائبعبدالقوى وفيق عبدالحكيم  حمادة36751الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 153.5عبدالمقصودسعيد عبدالمقصود خالد36752الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 155.5عمر ابوالعنين عبدالحميد عمر36753الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
266.5نــاجــح  266.5عمرو محمد ابراھيم جمعة36754الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
276.5نــاجــح  276.5ع�ء عادل سليمان محروس36755الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 178.5على رجائى سليمان حمادة36756الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
243نــاجــح  243على عزت على بعيبش36757الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 147.5فارس عبدالنبى مرسى دھب36758الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
242نــاجــح  242فريد جمال فريد على36759الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
211.5نــاجــح  211.5محمد ابراھيم ج�ل عربات36760الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
168.5نــاجــح  168.5محمد احمد عبدالشافى الشويخ36761الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 131.5محمد اشرف محمد بعيبش36762الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
186.5نــاجــح  186.5محمد جمال محمد عبدالغنى قمح36763الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 178محمد حامد محمد ا بوعامر36764الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 189محمد رياض السيد رضوان36765الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 122.5محمد سعيد فريد عبداللطيف36766الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 147.5محمد سعيد محمد حمادة36767الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
278نــاجــح  278محمد صبحى جاد المرشدى36768الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 159محمد عبدالحكيم حامد ابراھيم36769الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 156محمد عشرى فتحى السجرى36770الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
278.5نــاجــح  278.5محمد فتوح على صبا ح36771الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
278.5نــاجــح  278.5محمد مديح محمود قمح36772الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
208نــاجــح  208محمد مھدى السعدانى عوض36773الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 166محمد نزيه عبدالمقصود غربية36774الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
236نــاجــح  236محمد ياسر محمد الجوھرى36775الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
217نــاجــح  217محمدى زكريا محمدى الصفطى36776الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
206نــاجــح  206محمود ابراھيم عبدالحميد عمر36777الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود حمادة محمود حمادة36778الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
220نــاجــح  220مصطفى ابراھيم عبدالستار قمح36779الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
166نــاجــح  166مصطفى ريا ض محمد  حمادة36780الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
168نــاجــح  168مصطفى سعودى عبدالمقصود غربية36781الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 128مصطفى فھمى محمد البيومى36782الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
دور ثانيدور ثاني 152ھيثم صبحى محمود ابراھيم36783الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�
174.5نــاجــح  174.5ياسرعزت اسماعيل  فريد36784الشھيد زيدان أ بكفر بتبست�



205.5نــاجــح  205.5آ�ء رجب قناوي غنيم36785كفر القلشي أت�
261.5نــاجــح  261.5آية محمد السيد سعيد زيدان36786كفر القلشي أت�
247.5نــاجــح  247.5أسماء شبل حسن مھدي36787كفر القلشي أت�
215.5نــاجــح  215.5أمل فايز فرج مھدي36788كفر القلشي أت�
277.5نــاجــح  277.5زينب محمود محمد زيدان36789كفر القلشي أت�
271نــاجــح  271وفاء إبراھيم فھمي زيدان36790كفر القلشي أت�
دور ثانيدور ثاني 84.5إس�م عمر عبد العزيز عطية36791كفر القلشي أت�
220نــاجــح  220جمال ناصر ص�ح مھدي36792كفر القلشي أت�
249.5نــاجــح  249.5صبحي محمد محمد زيدان36793كفر القلشي أت�
210.5نــاجــح  210.5عبد الحميد محمد عبد الحميد زيدان36794كفر القلشي أت�
186.5نــاجــح  186.5محمد إبراھيم محمد زيدان36795كفر القلشي أت�
208نــاجــح  208محمد أبو العنين زيدان36796كفر القلشي أت�
دور ثانيدور ثاني 162محمد شعيب عمارة شريف36797كفر القلشي أت�
246.5نــاجــح  246.5محمد محمود رمزي زيدان36798كفر القلشي أت�
206.5نــاجــح  206.5محمود عبد الحميد محمود الخولي36799كفر القلشي أت�
172نــاجــح  172إسراء رشاد سعد السخاوى36800الشھيد خيري داود أت�
275.5نــاجــح  275.5اسراء محمد عبد الحفيظ كواده36801الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائباس�م محسوب النبى عطية عزيز36802الشھيد خيري داود أت�
266.5نــاجــح  266.5اسماء محمد طاھر عزيز36803الشھيد خيري داود أت�
275نــاجــح  275الشيماء رمضان عبد الحميد شعلة36804الشھيد خيري داود أت�
154.5نــاجــح  154.5اميرة سعيد محمد ابو ديب36805الشھيد خيري داود أت�
278.5نــاجــح  278.5آنجى محمد الحسينى عبادة36806الشھيد خيري داود أت�
211.5نــاجــح  211.5اية عونى عثمان عمر36807الشھيد خيري داود أت�
249نــاجــح  249إيمان حمدى منجد زقزوق36808الشھيد خيري داود أت�
268نــاجــح  268ايناس حمدى ابراھيم معطى36809الشھيد خيري داود أت�
268نــاجــح  268آيه صبرى احمد زقزوق36810الشھيد خيري داود أت�
271نــاجــح  271بسمه محمد ابراھيم حماد36811الشھيد خيري داود أت�
244نــاجــح  244خلود محمد فايد حماد36812الشھيد خيري داود أت�
222نــاجــح  222دعاء ص�ح عبد الفتاح العطار36813الشھيد خيري داود أت�
241نــاجــح  241دينا رضا ابراھيم زلط36814الشھيد خيري داود أت�
164.5نــاجــح  164.5رانيا حاتم عبد الستار عبادة36815الشھيد خيري داود أت�
274نــاجــح  274سارة رشاد احمد موسى36816الشھيد خيري داود أت�
229.5نــاجــح  229.5ساره سند إبراھيم أبورية36817الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائبسميرة محمد لطفى السريتى36818الشھيد خيري داود أت�
197.5نــاجــح  197.5سھير احمد عبد < زيدان36819الشھيد خيري داود أت�
165نــاجــح  165صابرين السيد الغريب عمار36820الشھيد خيري داود أت�
243نــاجــح  243صابرين مجاھد كامل البنا36821الشھيد خيري داود أت�
260.5نــاجــح  260.5عبير سعيد السيد امان36822الشھيد خيري داود أت�
248نــاجــح  248غادة رجب عطية حماد36823الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 161فتحية حمدى جمال ابو ديب36824الشھيد خيري داود أت�
255نــاجــح  255فوزية عبدة على دربالة36825الشھيد خيري داود أت�
223نــاجــح  223كريمان اكرم احمد عقيلة36826الشھيد خيري داود أت�
237نــاجــح  237مروة فؤاد عيسى محمد36827الشھيد خيري داود أت�
270.5نــاجــح  270.5منى اس�م فھمى عقيلة36828الشھيد خيري داود أت�
197نــاجــح  197نادية الحسينى غمرى عبد الرحمن الجعفراوى36829الشھيد خيري داود أت�
278.5نــاجــح  278.5ندى سالم مھدى مسلم36830الشھيد خيري داود أت�
245.5نــاجــح  245.5نرمين على سعيد عزيز36831الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 40نسمة شعبان محمد دويدار36832الشھيد خيري داود أت�
266نــاجــح  266نورا اس�م فھمى عقيلة36833الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 38.5نورا مسعد اللمعى الجنزورى36834الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 174.5نيرة محمد محمود حجازى36835الشھيد خيري داود أت�
223.5نــاجــح  223.5ھاجر الغمرى احمد موسى36836الشھيد خيري داود أت�
163.5نــاجــح  163.5ھبة رجب المليجى مبارك36837الشھيد خيري داود أت�
266.5نــاجــح  266.5ياسمين رمضان حلمى بحيرى36838الشھيد خيري داود أت�
171نــاجــح  171ابراھيم رضا ابراھيم زلط36839الشھيد خيري داود أت�
261.5نــاجــح  261.5ابراھيم فؤاد شاكر عبد الحميد36840الشھيد خيري داود أت�



220.5نــاجــح  220.5ابراھيم محمد ابراھيم عبادة36841الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد ابراھيم المليجى سالم36842الشھيد خيري داود أت�
232نــاجــح  232احمد جمال ناجى اللمسى36843الشھيد خيري داود أت�
200نــاجــح  200احمد حسين ص�ح السيد36844الشھيد خيري داود أت�
165.5نــاجــح  165.5احمد رضا حسيني بحيري36845الشھيد خيري داود أت�
169نــاجــح  169احمد عزت نبية عمارة36846الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد محمد عبد المولى شاھين36847الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 150.5احمد محمد منجود سالم36848الشھيد خيري داود أت�
186.5نــاجــح  186.5احمد مسعد احمد بدير36849الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد مصطفى ابو اليزبد سليمان36850الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 183أسامة صبرى صبحى مطاوع36851الشھيد خيري داود أت�
265.5نــاجــح  265.5اسامة ياسر محمود عزيز36852الشھيد خيري داود أت�
205نــاجــح  205اس�م محمود يوسف البتانونى36853الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائباس�م وفيق محمد احمد36854الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 162.5اشرف صبري فتحي دغيدي36855الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 179.5اشرف مجدى سعد ابو العنين36856الشھيد خيري داود أت�
234نــاجــح  234الشافعى عبد الرحمن الشافعى خير36857الشھيد خيري داود أت�
178.5نــاجــح  178.5باسم عبد العزيز منجود داود36858الشھيد خيري داود أت�
211.5نــاجــح  211.5جمال رشاد ابوھجار عزيز36859الشھيد خيري داود أت�
247.5نــاجــح  247.5حسن خميس بندارى مطاوع36860الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائبشريف اشرف شعبان رضوان36861الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 121شريف فايز عبد الرسول الرصاصى36862الشھيد خيري داود أت�
212نــاجــح  212ص�ح سيد احمد مصلحى دويدار36863الشھيد خيري داود أت�
234نــاجــح  234طارق عزيز عبد الرازق الكومى36864الشھيد خيري داود أت�
175نــاجــح  175عادل القطب محمد البتانونى36865الشھيد خيري داود أت�
272نــاجــح  272عبد الرحمن البنداري فتحي حماد36866الشھيد خيري داود أت�
240.5نــاجــح  240.5عبد اللة مجدى عبد اللة عقيلة36867الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 184.5عزيز عبد المطلب عزيز ابو ديب36868الشھيد خيري داود أت�
182.5نــاجــح  182.5عماد حمدى محمد راضى36869الشھيد خيري داود أت�
252نــاجــح  252عمرو تحسين دغيدى عبادة36870الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 102فوزى مجدى فوزى حسين36871الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 34.5كامل رمضان كامل معطى36872الشھيد خيري داود أت�
246.5نــاجــح  246.5كريم رضا عبد العزيز محمود عزيز36873الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 71كريم محمد عبد المنعم الجعفراوى36874الشھيد خيري داود أت�
252نــاجــح  252لبيب صبرى لبيب حماد36875الشھيد خيري داود أت�
228نــاجــح  228محمد ابراھيم الصاوى عامر36876الشھيد خيري داود أت�
275نــاجــح  275محمد ابوشنيشن عبد التواب ابو شنيشن36877الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 102.5محمد ايمن بديع الشازلى36878الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 113.5محمد خيرى سعد السخاوى36879الشھيد خيري داود أت�
244.5نــاجــح  244.5محمد رمضان الغباشى زكى36880الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 164محمد سعيد عثمان ابو ريه36881الشھيد خيري داود أت�
211نــاجــح  211محمد صالح عبد العال على36882الشھيد خيري داود أت�
233.5نــاجــح  233.5محمد صبرى عبد العزيز امان36883الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 134.5محمد عادل عبد الرسول الرصاصى36884الشھيد خيري داود أت�
206.5نــاجــح  206.5محمد عبد < فتحى حماد36885الشھيد خيري داود أت�
245نــاجــح  245محمد عصام زاھر عزيز36886الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 123محمد مصطفي عبدالمقصود مندوه36887الشھيد خيري داود أت�
267.5نــاجــح  267.5محمد نزية محمد عمر36888الشھيد خيري داود أت�
243.5نــاجــح  243.5محمد وجية سامى عبد الحميد36889الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 150.5محمد يسرى عبد المقصود السخاوى36890الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود سعيد بدوى الجرش36891الشھيد خيري داود أت�
248نــاجــح  248محمود شوقى محمود الجعفراوى36892الشھيد خيري داود أت�
252.5نــاجــح  252.5محمود عيد سالم العبد36893الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 147محمود كمال فتحي ابو عيانه36894الشھيد خيري داود أت�
دور ثانيدور ثاني 24محمود مسعود عبد العزيز فودة36895الشھيد خيري داود أت�
173نــاجــح  173مدحت ممدوح ابراھيم حماد36896الشھيد خيري داود أت�



183نــاجــح  183مصطفى عرفة يوسف مطاوع36897الشھيد خيري داود أت�
215.5نــاجــح  215.5منير حسن منير ابو ديب36898الشھيد خيري داود أت�
203نــاجــح  203نزية عبد المنعم محمود الجعفراوى36899الشھيد خيري داود أت�
215نــاجــح  215اية الدسوقي ابراھيم الفلفي 36900كفر صناديد أ ت�
252.5نــاجــح  252.5اشراء السيد فتحي المھدي 36901كفر صناديد أ ت�
250نــاجــح  250اسراء رضامحمد الكومي 36902كفر صناديد أ ت�
164نــاجــح  164اماني السيد ابراھيم رضوان 36903كفر صناديد أ ت�
252نــاجــح  252امل السيد عبد الونيس شرشر 36904كفر صناديد أ ت�
190نــاجــح  190امل حمدي عبد اللؤوف طة 36905كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبامل رضا السيد يونس 36906كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 145.5امنية السيد ابراھيم رضوان 36907كفر صناديد أ ت�
255نــاجــح  255اميرة صبري احمد جابر 36908كفر صناديد أ ت�
277.5نــاجــح  277.5اميرة فوزي سليم فضل 36909كفر صناديد أ ت�
201.5نــاجــح  201.5امينة حمدي عبد الخالق عبد العاطي 36910كفر صناديد أ ت�
272نــاجــح  272انجي احمد الكومي زغلول 36911كفر صناديد أ ت�
208.5نــاجــح  208.5اية السيد احمد بدوي 36912كفر صناديد أ ت�
218.5نــاجــح  218.5ايمان محمد الصاوي عقيلة 36913كفر صناديد أ ت�
272نــاجــح  272ايناس عادل احمد شرشر 36914كفر صناديد أ ت�
236.5نــاجــح  236.5حنان وجدي محمد موسي 36915كفر صناديد أ ت�
273نــاجــح  273دنيا خيري ابراھيم رضوان 36916كفر صناديد أ ت�
267.5نــاجــح  267.5دنيا محمد عبد المحسن حشيش 36917كفر صناديد أ ت�
211نــاجــح  211رابعة نزية الشافعي ابو الروس 36918كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 99.5 رانيا حامد عبد العال بركات 36919كفر صناديد أ ت�
192.5نــاجــح  192.5 رضا سعيد جابر الضلع 36920كفر صناديد أ ت�
236.5نــاجــح  236.5 ريھام سامي الصاوي بركات 36921كفر صناديد أ ت�
275نــاجــح  275زيزي حسن جناب بحيري 36922كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبزينب ابراھيم احمد  بركات 36923كفر صناديد أ ت�
260نــاجــح  260سارة ابراھيم محمد عريان 36924كفر صناديد أ ت�
165نــاجــح  165سارة محمد شبل الزيات 36925كفر صناديد أ ت�
181.5نــاجــح  181.5ساره  ناصر  زكريا رزق 36926كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبسلوي صبري  الصاوي عزيز 36927كفر صناديد أ ت�
203نــاجــح  203سمر محمد ابراھيم حشيش 36928كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 168سينية بسيوني ص�ح س�مة 36929كفر صناديد أ ت�
156نــاجــح  156شروق فوزي عبد الخالق دويدار 36930كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 171.5شيماء احمد شوقي زوين36931كفر صناديد أ ت�
262نــاجــح  262شيماء رضا السيد ابو الروس 36932كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبشيماء سعيد عبد البارى بركات36933كفر صناديد أ ت�
206نــاجــح  206شيماء اليثى احمد اليثى36934كفر صناديد أ ت�
275.5نــاجــح  275.5غادة الحسيني الصاوى شرشر36935كفر صناديد أ ت�
210نــاجــح  210فاطمة السيد ابراھيم قيصر 36936كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 103.5فاطمة حامد عبد العال بركات36937كفر صناديد أ ت�
237نــاجــح  237فيروز عاطف على الجنذورى 36938كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 125.5مبروكة سعيد عبد الھادى عزيز 36939كفر صناديد أ ت�
245نــاجــح  245مخلصة نبيل عبد الرازق الحبشى36940كفر صناديد أ ت�
245.5نــاجــح  245.5مروة محمد صبحى ا�شمونى36941كفر صناديد أ ت�
241.5نــاجــح  241.5منةاللة عبدالجواد عبدالحسيب36942كفر صناديد أ ت�
192نــاجــح  192منى شبل عبدالرازق الكومى 36943كفر صناديد أ ت�
266نــاجــح  266ناميس يحيى مليجى شرشر36944كفر صناديد أ ت�
165.5نــاجــح  165.5ناھد عصام محمد فضل36945كفر صناديد أ ت�
253.5نــاجــح  253.5ندى عبدالبارى عبدالعزيز شرشر36946كفر صناديد أ ت�
258.5نــاجــح  258.5ندى ابراھيم على عقيلة36947كفر صناديد أ ت�
197نــاجــح  197نورا شفيق محمد رزق36948كفر صناديد أ ت�
275نــاجــح  275نوران احمد محى شرشر36949كفر صناديد أ ت�
195.5نــاجــح  195.5نورة عبدالمولى ابراھيم المھدى36950كفر صناديد أ ت�
225نــاجــح  225نورھان عاطف عبدالحارث 36951كفر صناديد أ ت�
247نــاجــح  247ھاجر ابراھيم محمد عريان 36952كفر صناديد أ ت�



236نــاجــح  236ھاجر ب�ل شاكر عقيلة36953كفر صناديد أ ت�
153نــاجــح  153ھالة السيد عبد الحسيب س�مة36954كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 149.5ھانم القطب عبد الخالق البحيرى36955كفر صناديد أ ت�
196نــاجــح  196ھبة عيد على ابو الروس36956كفر صناديد أ ت�
267نــاجــح  267ھدية خليل عبد العزيز عريان36957كفر صناديد أ ت�
205.5نــاجــح  205.5ھدير ابو المجد فتوح السباعى36958كفر صناديد أ ت�
260.5نــاجــح  260.5وفاء شوقى على عريان36959كفر صناديد أ ت�
260.5نــاجــح  260.5و�ء عطية ذكى ا�شمونى36960كفر صناديد أ ت�
244.5نــاجــح  244.5ياسمين مصطفى ابراھيم الزيات36961كفر صناديد أ ت�
238نــاجــح  238ياسمين مصطفى فتحى موسي36962كفر صناديد أ ت�
275.5نــاجــح  275.5يسر محمود محمود عزيز36963كفر صناديد أ ت�
172.5نــاجــح  172.5ابراھيم شعبان عطاللة شعبان36964كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 152احمد ابراھيم غازى عبد التواب36965كفر صناديد أ ت�
257.5نــاجــح  257.5احمد جمال الصاوى الجزار36966كفر صناديد أ ت�
238نــاجــح  238احمد خالد عبد التواب عقيلة36967كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 126احمد خالد عبد الوھاب شرشر36968كفر صناديد أ ت�
162نــاجــح  162احمد خيرى عبدالرؤوف طة36969كفر صناديد أ ت�
262نــاجــح  262احمد رضا نبوى المھدى36970كفر صناديد أ ت�
166نــاجــح  166احمد سمير فريد بركات36971كفر صناديد أ ت�
236نــاجــح  236احمد صبرى حماد حماد36972كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 135.5احمد على احمد خطاب36973كفر صناديد أ ت�
226.5نــاجــح  226.5احمد محمد المغاورى منصور36974كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 129.5احمد محمد عبدالوھاب عاشور36975كفر صناديد أ ت�
250نــاجــح  250اسامة عادل احمد شرشر36976كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 149.5اسامة رمضان عيد عبد الغفار36977كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 121.5اس�م صالح محمد س�مة 36978كفر صناديد أ ت�
255نــاجــح  255امير عادل فوزى مطاوع36979كفر صناديد أ ت�
253.5نــاجــح  253.5امير يحيى الصاوى الجزار36980كفر صناديد أ ت�
247نــاجــح  247حامد خليل حامد شرشر36981كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 123.5حسام سعيد مصطفى النجار36982كفر صناديد أ ت�
208نــاجــح  208حسن عماد حسن البرھيمى36983كفر صناديد أ ت�
275نــاجــح  275ساھر لبيب احمد عيد36984كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 102.5شادى فخرى محروس شرشر36985كفر صناديد أ ت�
210نــاجــح  210شريف اشرف ممد ابو عريان36986كفر صناديد أ ت�
207.5نــاجــح  207.5عبد الحميد عادل عبد الحميد ابو الروس36987كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 146.5عبد< جاد< رجب النجار36988كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 130.5عبد < محمد عبدالحميد جبريل36989كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبعصام داوود عبدالھادى الحبيشى36990كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 131عطا تحسين فرج قيصر36991كفر صناديد أ ت�
207نــاجــح  207عطية محمد عطية البحيرى39992كفر صناديد أ ت�
277.5نــاجــح  277.5على عبدالحميد فرج نور الدين36993كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 121عمر على محمد ابو احمد39994كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 105.5كريم جاد السيد الحبيشى36995كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 143.5كريم محمود بيومى عطا36996Nكفر صناديد أ ت�
213.5نــاجــح  213.5كريم مصطفى محمد ابو الروس36997كفر صناديد أ ت�
275.5نــاجــح  275.5محمد خالد احمد الخطيب36998كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 150.5محمد سالم محمد العكل36999كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 98محمد سعيد المرسى ابو عريان37000كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد شعبان احمد الحبيشى37001كفر صناديد أ ت�
249نــاجــح  249محمد شعبان نعيم المھدى37002كفر صناديد أ ت�
257.5نــاجــح  257.5محمد صبحي عبد المولي بركات 37003كفر صناديد أ ت�
275نــاجــح  275محمد فتحي محمد ابو عريان37004كفر صناديد أ ت�
240نــاجــح  240محمد فكرى منير عطا37005Nكفر صناديد أ ت�
223نــاجــح  223محمد مجدى حسن محمد37006كفر صناديد أ ت�
264.5نــاجــح  264.5محمد محسوب محمد فضل37007كفر صناديد أ ت�
210.5نــاجــح  210.5محمد مختار عبدالعال بركات37008كفر صناديد أ ت�



دور ثانيدور ثاني 120.5محمد مصطفى عبدالمنعم حواش37009كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 102محمد مغربى عيد عريان37010كفر صناديد أ ت�
201.5نــاجــح  201.5محمد ياسر محمد بركات37011كفر صناديد أ ت�
258نــاجــح  258محمد يسرى انور جمعة37012كفر صناديد أ ت�
168نــاجــح  168محمود عبد< المتولى شرشر37013كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 118.5محمود كمال عبدالحميد جبريل37014كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 140محمود ياسر عبدالرحمن شعله37015كفر صناديد أ ت�
254.5نــاجــح  254.5مصطفى ابراھيم فتوح السباعى37016كفر صناديد أ ت�
239.5نــاجــح  239.5مصطفى ابراھيم نبية البحيرى37017كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمصطفى محمد عبدالحميد جبريل37018كفر صناديد أ ت�
256نــاجــح  256نيازى مصطفى كامل قيصر37019كفر صناديد أ ت�
275.5نــاجــح  275.5ھانى عبدالرسول السيد ح�وة37020كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 96.5ھشام عصام عبدالمعم رزق37021كفر صناديد أ ت�
دور ثانيدور ثاني 162وليد إبراھيم ب�ل عقيلة 37022كفر صناديد أ ت�
227نــاجــح  227إسراء مصطفى الكي�نى سماحة37023كفر قرشوم أ مت�
266.5نــاجــح  266.5أسماء أشرف إبراھيم أبو على37024كفر قرشوم أ مت�
224.5نــاجــح  224.5أسماء محمد عبد العليم شرف الدين37025كفر قرشوم أ مت�
181نــاجــح  181أسماء وجيه إبراھيم عبده37026كفر قرشوم أ مت�
170.5نــاجــح  170.5أمانى محى الدين عبد الھادى أبو على37027كفر قرشوم أ مت�
204.5نــاجــح  204.5أميرة حمدى محمد أبو حجر37028كفر قرشوم أ مت�
266.5نــاجــح  266.5إيمان نبيه عباس بريقع37029كفر قرشوم أ مت�
269نــاجــح  269آية سمير عبد السميع محمد37030كفر قرشوم أ مت�
227نــاجــح  227سماء أشرف محمد سالم37031كفر قرشوم أ مت�
192.5نــاجــح  192.5عائشة سعيد عبد الفتاح مصطفى37032كفر قرشوم أ مت�
196نــاجــح  196عبير على على الغلبونى37033كفر قرشوم أ مت�
221نــاجــح  221علياء عادل سعد عبده37034كفر قرشوم أ مت�
269.5نــاجــح  269.5فاطمة ممدوح السيد عويضة37035كفر قرشوم أ مت�
263.5نــاجــح  263.5قدرية ط�ل المرشدى السم�وى37036كفر قرشوم أ مت�
217.5نــاجــح  217.5كريمة إبراھيم حلمى فرحات37037كفر قرشوم أ مت�
255نــاجــح  255كريمة بسيونى صالح حمودة37038كفر قرشوم أ مت�
196.5نــاجــح  196.5منى رمضان محمود سماحة37039كفر قرشوم أ مت�
225.5نــاجــح  225.5منى محمد أحمد بريقع37040كفر قرشوم أ مت�
194نــاجــح  194مى عبد العزيز عشماوى أبو حجر37041كفر قرشوم أ مت�
197نــاجــح  197نھى فارس عبد الحميد فرحات37042كفر قرشوم أ مت�
179.5نــاجــح  179.5ھبة حمدى محمد أبو نمر37043كفر قرشوم أ مت�
238.5نــاجــح  238.5وفاء محمد أحمد شطا37044كفر قرشوم أ مت�
دور ثانيدور ثاني 155.5و�ء محمد إبراھيم عبده37045كفر قرشوم أ مت�
232.5نــاجــح  232.5يارا إبراھيم إبراھيم أبو حجر37046كفر قرشوم أ مت�
226.5نــاجــح  226.5إبراھيم سعد نجاح شريف37047كفر قرشوم أ مت�
200نــاجــح  200إبراھيم عبد الس�م عبد الدايم سعيد37048كفر قرشوم أ مت�
269.5نــاجــح  269.5أحمد إبراھيم أحمد بريقع37049كفر قرشوم أ مت�
212نــاجــح  212أحمد إبراھيم إسماعيل حتحوت37050كفر قرشوم أ مت�
269.5نــاجــح  269.5أحمد سيد أحمد بندارى أبو حجر37051كفر قرشوم أ مت�
183نــاجــح  183أحمد سعيد أحمد الجندى37052كفر قرشوم أ مت�
226.5نــاجــح  226.5أحمد وجيه عبد الس�م عبده37053كفر قرشوم أ مت�
166.5نــاجــح  166.5أمجد السيد محمد الصياد37054كفر قرشوم أ مت�
230نــاجــح  230حسام يوسف مرسى أبو جلوة37055كفر قرشوم أ مت�
254نــاجــح  254طارق خميس إبراھيم الغلبونى37056كفر قرشوم أ مت�
244.5نــاجــح  244.5عبد الفتاح عز الدين عبد الفتاح عبد <37057كفر قرشوم أ مت�
224.5نــاجــح  224.5على إبراھيم مصطفى حمودة37058كفر قرشوم أ مت�
196نــاجــح  196محمد جمال محمد موسى37059كفر قرشوم أ مت�
229.5نــاجــح  229.5محمد سيد أحمد محمد إبراھيم37060كفر قرشوم أ مت�
251نــاجــح  251محمد شعبان عبد الفتاح أبو سالم37061كفر قرشوم أ مت�
253نــاجــح  253محمد زكريا محمود فرحات37062كفر قرشوم أ مت�
249نــاجــح  249محمد زكريا نظير سماحة37063كفر قرشوم أ مت�
241نــاجــح  241محمد عطية أحمد حتحوت37064كفر قرشوم أ مت�



224نــاجــح  224محمد محمود عبده العادلى37065كفر قرشوم أ مت�
234نــاجــح  234محمد محمود محمد عويضة37066كفر قرشوم أ مت�
222نــاجــح  222محمد منجد إبراھيم أبو على37067كفر قرشوم أ مت�
264نــاجــح  264محمود حامد عبد الحميد فرحات37068كفر قرشوم أ مت�
224نــاجــح  224محمود عبد العزيز مسعود عبده37069كفر قرشوم أ مت�
165نــاجــح  165محمود سيد أحمد البكرى عطية37070كفر قرشوم أ مت�
213.5نــاجــح  213.5اسراء ص�ح الدين خالد الجوھرى37071كفر الشيخ عبيد أت�
210نــاجــح  210ايمان رضا فرج النوحي37072كفر الشيخ عبيد أت�
255نــاجــح  255بثينه احمد سالم الشلبي37073كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 195جسناء ربيع محمد مصطفي37074كفر الشيخ عبيد أت�
208.5نــاجــح  208.5فاتن عزت سليمان الشلبي37075كفر الشيخ عبيد أت�
221نــاجــح  221ندا عصام محمد سيد احمد37076كفر الشيخ عبيد أت�
228نــاجــح  228نشوي سامي سيد احمد البسيوني37077كفر الشيخ عبيد أت�
209.5نــاجــح  209.5نورا عادل السيد اسماعيل37078كفر الشيخ عبيد أت�
187نــاجــح  187ھبه عزت جمال الشلبي37079كفر الشيخ عبيد أت�
246.5نــاجــح  246.5احمد اشرف عبد الشافي ابو موسي37080كفر الشيخ عبيد أت�
178نــاجــح  178احمد جمال السيد عبد العال37081كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 164.5احمد رضا شبل عبد العال37082كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 167.5احمد سعيد محمد النوحي37083كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 191احمد سعيد شعبان الخولي37084كفر الشيخ عبيد أت�
243.5نــاجــح  243.5احمد عبد المنعم محمد البدري37085كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 183احمد رسمي لطفي عبد العال37086كفر الشيخ عبيد أت�
216نــاجــح  216السيد رجب السيد عبد العال37087كفر الشيخ عبيد أت�
221.5نــاجــح  221.5بدوي السيد بدوي عبد العال37088كفر الشيخ عبيد أت�
241نــاجــح  241سعدمحمد سعد الجوھرى37089كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 180.5عبد الرحمن طلعت محمد عبد<37090كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 175.5عبدالفتاح جمعه عبدالفتاح بسيونى37091كفر الشيخ عبيد أت�
236نــاجــح  236فارس ايمن السيد النوحى37092كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 171محمد جمال محمد خليفه37093كفر الشيخ عبيد أت�
186.5نــاجــح  186.5محمد شعبان فتوح ابوموسى37094كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 168محمد قدرى توفيق البيومى37095كفر الشيخ عبيد أت�
188نــاجــح  188محمود على موسى الدبى37096كفر الشيخ عبيد أت�
227نــاجــح  227محمود محمد جابر الجوھرى37097كفر الشيخ عبيد أت�
243نــاجــح  243مھاب ربيع محمد مصطفى37098كفر الشيخ عبيد أت�
دور ثانيدور ثاني 177.5ھادى محمد السيد خليفه37099كفر الشيخ عبيد أت�
261نــاجــح  261يوسف ابراھيم عبدالغنى شقلوف37100كفر الشيخ عبيد أت�
278.5نــاجــح  278.5أ�ء محمد حماد الغنيمي37101الشھيد جميل أت�
274نــاجــح  274أية السيد محمد كمال الغنيمي37102الشھيد جميل أت�
262.5نــاجــح  262.5آية حمدى على منصور37103الشھيد جميل أت�
234نــاجــح  234ايه سامى الصاوى عليمى37104الشھيد جميل أت�
248نــاجــح  248أيه كامل حسن الشريف37105الشھيد جميل أت�
276نــاجــح  276آيه ماھر عبد الوھاب صدقة37106الشھيد جميل أت�
238.5نــاجــح  238.5آيه محمد عبد الرحيم البندارى37107الشھيد جميل أت�
247نــاجــح  247آيه محمود فؤاد طه37108الشھيد جميل أت�
270.5نــاجــح  270.5آيه نبيل عزت عيده37109الشھيد جميل أت�
272نــاجــح  272إسراء جمال الدين بغدادى القاضى37110الشھيد جميل أت�
233نــاجــح  233إسراء رأفت عبد العاطى الھنداوى37111الشھيد جميل أت�
244.5نــاجــح  244.5إسراء طارق على جاد37112الشھيد جميل أت�
271.5نــاجــح  271.5إسراء يوسف عبد السميع عليمى37113الشھيد جميل أت�
251.5نــاجــح  251.5أسماء رضوان أحمد دليب37114الشھيد جميل أت�
227نــاجــح  227أسماء شاكر سليمان أبو طريه37115الشھيد جميل أت�
257.5نــاجــح  257.5أسماء عبد السميع الدسوقى القاضى37116الشھيد جميل أت�
198نــاجــح  198إس�م محمد عبد العزيز عطا <37117الشھيد جميل أت�
256.5نــاجــح  256.5أفنان إبراھيم صبحى جميل37118الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 216أماني حافظ إبراھيم الشيخ37119الشھيد جميل أت�
236نــاجــح  236أمل أحمد عبد النبى عبد <37120الشھيد جميل أت�



203نــاجــح  203أميره عنتر حامد ماض37121الشھيد جميل أت�
160نــاجــح  160أميرة محمد عبد النبى شرف37122الشھيد جميل أت�
275نــاجــح  275إيمان إبراھيم أحمد رمضان37123الشھيد جميل أت�
221.5نــاجــح  221.5إيمان السيد عباده عبد الس�م37124الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 173.5إيمان جابر رمضان ع�م37125الشھيد جميل أت�
280نــاجــح  280إيمان جودة على عيدة37126الشھيد جميل أت�
246نــاجــح  246إيمان شكرى محمد الفقى37127الشھيد جميل أت�
244نــاجــح  244إيمان على السباعى الغنيمي37128الشھيد جميل أت�
248.5نــاجــح  248.5إيمان مسعد عباده البناوى37129الشھيد جميل أت�
223.5نــاجــح  223.5بسمه جمال أنور الغنيمي37130الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبتسبيح فتحى كمال الديب37131الشھيد جميل أت�
249.5نــاجــح  249.5جھاد فھيم عبد الجواد أبو شعله37132الشھيد جميل أت�
238.5نــاجــح  238.5حبيبه ياسر عبد الرحيم السيد37133الشھيد جميل أت�
273.5نــاجــح  273.5حسناء محمد شبل مھنا37134الشھيد جميل أت�
230نــاجــح  230حسناء مھران منصور حمام37135الشھيد جميل أت�
267نــاجــح  267حنان السيد رمضان عبد الباقى37136الشھيد جميل أت�
242.5نــاجــح  242.5خلود سعيد حسين باشا37137الشھيد جميل أت�
236.5نــاجــح  236.5داليا رفعت محمد المصرى37138الشھيد جميل أت�
241.5نــاجــح  241.5دعاء أحمد محمد قنديل37139الشھيد جميل أت�
277نــاجــح  277دعاء عاطف على عماره37140الشھيد جميل أت�
274نــاجــح  274دعاء عصام عبد الحفيظ اEسطى37141الشھيد جميل أت�
205.5نــاجــح  205.5دينا أشرف السباعى عبد الكريم37142الشھيد جميل أت�
190.5نــاجــح  190.5دنيا سيد ابراھيم على الشافعى37143الشھيد جميل أت�
266.5نــاجــح  266.5دينا عبد العزيز فتوح صدقه37144الشھيد جميل أت�
278.5نــاجــح  278.5رانيا الدسوقى عبد التواب حسب <37145الشھيد جميل أت�
272نــاجــح  272رواء عياد شبل الديب37146الشھيد جميل أت�
244.5نــاجــح  244.5روضه خيرى عبد العال الشيخ37147الشھيد جميل أت�
266نــاجــح  266ريھام ع�ء الدين صادق الشيخ37148الشھيد جميل أت�
224نــاجــح  224زينب نسيم على صدقه37149الشھيد جميل أت�
250.5نــاجــح  250.5زينتھم سيد احمد عبد < حمام37150الشھيد جميل أت�
249نــاجــح  249ساره ماجد عطيه رضوان37151الشھيد جميل أت�
247.5نــاجــح  247.5ساره عماد السيد داليب37152الشھيد جميل أت�
176نــاجــح  176ساره مصطفى شعبان سيد احمد37153الشھيد جميل أت�
270.5نــاجــح  270.5سماح أحمد عبد < الطويل37154الشھيد جميل أت�
222نــاجــح  222سمر رأفت صالح أبو النجا37155الشھيد جميل أت�
277نــاجــح  277سلمى طه كمال صدقه37156الشھيد جميل أت�
238.5نــاجــح  238.5شفاء عبد المجيد حواش الطويل37157الشھيد جميل أت�
274نــاجــح  274شيماء أشرف أمين الديب37158الشھيد جميل أت�
178.5نــاجــح  178.5شيماء عادل أحمد الفار37159الشھيد جميل أت�
251نــاجــح  251شيماء حسن محمد رمضان37160الشھيد جميل أت�
229.5نــاجــح  229.5شيماء رشدى إبراھيم الديب37161الشھيد جميل أت�
257نــاجــح  257شيماء وجدى محمد دغيدى37162الشھيد جميل أت�
216.5نــاجــح  216.5شيماء و�ء الدين على النجار37163الشھيد جميل أت�
232.5نــاجــح  232.5صابرين طارق عبد المنعم خليل37164الشھيد جميل أت�
230.5نــاجــح  230.5عبير عيد السيد خوله37165الشھيد جميل أت�
204نــاجــح  204عزه السيد محمد السيسى37166الشھيد جميل أت�
252.5نــاجــح  252.5فاطمه راضى محمد عيد37167الشھيد جميل أت�
200نــاجــح  200فاطمه رمضان عبد < أبو النجا37168الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبفاطمه محمدي عراقى الشيخ37169الشھيد جميل أت�
193.5نــاجــح  193.5كريمه ياسر عبد السميع الديب37170الشھيد جميل أت�
272.5نــاجــح  272.5منار إبراھيم محمد رمضان37171الشھيد جميل أت�
269نــاجــح  269منار أحمد محمد رمضان37172الشھيد جميل أت�
260نــاجــح  260منار رفعت البندارى شعله37173الشھيد جميل أت�
266نــاجــح  266منار زيدان مخيمر الشيخ37174الشھيد جميل أت�
253.5نــاجــح  253.5منال مجدى عطيه عماره37175الشھيد جميل أت�
277.5نــاجــح  277.5منى محمد عبد الحميد الغنيمي37176الشھيد جميل أت�



198.5نــاجــح  198.5مھا ماھر أحمد ركش37177الشھيد جميل أت�
266نــاجــح  266مى توفيق أنور الغنيمي37178الشھيد جميل أت�
251.5نــاجــح  251.5نداء عبد العاطى عبد الحى عفصه37179الشھيد جميل أت�
277نــاجــح  277نرمين حسين عبد الحارث ديب37180الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبنجفه أحمد غائبانم ابراھيم37181الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 45.5نج�ء سعيد مصطفى عبيد37182الشھيد جميل أت�
264.5نــاجــح  264.5نورھان خيرى عباده عبد الس�م37183الشھيد جميل أت�
252نــاجــح  252نورھان ماھر القطب الديب37184الشھيد جميل أت�
213نــاجــح  213نورھان ماھر بسيونى القاضى37185الشھيد جميل أت�
208.5نــاجــح  208.5نورھان ياسر إبراھيم عزام37186الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 149.5ھاجر جمال محمد السيسى37187الشھيد جميل أت�
275.5نــاجــح  275.5ھاجر سعيد عبد < عبده37188الشھيد جميل أت�
250.5نــاجــح  250.5ھاجر عادل طلبه جميل37189الشھيد جميل أت�
279.5نــاجــح  279.5ھاجر على إبراھيم عيده37190الشھيد جميل أت�
279.5نــاجــح  279.5ھاجر عبد المولى شبل أبو حمده37191الشھيد جميل أت�
252نــاجــح  252ھبه طلعت محمد دغيدى37192الشھيد جميل أت�
252.5نــاجــح  252.5ھدير أيمن عبد الرسول عبد الكريم37193الشھيد جميل أت�
210نــاجــح  210ھدير يسن شبل عبد الس�م37194الشھيد جميل أت�
234.5نــاجــح  234.5ھند أسامه محمد موسى37195الشھيد جميل أت�
192.5نــاجــح  192.5و�ء شريف الزناتى عبد الواحد37196الشھيد جميل أت�
244.5نــاجــح  244.5ياسمين خالد سالم محمد سالم37197الشھيد جميل أت�
259نــاجــح  259ياسمين مصباح كمال مصباح37198الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 140.5إبراھيم أشرف إبراھيم قراقيش37199الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 8ابراھيم محمد عبده الشيخ37200الشھيد جميل أت�
201نــاجــح  201احمد إبراھيم حامد السيسى37201الشھيد جميل أت�
201نــاجــح  201احمد الجيوشى أحمد مھنا37202الشھيد جميل أت�
239.5نــاجــح  239.5احمد الدسوقى أحمد الكي�نى37203الشھيد جميل أت�
260.5نــاجــح  260.5احمد حمدى عزت الفقى37204الشھيد جميل أت�
223.5نــاجــح  223.5احمد خليفه العزازى الصعيدى37205الشھيد جميل أت�
257نــاجــح  257احمد سعيد مجاھد جاد37206الشھيد جميل أت�
247.5نــاجــح  247.5احمد س�مه مصطفى الديب37207الشھيد جميل أت�
186.5نــاجــح  186.5احمد صبحى محمد الفار37208الشھيد جميل أت�
252.5نــاجــح  252.5احمد عماد عبد العاطى اEسطى37209الشھيد جميل أت�
246.5نــاجــح  246.5احمد محمد أنور مھنى37210الشھيد جميل أت�
255نــاجــح  255احمد محمد محمدى صدقه37211الشھيد جميل أت�
225.5نــاجــح  225.5احمد محمود السيد أبو شوشة37212الشھيد جميل أت�
217نــاجــح  217احمد منير عبد الحميد صدقه37213الشھيد جميل أت�
171نــاجــح  171أسامه عبد الحميد محمدى عبد الكريم37214الشھيد جميل أت�
170.5نــاجــح  170.5السيد سرور السيد الليثى37215الشھيد جميل أت�
255.5نــاجــح  255.5السيد ياسر السيد شتيوى37216الشھيد جميل أت�
214نــاجــح  214حامد عيد حامد السيسى37217الشھيد جميل أت�
220.5نــاجــح  220.5حسن سامى حسن اEسطى37218الشھيد جميل أت�
265.5نــاجــح  265.5حمدى ص�ح فارس عطا <37219الشھيد جميل أت�
250.5نــاجــح  250.5حمزه شبل أبو المعاطى السيسى37220الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 143خالد عبد الفتاح عبد العزيز ماض37221الشھيد جميل أت�
252.5نــاجــح  252.5خالد محمود عطيه عبد <37222الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 152.5زكريا أسامه زكريا صدقه37223الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 151شعبان السيد شعبان البناوى37224الشھيد جميل أت�
252.5نــاجــح  252.5شوقى على محمد الفار37225الشھيد جميل أت�
270نــاجــح  270طلعت زكى أبو طريه حمام37226الشھيد جميل أت�
268.5نــاجــح  268.5عادل على فھمى القاضى37227الشھيد جميل أت�
212نــاجــح  212عبد الرحمن أحمد إسماعيل شلبى37228الشھيد جميل أت�
277.5نــاجــح  277.5عبد الرحمن جمال محمد سليمان37229الشھيد جميل أت�
162نــاجــح  162عمرو عبد العال أحمد الفقى37230الشھيد جميل أت�
239نــاجــح  239عمرو محمود السيد القاضى37231الشھيد جميل أت�
229.5نــاجــح  229.5على فھمى على عبد الس�م37232الشھيد جميل أت�



228.5نــاجــح  228.5كريم ياسر عبد < عطا37233الشھيد جميل أت�
253.5نــاجــح  253.5محمد إبراھيم أحمد عمر37234الشھيد جميل أت�
270نــاجــح  270محمد أيمن عطيه خوله37235الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 119محمد المنشاوى محمد الغنيمى37236الشھيد جميل أت�
203نــاجــح  203محمد جمال أبو النجا حجاج37237الشھيد جميل أت�
268.5نــاجــح  268.5محمد حامد على عبيد37238الشھيد جميل أت�
261.5نــاجــح  261.5محمد حسنى عبد < عبد <37239الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 156محمد حماد أمين الجندى37240الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد خالد ابراھيم القاضى37241الشھيد جميل أت�
257.5نــاجــح  257.5محمد سامى عبد الحميد صدقه37242الشھيد جميل أت�
240.5نــاجــح  240.5محمد سعد عبد الحفيظ عبد الس�م37243الشھيد جميل أت�
234نــاجــح  234محمد سمير عبد الحميد عماره37244الشھيد جميل أت�
220.5نــاجــح  220.5محمد ص�ح عطيه عبد الكريم37245الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد عزت مختار الغائبنيمى37246الشھيد جميل أت�
219نــاجــح  219محمد عمر سعد الدين شريف37247الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 40محمد على محمد زغلول37248الشھيد جميل أت�
215.5نــاجــح  215.5محمد ماھر احمد عمرو37249الشھيد جميل أت�
220نــاجــح  220محمد مجدى إمام الغنيمي37250الشھيد جميل أت�
261.5نــاجــح  261.5محمد مجدى محمود الغنيمي37251الشھيد جميل أت�
267.5نــاجــح  267.5محمد محمود عطيه طه37252الشھيد جميل أت�
260نــاجــح  260محمد محمود محمد مھنا37253الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 166محمد مصطفى شعبان سيداحمد37254الشھيد جميل أت�
219نــاجــح  219محمود سامى السيد أبو عيطه37255الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 191.5محمود سامى محمد ب�ل37256الشھيد جميل أت�
248نــاجــح  248محمود جمال أحمد عبد الس�م37257الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 177.5محمود رأفت على شلبى37258الشھيد جميل أت�
271.5نــاجــح  271.5محمود عادل حامد عبد الكريم37259الشھيد جميل أت�
248نــاجــح  248محمود عادل على منصور37260الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 159محمود عبد الحفنى الجنزورى37261الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني 148.5مصطفى أحمد عبد المنعم مرسى37262الشھيد جميل أت�
234.5نــاجــح  234.5مصطفى السيد سعيد السيسي37263الشھيد جميل أت�
240.5نــاجــح  240.5مصطفى جمال مھدى جزر37264الشھيد جميل أت�
231نــاجــح  231مصطفى شبل بدران الجنزورى37265الشھيد جميل أت�
251.5نــاجــح  251.5مصطفى صبحى البندارى شعله37266الشھيد جميل أت�
209نــاجــح  209مصطفى كمال محمد الصياد37267الشھيد جميل أت�
دور ثانيدور ثاني غائبھانى عبادة سعيد مھنا37268الشھيد جميل أت�
210نــاجــح  210يوسف محمد السيد ناصف37269الشھيد جميل أت�
194.5نــاجــح  194.5إسراء رمضان السيد عبد الكريم37270بابل أ بناتت�
271.5نــاجــح  271.5أسماء السيد عبد الجيد دغيدى37271بابل أ بناتت�
275.5نــاجــح  275.5اسماء سمير سليمان الشيخ37272بابل أ بناتت�
269نــاجــح  269اسماء عبد الغفور محمد دغيدى37273بابل أ بناتت�
264نــاجــح  264آية ايمن احمد شوقى المكاوى37274بابل أ بناتت�
263.5نــاجــح  263.5جيھان س�مة عطية الغمرى عبد الس�م37275بابل أ بناتت�
262.5نــاجــح  262.5حفصة على عبد العزيز امام37276بابل أ بناتت�
275.5نــاجــح  275.5خلود محمدي سيد البديوى صدقة37277بابل أ بناتت�
263.5نــاجــح  263.5رانيا ابراھيم احمد عبيد37278بابل أ بناتت�
275.5نــاجــح  275.5روان محمود احمد مھنا37279بابل أ بناتت�
256.5نــاجــح  256.5شروق رأفت فتحى غنيم37280بابل أ بناتت�
266نــاجــح  266منار ابراھيم مخيمر زيدان37281بابل أ بناتت�
268.5نــاجــح  268.5منى صالح احمد الديب37282بابل أ بناتت�
257نــاجــح  257منى عبد اللطيف محمد سليمان37283بابل أ بناتت�
271نــاجــح  271نرمين محمد الغريب محمد الفقى37284بابل أ بناتت�
273.5نــاجــح  273.5ھاجر فتحى احمد ابو طير37285بابل أ بناتت�
260نــاجــح  260ھند شبل امين الديب37286بابل أ بناتت�
260نــاجــح  260و�ء ماھر عبد الرازق الجنزورى37287بابل أ بناتت�
278.5نــاجــح  278.5ابراھيم محمد ابراھيم عبيد37288بابل أ بناتت�



262.5نــاجــح  262.5احمد ايمن شبل حمام37289بابل أ بناتت�
258.5نــاجــح  258.5احمد حسن حسين الجندى37290بابل أ بناتت�
227نــاجــح  227احمد عبد العاطى ابو طرية ابو سالم37291بابل أ بناتت�
260.5نــاجــح  260.5احمد عثمان عبد النبى صدقة37292بابل أ بناتت�
249نــاجــح  249اسامة صبحى عبد العظيم جزر37293بابل أ بناتت�
242.5نــاجــح  242.5اشرف امير عبد المؤمن ركش37294بابل أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 210.5حسن كريم كامل بھجات37295بابل أ بناتت�
275.5نــاجــح  275.5سالم محمد سالم الشيخ37296بابل أ بناتت�
223نــاجــح  223عبد الرحمن كريم كامل بھجات37297بابل أ بناتت�
253نــاجــح  253عبد العزيز حسين عبد العزيز البسيونى37298بابل أ بناتت�
266نــاجــح  266عمر وجيه ابراھيم عبيد37299بابل أ بناتت�
258نــاجــح  258محمد حسن حسين الجندى37300بابل أ بناتت�
265.5نــاجــح  265.5محمد رافت السيد مھنا37301بابل أ بناتت�
251.5نــاجــح  251.5محمد سمير ابراھيم الديب37302بابل أ بناتت�
276نــاجــح  276محمد صابر عبد الجيد دغيدى37303بابل أ بناتت�
دور ثانيدور ثاني 218.5محمد كريم عبد المؤمن ركش37304بابل أ بناتت�
239.5نــاجــح  239.5محمود ابراھيم عبد < السرسناوى37305بابل أ بناتت�
280نــاجــح  280محمود احمد على عبيد37306بابل أ بناتت�
266نــاجــح  266محمود ياسر فتحى غنيم37307بابل أ بناتت�
247نــاجــح  247مصطفى ع�ء الدين كمال الجنزورى37308بابل أ بناتت�
278.5نــاجــح  278.5مصطفى فايز عباس المزين37309بابل أ بناتت�
276نــاجــح  276مصطفى محمود عبد الحميد جعفر37310بابل أ بناتت�
233.5نــاجــح  233.5آيات شوقى شريف بشته37311الشھيد خليل أ بزنارةت�
269.5نــاجــح  269.5آية اشرف ابراھيم ابو الحسن37312الشھيد خليل أ بزنارةت�
260نــاجــح  260آية السيد محمد سليمان37313الشھيد خليل أ بزنارةت�
181.5نــاجــح  181.5آية سعيد محمد الخولي37314الشھيد خليل أ بزنارةت�
247.5نــاجــح  247.5آية سمير محمد البدوي37315الشھيد خليل أ بزنارةت�
227.5نــاجــح  227.5آية فوزي عبد المحسن عبد العال37316الشھيد خليل أ بزنارةت�
268.5نــاجــح  268.5إسراء سعيد ابراھيم الكريدي37317الشھيد خليل أ بزنارةت�
263نــاجــح  263إسراء سعيد عبد الفتاح الفيومي37318الشھيد خليل أ بزنارةت�
262.5نــاجــح  262.5إسراء محمد سعيد عبد الخالق37319الشھيد خليل أ بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5إسراء محمود عبد < بشته37320الشھيد خليل أ بزنارةت�
277نــاجــح  277إس�م عبد العزيز عبد الحميد عبد العال37321الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبإس�م محمد جمال عبد الخالق37322الشھيد خليل أ بزنارةت�
251.5نــاجــح  251.5أسماء السيد فاروق عبد اللطيف37323الشھيد خليل أ بزنارةت�
231نــاجــح  231أسماء رمضان محمد ابو سليمان 37324الشھيد خليل أ بزنارةت�
254نــاجــح  254أسماء سليمان السيد شھاب37325الشھيد خليل أ بزنارةت�
222نــاجــح  222أسماء محمد الشناوي محمد 37326الشھيد خليل أ بزنارةت�
238.5نــاجــح  238.5أسماء محمد عبد الرحمن الخولي37327الشھيد خليل أ بزنارةت�
279.5نــاجــح  279.5أسماء مصطفى محمد الخولي37328الشھيد خليل أ بزنارةت�
279.5نــاجــح  279.5أماني حسن عبده سلطان37329الشھيد خليل أ بزنارةت�
263.5نــاجــح  263.5أماني نزيه رجب البدوي 37330الشھيد خليل أ بزنارةت�
266نــاجــح  266أميرة أحمد محمد المزين 37331الشھيد خليل أ بزنارةت�
179.5نــاجــح  179.5أميرة سالم السيد بحيري37332الشھيد خليل أ بزنارةت�
270.5نــاجــح  270.5أمنية شوقي عبد الجواد نصار37333الشھيد خليل أ بزنارةت�
239.5نــاجــح  239.5أمنية عبد الغفار محمد عابد37334الشھيد خليل أ بزنارةت�
170.5نــاجــح  170.5أمينة أيمن عبد < ع�م37335الشھيد خليل أ بزنارةت�
238.5نــاجــح  238.5أمينة حسن شوقي المزين 37336الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 153.5أمينة حمدي عبد الجليل شھاب37337الشھيد خليل أ بزنارةت�
249نــاجــح  249إيمان السيد عبد المحسن عبد العال 37338الشھيد خليل أ بزنارةت�
240نــاجــح  240إيمان السيد علي سعد 37339الشھيد خليل أ بزنارةت�
219نــاجــح  219إيمان سعيد عبد العزيز المزين37340الشھيد خليل أ بزنارةت�
183.5نــاجــح  183.5إيمان عبد المنصف باشا فياد37341الشھيد خليل أ بزنارةت�
231.5نــاجــح  231.5إيمان محمد عبد العزيز المزين 37342الشھيد خليل أ بزنارةت�
251نــاجــح  251بسمة أشرف فؤاد بشته37343الشھيد خليل أ بزنارةت�
276نــاجــح  276تسنيم حسن عبد المؤمن بشته37344الشھيد خليل أ بزنارةت�



259.5نــاجــح  259.5جم�ت السيد عبد الحميد الفقي37345الشھيد خليل أ بزنارةت�
258.5نــاجــح  258.5حبيبة سامي عبد الغفار الزق37346الشھيد خليل أ بزنارةت�
219.5نــاجــح  219.5حنان مصطفى عبد الحميد ابراھيم 37347الشھيد خليل أ بزنارةت�
241نــاجــح  241دنيا الزعفراني فؤاد عبد الخالق37348الشھيد خليل أ بزنارةت�
229نــاجــح  229دنيا عبد الجابر محمود بشته37349الشھيد خليل أ بزنارةت�
241.5نــاجــح  241.5دنيا مجدي عبد العزيز احمد37350الشھيد خليل أ بزنارةت�
213نــاجــح  213دنيا مجدي عبده بشته37351الشھيد خليل أ بزنارةت�
262.5نــاجــح  262.5رحمة محمد رجب الزناري37352الشھيد خليل أ بزنارةت�
278نــاجــح  278ريھام ھشام علي شھاب37353الشھيد خليل أ بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5ريم حمدي أحمد الشناوي37354الشھيد خليل أ بزنارةت�
269نــاجــح  269سارة أشرف عبد الرحمن حمد37355الشھيد خليل أ بزنارةت�
234نــاجــح  234سارة فرج السيد قنديل37356الشھيد خليل أ بزنارةت�
248.5نــاجــح  248.5سمر طارق عبد < حمد37357الشھيد خليل أ بزنارةت�
239.5نــاجــح  239.5شرين بھاء علي شھاب37358الشھيد خليل أ بزنارةت�
252نــاجــح  252شرين رضا محمد حمد37359الشھيد خليل أ بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5شيماء عادل محمد الزيبق37360الشھيد خليل أ بزنارةت�
232.5نــاجــح  232.5شيماء عبده علي الخولي37361الشھيد خليل أ بزنارةت�
230.5نــاجــح  230.5شيماء محمود مصطفى شھاب37362الشھيد خليل أ بزنارةت�
260نــاجــح  260عبير عبد الصمد إبراھيم الخولي37363الشھيد خليل أ بزنارةت�
241نــاجــح  241عفاف رضا سليمان الزق37364الشھيد خليل أ بزنارةت�
266نــاجــح  266غادة عبد الوھاب عبد الصمد37365الشھيد خليل أ بزنارةت�
259.5نــاجــح  259.5فاطمة رضا عبد الفتاح ابو زيد37366الشھيد خليل أ بزنارةت�
244.5نــاجــح  244.5مروى سعيد عبده ابو سعد37367الشھيد خليل أ بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5مروى عادل عبد الغفار الزق37368الشھيد خليل أ بزنارةت�
240نــاجــح  240مروى عبد الغفار يونس ع�م 37369الشھيد خليل أ بزنارةت�
233نــاجــح  233مروى محمد عبد الغفار ابراھيم 37370الشھيد خليل أ بزنارةت�
261نــاجــح  261مسعدة فوزي أمين عبد العال37371الشھيد خليل أ بزنارةت�
245.5نــاجــح  245.5منار عادل عبد الس�م شكر37372الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 149منال أشرف أحمد أحمد 37373الشھيد خليل أ بزنارةت�
248نــاجــح  248مھا سامح السيد شھاب37374الشھيد خليل أ بزنارةت�
244نــاجــح  244ميادة محمد عبد الس�م محمد37375الشھيد خليل أ بزنارةت�
242.5نــاجــح  242.5ميرنا جميل الشناوي ع�م37376الشھيد خليل أ بزنارةت�
238.5نــاجــح  238.5نرمين ع�ء عبد الباسط ع�م37377الشھيد خليل أ بزنارةت�
249.5نــاجــح  249.5نورا فرج عبد المقصود مبارك 37378الشھيد خليل أ بزنارةت�
240نــاجــح  240نورھان السيد عبد الس�م شھاب37379الشھيد خليل أ بزنارةت�
250نــاجــح  250نورھان عبد الفضيل الكريدي37380الشھيد خليل أ بزنارةت�
230.5نــاجــح  230.5نيره جمال عبد < المنوفي37381الشھيد خليل أ بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5ھاجر عبد الرحمن أمين اللين 37382الشھيد خليل أ بزنارةت�
263نــاجــح  263ھدير رمضان عبد الس�م المصري37383الشھيد خليل أ بزنارةت�
238.5نــاجــح  238.5ھدير شبل السيد ابو سليمان37384الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبھدير لبيب أحمد ابو خضره 37385الشھيد خليل أ بزنارةت�
209نــاجــح  209و�ء عصام محمد الكومي 37386الشھيد خليل أ بزنارةت�
208.5نــاجــح  208.5و�ء محمود محمد بشته37387الشھيد خليل أ بزنارةت�
216.5نــاجــح  216.5ابراھيم ابراھيم فرج بشته 37388الشھيد خليل أ بزنارةت�
182.5نــاجــح  182.5أحمد اشرف ربيع الح�ج37389الشھيد خليل أ بزنارةت�
196نــاجــح  196أحمد اشرف عبد الجابر ابو سليمان37390الشھيد خليل أ بزنارةت�
273.5نــاجــح  273.5أحمد السيد جابر سعد37391الشھيد خليل أ بزنارةت�
270.5نــاجــح  270.5أحمد أيمن عبد العزيز المزين37392الشھيد خليل أ بزنارةت�
238نــاجــح  238أحمد بھجت محمد عياد37393الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبأحمد جمال أحمد العدلي37394الشھيد خليل أ بزنارةت�
254.5نــاجــح  254.5أحمد جمال السيد موسى 37395الشھيد خليل أ بزنارةت�
229.5نــاجــح  229.5أحمد جمال علي شھاب37396الشھيد خليل أ بزنارةت�
239.5نــاجــح  239.5أحمد حمدي محمد الخولي37397الشھيد خليل أ بزنارةت�
242.5نــاجــح  242.5أحمد سامي ابراھيم مسلم37398الشھيد خليل أ بزنارةت�
223نــاجــح  223أحمد سعيد عبد الغفار ع�م 37399الشھيد خليل أ بزنارةت�
167.5نــاجــح  167.5أحمد شوقي سعيد ابو سعده37400الشھيد خليل أ بزنارةت�



221نــاجــح  221أحمد صبحي صابر عبد الخالق37401الشھيد خليل أ بزنارةت�
265نــاجــح  265أحمد عبد الناصر محمد الزيبق37402الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 109أحمد فؤاد أمين بشته 37403الشھيد خليل أ بزنارةت�
216نــاجــح  216أحمد محمد عبد العال معبد 37404الشھيد خليل أ بزنارةت�
221نــاجــح  221أحمد محمد محمد ع�م37405الشھيد خليل أ بزنارةت�
259نــاجــح  259أحمد محمد مصطفى البدوي37406الشھيد خليل أ بزنارةت�
252.5نــاجــح  252.5أحمد مدحت عبده بشته37407الشھيد خليل أ بزنارةت�
260.5نــاجــح  260.5أحمد ممدوح حسن ابو زيد 37408الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 165.5اسامة محمد مصيلحي ابو سليمان 37409الشھيد خليل أ بزنارةت�
252.5نــاجــح  252.5السيد جمال السيد موسى 37410الشھيد خليل أ بزنارةت�
254.5نــاجــح  254.5حسام عبد الحميد مھدي شلبي37411الشھيد خليل أ بزنارةت�
177نــاجــح  177بنداري فتحي بنداري البدوي37412الشھيد خليل أ بزنارةت�
227نــاجــح  227حسين أشرف ابراھيم عابد37413الشھيد خليل أ بزنارةت�
244.5نــاجــح  244.5خالد احمد مصطفى شھاب37414الشھيد خليل أ بزنارةت�
238نــاجــح  238خالد عرفة ابو اليزيد المزين 37415الشھيد خليل أ بزنارةت�
213نــاجــح  213رامي رمضان محمد بشته37416الشھيد خليل أ بزنارةت�
231.5نــاجــح  231.5رياض احمد مصطفى بشته 37417الشھيد خليل أ بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5طه على طه الخولي37418الشھيد خليل أ بزنارةت�
211.5نــاجــح  211.5عبد الحميد صابر عبد الحميد حمد37419الشھيد خليل أ بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5عبد الرحمن محمد ابراھيم الخولي37420الشھيد خليل أ بزنارةت�
262.5نــاجــح  262.5عبد العزيز المصيلحي عبد العزيز شلبي37421الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبعبد الفتاح عبد < عبد الفتاح بشته37422الشھيد خليل أ بزنارةت�
258نــاجــح  258علي أحمد عبد < ابو سليمان 37423الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 166.5عماد حمدي جابر ابو سليمان37424الشھيد خليل أ بزنارةت�
274.5نــاجــح  274.5عماد عبد المحسن عبد الرحمن ع�م 37425الشھيد خليل أ بزنارةت�
230نــاجــح  230عمرو سعيد عبد الحليم حمد37426الشھيد خليل أ بزنارةت�
211نــاجــح  211عمرو محمد محمود الخولي37427الشھيد خليل أ بزنارةت�
270نــاجــح  270عمرو محمد محمود ع�م37428الشھيد خليل أ بزنارةت�
224نــاجــح  224كريم اسامة عبد الستار حمد37429الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبكريم رشاد ناجي المزين37430الشھيد خليل أ بزنارةت�
240نــاجــح  240محمد أبو زيد عبد الفتاح الفيومي37431الشھيد خليل أ بزنارةت�
262.5نــاجــح  262.5محمد أحمد محمود شھاب37432الشھيد خليل أ بزنارةت�
232نــاجــح  232محمد أشرف محمود بشته37433الشھيد خليل أ بزنارةت�
236.5نــاجــح  236.5محمد أنور فتحي س�م37434الشھيد خليل أ بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5محمد رضا علي ابو زيد 37435الشھيد خليل أ بزنارةت�
277نــاجــح  277محمد سمير عبد الفتاح عياد 37436الشھيد خليل أ بزنارةت�
270نــاجــح  270محمد سيد أحمد شاشة 37437الشھيد خليل أ بزنارةت�
252.5نــاجــح  252.5محمد عادل مصيلحي ابو سليمان37438الشھيد خليل أ بزنارةت�
214.5نــاجــح  214.5محمد عبد الجابر امين بشته 37439الشھيد خليل أ بزنارةت�
257.5نــاجــح  257.5محمد مھران عبد الموقصود ابو رامي37440الشھيد خليل أ بزنارةت�
231نــاجــح  231محمد نبيل محمد ابو راضي37441الشھيد خليل أ بزنارةت�
258.5نــاجــح  258.5محمد ھ�ل امين شاشة 37442الشھيد خليل أ بزنارةت�
227نــاجــح  227محمود أحمد محمد الخولي37443الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 93محمود سعيد عبده ابو سعد 37444الشھيد خليل أ بزنارةت�
240نــاجــح  240محمود شريف على شھاب 37445الشھيد خليل أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 56.5محمود شعبان احمد الح�ج37446الشھيد خليل أ بزنارةت�
250.5نــاجــح  250.5محمود ص�ح عبده الزناري37447الشھيد خليل أ بزنارةت�
271نــاجــح  271محمود ماھر محمود عبد العال37448الشھيد خليل أ بزنارةت�
278نــاجــح  278مروان مجدي حسن بشته37449الشھيد خليل أ بزنارةت�
268نــاجــح  268مصطفى حمادة أحمد العدلي37450الشھيد خليل أ بزنارةت�
272.5نــاجــح  272.5مصطفى رضا ربيع ابو خطوة 37451الشھيد خليل أ بزنارةت�
215نــاجــح  215مصطفى رضا سعيد الكومي37452الشھيد خليل أ بزنارةت�
278.5نــاجــح  278.5مصطفى كريم عبد العزيز حمد 37453الشھيد خليل أ بزنارةت�
233.5نــاجــح  233.5نبيه احمد نبيه الخولي37454الشھيد خليل أ بزنارةت�
177نــاجــح  177يوسف زكريا عبد الحميد ع�م 37455الشھيد خليل أ بزنارةت�
243نــاجــح  243أية جمال عبد المجيد اللمعى37456البراء بن مالك بزنارةت�



243.5نــاجــح  243.5اية ربيع إبراھيم شلبى37457البراء بن مالك بزنارةت�
219نــاجــح  219اية عبد النبي مھدى على37458البراء بن مالك بزنارةت�
239نــاجــح  239اية فصل القطب ابو خضرة37459البراء بن مالك بزنارةت�
271.5نــاجــح  271.5ا�ء عبد الرازق محمد ابو طير37460البراء بن مالك بزنارةت�
203نــاجــح  203أسماء حمدى فتحى الخولى37461البراء بن مالك بزنارةت�
267.5نــاجــح  267.5إسراء مجدى احمد ابو على37462البراء بن مالك بزنارةت�
272.5نــاجــح  272.5االشيماء ع�ء عبد العليم ابو ھبل37463البراء بن مالك بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5ارينى سامي شكري لبيب37464البراء بن مالك بزنارةت�
163.5نــاجــح  163.5إيمان عبد < محمد مطاوع37465البراء بن مالك بزنارةت�
254نــاجــح  254إيمان سعيد عبده شلبى37466البراء بن مالك بزنارةت�
269.5نــاجــح  269.5الزھراء شعبان عبد الموجود زھرة37467البراء بن مالك بزنارةت�
278.5نــاجــح  278.5داليا اشرف قطب الكريدى37468البراء بن مالك بزنارةت�
273نــاجــح  273رحمة مسعود عبد الغفار عيسى37469البراء بن مالك بزنارةت�
242.5نــاجــح  242.5رانيا شلبى حسن شاشة37470البراء بن مالك بزنارةت�
245.5نــاجــح  245.5زھراء محمد ابو العينين السعدنى37471البراء بن مالك بزنارةت�
260.5نــاجــح  260.5سلمى شوقى زكى نصار37472البراء بن مالك بزنارةت�
277نــاجــح  277سلمى فوزى توفيق الكريدى37473البراء بن مالك بزنارةت�
244.5نــاجــح  244.5سميحة عبدة محمد السعدنى37474البراء بن مالك بزنارةت�
273نــاجــح  273شروق شبل راغب باظة37475البراء بن مالك بزنارةت�
278نــاجــح  278شروق ماھر الزعفراني حفنى ا�غا37476البراء بن مالك بزنارةت�
270نــاجــح  270علياء محمد محمد ابو العلية37477البراء بن مالك بزنارةت�
199نــاجــح  199فوزية حمدى فتحى الخولى37478البراء بن مالك بزنارةت�
248نــاجــح  248مى محمد عبد الستار شلبى37479البراء بن مالك بزنارةت�
239.5نــاجــح  239.5منى عبد الغفار عبد المقصود ابو قورة37480البراء بن مالك بزنارةت�
260نــاجــح  260منة < احمد محمد الزنارى37481البراء بن مالك بزنارةت�
257نــاجــح  257ماسية حمدى عبد الشافى ابو قورة37482البراء بن مالك بزنارةت�
191.5نــاجــح  191.5منار حمدى عبد الھادى بدر37483البراء بن مالك بزنارةت�
236.5نــاجــح  236.5ناريمان اشرف ربيع ع�م37484البراء بن مالك بزنارةت�
280نــاجــح  280ندا نبيل توفيق الكريدى37485البراء بن مالك بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5ندى ياسر عبد الجابر الخولى37486البراء بن مالك بزنارةت�
274.5نــاجــح  274.5ندا احمد حسن نصار37487البراء بن مالك بزنارةت�
258.5نــاجــح  258.5نورا السيد رجب مطاوع37488البراء بن مالك بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5نورھان حسن احمد ابو ھبل37489البراء بن مالك بزنارةت�
255نــاجــح  255نورا محمد عبد الستار زھرة37490البراء بن مالك بزنارةت�
274.5نــاجــح  274.5نھال رشدى عبد المھمين باظة37491البراء بن مالك بزنارةت�
273نــاجــح  273ھبة عبد اللطيف سيف حمد37492البراء بن مالك بزنارةت�
198نــاجــح  198ھاجر عبد الحميد احمد ھدھود37493البراء بن مالك بزنارةت�
273نــاجــح  273ھبة نبيل احمد شلبى37494البراء بن مالك بزنارةت�
278نــاجــح  278و�ء عبد الباسط بد الصمد زھرة37495البراء بن مالك بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5احمد ايمن عبد الصمد الشناوى37496البراء بن مالك بزنارةت�
186.5نــاجــح  186.5احمد حلمى عبد العزيز حمد37497البراء بن مالك بزنارةت�
237.5نــاجــح  237.5احمد حسن حسن ابو سعدة37498البراء بن مالك بزنارةت�
229نــاجــح  229احمد جمال عبد الحميد ابو على37499البراء بن مالك بزنارةت�
259نــاجــح  259احمد رأفت على شلبى37500البراء بن مالك بزنارةت�
265نــاجــح  265احمد فتحى احمد شلبى37501البراء بن مالك بزنارةت�
207.5نــاجــح  207.5احمد محمد عبد البر الخولى37502البراء بن مالك بزنارةت�
277نــاجــح  277احمد عبده محمد ع�م37503البراء بن مالك بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5احمد عصام شحاتة الشافعي37504البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 156احمد مجدى محمد احمد37505البراء بن مالك بزنارةت�
273نــاجــح  273إس�م رضا احمد ابو على37506البراء بن مالك بزنارةت�
264.5نــاجــح  264.5إس�م فايز عبد الرؤف زھرة37507البراء بن مالك بزنارةت�
232نــاجــح  232امير عبد الجواد عبد الجابر سوسة37508البراء بن مالك بزنارةت�
194نــاجــح  194بيتر منير ذكى عطية37509البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني غائبدياب على دياب بدر37510البراء بن مالك بزنارةت�
227.5نــاجــح  227.5سعيد عادل عبد الجواد شلبى37511البراء بن مالك بزنارةت�
233.5نــاجــح  233.5سالم رجب سالم السعدنى37512البراء بن مالك بزنارةت�



269نــاجــح  269طارق إبراھيم مسعود زھرة37513البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 180.5طارق صابر عبد الدايم الجنايني37514البراء بن مالك بزنارةت�
269.5نــاجــح  269.5عمر خالد إبراھيم نصار37515البراء بن مالك بزنارةت�
237نــاجــح  237عمر عبد الرحمن عبد الجواد شلبى37516البراء بن مالك بزنارةت�
276نــاجــح  276عبد < رضا حسن عرم37517البراء بن مالك بزنارةت�
279نــاجــح  279عبد < محمد السيد شلبى37518البراء بن مالك بزنارةت�
248نــاجــح  248ع�ع نجاح عبد الشافى محمد37519البراء بن مالك بزنارةت�
184.5نــاجــح  184.5فوزى جمال أمين إبراھيم37520البراء بن مالك بزنارةت�
248نــاجــح  248كريم رضا سالم السعدنى37521البراء بن مالك بزنارةت�
175.5نــاجــح  175.5لؤى السيد عبد الحميد عيد37522البراء بن مالك بزنارةت�
265نــاجــح  265محمد اشرف محمد شاشة37523البراء بن مالك بزنارةت�
250.5نــاجــح  250.5محمد احمد محمود ع�م37524البراء بن مالك بزنارةت�
267نــاجــح  267محمد حسنى السيد شلبى37525البراء بن مالك بزنارةت�
248.5نــاجــح  248.5محمد رفعت عبد المقصود حمد37526البراء بن مالك بزنارةت�
258نــاجــح  258محمد سعيد السيد شلبى37527البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 99محمد سعيد السيد شاشة37528البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 157محمد خالد محمود شھاب37529البراء بن مالك بزنارةت�
275نــاجــح  275محمد خالد طه شھاب37530البراء بن مالك بزنارةت�
274نــاجــح  274محمد خالد محمد عبد الرحيم ابو احمد37531البراء بن مالك بزنارةت�
271نــاجــح  271محمد عبد < المأمون عبد < واصل37532البراء بن مالك بزنارةت�
227نــاجــح  227محمد مونجى مھدى عياد37533البراء بن مالك بزنارةت�
262نــاجــح  262محمد شوكت عبد المنجى باظة35734البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 129.5محمد فتى عبد الحميد فودة35735البراء بن مالك بزنارةت�
267.5نــاجــح  267.5محمد يسن عبد < زھرة35736البراء بن مالك بزنارةت�
260.5نــاجــح  260.5محمد عبد اللطيف عبد < نصار35737البراء بن مالك بزنارةت�
193نــاجــح  193محمود حافظ احمد الخولى35738البراء بن مالك بزنارةت�
241.5نــاجــح  241.5محمود خالد زكى ابو سعده35739البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 110محمود رضا قطب الكريدى35740البراء بن مالك بزنارةت�
244.5نــاجــح  244.5محمود صابر فتحى شلبى35741البراء بن مالك بزنارةت�
233.5نــاجــح  233.5مصطفى احمد عبده حمد35742البراء بن مالك بزنارةت�
266نــاجــح  266مصطفى محمد محمد شلبى35743البراء بن مالك بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 165.5مصطفى مجدى محمد ابو شكر35744البراء بن مالك بزنارةت�
262نــاجــح  262ھشام محمد على السعدنى35745البراء بن مالك بزنارةت�
256.5نــاجــح  256.5يوسف أنور شندى الطنطاوي35746البراء بن مالك بزنارةت�
258.5نــاجــح  258.5يوسف عبد الحميد عبد الرحيم ا�غا35747البراء بن مالك بزنارةت�
268.5نــاجــح  268.5آية عزت عبد المجيد حمد37548عادل زلط أ بزنارةت�
254.5نــاجــح  254.5آية ياسر عبد الجابر الشناوى37549عادل زلط أ بزنارةت�
265.5نــاجــح  265.5إسراء ص�ح شحاته المصرى37550عادل زلط أ بزنارةت�
257.5نــاجــح  257.5إسراء لطفى محمد شلبى37551عادل زلط أ بزنارةت�
260.5نــاجــح  260.5إس�م إبراھيم عشماوى الخولى37552عادل زلط أ بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5الزھراء محمد عبد العليم باظة37553عادل زلط أ بزنارةت�
242.5نــاجــح  242.5أميرة السيد فتحى الخولى37554عادل زلط أ بزنارةت�
247.5نــاجــح  247.5داليا أحمد محمود الخولى37555عادل زلط أ بزنارةت�
256نــاجــح  256دينا ناصر على الخولى37556عادل زلط أ بزنارةت�
189نــاجــح  189رحمة مجدى بدوى نصار37557عادل زلط أ بزنارةت�
273.5نــاجــح  273.5رحمة محمود عبده شھاب37558عادل زلط أ بزنارةت�
277.5نــاجــح  277.5رؤى مجدى فؤاد مسلم37559عادل زلط أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 264.5روضة حمدى عبد الستار شاشة 37560عادل زلط أ بزنارةت�
275.5نــاجــح  275.5زينب مصطفى إبراھيم ھدھود37561عادل زلط أ بزنارةت�
272نــاجــح  272سمر صبحى عبد الغفار بشته37562عادل زلط أ بزنارةت�
255.5نــاجــح  255.5شيماء عاطف إبراھيم نصار 37563عادل زلط أ بزنارةت�
254نــاجــح  254صفاء محمود صالح ھدھود37564عادل زلط أ بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5ع� ناصر حسن الخولى37565عادل زلط أ بزنارةت�
276.5نــاجــح  276.5ليلى عبده ص�ح الخولى37566عادل زلط أ بزنارةت�
244نــاجــح  244نادية حمدى عبد الرحمن الخولى37567عادل زلط أ بزنارةت�
253.5نــاجــح  253.5ھند محمود عبد الباسط اللمعى37568عادل زلط أ بزنارةت�



256.5نــاجــح  256.5أحمد ربيع رمضان رجب37569عادل زلط أ بزنارةت�
181نــاجــح  181أحمد سمير عبد العزيز حمد37570عادل زلط أ بزنارةت�
265نــاجــح  265أحمد ص�ح السيد عيسى37571عادل زلط أ بزنارةت�
253.5نــاجــح  253.5أحمد عبد الوھاب عبد الغفار اللين37572عادل زلط أ بزنارةت�
278.5نــاجــح  278.5إيھاب محمد داود نصار37573عادل زلط أ بزنارةت�
176نــاجــح  176جورج عماد زكى إبراھيم37574عادل زلط أ بزنارةت�
232نــاجــح  232حسام نجاح عبد الونيس باظة37575عادل زلط أ بزنارةت�
273نــاجــح  273حسن محمد حسن ع�م37576عادل زلط أ بزنارةت�
247نــاجــح  247ذكى نسيم ذكى إبراھيم37577عادل زلط أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 172.5سالم نبيل سالم أبو سعدة 37578عادل زلط أ بزنارةت�
دور ثانيدور ثاني 148شريف مختار محمد شلبى 37579عادل زلط أ بزنارةت�
185.5نــاجــح  185.5عبد الرحمن عماد عبد العزيز محمود37580عادل زلط أ بزنارةت�
263.5نــاجــح  263.5عبد الرحمن كمال عبد الرحمن اللمعى37581عادل زلط أ بزنارةت�
267.5نــاجــح  267.5عبد الرحمن محمد أبو اليزيد عبد الرحمن37582عادل زلط أ بزنارةت�
262نــاجــح  262عبد الس�م على نجاح حماد37583عادل زلط أ بزنارةت�
193نــاجــح  193عبد < حسن فوزى الحلوجى37584عادل زلط أ بزنارةت�
254.5نــاجــح  254.5عمر أشرف عبد العزيز ع�م37585عادل زلط أ بزنارةت�
223نــاجــح  223عمرو عماد أحمد ھدھود37586عادل زلط أ بزنارةت�
273.5نــاجــح  273.5محمد أمين عبد ربه حمد37587عادل زلط أ بزنارةت�
243.5نــاجــح  243.5محمد جمال محمد الكريدى37588عادل زلط أ بزنارةت�
262.5نــاجــح  262.5محمد حلمى محمد أبو أحمد37589عادل زلط أ بزنارةت�
222.5نــاجــح  222.5محمد خالد عبد العظيم ھدھود37590عادل زلط أ بزنارةت�
273.5نــاجــح  273.5محمد سعيد عبد الرحمن الشناوى37591عادل زلط أ بزنارةت�
208نــاجــح  208محمد عبد الحميد عبد الستار شاشة37592عادل زلط أ بزنارةت�
249نــاجــح  249محمد محمد عبد الصمد عيسى37593عادل زلط أ بزنارةت�
225نــاجــح  225محمد ياسر محمد شلبى 37594عادل زلط أ بزنارةت�
269نــاجــح  269محمود جمال عبد اللطيف سليم37595عادل زلط أ بزنارةت�
193.5نــاجــح  193.5محمود عبد العظيم محمد شاشة37596عادل زلط أ بزنارةت�
219.5نــاجــح  219.5محمود عصام محمد الكومى37597عادل زلط أ بزنارةت�
174.5نــاجــح  174.5محمود مسعود عبد الرحمن الخولى 37598عادل زلط أ بزنارةت�
261.5نــاجــح  261.5مصطفى السيد عبد البديع واصل37599عادل زلط أ بزنارةت�
255نــاجــح  255يحيى السيد سليمان المنياوى37600عادل زلط أ بزنارةت�
221نــاجــح  221يوسف السيد عبده نصار37601عادل زلط أ بزنارةت�
273نــاجــح  273أسماء سعيد عبداللطيف أبو ريشة37602كفر جنزور أ رقم ات�
255.5نــاجــح  255.5إيمان محمد فھمى جبريل 37603كفر جنزور أ رقم ات�
258نــاجــح  258بسمة سعيد إبراھيم طراد37604كفر جنزور أ رقم ات�
270.5نــاجــح  270.5خلود خالد سعيد الحملى 37605كفر جنزور أ رقم ات�
271نــاجــح  271دينا عطية أحمد عطية37606كفر جنزور أ رقم ات�
248.5نــاجــح  248.5روان أحمد إبراھيم  جبريل 37607كفر جنزور أ رقم ات�
261.5نــاجــح  261.5رباب ب�ل على  جبريل 37608كفر جنزور أ رقم ات�
271.5نــاجــح  271.5رضوى رمضان عبدالحميد حطب 37609كفر جنزور أ رقم ات�
225نــاجــح  225زينب أنور محمود جبريل 37610كفر جنزور أ رقم ات�
دور ثانيدور ثاني 132شيماء عبدالرحمن عبدالعال سليمان37611كفر جنزور أ رقم ات�
267نــاجــح  267لطيفة عصام إبراھيم عبدالعال 37612كفر جنزور أ رقم ات�
267نــاجــح  267نورھان محمد فريد عبدالحميد37613كفر جنزور أ رقم ات�
260.5نــاجــح  260.5ياسمين مسعد العجمى الزير 37614كفر جنزور أ رقم ات�
241.5نــاجــح  241.5أسامة غريب عبدالفتاح راشد 37615كفر جنزور أ رقم ات�
194نــاجــح  194السيد طارق السيد جاد 37616كفر جنزور أ رقم ات�
232.5نــاجــح  232.5حسام فريد طه جبريل 37617كفر جنزور أ رقم ات�
267نــاجــح  267زياد محمد السيد عبداللطيف 37618كفر جنزور أ رقم ات�
231.5نــاجــح  231.5عمرو أيمن عبدالونيس خاطر37619كفر جنزور أ رقم ات�
266نــاجــح  266عبدالفتاح خليل عبدالفتاح خليل 37620كفر جنزور أ رقم ات�
229نــاجــح  229كريم إبراھيم عبدالوارث جبريل 37621كفر جنزور أ رقم ات�
دور ثانيدور ثاني 206.5محمد أبواليزيد أحمد أبواليزيد37622كفر جنزور أ رقم ات�
183نــاجــح  183محمد ع�ء السيد جبريل 37623كفر جنزور أ رقم ات�
دور ثانيدور ثاني 29محمد رضا محمد الخضرى 37624كفر جنزور أ رقم ات�



دور ثانيدور ثاني غائبمحمد محفوظ عبدالونيس الزير 37625كفر جنزور أ رقم ات�
255نــاجــح  255وليد عبدالمنصف عباس عبداللطيف 37626كفر جنزور أ رقم ات�
256.5نــاجــح  256.5وليد محمد أحمد جبريل 37627كفر جنزور أ رقم ات�
دور ثانيدور ثاني غائبيوسف أشرف يوسف سيد أحمد37628كفر جنزور أ رقم ات�
261.5نــاجــح  261.5ّاية عاطف بسيوني السعدني37629كفر جنزور أ رقمت�
214نــاجــح  214ّاية ع�ء أبو اليزيد عمارة37630كفر جنزور أ رقمت�
254نــاجــح  254ّاية ھاني عبد الحميد الخضري37631كفر جنزور أ رقمت�
273نــاجــح  273إيمان محمد عبد الس�م حجازى37632كفر جنزور أ رقمت�
261نــاجــح  261خلود أحمد سليمان ع�م37633كفر جنزور أ رقمت�
222نــاجــح  222زينب السيد عبد الباري قتاية37634كفر جنزور أ رقمت�
278.5نــاجــح  278.5شروق سمير عباس جبريل37635كفر جنزور أ رقمت�
268.5نــاجــح  268.5شروق محمد عبد الس�م حجازي37636كفر جنزور أ رقمت�
169نــاجــح  169صفاء عبد الغفار عبد الحميد خضر37637كفر جنزور أ رقمت�
270.5نــاجــح  270.5عبير سعيد عبد المطلب شعيب37638كفر جنزور أ رقمت�
دور ثانيدور ثاني غائبعائشة عبد المنصف إبراھيم شنك37639كفر جنزور أ رقمت�
213.5نــاجــح  213.5فاطمة أحمد محمود شنك37640كفر جنزور أ رقمت�
277نــاجــح  277مروة عادل عوض شرف37641كفر جنزور أ رقمت�
245.5نــاجــح  245.5منار محمد ربيع محمود37642كفر جنزور أ رقمت�
238نــاجــح  238نادية مصطفى ابراھيم الزير37643كفر جنزور أ رقمت�
250.5نــاجــح  250.5نورا سليمان محمد خضر37644كفر جنزور أ رقمت�
256نــاجــح  256نورھان يوسف أبو زيد خليفة37645كفر جنزور أ رقمت�
244.5نــاجــح  244.5ھانم أحمد سعد مرزوق37646كفر جنزور أ رقمت�
210.5نــاجــح  210.5أحمد محمد عبد العال شعيب37647كفر جنزور أ رقمت�
233نــاجــح  233أحمد محمد عبد الجابر شنك37648كفر جنزور أ رقمت�
256نــاجــح  256أحمد محمود عبد الحميد شنك37649كفر جنزور أ رقمت�
227نــاجــح  227العناني محمد نصر العناني37650كفر جنزور أ رقمت�
243.5نــاجــح  243.5حازم أسامة فرحات عبد الحميد37651كفر جنزور أ رقمت�
275نــاجــح  275شريف عبد الغفار عبد العال شعيب37652كفر جنزور أ رقمت�
249.5نــاجــح  249.5عبد العزيز عبد الجابر عبد الحميد خضر37653كفر جنزور أ رقمت�
241نــاجــح  241محمد أشرف محمد عبد المنعم37654كفر جنزور أ رقمت�
222نــاجــح  222محمد السيد شبل نصار37655كفر جنزور أ رقمت�
265نــاجــح  265محمد خليفة أحمد نور37656كفر جنزور أ رقمت�
262.5نــاجــح  262.5محمود ج�ل محمد مخرز37657كفر جنزور أ رقمت�
271نــاجــح  271محمود محمد عبد المجيد الم�ح37658كفر جنزور أ رقمت�
201.5نــاجــح  201.5محمد ناصر أبو اليزيد شنك37659كفر جنزور أ رقمت�
238.5نــاجــح  238.5محمد عزت محمد عطا <37660كفر جنزور أ رقمت�
245نــاجــح  245اسراء ابراھيم محمد طه37661الوحدة أ بكفر السكريةت�
275نــاجــح  275اسراء رأفت محمد الديب37662الوحدة أ بكفر السكريةت�
241.5نــاجــح  241.5اسراء ربيع يونس جاد<37663الوحدة أ بكفر السكريةت�
271نــاجــح  271اسراء وھبه مليجى الشبينى37664الوحدة أ بكفر السكريةت�
261نــاجــح  261اسماء عبدالواحد السيد الصاوى37665الوحدة أ بكفر السكريةت�
214.5نــاجــح  214.5اسماء ھشام على موسى37666الوحدة أ بكفر السكريةت�
277.5نــاجــح  277.5آ�ء سامى فؤاد س�م37667الوحدة أ بكفر السكريةت�
232نــاجــح  232اميرة السيد يونس جاد<37668الوحدة أ بكفر السكريةت�
260.5نــاجــح  260.5اميرة محمد سعيد راضى37669الوحدة أ بكفر السكريةت�
260.5نــاجــح  260.5ايمان سامى عبدالسميع زيادة37670الوحدة أ بكفر السكريةت�
251.5نــاجــح  251.5آيه طارق السيد راضى37671الوحدة أ بكفر السكريةت�
185نــاجــح  185بسنت رياض عبدالرؤف شتا37672الوحدة أ بكفر السكريةت�
229.5نــاجــح  229.5خلود عصام مصطفى محمد37673الوحدة أ بكفر السكريةت�
253.5نــاجــح  253.5ساره جمال عبدالحميد سيداحمد37674الوحدة أ بكفر السكريةت�
267نــاجــح  267سلمى محمود السيد موسى37675الوحدة أ بكفر السكريةت�
243.5نــاجــح  243.5سمر عبده احمد موسى37676الوحدة أ بكفر السكريةت�
263نــاجــح  263سميره محمد رياض شھاب الدين37677الوحدة أ بكفر السكريةت�
دور ثانيدور ثاني 158شروق شوقى عبدالونيس بعيبش37678الوحدة أ بكفر السكريةت�
255.5نــاجــح  255.5شيماء عبدالغفار مصطفى عيسوى37679الوحدة أ بكفر السكريةت�
277نــاجــح  277غدير فھمى حماد ابو الروس37680الوحدة أ بكفر السكريةت�



275.5نــاجــح  275.5ناھد محمود عبدالغفار العبساوى37681الوحدة أ بكفر السكريةت�
257.5نــاجــح  257.5ندا عبدالحكيم رفعت عميره37682الوحدة أ بكفر السكريةت�
276.5نــاجــح  276.5ندى السيد عبدالمنعم قاسم37683الوحدة أ بكفر السكريةت�
273.5نــاجــح  273.5ندى مصطفى مصطفى عسكر37684الوحدة أ بكفر السكريةت�
261نــاجــح  261ھاجر احمد محمد زياده37685الوحدة أ بكفر السكريةت�
248نــاجــح  248ھمت عادل عبدالمجيد ابو الروس37686الوحدة أ بكفر السكريةت�
215نــاجــح  215ياسمين ممدوح عبدالمنعم قاسم37687الوحدة أ بكفر السكريةت�
269نــاجــح  269ابراھيم عبدالستار ابراھيم الصعيدى37688الوحدة أ بكفر السكريةت�
232نــاجــح  232احمد عادل عبدالمقصود البربرى37689الوحدة أ بكفر السكريةت�
دور ثانيدور ثاني 105.5عمرو محمد السيد موسى37690الوحدة أ بكفر السكريةت�
250نــاجــح  250كريم عماد السيد الجعار37691الوحدة أ بكفر السكريةت�
209.5نــاجــح  209.5محمد ابراھيم عبدربه شعبان الجعار37692الوحدة أ بكفر السكريةت�
227.5نــاجــح  227.5محمد بدر احمد س�مه37693الوحدة أ بكفر السكريةت�
250نــاجــح  250محمد حسن محمد شھاب الدين37694الوحدة أ بكفر السكريةت�
245.5نــاجــح  245.5محمد سامى محمد محمد نصرالدين37695الوحدة أ بكفر السكريةت�
193نــاجــح  193محمود يوسف عبدالحميد محمود37696الوحدة أ بكفر السكريةت�
234نــاجــح  234ھشام ممدوح السيد العبساوى37697الوحدة أ بكفر السكريةت�
233.5نــاجــح  233.5أية على إبراھيم ھجرس37698كفر السكرية أ المشتركةت�
175نــاجــح  175أسراء عبدالستار عبدالونيس بعيبش37699كفر السكرية أ المشتركةت�
181.5نــاجــح  181.5أسماء رمضان محمد طراد37700كفر السكرية أ المشتركةت�
249.5نــاجــح  249.5أمل السيد عبدالسميع زيادة37701كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 170رضا على أحمد مسعود37702كفر السكرية أ المشتركةت�
248نــاجــح  248سلوى توفيق عبدالحميد أبوالروس37703كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبشيماء إبراھيم عبدالسميع ذيادة37704كفر السكرية أ المشتركةت�
191.5نــاجــح  191.5صابرين ناصر عمر عبدالحافظ37705كفر السكرية أ المشتركةت�
237نــاجــح  237عزيزة مطاوع عبدالطيف قاسم37706كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 181لبنى عبدالعزيز محمود إبراھيم عبدالحافظ37707كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 206ميادة حسين محمد رزق37708كفر السكرية أ المشتركةت�
238نــاجــح  238ميادة فتوح محمد عمر37709كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 178.5ھدى السيد إبراھيم س�م أحمد37710كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبو�ء فتوح فتوح شھاب الدين37711كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 164أحمد عبدالحميد عبدالمعطى الكردسى37712كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 202إس�م عبدالحيم عبدالحميد مغربى37713كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 156حسام محمد طه عبد<37714كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 159.5ربيع إبراھيممحمود عيسى37715كفر السكرية أ المشتركةت�
207نــاجــح  207عبدالحميد السيد عبدالحميد طاحون37716كفر السكرية أ المشتركةت�
263.5نــاجــح  263.5عبالمحسن محمد ثابت عبدالمحسن أبوالروس37717كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 163.5فارس محمد زكى طلبة37718كفر السكرية أ المشتركةت�
252.5نــاجــح  252.5محمد الحسنين الحسنين أبوالخير37719كفر السكرية أ المشتركةت�
171.5نــاجــح  171.5محمد سعيد محمد الضلمة37720كفر السكرية أ المشتركةت�
182.5نــاجــح  182.5محمد عاطف عمر عبد الحافظ37721كفر السكرية أ المشتركةت�
262.5نــاجــح  262.5محمد عبدالعزيز محمد عميرة37722كفر السكرية أ المشتركةت�
258.5نــاجــح  258.5محمد محمود مليجى الشبينى37723كفر السكرية أ المشتركةت�
253نــاجــح  253محمود باشا عبدالحفيظ العبساوى37724كفر السكرية أ المشتركةت�
210.5نــاجــح  210.5محمود رمضان مصطفى الضلمة37725كفر السكرية أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 144.5ھشام كمال سليمان طراد37726كفر السكرية أ المشتركةت�
274.5نــاجــح  274.5أسماء نشأت محمود جميل 37727سماليج أ المشتركة ت�
276.5نــاجــح  276.5أ�ء السيد إبراھيم صالح37728سماليج أ المشتركة ت�
234نــاجــح  234أميرة أنور عبد المجيد عزيز37729سماليج أ المشتركة ت�
239.5نــاجــح  239.5أميرة عزت  عبدالس�م حجازي37730سماليج أ المشتركة ت�
255.5نــاجــح  255.5 أميرة مصطفي علي عزيز37731سماليج أ المشتركة ت�
201.5نــاجــح  201.5آية السيد محمود بكر 37732سماليج أ المشتركة ت�
254.5نــاجــح  254.5إيمان عبد الغني محمد عبد العزيز 37733سماليج أ المشتركة ت�
201نــاجــح  201تقي ياسر عبد المغني الھجرسي37734سماليج أ المشتركة ت�
240نــاجــح  240خلود فتحي محمد خضر 37735سماليج أ المشتركة ت�
255.5نــاجــح  255.5ريھام السيد ذكي محمد37736سماليج أ المشتركة ت�



244نــاجــح  244سالي ياسر أحمد س�مة 37737سماليج أ المشتركة ت�
231نــاجــح  231سلمي محمد أحمد صالح37738سماليج أ المشتركة ت�
241.5نــاجــح  241.5سمر سمير عبد الحميد شاھين 37739سماليج أ المشتركة ت�
278نــاجــح  278شيماء علي عبد الفتاح المليح37740سماليج أ المشتركة ت�
212.5نــاجــح  212.5مروة نزيه السيد جميل 37741سماليج أ المشتركة ت�
دور ثانيدور ثاني 127مني أيمن  عبد العزيز شاھين37742سماليج أ المشتركة ت�
226نــاجــح  226ندا علي علي ريشة37743سماليج أ المشتركة ت�
دور ثانيدور ثاني 160.5ھاجر السيد عبد الغني عزيز37744سماليج أ المشتركة ت�
271نــاجــح  271ھاجر علي عبد القوي الشال 37745سماليج أ المشتركة ت�
277.5نــاجــح  277.5وسام نصر محمد علي سويلم 37746سماليج أ المشتركة ت�
274نــاجــح  274إبراھيم مجدي إبراھيم ناصف 37747سماليج أ المشتركة ت�
186نــاجــح  186إبراھيم محمد مختار الشال37748سماليج أ المشتركة ت�
206نــاجــح  206أحمد حمدي إبراھيم علي سوبلم 37749سماليج أ المشتركة ت�
277.5نــاجــح  277.5أحمد كامل  رياض عبد الكافي37750سماليج أ المشتركة ت�
275.5نــاجــح  275.5أحمد محمد سعد سيويلم37751سماليج أ المشتركة ت�
271نــاجــح  271أيمن مجدي السيد ناجي 37752سماليج أ المشتركة ت�
263نــاجــح  263عبد < عطية محمد شاھين37753سماليج أ المشتركة ت�
253نــاجــح  253عبد المعطي محمد عبد المعطي المظالي37754سماليج أ المشتركة ت�
248.5نــاجــح  248.5كريم إبراھيم منجود صالح37755سماليج أ المشتركة ت�
212نــاجــح  212محمد رأفت محمود جميل37756سماليج أ المشتركة ت�
257نــاجــح  257محمد عبد المرضي أحمد  عزيز37757سماليج أ المشتركة ت�
251نــاجــح  251محمد عبد المغني عبد العزيز سويلم37758سماليج أ المشتركة ت�
176.5نــاجــح  176.5محمد غائبانم مصطفي النجار37759سماليج أ المشتركة ت�
205نــاجــح  205محمد محي عطية عبد < 37760سماليج أ المشتركة ت�
220.5نــاجــح  220.5محمد مصطفي محمد المليح37761سماليج أ المشتركة ت�
198.5نــاجــح  198.5محمود عبد الديم محمد جميل37762سماليج أ المشتركة ت�
199نــاجــح  199مصطفي رمضان عبد الحميد جميل37763سماليج أ المشتركة ت�
267.5نــاجــح  267.5آيات سعيد عبد المقصود عبده37764الوحدة أ بزاوية بممت�
261.5نــاجــح  261.5آية محمود عبد المقصود الشاذلى37765الوحدة أ بزاوية بممت�
256.5نــاجــح  256.5ابتسام عبد الرازق عوض الجميزى37766الوحدة أ بزاوية بممت�
269نــاجــح  269إسراء السيد وھبة العبد37767الوحدة أ بزاوية بممت�
264نــاجــح  264إسراء ناصر السيد رمضان37768الوحدة أ بزاوية بممت�
227.5نــاجــح  227.5إيمان جمال محمد أبو زيد37769الوحدة أ بزاوية بممت�
212نــاجــح  212إيمان محمد محمود زيدان37770الوحدة أ بزاوية بممت�
220.5نــاجــح  220.5أسماء على عبد المعطى الطوخى37771الوحدة أ بزاوية بممت�
218نــاجــح  218أسماء محمد عبد الغنى رزق37772الوحدة أ بزاوية بممت�
244.5نــاجــح  244.5أسماء ممدوح محمد القناوى37773الوحدة أ بزاوية بممت�
261نــاجــح  261أمانى ج�ل جودة غازى37774الوحدة أ بزاوية بممت�
266.5نــاجــح  266.5أميرة سعيد عبد المقصود نجم37775الوحدة أ بزاوية بممت�
261.5نــاجــح  261.5أمينة أحمد محمد نجم37776الوحدة أ بزاوية بممت�
243نــاجــح  243حسناء السيد بندارى الشال37777الوحدة أ بزاوية بممت�
244.5نــاجــح  244.5داليا صبحى عبد الوارث نجم37778الوحدة أ بزاوية بممت�
252نــاجــح  252دعاء إبراھيم على عبد الفتاح37779الوحدة أ بزاوية بممت�
268نــاجــح  268رحاب طه الشحات دراز37780الوحدة أ بزاوية بممت�
235نــاجــح  235رغدة سعيد عبد الوارث النجار37781الوحدة أ بزاوية بممت�
265.5نــاجــح  265.5زينب مجدى إبراھيم عبده37782الوحدة أ بزاوية بممت�
262.5نــاجــح  262.5سارة ص�ح عبد العظيم أبو يوسف37783الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 149.5سارة محمد شبل أحمد الغنام37784الوحدة أ بزاوية بممت�
230.5نــاجــح  230.5سارة محمد على عبد الفتاح37785الوحدة أ بزاوية بممت�
261.5نــاجــح  261.5سلمى أحمد على صالح37786الوحدة أ بزاوية بممت�
267.5نــاجــح  267.5شريھان محمد عبد الحليم الرخ37787الوحدة أ بزاوية بممت�
252.5نــاجــح  252.5شيماء سامى محمد عياش37788الوحدة أ بزاوية بممت�
264نــاجــح  264علياء مسعد رجب نجم37789الوحدة أ بزاوية بممت�
268.5نــاجــح  268.5فاطمة أحمد السيد أبو بكر37790الوحدة أ بزاوية بممت�
263.5نــاجــح  263.5فاطمة السيد عبد الغنى عبد الحافظ نجم37791الوحدة أ بزاوية بممت�
263نــاجــح  263فاطمة صبرى عبد الوارث الجميزى37792الوحدة أ بزاوية بممت�



266.5نــاجــح  266.5مروة رضا عبد العزيز الفرماوى37793الوحدة أ بزاوية بممت�
265نــاجــح  265مى محمود السيد الحفناوى37794الوحدة أ بزاوية بممت�
225.5نــاجــح  225.5ميادة معروف توفيق البنا37795الوحدة أ بزاوية بممت�
216نــاجــح  216ناريمان مصطفى محمد غازى37796الوحدة أ بزاوية بممت�
265.5نــاجــح  265.5ياسمين سامى أبو الغيط37797الوحدة أ بزاوية بممت�
256نــاجــح  256نريمان طارق فرج النجار37798الوحدة أ بزاوية بممت�
209نــاجــح  209نورھان أنور أمين عبد الفتاح37799الوحدة أ بزاوية بممت�
276نــاجــح  276نورھان عادل أحمد أبو أحمد37800الوحدة أ بزاوية بممت�
258نــاجــح  258ھاجر رفعت مصطفى العبد37801الوحدة أ بزاوية بممت�
264.5نــاجــح  264.5ھاجر ص�ح السيد شرارة37802الوحدة أ بزاوية بممت�
267.5نــاجــح  267.5ھبة أبو عوف السيد نجم37803الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 2ھبة صبحى عبد العزيز الفرماوى37804الوحدة أ بزاوية بممت�
230.5نــاجــح  230.5ھيام محمد صبحى عبيد37805الوحدة أ بزاوية بممت�
267.5نــاجــح  267.5ياسمين عزت ص�ح شكر37806الوحدة أ بزاوية بممت�
251.5نــاجــح  251.5إس�م أيمن فرج النجار37807الوحدة أ بزاوية بممت�
275.5نــاجــح  275.5أحمد جمعه عبد المقصود نجم37808الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 180أحمد سعيد حلمى شنيشن37809الوحدة أ بزاوية بممت�
238.5نــاجــح  238.5أحمد سمير فتحى محمد عوض37810الوحدة أ بزاوية بممت�
234.5نــاجــح  234.5أحمد صبحى عبد الحميد شلبى37811الوحدة أ بزاوية بممت�
205نــاجــح  205أحمد عبد الرحمن الشحات أبو زيد37812الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 100أحمد عبده على أبو عماره37813الوحدة أ بزاوية بممت�
228.5نــاجــح  228.5أحمد عزت النبوى الرخ37814الوحدة أ بزاوية بممت�
269نــاجــح  269أحمد محمد عبد العزيز القناوى37815الوحدة أ بزاوية بممت�
274.5نــاجــح  274.5أحمد ناصر صبحى الكشكى37816الوحدة أ بزاوية بممت�
263.5نــاجــح  263.5خالد نبوى عبد المقصود نجم37817الوحدة أ بزاوية بممت�
178نــاجــح  178سامح السيد رجب شبل37818الوحدة أ بزاوية بممت�
244.5نــاجــح  244.5سعيد إبراھيم محمد الحصرى37819الوحدة أ بزاوية بممت�
203نــاجــح  203عبد الفتاح عبد المقصود عبد الفتاح الحصرى37820الوحدة أ بزاوية بممت�
172نــاجــح  172عبد < صبرى عبد < عبده37821الوحدة أ بزاوية بممت�
227نــاجــح  227عبد < صبحى عبد < نجم37822الوحدة أ بزاوية بممت�
219.5نــاجــح  219.5عبد < محمد حسنى الجوھرى37823الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 92.5على حسن على الجزار37824الوحدة أ بزاوية بممت�
242.5نــاجــح  242.5على محمد على عامر37825الوحدة أ بزاوية بممت�
211نــاجــح  211عمر عبد < عبد الحليم الجميزى37826الوحدة أ بزاوية بممت�
231نــاجــح  231عمرو محمد السيد غازى37827الوحدة أ بزاوية بممت�
230.5نــاجــح  230.5عمرو محمد عبد < نجم37828الوحدة أ بزاوية بممت�
255نــاجــح  255محمد إبراھيم محمد غالى37829الوحدة أ بزاوية بممت�
216نــاجــح  216محمد الحنفى السيد خليل37830الوحدة أ بزاوية بممت�
255نــاجــح  255محمد السيد أنور حسن37831الوحدة أ بزاوية بممت�
214.5نــاجــح  214.5محمد جمال عبد المنعم يس37832الوحدة أ بزاوية بممت�
187.5نــاجــح  187.5محمد حسن على حسن الجزار37833الوحدة أ بزاوية بممت�
228.5نــاجــح  228.5محمد حميده ص�ح الحصرى37834الوحدة أ بزاوية بممت�
190.5نــاجــح  190.5محمد رمضان إبراھيم دوابه37835الوحدة أ بزاوية بممت�
214نــاجــح  214محمد شاكر محمود رشاد أبو حمص37836الوحدة أ بزاوية بممت�
221نــاجــح  221محمد صبحى السيد شرارة37837الوحدة أ بزاوية بممت�
247نــاجــح  247محمد صبحى عبد العزيز صالح37838الوحدة أ بزاوية بممت�
246نــاجــح  246محمد صبحى يس عبد الحافظ37839الوحدة أ بزاوية بممت�
261.5نــاجــح  261.5محمد طه حسن العونى37840الوحدة أ بزاوية بممت�
222.5نــاجــح  222.5محمد عبده السيد المشد37841الوحدة أ بزاوية بممت�
211نــاجــح  211محمد عطيه محمد الطوخى37842الوحدة أ بزاوية بممت�
209.5نــاجــح  209.5محمدى فرج جابر فرج37843الوحدة أ بزاوية بممت�
228.5نــاجــح  228.5محمود السيد صبحى نصار37844الوحدة أ بزاوية بممت�
212.5نــاجــح  212.5محمود صبحى كامل جادو37845الوحدة أ بزاوية بممت�
241نــاجــح  241محمود طاھر محمد غالى37846الوحدة أ بزاوية بممت�
261.5نــاجــح  261.5مصطفى السيد عبد الغنى نجم37847الوحدة أ بزاوية بممت�
265.5نــاجــح  265.5مصطفى رياض عماد الدين نجم37848الوحدة أ بزاوية بممت�



240.5نــاجــح  240.5مصطفى صبحى يوسف أبو يوسف37849الوحدة أ بزاوية بممت�
273نــاجــح  273مصطفى عبد < عبد الواحد عبد ال�37850الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 169مصطفى محمد زكريا طايل37851الوحدة أ بزاوية بممت�
195نــاجــح  195مصطفى محمود غريب طايل37852الوحدة أ بزاوية بممت�
دور ثانيدور ثاني 176.5مصطفى محمود على طايل37853الوحدة أ بزاوية بممت�
260.5نــاجــح  260.5مؤمن محسن النبوى شكر37854الوحدة أ بزاوية بممت�
246نــاجــح  246اسراء خالد احمد الفرماوى37855الشھيد غازي أت�
245.5نــاجــح  245.5اسراء صبحى محمود رحمة37856الشھيد غازي أت�
262.5نــاجــح  262.5اسراء على حسين زيان37857الشھيد غازي أت�
274نــاجــح  274اسراء محمود عبد< حمص37858الشھيد غازي أت�
262.5نــاجــح  262.5اسراء مصطفى الشحات حمص37859الشھيد غازي أت�
263نــاجــح  263اسماء احمد عطيه البدرى37860الشھيد غازي أت�
261نــاجــح  261اسماء عبدالحميد السيد عبدالرازق37861الشھيد غازي أت�
251نــاجــح  251ا�ء ناصر ابو الفتوح غازى37862الشھيد غازي أت�
275نــاجــح  275امانى رضا عبد< الحصرى37863الشھيد غازي أت�
262نــاجــح  262امنيه مصطفى سعيد غازى37864الشھيد غازي أت�
277.5نــاجــح  277.5ايمان رجب عرفه النجار37865الشھيد غازي أت�
233نــاجــح  233ايه محمد طه شرارة37866الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 174جوھره ص�ح عبد< شرارة37867الشھيد غازي أت�
243نــاجــح  243دعاء صبحى بدوى البدرى37868الشھيد غازي أت�
209نــاجــح  209دينا رجب كمال سعد37869الشھيد غازي أت�
199نــاجــح  199رويدا محمد محمود نجم37870الشھيد غازي أت�
276.5نــاجــح  276.5سلمى احمد عبدالمقصود شرف الدين37871الشھيد غازي أت�
252.5نــاجــح  252.5شاديه كمال محمد نجم37872الشھيد غازي أت�
266نــاجــح  266شيماء شوقى رشاد ابو الدبل37873الشھيد غازي أت�
244نــاجــح  244صافيناز محمد ص�ح الدين غالى37874الشھيد غازي أت�
255.5نــاجــح  255.5عائشه محمد عبدالصمد الحدينى37875الشھيد غازي أت�
276.5نــاجــح  276.5منى محمد محمود الحصرى37876الشھيد غازي أت�
277.5نــاجــح  277.5منى نبوى عرفه النجار37877الشھيد غازي أت�
202.5نــاجــح  202.5ھاجر بدر السيد عبيد37878الشھيد غازي أت�
212نــاجــح  212ھاجر سامى شعبان صالح37879الشھيد غازي أت�
265.5نــاجــح  265.5ھاله موسى عطيه عبيد37880الشھيد غازي أت�
269نــاجــح  269ھايدى سعيد جاباN حمص37881الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 174.5ھايدى مصطفى حمزه محمود37882الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 142نورھان عاطف سعيد الجمل37883الشھيد غازي أت�
234نــاجــح  234ھبه حسين محمد عدس37884الشھيد غازي أت�
198نــاجــح  198ھبه سمير محمد عياش37885الشھيد غازي أت�
271.5نــاجــح  271.5ھند محمود عبدالنبى سلطان37886الشھيد غازي أت�
266نــاجــح  266يمنى اشرف محمد نجم37887الشھيد غازي أت�
256.5نــاجــح  256.5ابراھيم جمال محمد كمال شرف الدين37888الشھيد غازي أت�
264نــاجــح  264ابراھيم محمد ابراھيم عوض37889الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 122.5احمد رشدى عبدالحليم ابو يوسف37890الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 187.5احمد عاطف وھبه جادو37891الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 172احمد كرم الشحات الحامولى37892الشھيد غازي أت�
236نــاجــح  236احمد محمد احمد غازى37893الشھيد غازي أت�
220نــاجــح  220احمد محمد على شرف الدين37894الشھيد غازي أت�
201نــاجــح  201احمد محمد عبدالمنعم الحصرى37895الشھيد غازي أت�
220نــاجــح  220احمد محمد عبد< حمص37896الشھيد غازي أت�
256.5نــاجــح  256.5احمد مصطفى عبد< الجوھرى37897الشھيد غازي أت�
244.5نــاجــح  244.5احمد ناصر احمد غازى37898الشھيد غازي أت�
247نــاجــح  247احمد ناصر محمد شرف الدين37899الشھيد غازي أت�
244نــاجــح  244احمد نبوى عبدالرحمن عاشور37900الشھيد غازي أت�
259.5نــاجــح  259.5احمد سيد احمد محمدى كشك37901الشھيد غازي أت�
174.5نــاجــح  174.5اس�م خالد محمد عوض37902الشھيد غازي أت�
250نــاجــح  250السيد محمود فتحى نجم37903الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 166.5ايھاب بركات السيد37904الشھيد غازي أت�



212.5نــاجــح  212.5حامد ناصر بدوى البدرى37905الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 125حسن حسين حسن ابو الدبل37906الشھيد غازي أت�
263.5نــاجــح  263.5حسن محمود محمد نجم37907الشھيد غازي أت�
252نــاجــح  252حسن مرسى حسن الشناوى37908الشھيد غازي أت�
253.5نــاجــح  253.5خالد مصطفى عبدالحليم صقر37909الشھيد غازي أت�
214.5نــاجــح  214.5ذكى حسنى عبدالحليم عبدالفتاح37910الشھيد غازي أت�
251نــاجــح  251سامح محمود امين النجار37911الشھيد غازي أت�
246نــاجــح  246سعد فتحى سعد الفار37912الشھيد غازي أت�
274نــاجــح  274شمس اسماعيل ابو الفتوح حمامة37913الشھيد غازي أت�
274نــاجــح  274شھاب محمود السيد عبيد37914الشھيد غازي أت�
250.5نــاجــح  250.5عبدالرحمن عبده رشاد عبده37915الشھيد غازي أت�
242.5نــاجــح  242.5عبد< محمد ص�ح مرعى37916الشھيد غازي أت�
253نــاجــح  253عبدالرحمن مصطفى على عوض37917الشھيد غازي أت�
268نــاجــح  268عبد< محمود عبد< حمص37918الشھيد غازي أت�
254.5نــاجــح  254.5محمود احمد عبدالصادق الجوھرى37919الشھيد غازي أت�
275نــاجــح  275محمد حليم ص�ح الدين غالى37920الشھيد غازي أت�
241.5نــاجــح  241.5محمد حمدى عبدالعزيز ربيع37921الشھيد غازي أت�
227نــاجــح  227محمد شوقى عبدالرؤف نجم37922الشھيد غازي أت�
259نــاجــح  259محمد صبحى عمر عاشور37923الشھيد غازي أت�
249.5نــاجــح  249.5محمد صبرى عبد< الجوھرى37924الشھيد غازي أت�
262نــاجــح  262محمد عاطف رشاد ع�م37925الشھيد غازي أت�
217نــاجــح  217محمد عبد< حسن عثمان37926الشھيد غازي أت�
230.5نــاجــح  230.5محمد ناصر محمد رشاد حمص37927الشھيد غازي أت�
239.5نــاجــح  239.5محمود رمضان طلبه قيقة37928الشھيد غازي أت�
221نــاجــح  221محمود سعيد وھبه جادو37929الشھيد غازي أت�
254نــاجــح  254محمود شعبان مصطفى حمص37930الشھيد غازي أت�
217.5نــاجــح  217.5محمود مدحت حمزة شمس 37931الشھيد غازي أت�
274.5نــاجــح  274.5مصطفى احمد فتحى غازى37932الشھيد غازي أت�
264.5نــاجــح  264.5مصطفى خالد احمد جبريل37933الشھيد غازي أت�
262.5نــاجــح  262.5مصطفى عادل ابراھيم الحصرى37934الشھيد غازي أت�
249نــاجــح  249مصطفى محمد توفيق غازى37935الشھيد غازي أت�
220.5نــاجــح  220.5نادر عبدالرازق عبدالرحمن شنيشن37936الشھيد غازي أت�
239نــاجــح  239يوسف عبده يوسف مسعود37937الشھيد غازي أت�
258نــاجــح  258يوسف عرفه محمدى كشك37938الشھيد غازي أت�
267.5نــاجــح  267.5محمد ابراھيم عبدالمقصود نجم37939الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 10احمد محمد عبدالباسط طلبه حسن37940الشھيد غازي أت�
192نــاجــح  192عبدالعزيز عادل خليفه عطيه37941الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 0محمود نصر ابراھيم القاضى37942الشھيد غازي أت�
دور ثانيدور ثاني 27.5ھانى عزت فھيم عمران37943الشھيد غازي أت�
244نــاجــح  244إسراء أحمد عبدالعزيز الحبال37944البندارية أ رقم ١ت�
268.5نــاجــح  268.5إسماء عزت عبد< جاب <37945البندارية أ رقم ١ت�
236نــاجــح  236أسماء فوزي السيد طعيمة37946البندارية أ رقم ١ت�
231.5نــاجــح  231.5أ�ء أحمد صابر البدوي37947البندارية أ رقم ١ت�
254.5نــاجــح  254.5أ�ء مصطفى محمد الفار37948البندارية أ رقم ١ت�
269نــاجــح  269أماني حمدي إبراھيم مرعي37949البندارية أ رقم ١ت�
277نــاجــح  277أميرة محمد عبدالستار الغندور37950البندارية أ رقم ١ت�
272نــاجــح  272آيات عاطف عطية أبوعبية37951البندارية أ رقم ١ت�
231نــاجــح  231آية سعيد أحمد الزھوي37952البندارية أ رقم ١ت�
190.5نــاجــح  190.5آية سعيد أحمد طعيمة37953البندارية أ رقم ١ت�
258نــاجــح  258آية ص�ح محمود دغيدي37954البندارية أ رقم ١ت�
255نــاجــح  255آية جمال عبدالعزيز القب�وي37955البندارية أ رقم ١ت�
198.5نــاجــح  198.5دينا عبد< محمد فودة37956البندارية أ رقم ١ت�
259.5نــاجــح  259.5سمر صديق جمال الدين الدوشنى37957البندارية أ رقم ١ت�
222.5نــاجــح  222.5شيماء عبدالواحد علي الحمراوي37958البندارية أ رقم ١ت�
250نــاجــح  250شيماء فتحي أحمد المراكبي37959البندارية أ رقم ١ت�
273نــاجــح  273صابحة عادل شحاتة سالم مرعي37960البندارية أ رقم ١ت�



274.5نــاجــح  274.5عفاف محمد فوزي عبدالغفاؤ طعيمة37961البندارية أ رقم ١ت�
278نــاجــح  278لميس محمد سمير حسين الديب37962البندارية أ رقم ١ت�
252نــاجــح  252محاسن مصطفى عبدالحليم طعيمة37963البندارية أ رقم ١ت�
245نــاجــح  245منار احمد أحمد الثلث 37964البندارية أ رقم ١ت�
224.5نــاجــح  224.5ناھد أحمد يوسف الزھوي37965البندارية أ رقم ١ت�
265.5نــاجــح  265.5نرمين عادل أمين الجندي37966البندارية أ رقم ١ت�
265نــاجــح  265نفين حمدي محمد طعيمة37967البندارية أ رقم ١ت�
دور ثانيدور ثاني 163.5ھاجر سعيد أبوحمزة يونس37968البندارية أ رقم ١ت�
189.5نــاجــح  189.5و�ء أحمد محمد الشعراوي37969البندارية أ رقم ١ت�
265نــاجــح  265و�ء محمد محمود س�مة37970البندارية أ رقم ١ت�
دور ثانيدور ثاني 133.5ياسمين أحمد محمد فودة37971البندارية أ رقم ١ت�
211.5نــاجــح  211.5إبراھيم صبحي محمد مطر37972البندارية أ رقم ١ت�
257.5نــاجــح  257.5إبراھيم علي إبراھيم الصيفي37973البندارية أ رقم ١ت�
209.5نــاجــح  209.5أحمد أحمد محمود حواش37974البندارية أ رقم ١ت�
231نــاجــح  231أحمد عماد عبد< أبوصبيع37975البندارية أ رقم ١ت�
دور ثانيدور ثاني 155.5أحمد محروس محروس الديب37976البندارية أ رقم ١ت�
211نــاجــح  211أحمد محمد عبدالحميد جاب <37977البندارية أ رقم ١ت�
274نــاجــح  274أحمد محمد عثمان عبية37978البندارية أ رقم ١ت�
260نــاجــح  260السيد عبدالرحمن السيد طعيمة37979البندارية أ رقم ١ت�
222نــاجــح  222حازم محمود أحمد الجندي37980البندارية أ رقم ١ت�
230.5نــاجــح  230.5سامي محمود عثمان الحمراوي37981البندارية أ رقم ١ت�
267.5نــاجــح  267.5عبدالمعطي جمال عبدالعاطي الصعيدي37982البندارية أ رقم ١ت�
245.5نــاجــح  245.5عمر أشرف إبراھيم رحرح37983البندارية أ رقم ١ت�
260.5نــاجــح  260.5محمد إبراھيم صالح العناني37984البندارية أ رقم ١ت�
270.5نــاجــح  270.5محمود عزت عثمان عبية37985البندارية أ رقم ١ت�
246نــاجــح  246مصطفي محمد عبدالرؤف أبوالخير37986البندارية أ رقم ١ت�
225.5نــاجــح  225.5نادر إبراھيم صابر الشرقاوي37987البندارية أ رقم ١ت�
237نــاجــح  237يوسف سيداحمد محمود الجمال37988البندارية أ رقم ١ت�
دور ثانيدور ثاني 129اسماء عثمان على بدر37989البندارية أ رقم ٢ت�
241نــاجــح  241أمنية جمال محمد جلبط37990البندارية أ رقم ٢ت�
248نــاجــح  248أمنية عطا ابراھيم الشونى37991البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني غائبأمينة أحمد أبوالنور العوضى37992البندارية أ رقم ٢ت�
215نــاجــح  215آيات سمير عبدالفتاح الھوارى37993البندارية أ رقم ٢ت�
239نــاجــح  239آية مصطفى محمد الششتاوى37994البندارية أ رقم ٢ت�
223.5نــاجــح  223.5بسمة صبحى السيد الشناوى37995البندارية أ رقم ٢ت�
193.5نــاجــح  193.5تفاحة مصطفى مصطفى شحاتة37996البندارية أ رقم ٢ت�
247.5نــاجــح  247.5حسناء محمد على الوكيل37997البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 150.5دينا مصطفى محمود أبوعبية37998البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 177رحاب حمادة محمد الصيفى37999البندارية أ رقم ٢ت�
210.5نــاجــح  210.5ريھام سمير أحمد طعيمة38000البندارية أ رقم ٢ت�
260.5نــاجــح  260.5سارة محمد محمد شحاتة38001البندارية أ رقم ٢ت�
206.5نــاجــح  206.5شيماء محمد فؤاد حجاج38002البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 149عبير صبرى الكومى أبو نشار38003البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 173.5منة< فخرى رياض أبوطاقية38004البندارية أ رقم ٢ت�
229.5نــاجــح  229.5مھا ماھر زكى طراد38005البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 145.5ميادة عماد ابراھيم دويدار38006البندارية أ رقم ٢ت�
218.5نــاجــح  218.5نسمة كمال حسان عطية38007البندارية أ رقم ٢ت�
255نــاجــح  255نھى طلبة محمد شحاتة38008البندارية أ رقم ٢ت�
185نــاجــح  185نيفين عاطف جودة السيد38009البندارية أ رقم ٢ت�
248نــاجــح  248ھاجر مسعد عثمان الديب38010البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 144ھبه عيد محمد نجم38011البندارية أ رقم ٢ت�
202.5نــاجــح  202.5ھند خيرى شاھين شاھين38012البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 154.5ھيام ابراھيم ابراھيم عطية38013البندارية أ رقم ٢ت�
209نــاجــح  209و�ء سامى عبد< أبوطاقية38014البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 181.5يارا ابراھيم عبدالمنعم محمد38015البندارية أ رقم ٢ت�
237نــاجــح  237يارا كمال حسان عطية38016البندارية أ رقم ٢ت�



226.5نــاجــح  226.5ابراھيم احمد احمد رحرح38017البندارية أ رقم ٢ت�
234.5نــاجــح  234.5احمد ابراھيم ابراھيم داود38018البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني غائباحمد الشحات جودة ناجى38019البندارية أ رقم ٢ت�
214.5نــاجــح  214.5احمد حمدى شحاتة الفار38020البندارية أ رقم ٢ت�
229.5نــاجــح  229.5احمد محمد البندارى عبيد38021البندارية أ رقم ٢ت�
170.5نــاجــح  170.5احمد محمد جاد س�مة38022البندارية أ رقم ٢ت�
229.5نــاجــح  229.5احمد محمد محمد السلماوى38023البندارية أ رقم ٢ت�
216.5نــاجــح  216.5أحمد محمود محمد أبوسمرة 38024البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 170اس�م صبحى احمد ع�ء الدين38025البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 158.5اس�م محمد الليثى أبوعبية38026البندارية أ رقم ٢ت�
228.5نــاجــح  228.5اس�م محمد حسن أبوسمرة38027البندارية أ رقم ٢ت�
235.5نــاجــح  235.5اس�م محمد جابر عرفة38028البندارية أ رقم ٢ت�
205.5نــاجــح  205.5اس�م محمد عبدالمعطى البحيرى38029البندارية أ رقم ٢ت�
199نــاجــح  199السيد سعد عبدالحميد شوارب38030البندارية أ رقم ٢ت�
263نــاجــح  263باھر أحمد عبدالفتاح نجم38031البندارية أ رقم ٢ت�
153.5نــاجــح  153.5خ�ل جالد ج�ل بشادى38032البندارية أ رقم ٢ت�
195نــاجــح  195حمدى عيد عبدالفتاح أبوقصعة38033البندارية أ رقم ٢ت�
198.5نــاجــح  198.5شريف محمد عبد الواحد الديب38034البندارية أ رقم ٢ت�
200.5نــاجــح  200.5عادل السيد محمد رحرح38035البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 144.5عبدالحليم عادل محمد خميس38036البندارية أ رقم ٢ت�
213نــاجــح  213عبد< محمود عبدالمنعم الغريانى38037البندارية أ رقم ٢ت�
212نــاجــح  212 على رمضان صبحى شلبى38038البندارية أ رقم ٢ت�
235.5نــاجــح  235.5على قطب على الجوھرى38039البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 148عمرو دياب جاد ربيع38040البندارية أ رقم ٢ت�
231نــاجــح  231ماجد رجب شحاتة مرعى38041البندارية أ رقم ٢ت�
226.5نــاجــح  226.5محسن أنور محسن نجم38042البندارية أ رقم ٢ت�
237نــاجــح  237محمد احمد احمد رحرح38043البندارية أ رقم ٢ت�
208.5نــاجــح  208.5محمد احمد صبحى ع�ء الدين38044البندارية أ رقم ٢ت�
203.5نــاجــح  203.5محمد احمد عطا س�مة 38045البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 223.5محمد سامى محمد الشبراوى38046البندارية أ رقم ٢ت�
214.5نــاجــح  214.5محمد عبدالعزيز زكى عبدالرحيم38047البندارية أ رقم ٢ت�
258نــاجــح  258محمد عبد< محمد طعيمة38048البندارية أ رقم ٢ت�
174.5نــاجــح  174.5محمد فھمى السيد عطية38049البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمود جمال محمد صالح38050البندارية أ رقم ٢ت�
259نــاجــح  259محمود رمضان محمد الزراق38051البندارية أ رقم ٢ت�
217نــاجــح  217مصطفى أحمد محمد فودة38052البندارية أ رقم ٢ت�
255نــاجــح  255مصطفى عاطف محمد الدوشنى38053البندارية أ رقم ٢ت�
191نــاجــح  191مصطفى محمد عبدالصمد زھران38054البندارية أ رقم ٢ت�
259.5نــاجــح  259.5نادر محمد السيد رحرح38055البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني 150.5ياسر جاد عبدالعزيز يونس38056البندارية أ رقم ٢ت�
دور ثانيدور ثاني غائبيسرى عثمان على الحمراوى38057البندارية أ رقم ٢ت�
257نــاجــح  257ا�ء عبد المنعم عبد الشافى زايد 38058قشطوخ أ المشتركةت�
246.5نــاجــح  246.5امنه عبد الھادى عبد السميع قطب 38059قشطوخ أ المشتركةت�
255.5نــاجــح  255.5ايات بھاء زيدان موسى 38060قشطوخ أ المشتركةت�
265.5نــاجــح  265.5اية السيد محمد شنشين 38061قشطوخ أ المشتركةت�
200نــاجــح  200ايه رجب محمود عمار 38062قشطوخ أ المشتركةت�
264.5نــاجــح  264.5ايه سعيد فوده سلكھا 38063قشطوخ أ المشتركةت�
274نــاجــح  274ايه صبحى محروس عبد اللطيف 38064قشطوخ أ المشتركةت�
269.5نــاجــح  269.5ايمان احمد حسين عبد المجيد 38065قشطوخ أ المشتركةت�
246.5نــاجــح  246.5اسراء ا�حمدى الدسوقى ابو الخير  38066قشطوخ أ المشتركةت�
261نــاجــح  261اسراء حسين حسين الديب38067قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 171.5اسراء محمود على ح�وة 38068قشطوخ أ المشتركةت�
267نــاجــح  267ايمان جمال السيد موسى 38069قشطوخ أ المشتركةت�
223.5نــاجــح  223.5ايمان سعيد عبد < ضياء الدين 38070قشطوخ أ المشتركةت�
270.5نــاجــح  270.5ايمان محمود ع�م العريانى38071قشطوخ أ المشتركةت�
265.5نــاجــح  265.5اسماء ابراھيم محمد تركى38072قشطوخ أ المشتركةت�



200نــاجــح  200اسماء السيد ذكى سلكھا38073قشطوخ أ المشتركةت�
249نــاجــح  249اسماء سعيد عبد الحفيظ موسى 38074قشطوخ أ المشتركةت�
261.5نــاجــح  261.5اسماء صبرى عبد الفاح زايد 38075قشطوخ أ المشتركةت�
278.5نــاجــح  278.5اسماء محمد على غ�ب38076قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 167اسماء ممدوح وحيد الديب38077قشطوخ أ المشتركةت�
233نــاجــح  233الشيماء لبيب فھيم عايد38078قشطوخ أ المشتركةت�
166نــاجــح  166بسمة شوقى عبد العزيز حسين 38079قشطوخ أ المشتركةت�
225.5نــاجــح  225.5تقى عبد < عبد المنصف الفالغى 38080قشطوخ أ المشتركةت�
259نــاجــح  259حسناء صبحى عبد < محمد 38081قشطوخ أ المشتركةت�
277.5نــاجــح  277.5حنان عادل اسماعيل عايد 38082قشطوخ أ المشتركةت�
257نــاجــح  257حنان عزب مصطفى عزب38083قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 2خيرية السيد البسيونى رجب38084قشطوخ أ المشتركةت�
204.5نــاجــح  204.5دعاء فوزى زكريا درباله 38085قشطوخ أ المشتركةت�
266نــاجــح  266دعاء مجدى محمد بدوى 38086قشطوخ أ المشتركةت�
191.5نــاجــح  191.5دينا طلعت عبد العزيز طراد38087قشطوخ أ المشتركةت�
276نــاجــح  276دينا عبد < ابراھيم النجار38088قشطوخ أ المشتركةت�
175نــاجــح  175رانيا عطية عبد العظيم بدر38089قشطوخ أ المشتركةت�
248.5نــاجــح  248.5راوية رضا عبد القادر القرانشاوى38090قشطوخ أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5رحاب ابراھيم عبد العزيز السيد38091قشطوخ أ المشتركةت�
177نــاجــح  177رغدة رجب عبد القادر لزم38092قشطوخ أ المشتركةت�
205.5نــاجــح  205.5رقية ج�ل سليمان غ�ب38093قشطوخ أ المشتركةت�
218.5نــاجــح  218.5رقية حمدى سيف خليل 38094قشطوخ أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5روان طه  حسين عبد المطلب 38095قشطوخ أ المشتركةت�
276نــاجــح  276روضة صدقى عبد المنصف الفالغى38096قشطوخ أ المشتركةت�
267نــاجــح  267روضة عبد العال درباله 38097قشطوخ أ المشتركةت�
264نــاجــح  264ريھام فارس عبد المجيد شديد38098قشطوخ أ المشتركةت�
261.5نــاجــح  261.5سعاد عبد < اسماعيل خليل 38099قشطوخ أ المشتركةت�
199نــاجــح  199سلوى انور عثمان القب�وى 38100قشطوخ أ المشتركةت�
245نــاجــح  245سماح انور بد الستار عبد الجليل 38101قشطوخ أ المشتركةت�
269نــاجــح  269سماح غنين جاد زرد 38102قشطوخ أ المشتركةت�
271نــاجــح  271سماح نعيم عبد المطلب بكتوت 38103قشطوخ أ المشتركةت�
194.5نــاجــح  194.5سھير عبد العاطى فتحى النجار 38104قشطوخ أ المشتركةت�
245.5نــاجــح  245.5شروق سعيد عبد < الديب 38105قشطوخ أ المشتركةت�
225نــاجــح  225شيماء رضا متولى زرد 38106قشطوخ أ المشتركةت�
246.5نــاجــح  246.5شيماء سعيد ابو اليزيد شع�ن 38107قشطوخ أ المشتركةت�
240نــاجــح  240شيماء س�مة محمد ميره 38108قشطوخ أ المشتركةت�
247.5نــاجــح  247.5عزة محمود ا�حمدى شعيب 38109قشطوخ أ المشتركةت�
260.5نــاجــح  260.5عزة موسى عبد العزيز حيش38110قشطوخ أ المشتركةت�
214.5نــاجــح  214.5ع� عاور عبد المجيد زايد38111قشطوخ أ المشتركةت�
240نــاجــح  240علياء عادل محمد الخطيب 38112قشطوخ أ المشتركةت�
182نــاجــح  182غادة رجب مبروك الشبراخيتى38113قشطوخ أ المشتركةت�
242.5نــاجــح  242.5فاطمة راغب عبد الرحيم عايد38114قشطوخ أ المشتركةت�
257.5نــاجــح  257.5فاطمة زايد محمد الصعيدى 38115قشطوخ أ المشتركةت�
276.5نــاجــح  276.5فاطمة سامى عبد الونيس زھران 38116قشطوخ أ المشتركةت�
224نــاجــح  224فاطمة عبد الجواد محمد حنيش38117قشطوخ أ المشتركةت�
271.5نــاجــح  271.5فاطمة عيد عبد النبى سلكھا38118قشطوخ أ المشتركةت�
270.5نــاجــح  270.5قدرية عبد الصادق البدرى زايد 38119قشطوخ أ المشتركةت�
218نــاجــح  218مريم سميح عبد المحسن سلكھا 38120قشطوخ أ المشتركةت�
189.5نــاجــح  189.5منى سعيد على خليل 38121قشطوخ أ المشتركةت�
256.5نــاجــح  256.5منى عماد خليل زھران38122قشطوخ أ المشتركةت�
240.5نــاجــح  240.5منى لطفى حسن درباله38123قشطوخ أ المشتركةت�
237.5نــاجــح  237.5ندى السيد محمد الفقى 38124قشطوخ أ المشتركةت�
272.5نــاجــح  272.5ندى كامل محروس عبد اللطيف38125قشطوخ أ المشتركةت�
222.5نــاجــح  222.5نعيمة عادل البدراوى قمر الدوله 38126قشطوخ أ المشتركةت�
171نــاجــح  171ھاجر السيد طه زايد38127قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 175.5ھبه ربيع عبد الجواد عايد38128قشطوخ أ المشتركةت�



235نــاجــح  235ھبة رضا فتحى طراد38129قشطوخ أ المشتركةت�
231نــاجــح  231ھدى سميح منير زايد38130قشطوخ أ المشتركةت�
215.5نــاجــح  215.5ھدى محمود حمدى زرد  38131قشطوخ أ المشتركةت�
190.5نــاجــح  190.5ھدى جمال ابراھيم غانم38132قشطوخ أ المشتركةت�
181نــاجــح  181ھند فوزى ابراھيم ا�حول38133قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 124ياسمين مصطفى عبد العزيز طراد38134قشطوخ أ المشتركةت�
232.5نــاجــح  232.5اس�م ابو اليزيد عمر الوزير 38135قشطوخ أ المشتركةت�
265.5نــاجــح  265.5اس�م رجب عبد الجواد عبد العزيز38136قشطوخ أ المشتركةت�
256نــاجــح  256اس�م س�مه صبحى الديب38137قشطوخ أ المشتركةت�
270نــاجــح  270اس�م صبحى ابراھيم عايد38138قشطوخ أ المشتركةت�
230.5نــاجــح  230.5اس�م عزت عبد الباسط عايد38139قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 108.5اس�م محمد معتمد شنشين38140قشطوخ أ المشتركةت�
194.5نــاجــح  194.5اسماعيل عبد الجواد عبد الوھاب الصعيدى38141قشطوخ أ المشتركةت�
245نــاجــح  245اسماعيل محمد اسماعيل الدسوقى38142قشطوخ أ المشتركةت�
216نــاجــح  216احمد اسماعيل عبد الخالق ح�وة38143قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 157.5احمد السعودى محمود الشبراخيتى38144قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 278.5احمد السيد محمد دويدار38145قشطوخ أ المشتركةت�
217نــاجــح  217احمد حمدى عبد المنصف شديد38146قشطوخ أ المشتركةت�
269نــاجــح  269احمد خيرى احمد الشناوى 38147قشطوخ أ المشتركةت�
204نــاجــح  204احمد سامى احمد درباله 38148قشطوخ أ المشتركةت�
170نــاجــح  170احمد طه عبد المنعم عايد38149قشطوخ أ المشتركةت�
273نــاجــح  273احمد عبد الستار على المصرى38150قشطوخ أ المشتركةت�
236.5نــاجــح  236.5احمد عبد العظيم عبد العظيم البدرى 38151قشطوخ أ المشتركةت�
268نــاجــح  268احمد عبد الفتاح محمد اسماعيل 38152قشطوخ أ المشتركةت�
209نــاجــح  209احمد مصطفى عبد العظيم عبد <38153قشطوخ أ المشتركةت�
206نــاجــح  206احمد مصطفى محمد تركى38154قشطوخ أ المشتركةت�
230.5نــاجــح  230.5احمد ممدوح مصطفى بكر38155قشطوخ أ المشتركةت�
233نــاجــح  233السيد عادل السيد محمد سالم38156قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 2باسم سعيد يوسف الطباخ38157قشطوخ أ المشتركةت�
175.5نــاجــح  175.5ثروت المكى احمد شعيب38158قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 190جمال السيد على المصرى 38159قشطوخ أ المشتركةت�
209نــاجــح  209جمال محمد سعيد الوكيل38160قشطوخ أ المشتركةت�
182نــاجــح  182حازم مصطفى محمد فھمى زايد38161قشطوخ أ المشتركةت�
205نــاجــح  205حسام مصطفى على زايد38162قشطوخ أ المشتركةت�
205نــاجــح  205حلمى احمد محمد ح�وة38163قشطوخ أ المشتركةت�
254.5نــاجــح  254.5خالد خالد عبد القوى زھران38164قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 0خالد لطفى عبد التواب الشناوى38165قشطوخ أ المشتركةت�
250.5نــاجــح  250.5ربيع عماد ربيع عبد <38166قشطوخ أ المشتركةت�
192.5نــاجــح  192.5رجب عبد القادر رجب زايد38167قشطوخ أ المشتركةت�
257.5نــاجــح  257.5سعيد خالد عبد الرحيم ح�وة38168قشطوخ أ المشتركةت�
221نــاجــح  221سعيد رمضان عبد الحى الشبراخيتى 38169قشطوخ أ المشتركةت�
247.5نــاجــح  247.5سعيد مصطفى عيد عبد الواحد38170قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 185طارق مجدى حسين طراد 38171قشطوخ أ المشتركةت�
267نــاجــح  267عبد الصمد مسعود عبد الصمد الجندى38172قشطوخ أ المشتركةت�
180نــاجــح  180عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عايد38173قشطوخ أ المشتركةت�
213نــاجــح  213عبد الكريم سمير عبد الكريم �شين38174قشطوخ أ المشتركةت�
274.5نــاجــح  274.5عبد < احمد طلبه دويدار38175قشطوخ أ المشتركةت�
253.5نــاجــح  253.5عبد < سامى عبد < عايد38176قشطوخ أ المشتركةت�
199.5نــاجــح  199.5عبد < مجدى عبد < زايد38177قشطوخ أ المشتركةت�
248نــاجــح  248عبد المعطى انور عبد المعطى عيسوى 38178قشطوخ أ المشتركةت�
233.5نــاجــح  233.5عبد المعطى عبد المنعم عبد المعطى الشبرا خيتى38179قشطوخ أ المشتركةت�
197.5نــاجــح  197.5عبده رسمى عبد الحفيظ الشبراخيتى38180قشطوخ أ المشتركةت�
193.5نــاجــح  193.5ع�ء سامى مصطفى النجار38181قشطوخ أ المشتركةت�
203نــاجــح  203كريم بسيونى عطية زايد38182قشطوخ أ المشتركةت�
249.5نــاجــح  249.5محمد احمد حسنى زايد38183قشطوخ أ المشتركةت�
212.5نــاجــح  212.5محمد احمد عبد الصمد حسين38184قشطوخ أ المشتركةت�



211نــاجــح  211محمد امين عبد المنصف خليل 38185قشطوخ أ المشتركةت�
205.5نــاجــح  205.5محمد السيد ا�حمدى الفالغى38186قشطوخ أ المشتركةت�
153.5نــاجــح  153.5محمد السيد عبد ربه مغافل38187قشطوخ أ المشتركةت�
204.5نــاجــح  204.5محمد جاسر اسماعيل محمد حسن 38188قشطوخ أ المشتركةت�
233نــاجــح  233محمد جمال عبد المعطى زايد38189قشطوخ أ المشتركةت�
274.5نــاجــح  274.5محمد حسان عبد الظاھر رضوان 38190قشطوخ أ المشتركةت�
220نــاجــح  220محمد حمدى عبد الموجود التراس 38191قشطوخ أ المشتركةت�
217نــاجــح  217محمد رضا كمال درباله38192قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 152.5محمد رمضان حسنى السرسى38193قشطوخ أ المشتركةت�
200نــاجــح  200محمد رمضان عبد الحى الشبرا خيتى38194قشطوخ أ المشتركةت�
223.5نــاجــح  223.5محمد رمضان زين الدين ابو المجد38195قشطوخ أ المشتركةت�
275نــاجــح  275محمد سمير محمد عثمان38196قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 177محمد صابر خضر عبد الحميد38197قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمد ص�ح س�مه رجب38198قشطوخ أ المشتركةت�
216.5نــاجــح  216.5محمد عبد الحفيظ احمد مرسى38199قشطوخ أ المشتركةت�
228.5نــاجــح  228.5محمد عبد المنعم السيد تركى38200قشطوخ أ المشتركةت�
210نــاجــح  210محمد ماھر على ح�وة38201قشطوخ أ المشتركةت�
245.5نــاجــح  245.5محمد مرسى عبد المحسن سلكھا38202قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 163.5محمد محسن عبد المجيد زھران38203قشطوخ أ المشتركةت�
162.5نــاجــح  162.5محمد نزيه عبد الخالق ابراھيم38204قشطوخ أ المشتركةت�
177.5نــاجــح  177.5محمد نعيم محمد اسماعيل38205قشطوخ أ المشتركةت�
272نــاجــح  272محمود احمد السيد الزھوى38206قشطوخ أ المشتركةت�
277.5نــاجــح  277.5محمود احمد محمود غ�ب 38207قشطوخ أ المشتركةت�
277نــاجــح  277محمود خالد عبد المنعم عايد38208قشطوخ أ المشتركةت�
251.5نــاجــح  251.5محمود عزت عبد العظيم خليل 38209قشطوخ أ المشتركةت�
175نــاجــح  175محمود مصطفى عاشور ابو لھوه38210قشطوخ أ المشتركةت�
249.5نــاجــح  249.5مدحت عبد الحميد محمد مدكور38211قشطوخ أ المشتركةت�
200نــاجــح  200مدحت محمد عبد الجواد القب�وى 38212قشطوخ أ المشتركةت�
223نــاجــح  223مصطفى جمال عبد المحسن عايد38213قشطوخ أ المشتركةت�
168نــاجــح  168مصطفى محمود عثمان الديب 38214قشطوخ أ المشتركةت�
255.5نــاجــح  255.5نادر الدسوقى السيد السرسى38215قشطوخ أ المشتركةت�
267.5نــاجــح  267.5نادر سيد احمد سعد القب�وى 38216قشطوخ أ المشتركةت�
176.5نــاجــح  176.5نادر وجيه بسيونى عرفة38217قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 65وحيد ياسر محمود الديب 38218قشطوخ أ المشتركةت�
دور ثانيدور ثاني 140.5وھبة حسب < عابدين تركى38219قشطوخ أ المشتركةت�
258نــاجــح  258اية احمد عبد الفھيم اسماعيل38220كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 121اية مصطفى ابراھيم بديوى38221كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 155.5اية مصطفى حسين الديب38222كفر الشيخ شحاتة أ ت�
237.5نــاجــح  237.5امانى مصطفى شبل بديوى38223كفر الشيخ شحاتة أ ت�
256.5نــاجــح  256.5اميرة السيد عبد الجليل عبد <38224كفر الشيخ شحاتة أ ت�
260.5نــاجــح  260.5امل فتحي غباشى الديب38225كفر الشيخ شحاتة أ ت�
245نــاجــح  245ايمان احمد ابراھيم عمرو38226كفر الشيخ شحاتة أ ت�
262.5نــاجــح  262.5ايمان احمد الحسينى الزمار38227كفر الشيخ شحاتة أ ت�
212.5نــاجــح  212.5ايمان السيد الشحات المزين38228كفر الشيخ شحاتة أ ت�
218.5نــاجــح  218.5ايمان صبحى احمد طعيمة38229كفر الشيخ شحاتة أ ت�
264نــاجــح  264ايمان محمد احمد مطر38230كفر الشيخ شحاتة أ ت�
228نــاجــح  228ايمان محمد محمد ا�فندى38231كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 159دنيا خالد السيد ابو طاقية38232كفر الشيخ شحاتة أ ت�
250.5نــاجــح  250.5رشا مجدى عبد < الشيخ38233كفر الشيخ شحاتة أ ت�
237.5نــاجــح  237.5سماح سعد عبد الحليم الجرف38234كفر الشيخ شحاتة أ ت�
189.5نــاجــح  189.5سمية الدسوقى الحسينى الديب38235كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 162سمر محمد محمد عيسى38236كفر الشيخ شحاتة أ ت�
227نــاجــح  227شروق محمود جوده الطوخى38237كفر الشيخ شحاتة أ ت�
259نــاجــح  259شيماء بھنسى الحسينى الشيخ38238كفر الشيخ شحاتة أ ت�
235نــاجــح  235شيماء فوزى عبد العزيزعثمان38239كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبشريھان حمدى عبد اللطيف محمد38240كفر الشيخ شحاتة أ ت�



169نــاجــح  169صابرين عبد الواحدعبد الرحمن 38241كفر الشيخ شحاتة أ ت�
250نــاجــح  250عزه محمد فتحى خاف <38242كفر الشيخ شحاتة أ ت�
275نــاجــح  275فاطمة ناصر اسماعيل زين الدين 38243كفر الشيخ شحاتة أ ت�
226.5نــاجــح  226.5فتحية على مصطفى حجازى38244كفر الشيخ شحاتة أ ت�
243.5نــاجــح  243.5كريمة ص�ح سمير عبد العظيم38245كفر الشيخ شحاتة أ ت�
242.5نــاجــح  242.5لمياء وحيد عبد الوارث الطوخي38246كفر الشيخ شحاتة أ ت�
201نــاجــح  201مايسة محمد زكي مخلوف38247كفر الشيخ شحاتة أ ت�
240نــاجــح  240منار فتوح ابو المجد الحفنى38248كفر الشيخ شحاتة أ ت�
243نــاجــح  243مني رزق مصطفي الشناوى38249كفر الشيخ شحاتة أ ت�
199.5نــاجــح  199.5مي محمد سالم يوسف38250كفر الشيخ شحاتة أ ت�
264نــاجــح  264نج�ء خالد احمد زايد38251كفر الشيخ شحاتة أ ت�
229نــاجــح  229نرمين محمد عبد الفھيم اسماعيل38252كفر الشيخ شحاتة أ ت�
266نــاجــح  266نرمين محمود كامل المزين38253كفر الشيخ شحاتة أ ت�
267.5نــاجــح  267.5نھله علي ابراھيم سليم38254كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 157نورھان احمد عبد الرحمن ابوعيطة38255كفر الشيخ شحاتة أ ت�
266نــاجــح  266نورھان جاد قطب الشونى38256كفر الشيخ شحاتة أ ت�
159نــاجــح  159نورھان محمد احمد عبدربه38257كفر الشيخ شحاتة أ ت�
266.5نــاجــح  266.5نورھان مصطفى الحفنى ا لشيخ38258كفر الشيخ شحاتة أ ت�
197.5نــاجــح  197.5نورھان عبد الرحمن محمد رزق38259كفر الشيخ شحاتة أ ت�
246.5نــاجــح  246.5نيرة البيومى عبد الحليم الرغيوى38260كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 135.5ھاجر صبحى محمد وھدان38261كفر الشيخ شحاتة أ ت�
259نــاجــح  259ھالة عبد الحافظ حسن غباين38262كفر الشيخ شحاتة أ ت�
263نــاجــح  263ھدير خالد عبد المنعم ابراھيم38263كفر الشيخ شحاتة أ ت�
195.5نــاجــح  195.5ھديل محمد السيد كريم38264كفر الشيخ شحاتة أ ت�
247نــاجــح  247ھند خالد عبد المنعم ابراھيم38265كفر الشيخ شحاتة أ ت�
261.5نــاجــح  261.5وسا م السيدعبد المطلب نصار38266كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبوفاء جمال ص�ح الديشى38267كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 159ياسمين محمد احمد عبدربه38268كفر الشيخ شحاتة أ ت�
196.5نــاجــح  196.5ياسمين محمد ابراھيم عبد الفھيم38269كفر الشيخ شحاتة أ ت�
247نــاجــح  247ابراھيم محمد رإفت الشيخ38270كفر الشيخ شحاتة أ ت�
225.5نــاجــح  225.5ابراھيم راغب السيد فياض38271كفر الشيخ شحاتة أ ت�
249.5نــاجــح  249.5ابراھيم سامح فؤاد سيف الدين38272كفر الشيخ شحاتة أ ت�
232.5نــاجــح  232.5ابو العزم محمد ابو العزم محمد38273كفر الشيخ شحاتة أ ت�
182.5نــاجــح  182.5احمد السيد ابراھيم الحنفى38274كفر الشيخ شحاتة أ ت�
269.5نــاجــح  269.5احمد السيد جمال عبد الغفار38275كفر الشيخ شحاتة أ ت�
234نــاجــح  234احمد حمدى محمد المزين38276كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 130.5احمد عطية احمد الجوھرى38277كفر الشيخ شحاتة أ ت�
237نــاجــح  237احمد محمد ابراھيم الحنفى38278كفر الشيخ شحاتة أ ت�
247.5نــاجــح  247.5احمد محمد احمد البقلى38279كفر الشيخ شحاتة أ ت�
257نــاجــح  257احمد محمد فتح < الشونى38280كفر الشيخ شحاتة أ ت�
269نــاجــح  269احمد رمضان عبد الرحمن الشيخ38281كفر الشيخ شحاتة أ ت�
269.5نــاجــح  269.5احمد محمد احمد عبد النبى38282كفر الشيخ شحاتة أ ت�
228نــاجــح  228احمد مصطفى عبد <  الشيخ38283كفر الشيخ شحاتة أ ت�
233نــاجــح  233اشرف قطب حسين زايد38284كفر الشيخ شحاتة أ ت�
242نــاجــح  242امير محمد محمد الصعيدى38285كفر الشيخ شحاتة أ ت�
279نــاجــح  279المعتز باN محمد حسانين حولة38286كفر الشيخ شحاتة أ ت�
241.5نــاجــح  241.5بدر حامد احمد البقلى38287كفر الشيخ شحاتة أ ت�
178.5نــاجــح  178.5ج�ل مصطفى ج�ل احمد38288كفر الشيخ شحاتة أ ت�
222.5نــاجــح  222.5خالد محمد ابراھيم عبد الفھيم38289كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 133.5خالد عبد < عبد العزيز الرغيوى38290كفر الشيخ شحاتة أ ت�
260نــاجــح  260رمضان عزت محمد رشاد38291كفر الشيخ شحاتة أ ت�
251.5نــاجــح  251.5سعيد ابراھيم سعيد سيف الدين38292كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 159.5سعيد ابراھيم عطية سيف الدين 38293كفر الشيخ شحاتة أ ت�
252.5نــاجــح  252.5شوقى زكى عزمى زايد38294كفر الشيخ شحاتة أ ت�
221نــاجــح  221عادل عطية حسن عطية38295كفر الشيخ شحاتة أ ت�
222.5نــاجــح  222.5عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن السنوسى 38296كفر الشيخ شحاتة أ ت�



175.5نــاجــح  175.5على رمضان على الحنفى38297كفر الشيخ شحاتة أ ت�
243.5نــاجــح  243.5فادى محمد فضلى محمد38298كفر الشيخ شحاتة أ ت�
276نــاجــح  276محمد جاد توفيق سيف الدين38299كفر الشيخ شحاتة أ ت�
191نــاجــح  191محمد رمضان عبد الستار بيومى38300كفر الشيخ شحاتة أ ت�
226نــاجــح  226محمد عصام حسينى عبد الجواد38301كفر الشيخ شحاتة أ ت�
218نــاجــح  218محمد عبد الحسيب السيد سيف الدين38302كفر الشيخ شحاتة أ ت�
236نــاجــح  236محمد عبد الحليم الحسينى كريم38303كفر الشيخ شحاتة أ ت�
226.5نــاجــح  226.5محمد ماھر الششتاوى الطوخى38304كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 189محمد عبد الجواد السيد عبد الجواد38305كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 165.5محمد محمود عيسوى خلف <38306كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 177محمود ابراھيم محمد عيسى38307كفر الشيخ شحاتة أ ت�
205نــاجــح  205محمود خالد السعداوى طه38308كفر الشيخ شحاتة أ ت�
233.5نــاجــح  233.5محمود جميل زغلول محمد عثمان38309كفر الشيخ شحاتة أ ت�
194نــاجــح  194ممود رجب محمود سيف الدين38310كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 136محمود محمد عبد العزيز السماليجى38311كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 157.5مصطفى احمد محمد ابوسنة38312كفر الشيخ شحاتة أ ت�
191نــاجــح  191مصطفى جمال جابر الزغم38313كفر الشيخ شحاتة أ ت�
193.5نــاجــح  193.5نصر عبد العزيز نصر سيف الدين38314كفر الشيخ شحاتة أ ت�
دور ثانيدور ثاني 153   أيةحمدى شر يف ابو زيد38315اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني 151.5ايمان خالد عبد الغنى زھران38316اEمير نصار أ ت�
262.5نــاجــح  262.5حنان حما ده احمد الطوخى38317اEمير نصار أ ت�
206.5نــاجــح  206.5داليا محمد ابراھيم مشعل38318اEمير نصار أ ت�
268نــاجــح  268دنيا شعبان السيد نور الدين38319اEمير نصار أ ت�
199نــاجــح  199رباب ابوعوف عبد المجيد نصار38320اEمير نصار أ ت�
240نــاجــح  240رحا ب الدسوقى عبد الغنى الحايس38321اEمير نصار أ ت�
216نــاجــح  216ريھام رمضان مصباح الشرقاوي38322اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني 134شرين رمضان عبد الجواد العربى38323اEمير نصار أ ت�
268نــاجــح  268عبير على طه كامل38324اEمير نصار أ ت�
233.5نــاجــح  233.5غادة صابر عبد الجيد عبد ال�38325اEمير نصار أ ت�
261نــاجــح  261غا دة محمود عبد الرسول صقر38326اEمير نصار أ ت�
257نــاجــح  257فاطمة مجدى عبد المنعم الطوخى38327اEمير نصار أ ت�
232نــاجــح  232فرحه سعيد عبد المحسن الطوخى38328اEمير نصار أ ت�
262نــاجــح  262فوزية عاطف عبد المقصود الطوخى38329اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبكفايه البغدادى عبد الھادى البغدادى 38330اEمير نصار أ ت�
228.5نــاجــح  228.5منار غنوم عبد الغنى عبدال�38331اEمير نصار أ ت�
195نــاجــح  195مياده غباشى عبد الغنى حسانين38332اEمير نصار أ ت�
269نــاجــح  269مياده محمد عبد الس�م البنا38333اEمير نصار أ ت�
270.5نــاجــح  270.5مى فوزى رمضان الطوخى38334اEمير نصار أ ت�
271نــاجــح  271مى محمد عبد المطلب ھ�ل38335اEمير نصار أ ت�
233.5نــاجــح  233.5نيره شعبان السيد الشرقاوى38336اEمير نصار أ ت�
228نــاجــح  228نيفين مديح عبد الحميد فوده38337اEمير نصار أ ت�
230.5نــاجــح  230.5ھانم محمد جاب < الشرقاوى38338اEمير نصار أ ت�
269نــاجــح  269ھدى محمدعبد العزيز النجار38339اEمير نصار أ ت�
237.5نــاجــح  237.5ابراھيم  السيد عبد الغنى صا لح38340اEمير نصار أ ت�
233.5نــاجــح  233.5احمد رافت لطفى فرو38341اEمير نصار أ ت�
229نــاجــح  229احمد محمد عبد النبى ھ�ل 38342اEمير نصار أ ت�
249نــاجــح  249احمد مليجى لملوم مدين38343اEمير نصار أ ت�
252نــاجــح  252السيد الدسوقى السيد الشرقاوي38344اEمير نصار أ ت�
247نــاجــح  247حسن يحيي عبد الغنى خليل38345اEمير نصار أ ت�
239.5نــاجــح  239.5حسين يحيي عبد الغنى خليل38346اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني 152حماده شعبان السيد الفيومى38347اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبرمضان عبد الحافظ عبد الھادى البغدادى 38348اEمير نصار أ ت�
159.5نــاجــح  159.5سامح يسري على الشر قاوي38349اEمير نصار أ ت�
269.5نــاجــح  269.5سعيد رمضان على زھران38350اEمير نصار أ ت�
226.5نــاجــح  226.5صابر رجب عطية الھنداوى38351اEمير نصار أ ت�
217.5نــاجــح  217.5عبد العزيز عصام سيد احمد عيد38352اEمير نصار أ ت�



164.5نــاجــح  164.5عبد< فاروق احمد زھران38353اEمير نصار أ ت�
204نــاجــح  204محمد ابراھيم سليمان ابو عيد38354اEمير نصار أ ت�
251.5نــاجــح  251.5محمداحمد كمال الحايس 38355اEمير نصار أ ت�
215نــاجــح  215محمد جمال  عطيه  الھنداوى38356اEمير نصار أ ت�
221.5نــاجــح  221.5محمد رمضان  عطيه رضوان38357اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني غائبمحمدسعيد كمال الطوخى38358اEمير نصار أ ت�
277نــاجــح  277محمد سعيد محمد فضل <38359اEمير نصار أ ت�
250.5نــاجــح  250.5محمد شبل  عبد العزيز ابراھيم38360اEمير نصار أ ت�
229.5نــاجــح  229.5محمد مصطفى بسطامى ابو اليزيد38361اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني 169.5مصطفى خالد عبد الفتاح  س�م38362اEمير نصار أ ت�
دور ثانيدور ثاني 178وليد شريف  مھدى رضوان38363اEمير نصار أ ت�


