
2020 اغسطس 12نتيجة التكميلى الفرنسى بوم 
10احمد اشرف سيد مرسي مشرف1

16احمد خالد ابو العال رمضان2

14احمد دياب حامد دياب3

11احمد شعبان فؤاد على4

10احمد عالء الدين يوسف حجاج5

12احمد فخري حسن عبد الفتاح السطوحي6

10احمد فكري عبد هللا صالح نصر7

16احمد محمد شحاتة خليل8

10احمد محمد محمد حسن9

10احمد هشام عبد الحميد عبد الحافظ الدالي10

11ادوت دينق منقوك11

10اسالم جمعة علي حافظ12

12االء احمد عطية بالل بشير14

10اماني حبيب ابوزيد عبد النبي حسن15

18امو مديت ريج امو16

10اميرة اشرف حامد محمود17

15انجي جمال عبد السالم سليمان18

10ايبك اسماعيل عبدالغني رضوان الشربينى19

18اية اشرف فاروق ابراهيم20

11ايه عارف علي طه محمد21

10بسمة محي الدين عبد الوهاب محي الدين22

2بالل خالد عبده مرجان السوداني23

11بالل محمد رمضان دياب24

10تميم احمد متولي حسين جميل25

20جاسر محمود عبد الصمد عبدربه26

10حازم سعيد كامل سعيد درويش27

16حسام الدين عباس مختار متولي شرف الدين28

5حسام حمدي عبد الخالق حسين حيدر29

18حسن امام حسن عثمان30

16خالد اشرف فرج محمد توفيق31

20خالد ايهاب السيد البدوي عبد السالم 32

10خالد حسن عبد الوهاب احمد33

15خالد عبدالناصر احمد عبد القادر المنوفي34

6خالد محمد صالح على ابراهيم35

6دينق شول كير دينق36

14رامز طلعت زكريا لوندى37

11رامي علي نصر الدين محمود على ابراهيم38

10رجب سيد رجب عبد المجيد39

16رحاب عمرو مصطفى عبد الحميد عبد الباقي40

13رضوى احمد محمد السيد مسعد41
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12زينب رمضان حسن سيد احمد42

12سارة صابر كمال عبد الحليم43

10سالم محمد سالم مرسى44

15ساندي اشرف كامل يسى45

10سعيد جمال سعيد جمعة46

3سليمان عصام سليمان عبد الحميد47

17سهيلة محمود محمد محمد السيد48

16سيد طارق سيد ابراهيم علي49

17سيد عبد الرحيم السيد عبد الرحيم 50

12سيد يحيى سيد احمد محمد51

12شروق رضا حامد رمضان52

13شهاب حسين محمود حسين53

16شيرين احمد يحيى عبد القادر الدمياطي54

10شيماء عفيفي معوض عبد الفتاح55

17صالح محمد صالح رجب56

11عبد الرحمن عبد النبي عريان ذكي محمد58

10عبد الرحمن كمال ابو العز محمد ابو العال59

17عبد الرحمن محمد طه عبد السالم60

10عبد الرحمن هشام سعد طلبة فوزي61

13عبد الفتاح احمد مصطفى محمود62

5عبد هللا نصر ابراهيم اسماعيل النزورى63

16عبد الوهاب خالد بهجت زكي64

6عبدهللا محمد عبد الجليل شعبان65

10عبير على محمود علي يوسف66

14على نبيل علي نجيب67

4علي عبد الرحيم علي عبد الرحيم68

10عمر عصام فتحى حسين69

15عمر محمد سيد محمد70

5عمر محمد فتحي فرغلي71

14عمر محمد مصطفى عبد المجيد72

14عمر يونس علي احمد دياب73

3عمرو حسن بخيت محمد74

4عمرو حسني محمد حسن العفيفي75

6عمرو محمد عبد العليم على سعد76

10عمرو محمد عمار احمد عمار77

15فاروق حنفي فاروق حنفي78

4فتحي ابراهيم فتحي السيد79

15فرج حسين فرج محمود80

2كرستينا بولس توفيق جادالرب81

14كريم زكريا عبد الغفار عبد الرحمن82

10كريم سيد موسى ادم موسي83

16كون اروب كوال كون84
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10محمد احمد سعيد احمد حمزة85

15محمد احمد عبد العظيم احمد86

10محمد اشرف محمد مرسي 87

13محمد السيد زكريا محمود88

10محمد اوسامة سيد احمد89

6محمد جهاد محمد فؤاد محمد90

14محمد حسام عبد العاطي مرسي91

11محمد خالد محمد سيد92

12محمد رضوان رشاد محمد93

10محمد رمضان محمد محمد حسونة 94

5محمد سمير محمد عبد القوي95

12محمد سمير محمد نصر96

4محمد سيد مبدى محمد97

13محمد صالح مدبولي عبدالحميد98

10محمد عادل محمد عبد المقصود محمد99

10محمد عاطف حسن حسن100

3محمد عاطف سليمان حجازي101

15محمد عاطف فؤاد جمعة102

4محمد عبد الاله محمد توفيق103

5محمد عبد المحسن عبد العزيز السيد104

13محمد عبدهللا ناجي حسب النبي105

15محمد مدحت مصطفى محمد106

6محمد هاني عبد الرحمن عبد المعطي107

10محمد هشام احمد سيد108

10محمود احمد عبد الكريم ابراهيم109

10محمود جمال محمود فوزي110

10محمود خالد علي احمد علي حسن111

10محمود صبحي احمد محمود ابو موسى112

10محمود محمد خليل محمد خليل 113

20محمود يوسف ابو العباس محمد114

6مروان حاتم ربيع محمد احمد115

13مروان خالد عبد العزيز محمد116

12مروان كرم عوض هللا عبده117

6مريم جون تعبان118

10مريم محمد اسماعيل محمد علي119

10مصطفى خليل حسن عابدين120

11مصطفى رضا عبد الموجود السيد حسن121

15مصطفى ماهر محمد حسن122

10مصطفى محمد مكرم عبد العزيز123

15معتز محمود صالح احمد124

15معتز مصطفى عراقي حسن125

20منار محمد صالح الدين محمد احمد126

Page 3 of 4



13منال عبد العليم عبد الجيد علي فرج127

13مهند مصطفى سيد مصطفى128

12مي شوقي سعيد ابراهيم129

6مي محمود محمد غريب130

15ميار جمال سعد محمد منصور131

14ميرنا خالد حسين سعيد الفيومي132

10ميرنا محمد شلبي مصطفى133

18نادين محمد اسماعيل احمد134

15ندا عاطف رفاعي عبدهللا135

19نرمين اشرف رؤوف136

11نور الهدى صبري عبد المجيد قطب137

15نورهان ايهاب حسني مصطفى138

10نورهان محمد سيد اسماعيل139

18هاجر احمد فهمي علي المالح140

10هاجر عاطف محمد حسن141

11هاجر مجدي عبد الفتاح طه142

10هاني محمد مسعد حسين احمد143

12هبة مجدي حسين صابر144

10هشام سيد عبد الرحيم فراج145

20وجدان مصطفى عمر سيد146

6وردة ناصر نظير احمد147

11والء المحمدي المحمدي زلط148

12ياسمين محمد فكري حسن149

15ياك منجوك ماقويك 150

15يسرا ادم احمد ادم151

15يوسف طارق زكريا محمود152

10عمر ماهر فاروق عبد هللا153

12فاطمة ايمن محمد محمد154

12لطيفه حسنين على ابو العال155

16عمرو محمد مصطفى على156

11ابراهيم عبد الجواد عبد الجواد السيد157

15صابر سيف خميس رزق هللا 158

13فولو فيروج تينج كروك159

10مصطقى سعيد عبد الفتاح طه160

18محمود محمد شعبان محمد شلبى161

16زينب احمد رشدى  احمد162

10امل يحيى عبد السالم على163
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