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 10 عفاف ايهاب حمدى حامد  .648

 15 عال انور منجود ناصف  .649

 10 عالء صالح عبده صالح على حسن   .650

 11 عالء عادل عطية رزق  .651

 14 على ابراهيم على عبد العزيز  .652

 13 على احمد ثابت عبدالمجيد  .653

 14 على اكرم كريم سليم محمد  .654

 16 الغمرى على جمال الدين على حسين  .655

 17 على جمال محمد على ابو عليو  .656

 11 على حسن عبد الغنى حسن الجيد  .657

 10 على سعيد اسماعيل حسن شهاب  .658

 18 على طارق محمود طه  .659

 10 على عبد الرحيم عبد الفتاح محمد  .660

 13 على عصام على محمد  .661

 10 على محمد احمد حسين  .662

 14 على محمد على عبدالخالق محمد  .663

 10 محمود عبدالاله على محمد  .664

 10 على محمود خليل محمد على خليل   .665

 11 على محمود عبد الحارس على موسى  .666

 5 على يوسف عبدالحليم على  .667

 14 علياء اشرف محمود عبد السميع  .668

 17 علياء ايمن ابو الفضل على  .669

 10 علياء شريف سعيد حسن حافظ  .670

 17 عليه محمد عبد البارى على  .671

 11 الجواد محمد يوسف الحاج علىعمار ياسر عبد   .672

 5 عمار ياسر فاروق يوسف  .673

 20 عمر احمد حسين ادم  .674



 
 
 

 10 عمر احمد محمد سيد ابو الدهب   .675

 14 عمر اشرف ابراهيم على محمد عبده  .676

 15 عمر حسام شاكر على  .677

 13 عمر حسن محمد ابو الفضل  .678

 10 عمر حسين سعيد زايد  .679

 10 عمر حلمى عيد صادق  .680

 10 عبد السالم حامد نصر عمر خالد  .681

 10 عمر خالد عربى محمد عثمان   .682

 15 عمر خالد محمد سليمان الصعيدى  .683

 10 عمر رشوان عرابى عبد الصادق  .684

 12 عمر سعد عبد هللا محمد  .685

 13 عمر عادل عبد الوهاب نصير   .686

 10 عمر عبد السالم رشيد حسين  .687

 11 عمر عبد السالم محمد محمود حبيشه  .688

 10 اللطيف شوقى السيدعمر عبد   .689

 10 عمر عصام عبد العزيز فؤاد  .690

 10 عمر عالء سيد حسان  .691

 10 عمر على احمد  عبد الرحيم  .692

 10 عمر على محمد على  .693

 5 عمر غريب فكرى عمران  .694

 10 عمر فتحى حنفى محمود   .695

 10 عمر ماهر عبد الغنى عبد العزيز   .696

 10 عمر مجدى سيد على صالح  .697

 11 محمدعمر محمد جالل   .698

 10 عمر محمد سيد على  .699

 10 عمر محمد عبد العزيز احمد  .700

 10 عمر محمد عبد العزيز على حمزه  .701



 
 
 

 12 عمر محمد محمود محمد  .702

 12 عمر مصطفى انيس عبد الرحمن  .703

 14 عمر ناصر عبد الباقى سيد  .704

 14 عمر هانى محمد فهمى  .705

 11 عمرو احمد حسين محمد محمد  .706

 14 عمرو احمد سيد محمود  .707

 11 عمرو احمد محمد محمد على  .708

 10 نور على أعمرو احمد   .709

 13 عمرو اشرف احمد عبد العزيز  .710

 12 عمرو دياب على محمود  .711

 10 عمرو عز الدين خليل سيد خليل   .712

 10 عمرو محمد صاوى جاد الرب  .713

 13 عمرو محمد فصيح محمد  .714

 13 عمرو ناجى عباس ابو الحجاج  .715

 13 الرحيم رضوانعنان عادل احمد عبد   .716

 10 عوض جمعة كنتومامون  .717

 10 غادة سامح احمد محمد محمود صالح  .718

 13 غادة صالح عبد الوهاب متولى محمد  .719

 12 غادة مجدى عبد الحكيم محمد عامر  .720

 15 فادى تيسير رشاد كحيل  .721

 14 فادى داود فؤاد داود  .722

 10 فادى سمير السيد على   .723

 12 فادى لطيف رزق جورجى  .724

 14 فارس بن محمد بن مصطفى سابق  .725

 11 فارس شريف محمد صبرى محمد محمد  .726

 10 فاطمة الزهراء احمد فرغلى هاشم   .727

 16 نيفاطمة بنت ناجي بن محمد المد  .728



 
 
 

 10 فاطمة ربيع عبد المعز حسانين  .729

 10 فاطمة رجب عبدالتواب على  .730

 12 فاطمة سمير صادق ابراهيم احمد  .731

 12 فاطمة سيد على محمد  .732

 11 فاطمة سيد مصطفى محمد   .733

 12 فاطمة عماد الدين عبد السميع على  .734

 12 فاطمة يحيى عبد النبى مبارك عمر   .735

 16 فاطمه ابراهيم راغب عبد هللا  .736

 14 فاطمه احمد محمد متولى   .737

 11 فاطمه احمد محمد محمد متولى  .738

 12 فاطمه الزهراء محمد سيد امين محمد  .739

 13 احمد حسنفاطمه حامد احمد سيد   .740

 10 فاطمه خالد محمد بكرى عثمان  .741

 13 فاطمه سعيد محمد عبد اللطيف  .742

 10 فاطمه سيد مصرى على  .743

 13 فاطمه صالح حسين محمد على  .744

 10 فاطمه عبد الرحمن سيد عباس  .745

 12 فاطمه عبد المنعم مبروك جاد الرب  .746

 11 فاطمه عماد الدين طه عيد دويدار  .747

 5 مرسىفاطمه عمر على عمر   .748

 11 فاطمه عوض على عبد القوى  .749

 12 فاطمه محسن جابر رمضان  .750

 5 فاطمه محمد جوده على  .751

 18 فاطمه محمد سيد احمد  .752

 10 فاطمه محمد عاشور مصطفى منصور  .753

 17 فاطمه محمد عبد الرحمن محمود  .754

 15 فاطمه مصطفى احمد دياب  .755



 
 
 

 19 فاطمه مصطفى محمد مصطفى  .756

 18 فايزة كرم سالمه تادرس   .757

 13 فتحى محمد فتحى ابراهيم  .758

 10 فتحى محمد فتحى احمد محمد  .759

 15 فرح احمد السيد ابو المكارم  .760

 11 فرح باسل فتحى اسماعيل  .761

 15 فرح طلعت احمد طلب خلف  .762

 15 فرح محمد على ابراهيم عبد هللا  .763

 13 فرحه هشام سعد على يوسف  .764

 14 تهامىفريده وائل محمود   .765

 18 فطومه عبده محمد محمد  .766

 10 فواز مطر فالح الشمرى  .767

 13 فؤاد عماد الدين فؤاد الوصال  .768

 11 فؤاد محمد فؤاد محمد احمد  .769

 10 قبريال سانتينو تونق  .770

 11 قياء قوت كواج شكوان  .771

 11 كاترين كمال فهمى سالمه  .772

 14 كارولين جرجس شاكر يوسف  .773

 17 كاميليا فهمي حمد فهمي  .774

 13 كرستينا عماد عزمى بشاى  .775

 10 كريستين مالك اسكندر خليل ميخائيل  .776

 12 كريم احمد حلمى السيد عبدهللا  .777

 10 كريم اشرف محمد عبد الفتاح محمد  .778

 10 كريم خالد كامل حامد  .779

 12 كريم محمد االمير عبد الرحمن عبد الرحيم  .780

 14 كريم محمد طاهر احمد  .781

 10 كريم محمد عبد الحميد عيد   .782



 
 
 

 10 كريم محمد عبد العاطى احمد عبد العاطى  .783

 10 كريم مصطفى محمد حسن عبد الحميد  .784

 10 كريم مصطفى محمد على حسن  .785

 10 كوثر حسن جاد ياسين  .786

 15 الرين محمد محمد ابو القاسم  .787

 11 لجين احمد محمد احمد درب  .788

 11 لمياء جمال يوسف محمد عوده  .789

 19 لؤى عبد الوراث احمد عبد الوارث   .790

 13 لينه طارق احمد بيومى  .791

 11 ماجد اشرف اديب نصر  .792

 12 ماجد عبد الحفيظ على عبد الحفيظ  .793

 13 ماجده على احمد على  .794

 13 مارتينا ايهاب منير سليمان ميخائيل  .795

 10 مارجريت ناشد وليم ناشد  .796

 15 ماريا السيد عبد الحميد السيد بكر  .797

 11 ماريا وليم نسيم ابراهيم  .798

 16 ماريز رضا زغلول سليمان جرجس  .799

 5 مارينا ماهر كامل تامر  .800

 10 ماريهان حمزه احمد حماد  .801

 18 ماريهان وائل فاروق عبد الفتاح  .802

 18 ماريو ايمن فخرى عبيد  .803

 13 ياسر محمد ابراهيم نماز  .804

 12 مازن طارق ابراهيم محمد  .805

 13 الخالق المنشاوىماهيتاب ايهاب موسى عبد   .806

 15 مجدى حسن محمد عبد الحميد  .807

 13 مجدى زين العابدين عبد الرحيم عبد هللا  .808

 11 محمد احمد رجب عبد هللا   .809



 
 
 

 13 محمد احمد زينهم احمد  .810

 10 محمد احمد عبد الحافض احمد  .811

 10 محمد احمد عبد الحليم احمد يوسف  .812

 19 محمد احمد عبد الناصر محمد حسن  .813

 11 احمد فوزى سولايرمحمد   .814

 14 محمد احمد محمد البدرى  .815

 12 محمد احمد محمد محمد عبد الصمد   .816

 11 محمد اسامه حلمى على  .817

 13 محمد اسماعيل عطيه محمود احمد  .818

 16 محمد ايمن ابو سريع حسين  .819

 10 محمد ايمن محمود عبد العزيز محمد  .820

 10 محمد ايوب محمد محمد راضى  .821

 10 عبد الظاهر عويضهمحمد بدوى حسين   .822

 10 محمد بالل عمر نجم  .823

 10 محمد ثروت مصطفى محمد حسنين  .824

 11 محمد جمال ثابت احمد   .825

 10 محمد جمال حامد بيومى السيد  .826

 12 محمد جمال حسين حسن  .827

 14 محمد جمال شوقى عبد القوى  .828

 10 محمد جمال عبد العزيز قطب  .829

 10 محمد جمال عجمى عجمى   .830

 15 محمد علىمحمد جمال   .831

 11 عبد العزيز محمد حسام الدين محمود  .832

 10 محمد حسام حسين زكى محمد  .833

 10 محمد حسن عبد الغنى عبد القادر  .834

 11 محمد حسنى فرهود مجلى حسن  .835

 11 محمد حسين محمد محمد اباظه  .836



 
 
 

 18 محمد حماد ثابت مهران  .837

 10 محمد حمدى طه محمد االشقر   .838

 10 محمدمحمد حمدى عبد العزيز   .839

 10 محمد حمدى عبد العظيم محمود الزيات  .840

 10 محمد حمدى محمد السيد   .841

 13 محمد حمدى محمد محمد ابراهيم  .842

 11 محمد خالد شحاته محمود  .843

 12 محمد خالد عبد الحليم صالح  .844

 12 محمد خالد محمد عوض  .845

 14 محمد خضر دسوقى عالم  .846

 19 محمد خليل ابراهيم عبدالكريم  .847

 11 خليل ابراهيم محمدمحمد   .848

 11 محمد رجب احمد عطيفى  .849

 10 محمد رفعت ربيع مسلم سالم  .850

 11 محمد رمضان احمد محمود  .851

 13 محمد رمضان فؤاد احمد  .852

 11 محمد رمضان كرم عبد الرحيم  .853

 10 محمد سامى عباس حسين  .854

 14 محمد سامى عبد الرحيم عبد الرؤوف  .855

 18 محمد سامي محمد الششتاوي  .856

 5 محمد سعيد السيد ابو المعاطى  .857

 16 محمد سعيد السيد يوسف الصراوى  .858

 15 محمد سعيد على على  .859

 11 محمد سعيد محمد مسعود  .860

 10 محمد سالمه سيد محمد  .861

 12 محمد سالمه محمود حسن  .862

 10 محمد سيد احمد سيد  .863



 
 
 

 10 محمد سيد رجب محمد على   .864

 13 محمد سيد فرج ابراهيم اسماعيل  .865

 12 سيد محمد بدر حسينمحمد   .866

 10 محمد سيد محمد عبد الوهاب   .867

 19 محمد سيد مهنى سيد  .868

 10 محمد شريف جميل ابراهيم   .869

 10 محمد شعبان عبدهللا عبد الحميد  .870

 13 محمد شعبان محمد محمد القراش  .871

 12 محمد شعراوى نصر طلب  .872

 12 محمد صباح الدين محمد خيرى علوبى   .873

 11 محمدمحمد صبحى مبروك   .874

 10 عبد الواحد محمد صالح الدين عبد المجيد  .875

 14 محمد صالح محمد احمد سعيد  .876

 14 محمد طه ابراهيم البدوى  .877

 17 محمد عادل محمد زغلول عبد المجيد  .878

 10 شرف الدين محمد عاطف احمد احمد  .879

 10 محمد عاطف محمد رشاد السيد  .880

 13 محمد عبد الباسط محمد محمد عوض  .881

 16 عبد الحكيم احمد عامرمحمد   .882

 10 محمد عبد الراضى زكى محمود جاد هللا  .883

 13 محمد عبد الرحمن احمد  عباس  .884

 15 محمد عبد السالم محمد سيد ابو بكر  .885

 12 محمد عبد العزيز عبد الحميد محمد  .886

 11 محمد عبد هللا عبد العزيز محمد   .887

 12 محمد عبد هللا عبد الكريم حسن  .888

 14 المنعم عبد الحليم بيومىمحمد عبد   .889

 10 محمد عبد المولى محمد محمود  .890



 
 
 

 11 محمد عبد الهادى عثمان عبد المنعم خفاجى  .891

 20 محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  .892

 17 محمد عدلى احمد عبد الرازق  .893

 19 محمد عزت صديق عبد العليم  .894

 12 محمد عصام الدين عبد العال  .895

 13 محمد عصام السيد مصطفى  .896

 11 محمد عصام محمد حسانين محمد  .897

 16 محمد عطيه ابوبكر على  .898

 13 محمد عالء الدين كمال الخضيرى  .899

 13 محمد على السيد على المنشاوى  .900

 12 محمد على زايد ناصر   .901

 14 محمد على محمود على الجندى  .902

 10 محمد عماد محمد عبد السالم محمود  .903

 16 محمد عماد محمد محمد محمود  .904

 14 محمد عماد مصطفى حنفى  .905

 16 محمد عمرو سيد عبد البر  .906

 10 محمد عوض سليمان عوض سليمان  .907

 13 محمد عيد رمضان امين الخولى  .908

 17 محمد فايز محمد زياد  .909

 10 محمد فتحى محمد عبده  .910

 19 محمد فرج ابراهيم فرج   .911

 16 محمد فرج هللا محمد محمود   .912

 12 محمد فرج فرحات ابو الخير  .913

 13 محمد فؤاد سيد محمد  .914

 10 محمد متولى عزت متولى محمد  .915

 17 محمد متولى مصلحى عبدالعال سليم  .916

 12 محمد مجدى ابراهيم محمد عبد الغنى  .917



 
 
 

 11 محمد مجدى سيد ابراهيم  .918

 17 محمد مجدى سيد مجدى  .919

 13 محمد مجدى محمد ابراهيم خليفه  .920

 15 محمد مجدى محمد عبد السالم  .921

 11 احمد ابراهيممحمد محروس   .922

 12 محمد محمد عبادى سعيد  .923

 10 محمد محمود ابراهيم عبد الباقى  .924

 15 محمد محمود حسين على الديب   .925

 10 محمد محمود محمد حامد  .926

 11 محمد مصطفى جابر سعداوى  .927

 15 محمد مصطفى حسن محمد قطب  .928

 13 محمد مصطفى سيد على سيد  .929

 19 محمد مصطفى عادل محمد  .930

 10 مصطفى محمد عبد الوهابمحمد   .931

 10 محمد مصطفى مدبولى مصطفى  .932

 17 محمد ناجى محمد مرسى عبه  .933

 15 محمد نبيه محمد احمد بهنسى   .934

 10 محمد هاني فرج سيد  .935

 11 محمد هشام صالح ابراهيم سليمان  .936

 13 محمد هشام عبدالستار ابو الغيط  .937

 13 محمد وحيد سعد حسن   .938

 11 محمد والء احمد حسين  .939

 11 محمد وليد محمد محمود اسماعيل  .940

 16 محمد ياسر عبد الحكم عباس خالد  .941

 11 محمد ياسر محمد عبد الفتاح على  .942

 4 محمد ياسر موسى السيد  .943

 10 محمود ابراهيم حامد عبد الناصر  .944



 
 
 

 15 محمود احمد عبد العزيز احمد  .945

 11 محمود احمد عبد العظيم سيد عبد المقصود  .946

 12 عليان محمد حسانينمحمود احمد   .947

 10 محمود احمد محمد حسين  .948

 17 محمود احمد محمود حمد محمد  .949

 10 محمود اسماعيل عبد الفتاح   .950

 18 محمود اشرف عطا على الطيب  .951

 16 محمود اشرف محمد ابو الحسن  .952

 10 محمود ايمن سعد على ابو الحارث  .953

 10 محمود جمال فرج سيد  .954

 10 الباقىمحمود حسام شوقى عبد   .955

 13 محمود حسام محمد محمد مصباح  .956

 10 محمود حنفى حسن محمد جاب هللا  .957

 10 سليمان محمود دياب احمد محمد  .958

 16 محمود رضا عبد الغنى عبد الفتاح  .959

 15 محمود رضا على عبد الرحيم  .960

 13 محمود رفعت احمد ثابت  .961

 13 محمود سيد محمد صقر شاهين  .962

 12 محمود شعبان رمضان احمد   .963

 10 عيسي محمود طارق حسين  .964

 10 محمود طارق محمد عبدالحافظ  .965

 12 محمود عادل محمود خليل   .966

 11 محمود عبد الباسط محمود الصادق  .967

 12 محمود عبد الغنى شعراوى عبد المجيد ابو حمده  .968

 13 محمود عبد الفتاح حسنين احمد طنطاوى  .969

 12 محمود عزت رجب شعبان  .970

 18 ابوورده محمد الحنفىمحمود عصام   .971



 
 
 

 11 محمود عيد حسن راضى  .972

 14 محمود فتحى عبد الفتاح حاليقة  .973

 10 محمود فوزى الصاوى الصاوى  .974

 10 محمود ماجد محمد جمعه العادلى  .975

 13 محمود ماجد محمد رأفت  .976

 10 محمود محمد السيد زكى  .977

 10 محمود محمد تيسير محمود نديم   .978
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 13 عبد الجواد ناصفيمنى طارق محمد امين   .1305

 5 يوستينا ثروت فرج مرجان   .1306

 12 يوسف ابراهيم يوسف بخيت  .1307

 12 يوسف احمد فتحى محمد حسن   .1308

 15 يوسف احمد ماهر توفيق   .1309

 11 يوسف احمد محمد حسن عبد الجواد  .1310

 12 يوسف احمد محمود السيد عثمان   .1311

 12 يوسف احمد يوسف توفيق  .1312

 5 يوسف اشرف على عبد العليم   .1313

 13 يوسف اشرف محمود احمد عبد الحميد قابل   .1314

 11 يوسف اشرف يوسف احمد  .1315

 14 يوسف السيد جوده محمد  .1316

 15 يوسف العربى عبد الرازق احمد حسن  .1317

 11 يوسف تامر محمد محمد عيسوى   .1318

 17 يوسف جميل احمد مبروك عبدربه  .1319

 13 يوسف حسن عبد المبدى شمندى   .1320

 13 يوسف حسنى صادق عثمان   .1321

 10 يوسف خالد ابو المجد على احمد  .1322



 
 
 

 12 يوسف خالد محمد سعيد محمد  .1323

 11 يوسف رجب محمد عبدون  .1324

 10 يوسف رمضان رجب صالح  .1325

 10 يوسف سامح ربيع محمد  .1326

 14 يوسف سامح محمد عبد هللا  .1327

 11 يوسف سمير عازر قلينى  .1328

 13 يوسف سيد خليل ابراهيم حسن   .1329

 11 يوسف سيد عبد المنعم يوسف  .1330

 15 يوسف طاهر احمد فؤاد   .1331

 10 يوسف عبد هللا مدبولى محمود  .1332

 14 يوسف عز الدين عبد الحميد احمد  .1333

 14 يوسف عالء سيد عبد المعطى  .1334

 11 يوسف عمرو كامل عارف  .1335

 11 يوسف مجدى محمد سعيد السيد الشرقاوى  .1336

 10 يوسف محمد ادم حسين على  .1337

 10 يوسف محمد اسماعيل محمد عبد الصمد   .1338

 17 يوسف محمد اسماعيل محمود احمد  .1339

 13 يوسف محمد بهجت عبد هللا  .1340

 13 يوسف محمد رمضان محمد  .1341

 10 يوسف محمد سراج الدين عبد الشافى  .1342

 13 يوسف محمد عادل حلمى   .1343

 13 يوسف محمد عبد القادر محمد  .1344

 5 يوسف محمد عبدهللا ربيع   .1345

 12 يوسف مسعود رجب محمد مسعود  .1346

 12 يوسف مشمش محمود احمد   .1347

 17 يوسف وديع اسكندر ابراهيم  .1348

 


