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14.5        

 الشيماء سمير سالمه خليل ابراهيم  .189
    

12        

 الشيماء محب عبد اللطيف عبد الباقى  .191
    

14        
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 الشيماء محمد ابراهيم عبد الحفيظ  .191
    

16.5        

 الهام محمد احمد السيد  .192
    

15        

 امال احمد محمود احمد  .193
    

13.5        

 امانونيل فيتر نيانق توب  .194
    

10        

 امانى احمد حمدى محمود  .195
    

17.5        

 امانى محمود مختار احمد  .196
    

16        

 امل حاتم محمد السيد  .197
    

15        

 امل سمير جابر السيد  .198
    

15.5        

 امل سيد محمد عبدالرحيم  .199
    

12        

 امل يسرى خليل عمر  .211
    

5.5        

 امنه محمد سيد حماد  .211
    

14.5        

 امنية احمد عطاهلل خليفه  .212
    

14        

 امنية عبد الناصر دكرونى توفيق  .213
    

10.5        

 امنية محمد شعبان ربيع حبروشى  .214
    

10.5        

 امنية محمد عبد الحميد عويس طه  .215
    

10        

 امنية هانى عبدالمنعم على  .216
    

11        

 امنيه احمد عطيه الشناوى  .217
    

12.5        

 امنيه جمال محمد حسن  .218
    

11.5        

 امنيه حسن احمد محمد سراج  .219
    

11        
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 امنيه عبدالحى عبدالعزيز احمد  .211
    

15        

 امنيه محمود جمعه محمد منصصور  .211
    

10.5        

 امنيه هانى شاكر محمد حسان  .212
    

12        

 امير ايمن عبد الظاهر مرعى  .213
    

13.5        

 محمد متولىامير متولى ابو الغيط   .214
    

10.5        

 اميره اشرف محمد محمد حالوه  .215
    

14.5        

 اميره جمال فاروق على محمد  .216
    

10        

 اميره جمعه على حسن سليمان  .217
    

10        

 اميره حسين زكى قطب حسن  .218
    

15.5        

 اميره حمادة حنفى جنيدى      .219
    

11        

 ى حامد عبد القادراميره خالد حنف  .221
    

10        

 اميره رضا حامد محمود ابو علوه  .221
    

14        

 اميره سيد جمال السيد  .222
    

13        

 اميره عبد الرحمن توفيق محمد  .223
    

10        

 اميره عبدهللا مصطفى محمد الرفاعى  .224
    

14.5        

 اميره عبدالهادى عبدالفتاح محمود  .225
    

10        

 اميره عز الدين وحيد محمد عطية  .226
    

10        

 اميره محروس كامل ابراهيم  .227
    

14        

 اميره مصطفى امين ذكى  .228
    

10.5        
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 اميره يسرى يحيى دسوقى  .229
    

17.5        

 امين عصام احمد محمود هدايت  .231
    

10        

 امينه خالد عباس حلمى محمد المسلمى  .231
    

15        

 امينه سعيد عبدالرحيم محمد  .232
    

12        

 امينه فتحى فرج على  .233
    

12.5        

 انجى ربيع احمد حسن  .234
    

10.5        

 انجى عادل عبدالتواب فرج  .235
    

13        

 اندرو ابسخرون بسكالس  .236
    

11.5        

 انس محمد نبيل محمود فخرى احمد  .237
    

4        

 د محمد حسن عبد الرحمنانصاف ولي  .238
    

10.5        

 انوار عبد المجيد السلقينى  .239
    

5.5        

 ايات احمد دسوقى على  .241
    

10.5        

 ايات اسامه احمد عبدهللا  .241
    

10        

 ايات بهاء الدين محمود سرحان  .242
    

15.5        

 ايات محمد ثابت محمد محمود  .243
    

11.5        

 فرج محمد السيد فرجاياد   .244
    

15.5        

 اية احمد محمد كامل حسن  .245
    

15        

 اية اشرف محمود عبد هللا الشويخ  .246
    

12.5        

 اية عادل محمد السيد بريقى  .247
    

13.5        
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 ايزنس عادل فكرى مهاود  .248
    

10        

 ايفون نور عدلى مساك  .249
    

12.5        

 عبد الرازق محمد ايمان السيد  .251
    

13        

 ايمان جمال حلمى محمد طنطاوى  .251
    

13        

 ايمان حسنى سمير عويس  .252
    

15.5        

 ايمان خالد خلف هللا محمد  .253
    

4.5        

 ايمان خالد مصطفى اسماعيل  .254
    

11.5        

 ايمان سعد حمدى محمود  .255
    

10        

 يدايمان عادل فتحى سع  .256
    

10        

 ايمان عامر ميسره البيومى      .257
    

14        

 ايمان عبد المنعم محمد عبد الكريم  .258
    

16        

 ايمان على ربيع محمد  .259
    

12.5        

 ايمان محمد حسن ابراهيم  .261
    

15        

 ايمان محمد خالد الشاكر  .261
    

12        

 هيمايمان محمود محمد محمود ابرا  .262
    

11.5        

 ايمان مصطفى عبدالماجد موسى  .263
    

10        

 ايمان نبيل احمد مرسى  .264
    

6        

 ايناس احمد شحاته عامر عياد  .265
    

11.5        

 ايه احمد السيد ابراهيم  .266
    

11        
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 ايه اشرف على فهمى  .267
    

10        

 ايه بيومى احمد بيومى  .268
    

10        

 ايه جمال دسوقى شامخ  .269
    

10        

 ايه جمال محمد احمد عامر  .271
    

16.5        

 ايه حسين مصطفى عبدالمقصود  .271
    

16.5        

 ايه خالد فاروق حسن  .272
    

13.5        

 ايه رافت احمد محمود متولى  .273
    

10        

 ايه رجب شعبان محمود  .274
    

10        

 اهيمايه رمضان محروس ابر  .275
    

15.5        

 ايه سامح عبدالحميد رمضان  .276
    

10        

 ايه سامى ابو بكر هاشم  .277
    

11        

 ايه سعد زكى سعد حسن  .278
    

11.5        

 ايه سيد باهر منسى ابو حالله  .279
    

17        

 ايه صالح حافظ محمد  .281
    

10        

 ايه عادل احمد محمد عبدالمنعم  .281
    

10        

 ايه عادل بدر سعيد  .282
    

11        

 ايه عاشور عرفه حافظ احمد عيد  .283
    

18        

 ايه عاطف السيد محمد الشيمى  .284
    

11.5        

 ايه عالء مندى عبدالحميد  .285
    

17        
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 ايه على رياض امين  .286
    

16        

 ايه فوزى محمود محمد جمعه  .287
    

10        

 عبدالنعيم احمد ايه محمود  .288
    

14        

 ايه مصطفى محمد مصطفى  .289
    

13.5        

 ايه منير مراد مهنى زيدان  .291
    

13.5        

 ايه يحيى محمد ابو المعاطى  .291
    

11.5        

 ايوب عماد ادوار ايليا  .292
    

11.5        

 ايويل رينق بول ريج  .293
    

10        

 لعزيزباسل محمد وجبه سيد عبدا  .294
    

13        

 باسم سيد عطا عليوه  .295
    

14        

 باسم محمد احمد عبدالهادى  .296
    

10        

 باسم نجيب محمد نجيب  .297
    

18        

 باسم وليم جيد جاد السيد  .298
    

10        

 باهر على شلبى شلبى العطار  .299
    

10        

 بثينه اشرف عبد الحفيظ مبروك  .311
    

10        

 بثينه صالح عبدالرحيم عبدالكريم  .311
    

11.5        

 براباس مجوك اطيان نقونق  .312
    

12.5        

 بسمه ابراهيم سيد ابراهيم  .313
    

12        

 بسمه حسن على قطب  .314
    

13        
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 بسمه محمد حسين محمود شاهين  .315
    

10        

 بسمه محمود محمد جبر  .316
    

16        

 د محمد سيدبسمه ولي  .317
    

16.5        

 بسنت احمد محمد عبدالرحيم  .318
    

13.5        

 بسنت ايهاب يحيى كامل  .319
    

14.5        

 بسنت عادل احمد محمود  .311
    

10        

 بسنت عمران فاضل محمد حموده  .311
    

10        

 بسنت يحى راشد الصرفى  .312
    

10.5        

 بشرى بشار طعمه  .313
    

10        

 بكرى شحاته بكرى شحاته  .314
    

10        

 بالل رمضان السيد جوده  .315
    

10        

 بلقيس حزام محسن عبدهللا  .316
    

10        

 بوسى عربى حسين محمد  .317
    

11        

 بوال عادل ابراهيم بشاى  .318
    

10.5        

 بيان هيثم ظريف  .319
    

10        

 بيتر ماهر بولس دميان  .321
    

15        

 تسنيم عالء الدين حلمى شعبان  .321
    

17.5        

 تقى اشرف محمد حامد موسى  .322
    

14.5        

 تقى ايمن احمد امين احمد  .323
    

14.5        
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 تقى حسن احمد حسن  .324
    

10        

 تقى عباس جثير مطيرات  .325
    

12.5        

 تقى عبدالحميد مصطفى حسين  .326
    

16        

 عمر عبدالعزيز محمد منصور تقى  .327
    

13.5        

 تقى ممدوح بركات محمود  .328
    

12.5        

 تقى هشام السيد احمد  .329
    

14        

 توحيده على سليمان منصور  .331
    

14        

 ثريا طارق على عبد العزيز  .331
    

10        

 جمال وليد جمال عبد النبى  .332
    

11.5        

 عه عبدهللا المريخىجمعه بالل جم  .333
    

10        

 جهاد رضا محمود عطيه  .334
    

16        

 جهاد محسن سعد عبد المطلب  .335
    

14        

 جهاد محمد فرج عبد الجيد طه  .336
    

10        

 جهاد محمد محمود على رمضان  .337
    

14.5        

 جهاد هشام عادل فرج  .338
    

14.5        

 رجون ادوارد شكشك منصو  .339
    

10        

 جون عادل حنا غيربال حنا  .341
    

15.5        

 جوهره مدكور محمد مدكور  .341
    

11        

 حاتم ابراهيم احمد ابو النور  .342
    

10        
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 حازم حسام عبدهللا محمد السيد  .343
    

10        

 حازم وحيد عبدالغنى امام  .344
    

13.5        

 حبيبه سيد كامل محمد  .345
    

14.5        

 حبيبه ماهر عبدالسميع محمود السيد  .346
    

18.5        

 حبيبه وائل محمد احمد حسين  .347
    

14.5        

 حسام احمد محمد الطاهر حسن  .348
    

10        

 حسام الدين حسين احمد الحصرى  .349
    

11        

 حسام حسن سيد محروس  .351
    

11.5        

 حسام حمدى عثمان شلقامى  .351
    

11.5        

 حسام عالء الدن محمد ابراهيم  .352
    

12        

 حسام محمد حسن حراجى  .353
    

15        

 حسام محمد حمدان محمد احمد  .354
    

10        

 حسام محمود على عثمان  .355
    

13        

 حسانين نادى حسانين السيد  .356
    

6        

 حسن سمير سيد احمد سليم  .357
    

10        

 شعبان عبدالرحيم حسين الصعيدى حسن  .358
    

10        

 حسن عبدالناصر حسن توفيق عبدالنصر  .359
    

10        

 حسن على يحى محمد حمص  .361
    

13        

 حسن محمد حسن احمد ابراهيم  .361
    

10        
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 حسن وسام حسن محمد ثابت  .362
    

10        

 حسناء حافظ عبدالعال محمد شكر  .363
    

14        

 حسين احمد حسين محمد غريان  .364
    

10.5        

 حسين بن على بن حسين  .365
    

10        

 حسين سيد عبد الراضى حسن  .366
    

10        

 حسين عادل حسين عبدالعزيز  .367
    

6        

 حميده احمد محمد السيد  .368
    

10        

 حنان على سيد على محمد  .369
    

10        

 محمدحنان هشام ابراهيم   .371
    

12.5        

 حنين محمد على حسن  .371
    

10        

 خالد احمد احمد السيد فتيحه  .372
    

10        

 خالد احمد محمد عبدالجواد  .373
    

12        

 خالد العدوى عبدالسالم محمد الشيمى  .374
    

12        

 خالد ايمن سمرى احمد  .375
    

10        

 خالد احمد عيد محمد  .376
    

10        

 خالد عبدالعال محمود احمد  .377
    

10        

 خالد عبدالعزيز نصر هللا عبدالعزيز  .378
    

12        

 خالد عبدالناصر ابو الحمد حميد  .379
    

11.5        

 خالد عبدالناصر محمد الداخلى  .381
    

13.5        
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 خالد عصام محمد زكى محمد موسى  .381
    

13        

 غفارخالد محمد انور عبدال  .382
    

16        

 خالد محمد راشد ناصف طعيمه  .383
    

10        

 خالد محمد عيد حجاج  .384
    

14.5        

 خالد مصطفى خليل ابراهيم الشرقاوى  .385
    

11        

 خالد نبيل الحسينى حجاب  .386
    

11.5        

 خلود اشرف محمود غنيم سالم  .387
    

14.5        

 خلود خالد محمد عوض  .388
    

10        

 خلود سامى محمود محمود محمود  .389
    

10        

 خلود صابر حسان جاد المولى  .391
    

11.5        

 خلود عبد النبى صالح الباز  .391
    

10.5        

 خلود عوض هللا توفيق جمال  .392
    

10        

 خلود كمال حسين حسن محمد  .393
    

10.5        

 خلود ماهر نبيل زكى  .394
    

11.5        

 خلود محمد دياب محمد  .395
    

14.5        

 خلود محمد سيد محمد طنطاوى  .396
    

13.5        

 خلود محمد كامل احمد عبدالعاطى  .397
    

12.5        

 خلود مصطفى كامل محمد  .398
    

13        

 خليفه حسن ابراهيم جمعه الهيال  .399
    

10        
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 خيريه محمد فوزى ابراهيم  .411
    

14        

 داليا ايمن محمد محمد على خضر  .411
    

10        

 داليا حمدى محمود عبدالعاطى  .412
    

11        

 داليا عبدالرحيم احمد زناتى  .413
    

15        

 داليا عصام حسين محمد غريان  .414
    

15.5        

 دعاء بدوى عبدالعظيم شعبان  .415
    

10.5        

 دعاء بيان محروس حماد  .416
    

11        

 دعاء رضوان محمد عبدالرحمن  .417
    

10        

 دعاء شريف مصطفى محمد  .418
    

10        

 دعاء محمد حسن على حسن  .419
    

10        

 دعاء مصطفى مجلى خليل  .411
    

10.5        

 دعيج جاسم عثمان جاسم محمد الفهد  .411
    

6        

 دنيا احمد محمد محمود عراقى  .412
    

15.5        

 نيا ايهاب ابراهيم توفيق حسند  .413
    

15        

 دنيا خالد محمد عبدالمجيد الدالى  .414
    

12.5        

 دنيا سعد عبدالفضيل سعد  .415
    

10        

 دنيا عدلى محمود احمد  .416
    

16        

 دنيا لطفى كامل محمد  .417
    

10        

 دنيا محمد سامى اسماعيل محمد غزال  .418
    

14        
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 نيا محمد عبدالعال عمر درويشد  .419
    

10        

 دينا احمد عطيه محمد  .421
    

10        

 دينا حسن حسين محمد مكاوى  .421
    

12        

 دينا زكى ابراهيم احمد سيد  .422
    

12        

 دينا صفوت صابر حسن محمد  .423
    

15        

 دينا طارق عبد الفتاح على زهره  .424
    

11        

 دل عباس محمد الرفاعىدينا عا  .425
    

12        

 دينا عصام جالل محمد عبدالقادر  .426
    

16        

 دينا محمد احمد على  .427
    

4.5        

 دينا محمد سيد جاد سيف  .428
    

11.5        

 دينا محمد صالح مرسى  .429
    

5.5        

 دينق بلبك اشوال بلبك  .431
    

12        

 ذكريا رضا ذكريا موسى  .431
    

10        

 ذيو اجانق كونقور قالك  .432
    

11        

 رؤفت زينهم حسن محمد عبدالفتاح  .433
    

13.5        

 رؤى لؤى حميد  .434
    

11        

 راجى محمد معوض محمد  .435
    

11        

 راما محمد حسن الجالد  .436
    

12.5        

 رامز جمال عبد الناصرعبدهللا محمد عبدهللا  .437
    

11.5        
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 رامى جورج سعد غبربال  .438
    

18.5        

 رامى رمضان سالم عبد المعطى  .439
    

15        

 رامى فريد شوقى انيس  .441
    

11.5        

 رانا اشرف لطفى حسين  .441
    

11.5        

 رانيا ايهاب عبد المنعم ثابت  .442
    

12.5        

 رانيا ايهاب محمد حامد على  .443
    

16        

 يا عبدهللا فتحى محمد عبدالغنىران  .444
    

13        

 رانيا فوزى ضمرانى محمد نمر  .445
    

13.5        

 رانيا منير مختار ابو اليزيد  .446
    

5        

 رانيا يحيى محمد بسيونى  .447
    

13        

 رباب جمال هاشم عبدالحافظ سليمان  .448
    

14.5        

 رباب على سيد احمد محمود  .449
    

14        

 رجوى رضا محمد عبدالرازق  .451
    

12        

 رحاب عيد سعد عبداللطيف  .451
    

13        

 رحاب محمد محمود محمود  .452
    

18        

 رحاب نشات حسن عبدالباقى  .453
    

13.5        

 رحمه احمد صابر عبد السميع عبدالجيد  .454
    

10        

 رحمه خالد محمد السيد  .455
    

13.5        

 رحمه شحته ابو الحسن محمد خير  .456
    

12.5        
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 رحمه عادل ابو فضل عبد النعيم  .457
    

14.5        

 رحمه عثمان عزت عثمان  .458
    

10        

 رحمه محمد عبدالمنعم على  .459
    

17.5        

 رشا رجب سيد على  .461
    

10        

 رشا مجدى عبد الرازق جاه النبى  .461
    

12        

 محمد رشاد محمدرشاد   .462
    

13.5        

 رضوى جمال سالمه يوسف  .463
    

10.5        

 رضوى سامح احمد حسن  .464
    

12        

 رضوى سلطان كمال عامر  .465
    

16.5        

 رضوى صفوت عباس عبيد  .466
    

5.5        

 رضوى على جمعه على  .467
    

11.5        

 رضوى كمال محمود حسن  .468
    

13.5        

 رضوى محمد عبدالحى محمدين عبدالموجود  .469
    

12        

 رضوى محمد فتحى نصر  .471
    

14.5        

 رضوى محمود سالمه اسماعيل  .471
    

10        

 رضوى مخلص حسن احمد بسام  .472
    

15.5        

 رقيه كمال داود محمود بدر  .473
    

10        

 رنا طارق انور امام احمد  .474
    

10        

 ماريو اسامه فتحى بدروسرو  .475
    

13        
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 رومانى كمال عياد فهيم  .476
    

12        

 رومندا عادل غبربال شرموخ  .477
    

16        

 رويدا حسنين احمد مصطفى  .478
    

16.5        

 رى جيمس روت شونق  .479
    

14.5        

 ريم ابرسريع عبدالهادى محمد  .481
    

3        

 ريم رمضان محمد رمضان  .481
    

10.5        

 ريم محمد سعد عبدالعال ابوزيد  .482
    

16        

 ريمون جورج هندى  .483
    

13        

 ريهام السيد عبد الغنى السيد  .484
    

14        

 ريهام ايمن عبد الحميد فراج  .485
    

16        

 ريهام حامد حماد على  .486
    

10        

 ريهام حمدان حفنى يونس محمود  .487
    

6        

 ريهام زكى ماهر على  .488
    

10        

 ريهام ماهر عشم جرجس  .489
    

10        

 ريهام محسن سالمه محمد  .491
    

11.5        

 ريهام محمد حسين حسن  .491
    

17.5        

 ريهام مصطفى سيد احمد  .492
    

13.5        

 زمزم محمد اسماعيل محمد  .493
    

6        

 وسفزياد محمد صفوت اسماعيل ي  .494
    

15.5        
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 زينب احمد حمدى محمد  .495
    

10        

 زينب حنفى محمد ةمحمد  .496
    

10        

 زينب سيد نادى احمد  .497
    

10        

 زينب كمال كامل عبدالمجيد حلمى  .498
    

10        

 زينب محسن على برهامى عمار  .499
    

11.5        

 زينب محمد جابر محمد عثمان  .511
    

14        

 ساره احمد على عبدالسميع  .511
    

14.5        

 ساره اسماعيل زغلول اسماعيل  .512
    

10        

 ساره اشرف محمد ابو السعود  .513
    

5.5        

 ساره ايهاب عبدالستار خليفه  .514
    

15.5        

 ساره حجاب محمد ابو المعروف  .515
    

13        

 ساره حسين محمد قطب  .516
    

4.5        

 ساره خالد السيد مصطفى  .517
    

13        

 ساره خالد عباس حسنين  .518
    

11        

 ساره سامى رشاد عبدالواحد  .519
    

10        

 ساره سعيد محمد صبحى السيد  .511
    

3.5        

 ساره سيد سعيد البصرى  .511
    

16        

 ساره صالح سعيد عاشور  .512
    

14        

 نعمساره طارق محمد عبدالم  .513
    

17.5        
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 ساره عادل احمد محمد شتا  .514
    

12        

 ساره عبدهللا محمود محمد  .515
    

10        

 ساره مازن محمد الدسوقى  .516
    

11        

 ساره محمد احمد محمد حسن  .517
    

13        

 ساره محمد عبدالعزيز عبدالمعبود  .518
    

5        

 ساره محمود محمد محمود  .519
    

10        

 ساميه سيد منصور ابو زيد  .521
    

14.5        

 ساندى يحيى حسن محمد  .521
    

12        

 ساهر عاطف محمد سامى غالب  .522
    

10        

 ستيفن عصام موريس فرج  .523
    

17.5        

 سحر صبرى محمد احمد الحبشى  .524
    

5.5        

 سحر محمد عبدالعظيم محمد  .525
    

16        

 مد عطية المغاورى سحر مح  .526
    

17        

 سحر وجيه عبدالرازق تونى  .527
    

18        

 سعاد بالل رجب حسين  .528
    

11.5        

 سعاد نصر عيد نصر نصر الجبان  .529
    

12        

 سالمه سيد سالمه محمود  .531
    

13        

 سلسبيله محمود رفعت عثمان  .531
    

15        

 نين جادسلمى احمد عبدالمحسن حس  .532
    

11        
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 سلمى احمد محمد امين  .533
    

10        

 سلمى احمد محمود على  .534
    

17        

 سلمى خالد محمد فوزى احمد يوسف  .535
    

14        

 سلمى خالد مكين عبدالعظيم  .536
    

16        

 سلمى سامح مصطفى عبدالحميد  .537
    

12.5        

 سلمى طارق عبدالعزيز محمد  .538
    

11.5        

 سلمى طه سعد حراجى  .539
    

14        

 سلمى عبدالمحسن سيد محمد جاد الحق  .541
    

13        

 سلمى على سيد على ابراهيم  .541
    

13        

 سلمى محمد امام محمد صقر  .542
    

10        

 سلمى محمد حنفى صادق  .543
    

17        

 سلمى محمد فاروق ابراهيم  .544
    

12        

 مى ياسر سيد ابراهيمسل  .545
    

10        

 سليمان يحيى سليمان خليل  .546
    

10.5        

 سما محمد عبدالعزيز حسن السلنتى  .547
    

14        

 سماء صبرى حسنى احمد محفوظ  .548
    

10        

 سمر احمد سعيد السيد حمد  .549
    

5        

 سمر احمد عطيه احمد  .551
    

10        

 حسينسمر سعيد محروس   .551
    

10        
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 سمر عابدين عبدالوهاب عبدالحفيظ  .552
    

10        

 سميحه عبدالمحسن عبدالعليم محمد   .553
    

12.5        

 سميه اشرف محمود عبدهللا الشويخ  .554
    

16        

 سهام بدر السيد عبدالرحمن  .555
    

17        

 سهر مجدى عبدالمنعم محمد  .556
    

17        

 على حسن على سهلية ايمن  .557
    

10        

 سهى خالد كمال الدين اسماعيل  .558
    

12.5        

 سهى محمد زيدان احمد  .559
    

15        

 سهير محمد عبدالحميد عبدالعزيز  .561
    

6        

 سيد احمد محمد محمد عبده  .561
    

10.5        

 سيد حجاج عبدالوهاب سيد عبدالسالم  .562
    

10        

 عبدالرحمن بكرىسيد سعيد   .563
    

4.5        

 سيد عادل سيد محمد شافعى  .564
    

10.5        

 سيد محمد سيد مهدى عطيه  .565
    

11        

 شادى اشرف متولى حنفى متولى  .566
    

18        

 شاهنده نبيل عبدالعزيز سليمان ابوشنب  .567
    

13.5        

 شذى مجدى امين محمود  .568
    

13        

 محمد طهشروق احمد   .569
    

12.5        

 شروق احمد محمد محفوظ محمد  .571
    

15        
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 شروق اشرف صالح محمد غنام  .571
    

14.5        

 شروق اشرف فؤاد محمد هاشم  .572
    

5.5        

 شروق السيد ابراهيم عودة  .573
    

15        

 شروق جمال بكرى اسماعيل احمد  .574
    

16.5        

 مد سيدشروق جمال رشاد مح  .575
    

14        

 شروق صالح الدين عبدالسالم عبدالقوى  .576
    

10        

 شروق عادل فوزى سليمان  .577
    

10        

 شروق عماد عبدالمنعم محمد  .578
    

15        

 شروق فتحى امام ابراهيم خليل  .579
    

10        

 شروق فوزى عبداللطيف شحاته  .581
    

10.5        

 يثى عبدالعالشروق محمد سيد ل  .581
    

10        

 شروق محمد عنتر محمد طايع  .582
    

13.5        

 شرين اشرف مصطفى محمد  .583
    

11        

 شهنده ممدوح محمد كيالنى  .584
    

10        

 شول ثوج ملويث شول  .585
    

13.5        

 شول داك دينق دوب  .586
    

3.5        

 شيرين فرج سعد حسين  .587
    

12.5        

 شيرين محمد فهمى احمد الجندى  .588
    

13        

 شيماء اشرف محمد كمال عبدالفتاح  .589
    

17        
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 شيماء شعبان عبدالعزيز محمد  .591
    

14        

 شيماء عبد الحكيم سيد يوسف  .591
    

12        

 شيماء عبدالحميد عبدالعظيم دسوقى  .592
    

12.5        

 شيماء عبدهللا قرنى قطب  .593
    

16        

 شيماء عرفه السعيد ابراهيم فرحات  .594
    

10        

 شيماء عمر احمد عبدالرحمن  .595
    

14        

 شيماء عمر شحاته ةعبدالعزيز  .596
    

14.5        

 شيماء محمد فهمى عبدالحليم  .597
    

14        

 شيماء محمد فوزى عبدالحليم محمود  .598
    

10.5        

 مشرفه شيماء محمد محمد محمود  .599
    

16.5        

 شيماء محمود فاروق خليل ابو طافش  .611
    

13        

 شيماء محمود محمد محمد  .611
    

10        

 شيماء هشام محمد كمال عبدهللا  .612
    

13.5        

 صابرين ابراهيم فضيلى جمعه كازمه  .613
    

12.5        

 صابرين ابراهيم محمد ابراهيم الشاهد  .614
    

14        

 صابرين عبدهللا رمزى عبدهللا ابوحنيش  .615
    

14        

 صالح محمد صالح دردير  .616
    

11.5        

 صباح ناصر الطيب رضوان  .617
    

17        

 صدقى سمير صدقى عبد المسيح  .618
    

15        
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 صفاء ايهاب محمد انور السيد  .619
    

10        

 صفيه جمال سيد على شعرواى  .611
    

12        

 صفيه حسام الدين على جاد  .611
    

10.5        

 صالح الدين احمد صالح الدين احمد حنفى  .612
    

14        

 صالح الدين صالح بهنساوى غنيم  .613
    

10.5        

 صالح حمدى صالح عبدالعظيم  .614
    

15.5        

 صالح صالح ابراهيم محفوظ  .615
    

16        

 صالح ضياء الدين السيد سعفان  .616
    

12.5        

 ضياء الدين عصام محمد سيد ابونار  .617
    

16.5        

 طارق اشرف عبدالخالق زكى بركات  .618
    

12.5        

 طارق خالد سيد عبد اللاله حسين  .619
    

10        

 طارق صابر محمد راشد  .621
    

15        

 طارق نبيل فتحى ابوسريع  .621
    

16.5        

 سليمان طاهر عبدالنبى كامل  .622
    

2.5        

 طه ابراهيم طه محمود  .623
    

12        

 عائشه عبدربه حسن محمود   .624
    

4.5        

 عادل عاطف سيد منصور  .625
    

16.5        

 عادل ياسر مصطفى مصطفى  .626
    

15        

 عايده رفعت هرمينا فهيم  .627
    

10        
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 عبد الرحمن عطية عبدالعزيز محمد  .628
    

16.5        

 عبد الرحمن محمد عبدهللا اسماعيل  .629
    

10        

 عبد المجيد بن نور بن سبهان المطيرى  .631
    

12        

 عبد الوهاب محمود عبد الحميد ابراهيم  .631
    

11.5        

 عبدالحميد عبدالنبى عبدالحميد محمد عبدهللا  .632
    

10        

 عبدالرحمن احمد عبده على الشريف  .633
    

15.5        

 عبدالرحمن اسماعيل محمد جمعه مصطفى  .634
    

11.5        

 عبدالرحمن بخيت عبدالحميد فرغلى احمد  .635
    

10        

 عبدالرحمن جمال عبدالجواد قناوى  .636
    

10        

 عبدالرحمن حسام الدين حسن حلمى   .637
    

17        

 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمود  .638
    

11        

 عبدالرحمن حسنى حسن محمود  .639
    

10        

 عبدالرحمن خالد فاروق ابوزيد  .641
    

12.5        

 عبدالرحمن رافت محمد ابراهيم سعيد  .641
    

10        

 عبدالرحمن سعيدعبدالقادر محمد عمرو  .642
    

10        

 عبدالرحمن عادل عفيفى محمد  .643
    

13.5        

 ى نور الدينعبدالرحمن عماد الدين فخر  .644
    

12        

 عبدالرحمن مجدى حسن محمد  .645
    

10        

 عبدالرحمن محمد عبدالعظيم موسى  .646
    

11.5        
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 عبدالرحمن محمد عبدالعليم مطاوع  .647
    

10        

 عبدالرحمن محمد عبدالمنعم عباس عرابى  .648
    

6        

 عبدالرحمن محمد محمود حسن  .649
    

16        

 بدالرحمن محمد محمود محمدع  .651
    

10        

 عبدالرحمن محمد محمود محمود على  .651
    

11.5        

 عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالتواب  .652
    

10        

 عبدالرحمن مصطفى محمد محمد على  .653
    

16.5        

 عبدالرحمن ناصر محمد امام محمد  .654
    

14.5        

 يفهعبدالرحمن نبيل عثمان خل  .655
    

10        

 عبدالعاطى محمود عبدالعزيز محمد بحيرى  .656
    

10        

 عبدهللا احمد محمد حسن  .657
    

13        

 عبدهللا جمال حلمى محمد على الزيات  .658
    

12        

 عبدهللا شوقى محمد السادات زكى ابراهيم  .659
    

11.5        

 عبدهللا على عبدهللا جعفر المسيح  .661
    

10        

 عبدهللا على عبدهللا على حسن  .661
    

10        

 عبدهللا محمد عبدهللا سالمه  .662
    

10        

 عبدهللا مصطفى عباس حسن  .663
    

12        

 عبدهللا ناصر خلف هللا محمد  .664
    

4.5        

 عبدالمقصود محمد محمود عيسى  .665
    

16.5        
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 افظعبدالمنعم عصام الدين عبدالمنعم ح  .666
    

13.5        

 عبير عبد الفتاح حنفى محمد  .667
    

11        

 عزالدين خالد يحى عبدالمحسن  .668
    

17        

 عزت محمد محمود محمد الملط  .669
    

12.5        

 عصام الدين محمود محمد شاهين  .671
    

10        

 عال عزالدين عبدالتواب يوسف شاهين  .671
    

12.5        

 حات محمدعال عمر فر  .672
    

14        

 عال مجدى عبدهللا عبدالباقى  .673
    

13.5        

 عالء عصام الدين عباس حسين على  .674
    

10        

 على جمال على جاد   .675
    

13        

 على جوده سيد جوده على  .676
    

10.5        

 على حسن محمد حسن محمد  .677
    

10        

 على خالد على حسن  .678
    

10        

 على سيد على محمد  .679
    

10        

 على سيد على محمد احمد  .681
    

12        

 على عبد الشافى شعبان على عالم  .681
    

13.5        

 على لطفى محمد احمد وزيرى  .682
    

10        

 علياء سيد محمد زهرى سالم  .683
    

11.5        

 علياء محمد عبدالعزيز احمد  .684
    

2.5        
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 حمدى حنفى محمودعماد   .685
    

10        

 عمر احمد حمدتو حمدتو  .686
    

10        

 عمر احمد على عقرب  .687
    

13.5        

 عمر ايمن احمد عبد الحميد   .688
    

13        

 عمر جعفر النميرى مكرم فتحى  .689
    

10.5        

 عمر حامد محمد حسن  .691
    

13        

 عمر خالد احمد عبداللطيف  .691
    

10        

 عمر خالد سيد ابراهيم على  .692
    

17.5        

 عمر خالد عبد الحميد محمد  .693
    

11.5        

 عمر خلف رجب سليمان  .694
    

4.5        

 عمر سعيد محمد سعيد سعد  .695
    

13.5        

 عمر طارق عبدالواحد صابر  .696
    

16        

 عمر طارق محمد حميده  .697
    

11.5        

 بدالرحمن السيد حسنعمر ع  .698
    

4        

 عمر عماد حمدى عبدالرحمن محمد  .699
    

11        

 عمر عماد فتحى محمد  .711
    

14.5        

 عمر فتحى سليمان عبدهللا االبيض  .711
    

10        

 عمر كارم محمد عبدالسالم  .712
    

12        

 عمر محسن محمد محمد جويلى  .713
    

17.5        
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 مال الدين كمال محمدعمر محمد ج  .714
    

5.5        

 عمر محمود محمد عبداعال  .715
    

10        

 عمرو احمد ابراهيم سالم  .716
    

12        

 عمرو احمد جمال عبدالصبور  .717
    

10        

 عمرو خالد على محمود  .718
    

16        

 عمرو طارق محمدين ابو العال  .719
    

11.5        

 عبدالرحمن محمد عمرو عبدالمنعم حسين  .711
    

13.5        

 عمرو على فهيم حسام الدين  .711
    

6        

 عمرو محمد شعبان محمد على  .712
    

10        

 عمرو مرماح محمود محمد ابو اليل  .713
    

12.5        

 عمرو ممدوح عبدالفتاح زهران  .714
    

10        

 عنان مصطفى احمد فراج احمد  .715
    

15        

 د طريم عبدالهادى السمحانعيد محم  .716
    

10        

 غاده السيد محمد السيد الحلوانى  .717
    

10        

 غاده محمد محسن سيد الليثى  .718
    

11.5        

 غاده هشام فرج مبروك  .719
    

18.5        

 فادى عصام احمد موسى دياب  .721
    

10        

 فادى عمرو مرسى عبدالعظيم  .721
    

15.5        

 دى عيسى انيس عيدفا  .722
    

10.5        
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 فادى مكسيموس عوض مكسيموس  .723
    

13.5        

 فاطمه احمد سعيد موسى  .724
    

14        

 فاطمه احمد محمد على الديب  .725
    

16.5        

 فاطمه احمد محمد متولى  .726
    

5        

 فاطمه احمد هريدى منصور  .727
    

14        

 مد على عيدفاطمه الزهراء احمد مح  .728
    

17        

 فاطمه الزهراء عبدالغنى محمد عبدالغنى  .729
    

16        

 فاطمه ايمن محمود ابو العال ابو العال  .731
    

10        

 فاطمه جمال اسعد احمد  .731
    

14.5        

 فاطمه خالد مصطفى فهمى  .732
    

10        

 فاطمه ربيع اسماعيل عبدالواحد  .733
    

10        

 اطمه صالح احمد مرسىف  .734
    

14.5        

 فاطمه عادل عبدالبديع احمد  .735
    

10        

 فاطمه عبدالحفيظ عبدالحميد خليفه  .736
    

10        

 فاطمه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  .737
    

14        

 فاطمه عبدالعزيز محمود محمد  .738
    

10        

 فاطمه عزمى عويس محمد رفاعى  .739
    

19        

 فاطمه على رشدى عبدالاله  .741
    

16.5        

 فاطمه على عبدالفتاح على محمد  .741
    

13.5        
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 فاطمه محمد صالح فوزى محمد بيومى  .742
    

10        

 فاطمه محمد عبدالرحمن محمد متولى  .743
    

10        

 فاطمه محمد عبدالرحيم عبدالفتاح  .744
    

15.5        

 حمد علىفاطمه محمد عربى م  .745
    

13.5        

 فاطمه محمد فوزى حسين  .746
    

15.5        

 فاطمه محمود حنفى محمد  .747
    

13        

 فاطمه ياسر حامد محمود  .748
    

15        

 فايزه ابراهيم احمد عامر فايد  .749
    

12        

 فتحى محمد فتحى عبدالمجيد  .751
    

10        

 فرج هللا سيد راشد زامل  .751
    

12        

 فرح احمد يوسف محمود  .752
    

5.5        

 فرح سامى عبد الستار مصطفى يوسف  .753
    

10        

 فرح محمود البدرى احمد  .754
    

16        

 فلاير عاطف احمد عبدهللا حالوه  .755
    

14        

 فلاير عربى احمد ماهر عطيه  .756
    

12.5        

 فريده اشرف رفاعى شرف الدين  .757
    

16        

 فريده مصطفى عبدهلل احمد  .758
    

15        

 فهد ابراهيم سيد هاشم سيد محمد   .759
    

14.5        

 فوزى ربيع محمد عبدالرحيم  .761
    

10.5        
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 فيوال جون كينى الكو  .761
    

10        

 قبلاير دانيال بون روئسام  .762
    

10        

 قرنق جون فانشول  .763
    

15        

 دالحميد سعيد عبدالحميد زهرانقمر عب  .764
    

4.5        

 كارولين نبيل حنا  ابرهيم  .765
    

11.5        

 كرستينا عيد معوض عوض  .766
    

10        

 كريستينا عادل مسعد جرجس  .767
    

13        

 كريم ابراهيم حسنى امين  .768
    

10        

 كريم احمد ابراهيم احمد العسال  .769
    

10        

 على محمد علىكريم   .771
    

10        

 كريم محمد حسن على  .771
    

12        

 كريم محمد عبدهللا عبدالشافى  .772
    

10        

 كريم محمد محمد عسران على  .773
    

10        

 كريم هشام عبدالمعطى عبدالرحيم  .774
    

13        

 كريم هشام محمد عبدالمجيد  .775
    

14.5        

 لرحمنكمال محمد كمال عبدا  .776
    

10        

 كوانج رمضان سيك اديل  .777
    

6        

 كيرستين فيكتور جرجس سعيد  .778
    

10        

 كيرلس رمسيس عبدالمسيح فالح  .779
    

11.5        
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 لبنى سامى سعيد عبدالشافى  .781
    

10        

 لبنى محمد عبد المتعال محمد  .781
    

10.5        

 لمياء حجازى على حجازى  .782
    

11.5        

 لورانس خليل جرجس خليل فرح  .783
    

15.5        

 ليلى بدر اسماعيل محمد الجندى  .784
    

10        

 ليلى حسن سيد حسن  .785
    

10        

 مؤمن احمد سيد ابو سلطان  .786
    

10        

 مؤمن اشرف سبع مهدى  .787
    

12.5        

 مؤمن جمعه عبدالعال احمد  .788
    

16        

 ن شوقى عبد الواحد احمدمؤم  .789
    

10        

 مؤمن عادل محمد محمد عبدالمجيد  .791
    

13        

 مؤمن عبدالوهاب محجوب عزوز  .791
    

14.5        

 مؤمن مصطفى احمد يوسف مصطفى  .792
    

6        

 مؤيد سيد صنعه عباس  .793
    

5.5        

 مادونا مجدى يوسف جندى  .794
    

14.5        

 ر لطفىماركو سمي  .795
    

18.5        

 مارى عماد عبدالمسيح فهمى  .796
    

11.5        

 مارينا رمزى اقالديوس لبيب  .797
    

10        

 مارينا عماد مكرم عطاهلل  .798
    

11.5        
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 مارينا لحظى كامل سورسه  .799
    

10        

 مازن احمد عبدالعزيز محمد المغاورى  .811
    

10        

 محمد عبدالوهابمازن ايمن منير   .811
    

15        

 مازن حسن محمد تاج الدين على  .812
    

10        

 مازن سيد احمد محمد احمد  .813
    

10        

 مازن كمال عبدالمجيد عبدالهادى  .814
    

10        

 مازن هشام محمد عبدالناصر  .815
    

13.5        

 مايكل سامى وهبه عوض هللا  .816
    

10        

 فهمى شفيق مسيحهمايكل سمير   .817
    

13.5        

 مبارك خنيفس عبدهللا محمد ابو شيبه  .818
    

13.5        

 مجاهد رفيق حنفى عبدالرحمن  .819
    

5        

 مجتبى حسن على  .811
    

11        

 مجوك دينق قرنق اكوى  .811
    

10        

 محب اسامه فاروق احمد  .812
    

14        

 محسن فتحى ابراهيم عدلى  .813
    

12.5        

 محسن يحيى فخرى سليمان  .814
    

14        

 محمد ابراهيم عبدالعظيم محمد سعدون  .815
    

15        

 محمد ابراهيم عماره ابراهيم  .816
    

10        

 محمد ابو المعاطى اسماعيل عمر  .817
    

10        
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 محمد ابوسريع جابر رمضان  .818
    

10        

 نمحمد ابوسريع سيد عبدالمحس  .819
    

11        

 محمد احمد ابراهيم حسين  .821
    

10        

 محمد احمد حامد محمود  .821
    

15        

 محمد احمد زوام منصور  .822
    

11.5        

 محمد احمد عبد الدايم خطاب  .823
    

10        

 محمد احمد عبدالمجيد محمود خليل  .824
    

10        

 محمد احمد فوزى محمد  .825
    

12.5        

 محمد احمد محمد احمد حسين بوحمد  .826
    

6        

 محمد احمد محمد حافظ  .827
    

15        

 محمد اسامه محمد فتحى محمد ابراهيم  .828
    

19        

 محمد اسماعيل سيد محمد  .829
    

14        

 محمد اشرف ابراهيم محمد موسى  .831
    

12        

 محمد اشرف رفاعى ابراهيم  .831
    

12.5        

 محمد اشرف محمد عطيه  .832
    

13.5        

 محمد السيد محمد عويضى  .833
    

10        

 محمد السيد مهنى عبدالحميد  .834
    

10        

 محمد امير محمد عبد السميع بهى صالح  .835
    

5.5        

 محمد ايمن توفيق احمد على  .836
    

16.5        
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 محمد ايمن فكرى السيد اسماعيل  .837
    

12.5        

 محمد ايمن محمد عبد الجواد  .838
    

11.5        

 محمد ايمن محمد عبدالوهاب هاشم  .839
    

10        

 محمد ايهاب صبح محمد كامل  .841
    

10        

 محمد ايهاب فؤاد محمد على  .841
    

5        

 محمد ايهاب محمد احمد  .842
    

17.5        

 محمد ايهاب محمد على      .843
    

15        

 محمد بكر محمد امين  .844
    

12.5        

 محمد جابر عبدالعزيز محمد  .845
    

15.5        

 محمد جالل حامد ابو السعود  .846
    

11.5        

 محمد جمال جابر احمد عطيفى  .847
    

13        

 محمد جمال صالح عوض  .848
    

11.5        

 محمد جمال عبدالعزيز سيد  .849
    

11        

 بدالمحسن محمدمحمد جمال ع  .851
    

13.5        

 محمد جمال عبدالمعطى احمد سليمان  .851
    

10        

 محمد جمال محمد محمد  .852
    

10        

 محمد جمعه مصطفى سيد  .853
    

14.5        

 محمد حامدى جابر قاسم  .854
    

11        

 محمد حسام سعيد على  .855
    

10        
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 محمد حسن عزت ابو زيد  .856
    

10        

 محمد حسن محمد احمد  .857
    

13.5        

 محمد حسين عبدالودود حسن  .858
    

14        

 محمد حسين كمال محمد  .859
    

10        

 محمد حسين محمد عبدالفتاح  .861
    

10        

 محمد حمدى محمد ابراهيم  .861
    

13.5        

 محمد خالد محمد حسن  .862
    

10        

 ودمحمد رفاعى محمد محم  .863
    

12        

 محمد سامى محمد ابو الفتوح خطاب  .864
    

14.5        

 محمد سعيد ابو الحسن رضوان  .865
    

10        

 محمد سعيد سيد احمد عبده  .866
    

13        

 محمد سعيد عارف محمد  .867
    

13.5        

 محمد سعيد مصطفى ابراهيم  .868
    

10        

 محمد سعيد هاشم محمد  .869
    

14        

 محمد سعيد ياسين المدنى  .871
    

10        

 محمد سمير عبد الحفيظ احمد عفيفى  .871
    

10        

 محمد سمير عبدهللا محمد دندوح  .872
    

14        

 محمد سند حسنين صالح المنشاوى  .873
    

11.5        

 محمد سيد جمعه حسن علوان  .874
    

16        
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 محمد سيد حلمى عبدالحكيم  .875
    

14.5        

 محمد سيد سعد محمود  .876
    

10        

 محمد شاكر ابراهيم السباعى   .877
    

5.5        

 محمد شعبان نسيم بهجات  .878
    

12.5        

 محمد صابر محمود كامل درويش  .879
    

10        

 محمد صبرى ابو الدهب حسان  .881
    

15        

 محمد صبرى محمد السيد طنطاوى  .881
    

6        

 محمد صالح الدين عبدالحميد عبد الباقى  .882
    

16.5        

 محمد طارق حامد محمد  .883
    

10        

 محمد طارق عامر محمود  .884
    

11.5        

 محمد طلعت محمد فؤاد عفيفى  .885
    

10        

 محمد عادل محمد على  .886
    

15.5        

 محمد عادل محمد محمد غريب  .887
    

12.5        

 حمد عاطف عبدالتواب على عبدهللام  .888
    

12.5        

 محمد عبد الفتاح عبدهللا محمود صقر  .889
    

14.5        

 محمد عبد الفتاح على السعدنى  .891
    

10        

 محمد عبدالتواب فضل عبدهللا  .891
    

10        

 محمد عبدالحميد محمد ابو الفتح  .892
    

13        

 لعالمحمد عبدالعال على عبدا  .893
    

10        
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 محمد عبدالاله محمد توفيق  .894
    

6        

 محمد عبدهللا محمد عبدهللا  .895
    

11        

 محمد عبدهللا محمود بحيرى  .896
    

10        

 محمد عبدالمحسن عبدالغظيم السيد  .897
    

4        

 محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم احمد  .898
    

15        

 عثمان محمد عثمان احمد  .899
    

13        

 محمد عدنان محمد عصفور محمد كامل  .911
    

14.5        

 محمد عزت ابو القاسم والى  .911
    

4.5        

 محمد عطية محمد عبد الحفيظ  .912
    

10        

 محمد عالء رافت احمد محمود سالم  .913
    

14.5        

 محمد على انور على  .914
    

12.5        

 لىمحمد على حسن ع  .915
    

14.5        

 محمد على عبدالرشيد على  .916
    

12.5        

 محمد على عيد متولى  .917
    

4        

 محمد على محمد على حسنين  .918
    

3        

 محمد عماد الدين محمد فؤاد الهاشمى  .919
    

10        

 محمد عيد حسن يوسف سليمان  .911
    

13        

 محمد فؤاد احمد محمود قامش  .911
    

10.5        

 محمد فتحى محمد عامر محمد  .912
    

10        
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 محمد فرج محمد محمد سعيد  .913
    

5.5        

 محمد فوزى حجاج محمد امبابى  .914
    

12        

 محمد قاسم محمد توفيق عمر  .915
    

10        

 محمد ماجد عبداللطيف محمد  .916
    

13        

 محمد محسن دردير على  .917
    

11.5        

 محمد محسن على ابراهيم  .918
    

14        

 محمد محمد عبدالفتاح مصطفى  .919
    

15.5        

 محمد محمود ابرهيم محمد  .921
    

11        

 محمد محمود احمد محمد محمد  .921
    

12        

 محمد محمود عبدالحكم محمد  .922
    

10        

 محمد محمود عبدالكريم محمد عبدالكريم  .923
    

10        

 محمد محمود على سالمه  .924
    

10        

 محمد محمود محمد ابراهيم عمر  .925
    

10        

 محمد محى انور رواش خليل  .926
    

10        

 محمد مرسى حلمى مرسى  .927
    

15.5        

 محمد مصطفى احمد احمد ابو المكارم  .928
    

10        

 محمد مصطفى حلمى محمد حسن  .929
    

12.5        

 مد مصطفى محمد عبدالجواد وحشمح  .931
    

10        

 محمد مقبل عياده حويدر الشمرى  .931
    

5        
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 محمد موسى محمود محمد  .932
    

13.5        

 محمد ناصر محمد حسين موسى  .933
    

10        

 محمد نبيل احمد على حسن  .934
    

6        

 محمد نجيب محفوظ على محفوظ  .935
    

4.5        

 شم محمد عبدهللامحمد ها  .936
    

10        

 محمد وحيد حمدان سيد  .937
    

4.5        

 محمد ياسر مراد العواد  .938
    

15        

 محمد يحيى عبد الحليم على عبدهللا  .939
    

12.5        

 محمد يسرى سيد سيد احمد نصار  .941
    

10.5        

 محمود ابراهيم احمد عبدالمولى  .941
    

6        

 مد زين الدين عبدهمحمود اح  .942
    

10        

 محمود احمد عبدالعزيز عبدالناصر  .943
    

10        

 محمود احمد محمود احمد  .944
    

10        

 محمود اشرف سيد حامد  .945
    

13.5        

 محمود اشرف عبدالرؤف محمد عبدالرؤف  .946
    

10        

 محمود اشرف عبدالمنعم احمد  .947
    

10        

 امد محمد بكر اسماعيلمحمود ح  .948
    

17        

 محمود خليل سعد خليل  .949
    

13        

 محمود رجب موسى محمد  .951
    

13        
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 محمود رضا محمد حنفى  .951
    

10        

 محمود رضا محمود جاد  .952
    

19        

 محمود سامى سعد شبل مصطفى  .953
    

12.5        

 محمود سامى محمد راشد  .954
    

10        

 محمود سعيد على عمر  .955
    

10        

 محمود سيد حلمى عبد الحكيم  .956
    

15        

 محمود شريف عبدالعزيز زكى حسين  .957
    

4        

 محمود صبرى محمود صالح رجب  .958
    

10        

 محمود عبدالعزيز مسعد ابورواش كحيل  .959
    

10        

 محمود عزت خليل مهنى  .961
    

10.5        

 محمود عطيه محمد هريدى  .961
    

10        

 محمود عماد احمد يوسف حسين  .962
    

10        

 محمود عيد عبدالواحد رجب سطوحى  .963
    

4.5        

 محمود فرج عبد الشفوق فرج  .964
    

11        

 محمود كامل عبد الرؤف كامل  .965
    

10        

 محمود مؤمن فكرى بدر  .966
    

10        

 ى محمود محمد جادهللامحمود مجد  .967
    

10        

 محمود مجدى محمود محمود على  .968
    

10        

 محمود محمد ابو الحمد حسين  .969
    

14        
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 محمود محمد احمد محمد الدهان  .971
    

10        

 محمود محمد السيد احمد عبدالرحمن  .971
    

17.5        

 محمود محمد السيد محمود عبد الحليم  .972
    

10        

 محمود محمد حسين محفوظ الفار  .973
    

10        

 محمود محمد عطوه محمد  .974
    

14        

 محمود محمد محمود رمضان  .975
    

13.5        

 محمود مصطفى احمد العوضى عبدالفتاح  .976
    

14        

 محمود مصطفى كمال الدين عبدالحليم  .977
    

6        

 محمود مصطفى محمود الدسوقى  .978
    

10        

 محمود ممدوح احمد  .979
    

14        

 محمود ممدوح احمد اسماعيل  .981
    

17.5        

 محمود مهران على احمد السيد  .981
    

10        

 محمود ناجى محمود محمد مرسى  .982
    

13.5        

 محمود هشام احمد ابوزيد  .983
    

15.5        

 يمىمحمودعبدالفتاح عبدالفتاح السيد العل  .984
    

13.5        

 مختار ماهر احمد اسماعيل  .985
    

10        

 مدحت عادل على محمد ندا  .986
    

12        

 مدوت رينق داو اجاك  .987
    

12.5        

 مديحه نزية احمد محمد البنا  .988
    

10        
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 مروان ايهاب محمد محمود صبرى  .989
    

11        

 مروان خالد ماضى عبدالحليم  .991
    

11.5        

 مروان محمد عطيه محمد  .991
    

14.5        

 مرون عادل رجب  .992
    

10        

 مروه جمال عجمى امام نصار  .993
    

4        

 مروه رجب حسين على يوسف  .994
    

14.5        

 مروه سمير حسنى محمد  .995
    

10        

 مروه عبدالناصر كمال الدين سيد  .996
    

15.5        

 عبدالنبى عفيفى محمد مروه عالء  .997
    

15        

 مروه على شاكر على  .998
    

14.5        

 مروه محمد عبدالغنى محمود     .999
    

13.5        

 مروه محمود محمد رضا محمود  .1111
    

13        

 مروه مصطفى ابوسريع مصطفى  .1111
    

14.5        

 مروه هشام مصطفى عبدالعزيز  .1112
    

16.5        

 د ابراهيم اماممريم احم  .1113
    

12        

 مريم اشرف محمود حسن محمد  .1114
    

14.5        

 مريم حسن سليمان حسن  .1115
    

5.5        

 مريم سامى ابراهيم روفائيل  .1116
    

18        

 مريم سامى عطاهللا صليب  .1117
    

12        
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 مريم سامى وهيب واصف  .1118
    

10        

 مريم صالح سعيد عواد العواد  .1119
    

15        

 مريم عبدالمنعم عبدالسالم صابر  .1111
    

14.5        

 مريم غالى شاكر غالى  .1111
    

14        

 مريم فخرى ملك جرجس  .1112
    

10        

 مريم كمال الدين على جابر  .1113
    

10        

 مريم مصطفى حلمى ابراهيم  .1114
    

10        

 مريم مصيلحى محمد مصليحى  .1115
    

10        

 ريم ناصر ابراهيم حسنم  .1116
    

13.5        

 مريم ناصر سعيد محمد الوراقى  .1117
    

12.5        

 مريم نصر مصطفى نصر  .1118
    

15        

 مريم هشام عدلى رمزى  .1119
    

6        

 مريم هالل غطاس سيفين  .1121
    

11.5        

 مريم يسرى نعيم غبلاير  .1121
    

10        

 دمصطفى احمد محمد احمد محم  .1122
    

13        

 مصطفى اشرف حنفى ابراهيم  .1123
    

11        

 مصطفى المتولى الغريب محمد الصعيدى  .1124
    

6        

 مصطفى ايوب محمد عبدهللا  .1125
    

16        

 مصطفى حسين كامل عبدالحميد       .1126
    

14        
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 مصطفى حمدى احمد عايد  .1127
    

12.5        

 من منسىمصطفى خالد منسى عبدالرح  .1128
    

13        

 مصطفى رمضان عبدالبر   .1129
    

10        

 مصطفى سرى عبدالحميد حسن  .1131
    

11        

 مصطفى عادل احمد محمد على  .1131
    

10        

 مصطفى عادل فرج عبدهللا احمد  .1132
    

11        

 مصطفى عادل محمد بالل  .1133
    

14        

 مصطفى عبدالحميد عبدالمعطى سيد حمد  .1134
    

10        

 مصطفى عبدالواحد جابر عبدالواحد  .1135
    

10        

 مصطفى عمادالدين السيد احمد  .1136
    

10        

 مصطفى فتحى رشاد سالم عبدربه  .1137
    

14        

 مصطفى محمد ابراهيم محمد ابراهيم  .1138
    

10        

 مصطفى محمد احمد ابراهيم  .1139
    

14.5        

 ن محمد سليمانمصطفى محمد رمضا  .1141
    

14        

 مصطفى محمد عبدالخالق عبدالنور  .1141
    

13.5        

 مصطفى محمد عبدالصمد عبدالصمد  .1142
    

10        

 مصطفى محمد محمود محمد عبدالغنى  .1143
    

12.5        

 مصطفى محمود شحاته محمد ابراهيم  .1144
    

13        

 مصطفى محمود لبيب محمود  .1145
    

10.5        
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 مصطفى محمود منصور نصر  .1146
    

14.5        

 مصطفى نبيل مصطفى عبدالحليم  .1147
    

10        

 مطاوع احمد ابراهيم احمد اسماعيل  .1148
    

13        

 معاذ عبدالرحيم احمد محمد حسن  .1149
    

16        

 معتز قطب عبدالعظيم قطب الدكماوى  .1151
    

10.5        

 معتز هشام عبدالحفيظ امام  .1151
    

10        

 مكوى كوال اكوى كوال  .1152
    

5.5        

 ممدوح محمد محمد احمد مدكور  .1153
    

10        

 منار ايمن احمد فريد الشيخ  .1154
    

10        

 منار جمال صالح الدين محمد بدر  .1155
    

10        

 منار حسن محمد عبدون  .1156
    

16        

 منار سعيد احمد محمد شلبى  .1157
    

14        

 منار شريف رجب عبدالعظيم  .1158
    

11        

 منار طارق ماهر مخلوف  .1159
    

11        

 منار محمد قطب محمد منصور  .1161
    

14.5        

 منار مرعى السيد مرعى  .1161
    

10        

 منار هانى بهيج عرفه محمد  .1162
    

14        

 منه هللا ابراهيم زينهم ابراهيم  .1163
    

10        

  احمد السيد محمد الخضرىمنه هللا  .1164
    

10        
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 منه هللا احمد بدوى سعد  .1165
    

13        

 منه هللا احمد حسين عيسى  .1166
    

14.5        

 منه هللا احمد سعيد محمد على  .1167
    

11.5        

 منه هللا ايمن حلمى محمد الجوهرى  .1168
    

10.5        

 منه هللا جمال منصور ياسين  .1169
    

14.5        

 منه هللا حسين مصطفى الزم  .1171
    

14        

 منه هللا سامى سعد ابو العنين  .1171
    

16        

 منه هللا سعد فاروق عبد الرازق  .1172
    

10        

 منه هللا سيد محمود سيد  .1173
    

12        

 منه هللا شريف محمود كامل  .1174
    

14.5        

 منه هللا عادل فهمى السيد  .1175
    

10        

 منه هللا عبدالعاطى سيد عبدالعزيز  .1176
    

15.5        

 منه هللا فتحى عبدالعاطى عبدالقوى  .1177
    

10        

 منه هللا مجدى عبدالقادر متولى دراز  .1178
    

12        

 منه هللا محمد عبد الكريم عبد الودود  .1179
    

10        

 منه هللا محمد عبدالفتاح محمد  .1181
    

11.5        

 نه هللا محمد عطيه محمدم  .1181
    

12.5        

 منه هللا محمد محمد هارون  .1182
    

13.5        

 منه هللا محمود السيد محمد عفيفى  .1183
    

12.5        
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 منه هللا مسعد عبدالجابر ادم  .1184
    

12        

 منه هللا ياسر سيد معوض حسن  .1185
    

12        

 منه هللا يوسف عبدالواسع عبدالمقصود  .1186
    

6        

 منه فرج محمد حلمى  .1187
    

16        

 منه محمد احمد سالم  .1188
    

18.5        

 منى ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى  .1189
    

11        

 منى انور على سيد سالم  .1191
    

10        

 منى صالح الدين على هارون  .1191
    

10        

 منى عبدهللا عبده ابراهيم  .1192
    

10        

 نى عبدهللا محمد عبدربهم  .1193
    

6        

 منى فراج عبدالعال موسى  .1194
    

10        

 منى فرجانى محمود فرجانى  .1195
    

10        

 منى محمد سعد على جاد  .1196
    

10        

 منى محمود سيد محمد  .1197
    

10        

 منى محمود على على عبدهللا  .1198
    

12        

 مها سمير خليفة محمد  .1199
    

14.5        

 مها عماد على حسن محمد  .1111
    

11        

 مها فهيم محمد فهيم السيد  .1111
    

10        

 مها مصطفى عبدالفتاح عبده الصالحى  .1112
    

10.5        
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 مهاب خليل محمد خميس ابراهيم  .1113
    

14        

 مى احمد ذكى محمد عبدالرحيم  .1114
    

10        

 مى سيد محمد عكاشة محمد  .1115
    

10        

 مى عبدالقوى سيد على  .1116
    

12        

 مى فرج فهيم برسوم  .1117
    

13        

 مى محمد شعبان مسعود  .1118
    

10.5        

 مى محمد على منصور  .1119
    

5.5        

 مى مصطفى السيد محمد شاكر  .1111
    

6        

 مى هشام عبد الفتاح محمود الشين  .1111
    

10.5        

 محمد حسن ميادة محمود  .1112
    

18        

 مياده عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز  .1113
    

10        

 ميرنا ثروت كمال جرجس سليمان  .1114
    

12.5        

 ميرنا خالد محمد عبدالوهاب طايع  .1115
    

10        

 ميرنا خلف زناتى ابو زيد  .1116
    

10        

 ميرنا رافت يعقوب ايوب  .1117
    

10        

 بو الفتوح محمدميرنا عادل ا  .1118
    

6        

 ميرنا فكرى ذكى خليل  .1119
    

12.5        

 ميرنا ماجد مشرقى دوس  .1121
    

14        

 ميرنا محمد على محمد  .1121
    

13        
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 ميرنا وائل محمد حسين  .1122
    

10        

 ميرى  جون ميت مدود  .1123
    

10        

 ميريت منير فريد حصاوى  .1124
    

16.5        

 ا سمير جرجس شنودهمين  .1125
    

10        

 مينا صداق باشير قديس سفين  .1126
    

11.5        

 نادر طه محمد عبدالحليم  .1127
    

12.5        

 نادية رائد محمد محمد الشنوانى  .1128
    

15        

 نادين حمدى وحيدالدين حامد  .1129
    

14        

 نادين سامى حسن محمود  .1131
    

10        

 حمود العجرودىنادين مجدى م  .1131
    

10.5        

 ناريمان على باقر يونس عزمى  .1132
    

16.5        

 ناريمان على معيرى  .1133
    

13.5        

 نانسى حمدى عبدالرؤوف حسن الجناينى  .1134
    

10.5        

 نانسى عبد الفتاح سعيد عبدالفتاح  .1135
    

11        

 نانسى مجدى محمد عبدالقادر  .1136
    

11        

 اهد سالم عبدالقوى علىن  .1137
    

10        

 ناهد مدحت المرسى عبد الرازق المسيرى  .1138
    

14        

 ناير مجدى محمد ذكى القطاوى  .1139
    

10.5        

 ندا عبدالهادى عبدالمنعم عبدالحميد  .1141
    

14.5        
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 ندا عالء الدين محمد محمد بيومى  .1141
    

10        

 اهيمندا محمد امام حنفى ابر  .1142
    

10        

 ندا محمد محمد عليوه  .1143
    

11.5        

 ندا نصر محمد على  .1144
    

13        

 ندى ابراهيم بكرى سيد  .1145
    

11        

 ندى اشرف مصطفى محمود  .1146
    

11        

 ندى حسام محمود محمد احمد  .1147
    

14.5        

 ندى رافت عبده محمد شافعى  .1148
    

10        

 د ابراهيم سيد احمد النزورىندى سي  .1149
    

13.5        

                                                                                                                                                                                                                                                   ندى سيد عبدالحسيب نور الدين                                                                                                    .1151
    

11.5        

 ندى سيد هالل عبد الجواد هالل  .1151
    

14.5        

 ندى طارق على السماحى  .1152
    

4        

 ندى طلعت عبدالمقصود محمد عبدالجليل  .1153
    

11        

 ندى عبدالحميد احمد محمد  .1154
    

10        

 ندى عبداللطيف يونس رضوان  .1155
    

12.5        

 ندى عبدالمولى محمد محمود على  .1156
    

15        

 ندى مجدى عبدالعظيم الضبع  .1157
    

10.5        

 ندى محمد بسيونى معروف  .1158
    

12        

 ندى محمد محمد عبدالرحيم  .1159
    

14.5        



 
 

 )*(8102سنة يوليو   نتيجة االمتحان التكميلى لمواد  )مستوى الثانوية العامة( دور  
 كلية الحقوق       جامعة القاهرة 
دين  لغة عربية االسم م

 إسالمى
دين 
 مسيحى

لغة  لغة فرنسية لغة إنجليزية
 ألمانية

لغة 
 إسبانية

 علم نفس فلسفة جغرافيا تاريخ لغة إيطالية

 

 يعتمد،،،          رئيس اللجنة   أماله   كتبه
 عميد الكلية

62 

 ندى محمد مرسى عباس  .1161
    

15        

 ندى محمود فكرى متولى سيد احمد  .1161
    

10        

 نرمين محمد احمد محمد  .1162
    

11.5        

 نسمه جمال عبدالرحمن السيد  .1163
    

16        

 نسمه نادى شحاته ناشد  .1164
    

11.5        

 دى رشدى حسننشوى مج  .1165
    

10        

 نعمه عصام محمد فؤاد عطية  .1166
    

14.5        

 نعمه محمد حسن عبدالشافى  .1167
    

16        

 نعمه هشام حسن محمود عبدالمجيد  .1168
    

10        

 نهاد محمد اسعد محمد حسانين  .1169
    

10        

 نهال انور عبدالعال سيد  .1171
    

12.5        

 مد عبدهللا محمدنهال عبدهللا مح  .1171
    

14.5        

 نهال محمد اشرف عبدالمنعم محمد احمد  .1172
    

14.5        

 نهله محمود احمد احمد الشيخ  .1173
    

11.5        

 نهى احمد عبده رمضان  .1174
    

2        

 نهى احمد محمد احمد صالح  .1175
    

10        

 نهى عصام جالل عيسى  .1176
    

12.5        

 ت لطفى علىنور الدين عز  .1177
    

5.5        

 نور الدين وحيد منير محمود  .1178
    

12.5        
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 نور الهدى صابر عبدالنبى احمد عطيه  .1179
    

11        

 نور الهدى صبرى عبدالمجيد قطب  .1181
    

3.5        

 نور الهدى محمد هاشم معوض امام  .1181
    

10.5        

 نور ايهاب ابراهيم حسنين الجمل  .1182
    

11        

 نور غيب زغلول غريب  .1183
    

5.5        

 نور مصطفى عبد السميع ابراهيم العتر  .1184
    

10        

 نورا احمد عبدالرحمن عبد الحميد  .1185
    

11        

 نورا حسين حبيب عبد الحميد  .1186
    

5        

 نورا عبدالناصر عبدالجواد سليمان  .1187
    

13        

 نورا عمرو عبدالراضى سالمان  .1188
    

10        

 نورا مصطفى عبد العظيم عبدالمعطى  .1189
    

14.5        

 نورالدين حارس احمد عبدالاله  .1191
    

14        

 نوران اشرف عبد المعز المصيلحى  .1191
    

13        

 نوران ايمن احمد الدردير  .1192
    

10        

 نوران محمد طه محمود نصر الدين  .1193
    

10.5        

 حمد محمد عمرنوران محمد م  .1194
    

15.5        

 نوران يونس عدلى عبدالمنعم  .1195
    

10.5        

 نورهان ابراهيم الجلشانى سيد  .1196
    

14.5        

 نورهان احمد امام عبدهللا امام سريه  .1197
    

12.5        
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 نورهان اشرف محمد ابراهيم ابوعيشه  .1198
    

10.5        

 نورهان ايمن محمد محمود فراج  .1199
    

10.5        

 نورهان بدر سيد ابو سريع  .1211
    

15.5        

 نورهان بهاء الدين حسين حامد  .1211
    

4.5        

 نورهان حسن يوسف حسن  .1212
    

10        

 نورهان حمدى محمد عبد الباسط  .1213
    

10        

 نورهان دسوقى ابراهيم على  .1214
    

19        

 نورهان سعيد نجيب موس حماد  .1215
    

10        

 نورهان صالح رجب صالح احمد  .1216
    

13.5        

 نورهان صالح عليوة  .1217
    

10        

 نورهان صالح مصباح جابر  .1218
    

13.5        

 نورهان عبدهللا حسن امام  .1219
    

10        

 نورهان عبدهللا رجب على  .1211
    

10        

 نورهان كامل احمد احمد  .1211
    

3.5        

 عيد عواد العوادنوف صالح س  .1212
    

13        

 نيالواك عبدهللا كور  .1213
    

10        

 نيره عبدالناصر فتحى عبدالعزيز  .1214
    

4        

 نيره عالء مصطفى حسين غراب  .1215
    

18.5        

 نيرى فريد ابراهيم عطيه  .1216
    

10        
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 نيفين على محمد عبد المجيد  .1217
    

13        

 دهاجر احمد حلمى احم  .1218
    

15.5        

 هاجر احمد محمد احمد  .1219
    

15.5        

 هاجر جمال محمد مرسى ابراهيم  .1221
    

10        

 هاجر حسين لطفى ابراهيم  .1221
    

14        

 هاجر حمدى فتح الباب اسماعيل  .1222
    

6        

 هاجر خالد يونس طلبه محمد  .1223
    

11.5        

 هاجر خيرى محمد احمد حالوه  .1224
    

17.5        

 هاجر رضا صديق طلبه  .1225
    

11        

 هاجر سعيد سعيد محمود  .1226
    

10        

 هاجر شعيب حافظ الجمل  .1227
    

15.5        

 هاجر صالح الدين محمد ابراهيم  .1228
    

14        

 هاجر طارق محمد عواد  .1229
    

11        

 هاجر عبد الناصر السيد ابو سريع عبدهللا  .1231
    

13.5        

 هاجر عبدالراضى محمد محمد سليمان  .1231
    

10        

 هاجر عبدالصبور احمد عبدالعال  .1232
    

14.5        

 هاجر عبدالعزيز عبده يوسف  .1233
    

10        

 هاجر عبيد امين عبيد  .1234
    

10        

 هاجر عصام محمود سابق  .1235
    

16.5        
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 هاجر عالء الدين مدحت ابراهيم  .1236
    

10        

 هاجر على طه عبدالجواد  .1237
    

17.5        

 هاجر قدرى سيد عبدهللا  .1238
    

12.5        

 هاجر محمد ابراهيم محمد يونس  .1239
    

4        

 هاجر محمد عبدالحفيظ على على  .1241
    

10        

 هاجر محمود عبدالوهاب محمد الوراقى  .1241
    

5.5        

 هاجر مصطفى سيد على  .1242
    

10        

 هاجر مصطفى نبيه عبدالغنى  .1243
    

10        

 هاجر نبيل كمال فرج  .1244
    

11.5        

 هاجرمحمد بهاءالدين نظمى عبدالخالق عبيد  .1245
    

14        

 هاشم هانى عبد الرحمن احمد  .1246
    

17        

 هاله رمضان احمد خليل  .1247
    

10        

 هاله طلعت منشاوى عبدالحميد  .1248
    

16        

 هاله محمد شريف حسين  .1249
    

12        

 هاله نصر عبدهللا محمد  .1251
    

10        

 هانم احمد سعد احمد احمد  .1251
    

11.5        

 هانم عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب  .1252
    

12.5        

 هانى ماجد السعيد محمد السعيد مامون  .1253
    

15        

 هانى مجدى حسين سليمان محمدين  .1254
    

13        
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 هايدى احمد محمد عبدالرحمن  .1255
    

10        

 هبة عبدالعاطى الفهمى عبدالكريم  .1256
    

19.5        

 هبه هللا درويش فؤاد محمد  .1257
    

15        

 هبه هللا سعيد محمد ابراهيم  .1258
    

5.5        

 هبه هللا سمير ابو سريع سويلم  .1259
    

10        

 هبه جبريل سالمه جبريل  .1261
    

14        

 هبه حسين رجب سيد عيد  .1261
    

10        

 هبه خليل نصر الدين ابراهيم  .1262
    

15.5        

 هبه خميس حسنى احمد  .1263
    

12        

 هبه زهير عبدالقادر محمد  .1264
    

14.5        

 هبه عادل عبدالظاهر محمد عيسى  .1265
    

13.5        

 هبه على حسين على  .1266
    

15.5        

 به كرم مجاهد عطاه  .1267
    

14        

 هبه محسن قرنى عبدالوهاب  .1268
    

11        

 هبه محمد سعيد شاطر  .1269
    

13        

 هدى ابراهيم الضيع محمد عبدالرحمن  .1271
    

15.5        

 هدى احمد ششتاوى فرحات  .1271
    

15.5        

 هدى سيد حسن على  .1272
    

12.5        

 هدى مرسى طه مرسى  .1273
    

16.5        
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 هدير ابراهيم سيد امين  .1274
    

14.5        

 هدير جمال حامد محمد  .1275
    

14.5        

 هدير حمادة امام احمد الشرقاوى  .1276
    

14.5        

 هدير خالد سيد محمد  .1277
    

12.5        

 هدير سمير حسن عبد المجيد  .1278
    

12        

 هدير طارق مصطفى مدبولى  .1279
    

15        

 دير عادل احمد عبد الحميد االلفىه  .1281
    

13.5        

 هدير عاطف صالح الدين احمد  .1281
    

10        

 هدير عبد الحكيم صبحى ابراهيم  .1282
    

15.5        

 هدير عصام جمال الدين محمد راشد  .1283
    

10        

 هدير عصام صالح امام مصطفى  .1284
    

10        

 هدير فتحى فرغلى احمد  .1285
    

14        

 هدير محمد سعدالدين عبدالوهاب  .1286
    

12.5        

 هدير محمد عبدالغفار عبدالغفار  .1287
    

15        

 هدير محمد عبدهللا عليوه صالح  .1288
    

12.5        

 هدير نبيل زكريا ابو السعود  .1289
    

10        

 هدير هشام ابراهيم محمد راشد  .1291
    

5        

 الحناوىهديل عصام عبد الفتاح   .1291
    

18.5        

 هشام محمد زكريا سيد محمد عيسى  .1292
    

12        
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 هشام محمد عبدالغفار عامر خليل  .1293
    

13        

 هشام محمد على محمد  .1294
    

11.5        

 هناء حنا شفيق حنا  .1295
    

10        

 هناء رمضان عباده حماد  .1296
    

16.5        

 نهناء محمد ابراهيم ابو العني  .1297
    

11.5        

 هناء محمد على فهيم الفيشاوى  .1298
    

14        

 هند عبدالفتاح ابو الوفا جلعان  .1299
    

16        

 هند على محمد على محمد  .1311
    

16        

 هند محمد احمد البسيونى  .1311
    

11.5        

 هند محمد عوض حسين  .1312
    

11        

 هند محمد هارون محمد ابو فضة  .1313
    

13        

 وسام شرف الدين عادل محمودسيدعبدالرحيم  .1314
    

10        

 وفاء سند عيد حسن  .1315
    

10        

 والء حمدى رشاد محمد على  .1316
    

10        

 والء عادل على سليمان  .1317
    

10        

 والء مجدى سعيد محمد زراع  .1318
    

12.5        

 وليد خليل صالح الدين خليل ابراهيم  .1319
    

12.5        

 وليد صالح بخيت مجاهد  .1311
    

14        

 وليد صالح سيد عثمان  .1311
    

10        
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 وليد محمد عبدهللا دسوقى  .1312
    

12.5        

 وليم ريث جيمس ليف لياه  .1313
    

4.5        

 وينى ثروت استيفن كوتنق  .1314
    

6        

 ويو اتاك كواج ويو  .1315
    

10        

 لسعود ابراهيميارا خالد ابو ا  .1316
    

12.5        

 يارا طلعت حسنى محمد  .1317
    

16.5        

 يارا عالء احمد ابراهيم  .1318
    

16.5        

 يارا فتحى محمد قمر الدوله  .1319
    

14.5        

 يارا محمد رفاعى صالح صوابى  .1321
    

12        

 ياسر فتحى السيد عوض هللا  .1321
    

5.5        

 رحيم ابراهيمياسر محمود عبدال  .1322
    

10        

 ياسمين ابوبكر عبدالفتاح ابوبكر  .1323
    

14        

 ياسمين احمد ابراهيم احمد  .1324
    

10.5        

 ياسمين احمد حسنى على  .1325
    

14.5        

 ياسمين اشرف مصطفى سيد  .1326
    

18        

 ياسمين ايهاب عبد المنعم ثابت  .1327
    

10        

 الواحد محمد علىياسمين جمال عبد  .1328
    

14.5        

 ياسمين خالد احمد جابر احمد  .1329
    

10        

 ياسمين رضا محمود حافظ  .1331
    

18.5        
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 ياسمين صبحى زخارى متى  .1331
    

13.5        

 ياسمين طارق مصطفى سويدان  .1332
    

12.5        

 ياسمين عطيه محمود ابراهيم  .1333
    

6        

 ين عبدالنبى سيدياسمين عالء الد  .1334
    

12        

 ياسمين محمد صالح محمد  .1335
    

12        

 ياسمين محمد محمود احمد على  .1336
    

15        

 ياسمين محمود فارس محمود  .1337
    

10.5        

 ياسمين مصطفى جمعه مصطفى  .1338
    

12.5        

 ياسمين ممدوح حنفى عبد السالم  .1339
    

10.5        

 محمد وهدان غنيم ياسمين وهدان  .1341
    

16        

 ياسمينا عبد العال عبد الحفيظ سيد عمار  .1341
    

10        

 يحي على عبدالمنعم سيد احمد  .1342
    

10        

 يحى محمد رافت يحى محمود  .1343
    

11.5        

 يحيى محمد خليل السيد عبده سعيد  .1344
    

15.5        

 يس عبدهللا مختار محمد  .1345
    

11.5        

 يمنى حازم رمضان عبدهللا الحبشى  .1346
    

16        

 يمنى عاطف محمد جبالى  .1347
    

17        

 يوستينا عادل الفونس عوض  .1348
    

14.5        

 يوسف ابو الحمد يوسف محمد احمد  .1349
    

6        
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 يوسف سامى حسنين احمد فؤاد  .1351
    

10        

 يوسف طارق ابراهيم مصطفى ابو اليسر  .1351
    

10.5        

 يوسف عادل عبدالحميد صديق حجازى  .1352
    

15.5        

 يوسف ممدوح عبدالحافظ عبدالنبى  .1353
    

11.5        

 يوسف وحيد عبد البارى عبد العظيم  .1354
    

10        

 يوسف ياسر عبدالسالم عبد السالم المغربى  .1355
    

11.5        

 محمد زينهم عبد الواحد ابراهيم  .1356
    

18        

 ضحى احمد مختار محمد  .1357
    

15        

 


