
IDالقسمPercent Score
الدرجة 

من ٢٠

سن محمد اد عبدهللا عبدا -عامةز 66.6715االول -با

يم عبد السالم عالم ن ابرا سام ياس 6014االول -مستجد-عامةاب

يه عبده 56.6714االول -مستجد-عامةابرار اشرف ن

يم  الشاف يم  محمد  ابرا 6014االول -مستجد-عامةابرا

يم سيد احمد يم اشرف اسماعيل ابرا 63.3315االول -مستجد-عامةابرا

يم السيد عزالرجال البنا 76.6717االول -مستجد-عامةابرا

يم السيد محمد صقر 63.3315االول -مستجد-عامةابرا

يم ايمن عبدالشا املنو 63.3315االول -مستجد-عامةابرا

يم سليمه يم سعيد ابرا 6014االول -مستجد-عامةابرا

يم ابوالليا يم عصام ابرا 56.6714االول -مستجد-عامةابرا

يم محمد عبدالسميع السيد جبل 66.6715االول -مستجد-عامةابرا

ف يم أحمد محمد شر 53.3313االول -مستجد-عامةاحمد ابرا

يم يم بيومى ابرا 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد ابرا

يد عبد املطلب يم عبد ا 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد ابرا

يم مغاورى منصور  53.3313االول -مستجد-عامةاحمد ابرا

53.3313االول -مستجد-عامةاحمد اسامه احمد مصيل

66.6715االول -مستجد-عامةاحمد السيد احمد السيد الصعيدى

5013االول -مستجد-عامةاحمد السيد احمد محمد عبداللطيف

ى ات حامد السعد 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد ال

وت سالم 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد أيمن م

وله ليم  53.3313االول -مستجد-عامةاحمد بالل عبدا

اء محمد رضا ع 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد 

73.3316االول -مستجد-عامةاحمد جابر عبد العال محمد عبد املنعم

ز رضوان ر عبد العز 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد حسان عبدالظا

ه حسن 73.3316االول -مستجد-عامةاحمد حسن عبدر

اب البحر 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد حمدى عبدالو

63.3315االول -مستجد-عامةاحمد رفا عبداللطيف حامد

ادى الصاوى  66.6715االول -مستجد-عامةاحمد رمضان عبدال

ش 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد زغلول حسن درو



يم الصف 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد سامى ابرا

63.3315االول -مستجد-عامةاحمد سامى سعيد مطاوع

66.6715االول -مستجد-عامةاحمد سامى محمد عبد الواحد عمران

يم 7016االول -مستجد-عامةاحمد سعد عطيه ابرا

ل 6014االول -مستجد-عامةاحمد سعيد احمد ال

ام 53.3313االول -مستجد-عامةاحمد سعيد شبل ال

7016االول -مستجد-عامةاحمد سم محمود صقر

د ن فر 6014االول -مستجد-عامةاحمد طارق ام

7016االول -مستجد-عامةاحمد عادل محمد مطاوع

مال ز سعيد ا 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد عبدالعز

73.3316االول -مستجد-عامةاحمد عبدالفتاح محمود القطه

7016االول -مستجد-عامةاحمد عبدالقوى صالح الكفورى

ابر سعد يح 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد عبدالاله عبدا

يم 73.3316االول -مستجد-عامةاحمد عبدهللا نديم محمد ابرا

ى  يم البح 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد عبداملقصود ابرا

6014االول -مستجد-عامةاحمد عبدالن ضيف سليمان

ن 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد عصام فت شا

56.6714االول -مستجد-عامةاحمد ع حسان السيد

53.3313االول -مستجد-عامةاحمد عماد سعيد محمد

واد 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد عماد فت عبدا

فناوى  56.6714االول -مستجد-عامةاحمد عماد محمد ع ا

ب عافيه 73.3316االول -مستجد-عامةاحمد عيد لب

م 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد فرج عبدالسالم كر

يم السيد ع عبدهللا 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد ف

ز 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد فؤاد عبده عبد العز

7016االول -مستجد-عامةاحمد كرم شعبان اسماعيل

وك رمضان ابو غاليه 6014االول -مستجد-عامةاحمد م

ب وا 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد مجدى احمد غر

يم سعد مبارك 7016االول -مستجد-عامةاحمد محمد ابرا

اب الدين 63.3315االول -مستجد-عامةاحمد محمد الكومى محمد ش

ن الغول  66.6715االول -مستجد-عامةاحمد محمد ام



يم 66.6715االول -مستجد-عامةاحمد محمد حامد ابرا

6014االول -مستجد-عامةاحمد محمد عبد اللطيف عطيه

63.3315االول -مستجد-عامةاحمد محمد محمد شعبان

ليم 56.6714االول -مستجد-عامةاحمد محمد مو عبدا

7016االول -مستجد-عامةاحمد مراد صادق ع غنيم

7016االول -مستجد-عامةاحمد مسعد احمد وجدى محمد

6014االول -مستجد-عامةاحمد ناصر كمال الدين امام جعفر

ليم اسماعيل مقداد شأت عبدا 46.6712االول -مستجد-عامةاحمد 

شام محمود الصياد 5013االول -مستجد-عامةاحمد 

66.6715االول -مستجد-عامةاحمد وائل السيد ع عماره

56.6714االول -مستجد-عامةاحمد وليد عبدالنور عبدالغ

63.3315االول -مستجد-عامةاحمد ياسر فت ع عثمان

ميد فضل 6014االول -مستجد-عامةاحمد يح عبدا

ليل واد عبدا 73.3316االول -مستجد-عامةاروى ع سم عبدا

66.6715االول -مستجد-عامةاروى محمد فؤاد محمد خلف

ن عبد السيد حمد 66.6715االول -مستجد-عامةاسامه محمد ام

يم 66.6715االول -مستجد-عامةاسامه نصر محمود ج ابرا

73.3316االول -مستجد-عامةاسراء احمد عطيه محمد

م عبد السميع 83.3318االول -مستجد-عامةاسراء اشرف محمد ز

ة 66.6715االول -مستجد-عامةاسراء رضا احمد عبد ر

7016االول -مستجد-عامةاسراء سعيد اسماعيل شعبان اسماعيل

مل 56.6714االول -مستجد-عامةاسراء سليمان سليمان ا

7016االول -مستجد-عامةاسراء شعبان حداد رابح

سن سالم امللي 63.3315االول -مستجد-عامةاسراء عاطف عبدا

يد يد حسن عبدا 73.3316االول -مستجد-عامةاسراء عبدا

73.3316االول -مستجد-عامةاسراء عصام جمعه السبا البي

66.6715االول -مستجد-عامةاسراء محمد عبدامللك محمود

63.3315االول -مستجد-عامةاسراء محمد فوزى مقلد

ى يم العنا اته ابرا 7016االول -مستجد-عامةاسراء مصطفى 

ان ادى ز شام رفيع عبد ال 7016االول -مستجد-عامةاسراء 

7016االول -مستجد-عامةاسالم احمد محمد الصباغ



7016االول -مستجد-عامةاسالم السيد حسن السيد

63.3315االول -مستجد-عامةاسالم رجب عبدالسالم احمد مر

7016االول -مستجد-عامةاسالم عبدالعاطى السيد ع

76.6717االول -مستجد-عامةاسالم عزت عبده أحمد

ز 66.6715االول -مستجد-عامةاسالم محمد عبدالعليم غز

يم ى ابرا 7016االول -مستجد-عامةاسالم محمد عبدالفتاح ذ

7016االول -مستجد-عامةاسماء احمد محمود محمد سالم

ميد فرس 83.3318االول -مستجد-عامةاسماء حسن عبدا

ليل مصطفى مصطفى حف 66.6715االول -مستجد-عامةاسماء عبدا

ى سيو 66.6715االول -مستجد-عامةاسماء عطا محمد ال

يم ع امل محمد ابرا 73.3316االول -مستجد-عامةاسماء 

ف 66.6715االول -مستجد-عامةاسماء مجدى سعيد محمود شر

ى عبدالفتاح عبدالفضيل ا 76.6717االول -مستجد-عامةاسماء 

مام شاكر عقل 63.3315االول -مستجد-عامةاسيا محمود 

63.3315االول -مستجد-عامةاشرقت اسامه محمد محمد عبدالقوى 

ميد ع مو 73.3316االول -مستجد-عامةاشرقت محمد عبد ا

و 73.3316االول -مستجد-عامةاالء احمد رشاد ا

63.3315االول -مستجد-عامةاالء احمد محمد الفرماوى 

73.3316االول -مستجد-عامةاالء السيد عبدالغ ع

63.3315االول -مستجد-عامةاالء جمال محمد قنديل

ز امام 76.6717االول -مستجد-عامةاالء رشاد عبدالعز

يم متو 66.6715االول -مستجد-عامةاالء رضا ابرا

ى ليل امبا ليل حسن عبدا 73.3316االول -مستجد-عامةاالء عبدا

يم ز ابوالفتح ابرا 83.3318االول -مستجد-عامةاالء عبدالعز

ز الشي 7016االول -مستجد-عامةاالء كمال عبداملقصود عبد العز

ات 6014االول -مستجد-عامةاالء محمد احمد ع الز

يم العظمه واد ابرا 63.3315االول -مستجد-عامةاالء محمد عبدا

يه احمد عبدالفتاح سلمان 63.3315االول -مستجد-عامةاالء ن

شأت سعد بدر عبده 56.6714االول -مستجد-عامةاالء 

73.3316االول -مستجد-عامةالسيد خالد السيد جمعه

رى  و فيظ محمود ا 73.3316االول -مستجد-عامةالشيماء محمود عبدا



شار 63.3315االول -مستجد-عامةالطاف عصام فايز ال

ش عبداملنعم امللي 7016االول -مستجد-عامةالنعمان 

ام نصر محمود خليفه 73.3316االول -مستجد-عامةال

ى احمد محمد حل مصطفى 53.3313االول -مستجد-عامةاما

م الرفا م ع عبد الكر ى عبدالكر 76.6717االول -مستجد-عامةاما

ن ى كرم مصطفى حس 86.6718االول -مستجد-عامةاما

ش يل محمد نجيب  ع ا ى ن 8017االول -مستجد-عامةاما

ز عمر 7016االول -مستجد-عامةامل تامر الدسو عبد العز

66.6715االول -مستجد-عامةامل سامى محمود محمد

76.6717االول -مستجد-عامةامل عماد السيد جاد هللا

66.6715االول -مستجد-عامةامنيه اسامه محمود احمد محمود سرور

ليل 63.3315االول -مستجد-عامةامنيه عبدالفتاح الدسو عبدا

ادى ادى عفت عبدال 73.3316االول -مستجد-عامةامنيه عبدال

عام م  8017االول -مستجد-عامةامنيه فرج عبدالكر

8017االول -مستجد-عامةامنيه محمد سيد محمد

يم منصور  دي ابرا شام محمد امل 7016االول -مستجد-عامةام 

ه حسن محمد النجار 8017االول -مستجد-عامةام

ه طارق فاروق أحمد امام 7016االول -مستجد-عامةام

ه محمد مصطفى القسط 76.6717االول -مستجد-عامةام

س اسامه سالم يح 73.3316االول -مستجد-عامةا

6014االول -مستجد-عامةايات عماد عبدالغفار الفره

سوى  يع محمد احمد ع 53.3313االول -مستجد-عامةاية ر

56.6714االول -مستجد-عامةايمان السيد عبدالن ناصف عابد

66.6715االول -مستجد-عامةايمان انور مصطفى محمد

7016االول -مستجد-عامةايمان ايمن رجب خليل جعفر

63.3315االول -مستجد-عامةايمان جمال جاب هللا محمد جاب هللا

66.6715االول -مستجد-عامةايمان حامد اسماعيل مصرى رمضان

7016االول -مستجد-عامةايمان رضا طلبه ابوسعده

ن ف ف حس 63.3315االول -مستجد-عامةايمان شر

73.3316االول -مستجد-عامةايمان شو مصطفى محمد جمال الدين

شن 66.6715االول -مستجد-عامةايمان صب السيد ا



53.3313االول -مستجد-عامةايمان صالح عبدالوارث قنديل

66.6715االول -مستجد-عامةايمان عادل عطية املرشدى عبد املنعم

66.6715االول -مستجد-عامةايمان عبدالعظيم محمد عبدالعظيم

6014االول -مستجد-عامةايمان محمد احمد محمد

73.3316االول -مستجد-عامةايمان محمد عبداملنصف محمد يوسف

66.6715االول -مستجد-عامةايمان محمد محمد مو

اوى غيضان 63.3315االول -مستجد-عامةايمان محمد م

ادى علوان 76.6717االول -مستجد-عامةايمن عادل عبدال

ى سيو ى شرف  سيو 63.3315االول -مستجد-عامةايناس صابر 

به 76.6717االول -مستجد-عامةايه اسامه محمود عر

83.3318االول -مستجد-عامةايه ايمن السيد الغزا

6014االول -مستجد-عامةايه ايمن نا عبدالبا السيد

6014االول -مستجد-عامةايه حماده قطب ما

ى 53.3313االول -مستجد-عامةايه سعيد عبدالعاطى السالمو

ى و يم الال 63.3315االول -مستجد-عامةايه صب ابرا

8017االول -مستجد-عامةايه عبدالرزاق محمود العبد

يل كيم ابو  76.6717االول -مستجد-عامةايه عبدالفضيل عبدا

63.3315االول -مستجد-عامةايه عبيد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

مال 83.3318االول -مستجد-عامةايه عماد سيد احمد ا

8017االول -مستجد-عامةايه عماد عبدالغفار الفره

ف 7016االول -مستجد-عامةايه فرج دسو الشر

76.6717االول -مستجد-عامةايه متو عرفه متو محمد عبد هللا

ن حسن نوح 53.3313االول -مستجد-عامةايه مصطفى حسان

سرى سيد أحمد عمر اب سيد  76.6717االول -مستجد-عامةا

يم عياد 66.6715االول -مستجد-عامةأحمد عزت أحمد ابرا

م  حس  عبد املنعم  شيحه 56.6714االول -مستجد-عامةأد

7016االول -مستجد-عامةأروى أبو بكرعبدالصمد

اقدى د الو ى ع أبو ز 73.3316االول -مستجد-عامةأسماء ص

83.3318االول -مستجد-عامةبتول عصام سعيد لو

8017االول -مستجد-عامةبدر عادل مسعود محمد

63.3315االول -مستجد-عامةبدر ي بدر نا



يم احمد اسماعيل 63.3315االول -مستجد-عامةسمله ابرا

ن تاج الدين اب حس 83.3318االول -مستجد-عامةسمله ا

ن 76.6717االول -مستجد-عامةسمله معوض احمد فؤاد شا

واد عبداملنعم حف عطيه 83.3318االول -مستجد-عامةسمه عبدا

ن مساعد ن شا ت سعد حس 6014االول -مستجد-عامةس

عقوب شوى رأفت محفوظ  7016االول -مستجد-عامةب

شوى كحيل سامى عبداملالك 7016االول -مستجد-عامةب

اته يم حل عطيه العزب  7016االول -مستجد-عامةس

يم ياسر محمد غازي  66.6715االول -مستجد-عامةس

73.3316االول -مستجد-عامةتقى حسن فرحات مصطفى ابوصوان

63.3315االول -مستجد-عامةتقى سامى السيد عبدالعال

فيظ األسطى ف عبدا 5013االول -مستجد-عامةتقى شر

63.3315االول -مستجد-عامةتقى محمد السيد السيد املصرى 

56.6714االول -مستجد-عامةتقى نبوى رجب محروس

ى محمد نادر ا 6014االول -مستجد-عامةتقى 

ا 76.6717االول -مستجد-عامةجمال رمضان عبدالغ 

امل البن 7016االول -مستجد-عامةجمال عبده 

ن طه الغندور  اد رضا حسن 63.3315االول -مستجد-عامةج

امل عبدالسميع حسي اد  6014االول -مستجد-عامةج

اد محمود عبدالفتاح السيد ع عبد العال 66.6715االول -مستجد-عامةج

وك عالم دى م اد م 73.3316االول -مستجد-عامةج

ان حسام فت منصور  6014االول -مستجد-عامةج

7016االول -مستجد-عامةحازم محمد محمد عفيفى شعفه

بة عمر محروس أحمد 66.6715االول -مستجد-عامةحب

ندى به محمد عباس ا 66.6715االول -مستجد-عامةحب

7016االول -مستجد-عامةحسام حسن حسن خليفه

يم محمد مر 8017االول -مستجد-عامةحسام كرم السيد ابرا

7016االول -مستجد-عامةحسام محمد القطب الغنام

56.6714االول -مستجد-عامةحسن عصام السيد جعفر

53.3313االول -مستجد-عامةحسن عصام حسن خليفه

بة 7016االول -مستجد-عامةحسن محمد حسن ع عش



63.3315االول -مستجد-عامةحسن محمد عبد هللا محمود

76.6717االول -مستجد-عامةحسن محمد محمد عبد الرازق 

7016االول -مستجد-عامةحسناء محمود محمد يوسف

56.6714االول -مستجد-عامةحسناء مصطفى احمد حسن شرخ

س ن ع عو ن صد حس 8017االول -مستجد-عامةحس

اده 76.6717االول -مستجد-عامةحنان راغب سعد االمام ز

56.6714االول -مستجد-عامةحنان عاطف خضر عبد البارى السيد

ساوى خلف كيم الد ساوى عبد ا ه الد  73.3316االول -مستجد-عامةحور

سن يم عبدا 8017االول -مستجد-عامةخالد رفيق ابرا

7016االول -مستجد-عامةخديجه محسن الصاوى فرج شل

ن العقر ن مصطفى حس 7016االول -مستجد-عامةخشوع حس

76.6717االول -مستجد-عامةخلود احمد كمال أحمد الدماطى

7016االول -مستجد-عامةخلود عبدالرسول السيد مر جادهللا

63.3315االول -مستجد-عامةدعاء اشرف عبداملر ايوب

ن عبداملر حنطور  6014االول -مستجد-عامةدعاء حسان

كيم محمد شل 73.3316االول -مستجد-عامةدعاء رضا عبدا

يم السيد 76.6717االول -مستجد-عامةدعاء كمال ابرا

73.3316االول -مستجد-عامةدعاء محسن عبداملعبود سرحان

دى محمد 76.6717االول -مستجد-عامةدنيا عمرو م

7016االول -مستجد-عامةدينا احمد سليمان البق

مل 73.3316االول -مستجد-عامةدينا عبدالعظيم مصطفى ا

يد ر عبدا 76.6717االول -مستجد-عامةدينا عصام ما

7016االول -مستجد-عامةدينا عالء محمد عبدهللا

وك محمد عماره 66.6715االول -مستجد-عامةذياد م

ش ش 66.6715االول -مستجد-عامةرحاب عادل محمد 

يم مو 53.3313االول -مستجد-عامةرحاب ع السيد ابرا

5013االول -مستجد-عامةرحمة عادل محمد مصطفي فودة

56.6714االول -مستجد-عامةرحمة عالء عبد العليم مر

ن 7016االول -مستجد-عامةرحمة فوزى حسن الش

7016االول -مستجد-عامةرحمه بكرى عبده الشاذ

س 63.3315االول -مستجد-عامةرحمه خالد عبدالتواب ادر



6014االول -مستجد-عامةرحمه راغب سيد احمد الشقا

6014االول -مستجد-عامةرحمه عبدالستار محمد سلطان

وارى  ز محمد ال 56.6714االول -مستجد-عامةرحمه عبدالعز

63.3315االول -مستجد-عامةرحمه عبدالناصر ع فرج الشيخه

6014االول -مستجد-عامةرحمه عزت عبدالفتاح الشيخ

ى 76.6717االول -مستجد-عامةرحمه محمود ع حسن املغر

ن مصطفى 73.3316االول -مستجد-عامةرحمه مصطفى حس

ى مفروكه 63.3315االول -مستجد-عامةرحمه ياسر ز

63.3315االول -مستجد-عامةرحيق صب متو سالم

ب 7016االول -مستجد-عامةرضوى احمد عبدالستار عبدالسالم دو

76.6717االول -مستجد-عامةرضوى حمدى حسن النجار

ز ديد عبد العز 53.3313االول -مستجد-عامةرضوي اسامه محمد ابو ا

66.6715االول -مستجد-عامةرقيه خالد عباس عبدالفتاح

53.3313االول -مستجد-عامةرقيه عيد احمد احمد احمد

اوى  5013االول -مستجد-عامةرنا حمدى محمد ا

63.3315االول -مستجد-عامةرنا عماد مصطفى محمد عبد املوجود

كر ف حامد محمود ابو 53.3313االول -مستجد-عامةروان شر

63.3315االول -مستجد-عامةروان صب متو سالم

ى شر يم ال 73.3316االول -مستجد-عامةروان عبد اللـه ابرا

66.6715االول -مستجد-عامةروان محمد السيد احمد جاب هللا

66.6715االول -مستجد-عامةروضه وحيد مر الدا

ر عبدالسالم م أحمد عبدالظا 66.6715االول -مستجد-عامةر

ام اسامه ع النحاس 66.6715االول -مستجد-عامةر

ام رمضان محمد عباس محمد 73.3316االول -مستجد-عامةر

اد احمد حمدى مو مصطفى 63.3315االول -مستجد-عامةز

س ميد يو اد جالل الدين عبدا 63.3315االول -مستجد-عامةز

ن احمد اد جمعه ام 63.3315االول -مستجد-عامةز

اد ع توفيق عبد املقصود فايد 66.6715االول -مستجد-عامةز

اد محمد محمد ع نجم 7016االول -مستجد-عامةز

ابوه يم محمد  ب ابرا 6014االول -مستجد-عامةز

ل ي ب احمد محمد  73.3316االول -مستجد-عامةز



امل محمد ب حمدى  53.3313االول -مستجد-عامةز

ى ب صابر عبدالعاطى احمد عبد الرحمن تر 66.6715االول -مستجد-عامةز

ب عالء عبداملنعم محمد خليل 8017االول -مستجد-عامةز

ندى ب عالء فؤاد ا 73.3316االول -مستجد-عامةز

ب فوزى فت الشاف 66.6715االول -مستجد-عامةز

ب محمد نجيب الشي 63.3315االول -مستجد-عامةز

م نه نوح محمد عبدالكر 76.6717االول -مستجد-عامةز

66.6715االول -مستجد-عامةساره اشرف السيد حشاد

6014االول -مستجد-عامةساره السيد فرج السنان

73.3316االول -مستجد-عامةساره سامح سعيد قصد

ميد فاضل 56.6714االول -مستجد-عامةساره سعيد عبدا

7016االول -مستجد-عامةساره عبدهللا عبدالرحمن مرزوق 

6014االول -مستجد-عامةساره عزمى عبدالرازق عبدالسميع

يم 66.6715االول -مستجد-عامةساره محمد فت ابرا

شام محمود الفقى 73.3316االول -مستجد-عامةساره 

73.3316االول -مستجد-عامةسامح محمد ع عيد

يع عبداملر الشرقاوى  8017االول -مستجد-عامةسامى ر

ش 76.6717االول -مستجد-عامةسعيد رمضان سعيد درو

يل احمد محمد حس خليل 56.6714االول -مستجد-عامةسلس

66.6715االول -مستجد-عامةسلطان محمد غانم سلطان

سن غانم 56.6714االول -مستجد-عامةسل اشرف عبد هللا عبد ا

ميد مصطفى عصر 76.6717االول -مستجد-عامةسل عالء عبدا

73.3316االول -مستجد-عامةسل عماد طه سالم فايد

6014االول -مستجد-عامةسل فوزى عبدالفتاح عبدالرحمن

73.3316االول -مستجد-عامةسل محمد عبداملوجود مصيل السيد

83.3318االول -مستجد-عامةسلوى سم محمد عمار

66.6715االول -مستجد-عامةسماء محمد محمد حسن محمد طلبه

ى عياد 7016االول -مستجد-عامةسماح انور خ

س عبدالشا 76.6717االول -مستجد-عامةسم احمد ان

اب سم محمود طه 66.6715االول -مستجد-عامةسميه ا

56.6714االول -مستجد-عامةسميه حس محمود ابو بكر محمد سعد



ع 73.3316االول -مستجد-عامةسميه حمدى عبدالعاطى عبدالبد

اج ميد  6014االول -مستجد-عامةسندس عبدالقادر عبدا

66.6715االول -مستجد-عامةسندس محمد عبدالفتاح منصور 

ان امل ع عو يلة ع  66.6715االول -مستجد-عامةس

كر واصل يله عادل ابو 73.3316االول -مستجد-عامةس

ع عبد الرؤف حسن سعد يله ما 6014االول -مستجد-عامةس

63.3315االول -مستجد-عامةسيف احمد رمضان عبد اللطيف يح

و 5013االول -مستجد-عامةسيف السيد مصطفى احمد ا

73.3316االول -مستجد-عامةشاديه عاطف جو عفيفى محمد حل

ت 73.3316االول -مستجد-عامةشروق اشرف محمد ب

و ابر ا 63.3315االول -مستجد-عامةشروق خالد عبدا

7016االول -مستجد-عامةشروق صالح سعد عبدالعظيم عواد

مدى الكردى 8017االول -مستجد-عامةشروق عماد ا

66.6715االول -مستجد-عامةشروق محمد احمد خضر

63.3315االول -مستجد-عامةشروق محمد عبدالغ زايد

ف مجدى احمد ابوسليمه 5013االول -مستجد-عامةشر

شاوى  ى احمد م سيو اب  5013االول -مستجد-عامةش

نيدى د حسن جابر ف ا 73.3316االول -مستجد-عامةش

د صب ع مراد 66.6715االول -مستجد-عامةش

د عادل نا عبدالغفار يح 66.6715االول -مستجد-عامةش

د محمد عبداملنعم محمد 63.3315االول -مستجد-عامةش

ى ابو الغار سيو يل محمد  د ن 7016االول -مستجد-عامةش

يم شو ع 53.3313االول -مستجد-عامةشو ابرا

66.6715االول -مستجد-عامةشيماء احمد حامد عباس

دى حسن 66.6715االول -مستجد-عامةشيماء حسن م

63.3315االول -مستجد-عامةشيماء سليمان احمد عبدالعليم

6014االول -مستجد-عامةشيماء عصام السعيد عبد هللا

63.3315االول -مستجد-عامةشيماء عماد حسان احمد

وك سرحان وك فتح م 66.6715االول -مستجد-عامةشيماء م

ميد السيد سري عبدا 7016االول -مستجد-عامةشيماء 

ن سالمه السيد محمد عياد 73.3316االول -مستجد-عامةصابر



73.3316االول -مستجد-عامةصا خالد عبدالستار املعصراوى 

ز 66.6715االول -مستجد-عامةصب سامى صب عبدالعز

ه رضا مختار املصرى  56.6714االول -مستجد-عامةص

73.3316االول -مستجد-عامةصالح سم صالح قابيل

يب فت عبدالفتاح شعفة 73.3316االول -مستجد-عامةص

63.3315االول -مستجد-عامةض اسماعيل عبداملعز أحمد ع

ن أحمد حسن 7016االول -مستجد-عامةض رزق حس

ن 8017االول -مستجد-عامةض عبدالفتاح عبداملقصود العزب ع حس

ز أحمد حبلص 73.3316االول -مستجد-عامةض محمد عبدالعز

63.3315االول -مستجد-عامةض محمد محمود راشد الزام

د 63.3315االول -مستجد-عامةض ناصف شو ابوز

يثم جميل عطيه السيد 6014االول -مستجد-عامةض 

ن 6014االول -مستجد-عامةضياء السيد بدوى ابو حس

76.6717االول -مستجد-عامةضياء صابر فرج قابل

يم ع سمك شه ابرا 63.3315االول -مستجد-عامةعا

شه طه رجب فتح هللا 86.6718االول -مستجد-عامةعا

76.6717االول -مستجد-عامةعبد الرحمن السيد عبد الرحمن جاد هللا

66.6715االول -مستجد-عامةعبدالباسط عصام محمد املصرى 

ى عبيد يل صابر ز ليم ن 43.3312االول -مستجد-عامةعبدا

يم فوزى محمد رجب 7016االول -مستجد-عامةعبدالرحمن ابرا

دى 73.3316االول -مستجد-عامةعبدالرحمن اشرف محمد عبدامل

73.3316االول -مستجد-عامةعبدالرحمن السيد ف شل

د ر ابوز ت ما 5013االول -مستجد-عامةعبدالرحمن ب

8017االول -مستجد-عامةعبدالرحمن حسن صابر عافيه

73.3316االول -مستجد-عامةعبدالرحمن حمدان احمد سالمه

اب زعيمه 53.3313االول -مستجد-عامةعبدالرحمن خالد عبدالو

6014االول -مستجد-عامةعبدالرحمن رأفت فؤاد عبدالرحمن

63.3315االول -مستجد-عامةعبدالرحمن سعيد دياب السيد عطيه

فيظ أبو الفضل وك عبد ا فيظ م 66.6715االول -مستجد-عامةعبدالرحمن عبدا

ميد عبدالرحمن ملي الكيال 8017االول -مستجد-عامةعبدالرحمن عبدا

76.6717االول -مستجد-عامةعبدالرحمن عماد رضوان قطب الكمش



83.3318االول -مستجد-عامةعبدالرحمن عماد عبدالفتاح محمد

7016االول -مستجد-عامةعبدالرحمن مصطفى محمود ال

الل صب تاج 76.6717االول -مستجد-عامةعبدالرحمن 

63.3315االول -مستجد-عامةعبدالرحمن وليد نجاح عبدالصمد

73.3316االول -مستجد-عامةعبدالرؤف احمد عبدالرؤف السيد احمد

ز محمود باظه ز سامح عبدالعز 6014االول -مستجد-عامةعبدالعز

ى سيو ز  ز محمد عبدالعز 56.6714االول -مستجد-عامةعبدالعز

ز ع ز محمود عبدالعز 6014االول -مستجد-عامةعبدالعز

دار 63.3315االول -مستجد-عامةعبدالغ شعبان محمد رضا دو

8017االول -مستجد-عامةعبدالفتاح سامى صابر عافيه

73.3316االول -مستجد-عامةعبداللطيف محمود عبداللطيف خليفه امليت

ز احمد سليمان يم عبدالعز 53.3313االول -مستجد-عامةعبدهللا ابرا

دى و 6014االول -مستجد-عامةعبدهللا احمد حس 

73.3316االول -مستجد-عامةعبدهللا اشرف محمد الدبور 

73.3316االول -مستجد-عامةعبدهللا تامر متو مصل ع ناصف

ى العبد 76.6717االول -مستجد-عامةعبدهللا خالد ز

ى 56.6714االول -مستجد-عامةعبدهللا عزت عبدهللا األال

63.3315االول -مستجد-عامةعبدهللا محمد مصل فراج

ى 63.3315االول -مستجد-عامةعبدهللا مسعود محمد محمد النعما

56.6714االول -مستجد-عامةعبداملر سامى محمد عسكر

ات ع 8017االول -مستجد-عامةعزه صا ال

73.3316االول -مستجد-عامةعال مجدى سعيد الس

يم 53.3313االول -مستجد-عامةع ابوالسعود فؤاد ابرا

ى 63.3315االول -مستجد-عامةع محمد ع السامو

7016االول -مستجد-عامةع محمود عبدالعظيم ابوخليفه

73.3316االول -مستجد-عامةعلياء اشرف قناوى عبدالرؤف

56.6714االول -مستجد-عامةعمار ياسر ع حسن مراد

73.3316االول -مستجد-عامةعمر عادل فوزى مطاوع

طى و 6014االول -مستجد-عامةعمر محمد احمد ا

اب الدين 66.6715االول -مستجد-عامةعمر محمد عبد هللا ش

7016االول -مستجد-عامةعمر مصطفى محمود محمد ع



وم 73.3316االول -مستجد-عامةعمرو  عبدالعظيم  محمد جل

66.6715االول -مستجد-عامةعمرو احمد سعد الغول 

76.6717االول -مستجد-عامةعمرو حماده احمد فؤاد عمران سيد احمد

اب الدين اء ع ش د  63.3315االول -مستجد-عامةع

اض 66.6715االول -مستجد-عامةعواطف عالء جمال الدين ر

اب سعيد سليمان عكر 63.3315االول -مستجد-عامةغاده ا

روق 7016االول -مستجد-عامةغاده حمدى مأمون ا

يل احمد شعبان 73.3316االول -مستجد-عامةغاده ن

ب محمد انور محمود 66.6715االول -مستجد-عامةغر

يد 6014االول -مستجد-عامةفارس خالد عبدالفتاح عبدا

6014االول -مستجد-عامةفارس عبده رأفت القصاص

83.3318االول -مستجد-عامةفاطمة رجب عبدهللا غزال

راء رضا حامد فرج 53.3313االول -مستجد-عامةفاطمه الز

ميد عمرو  66.6715االول -مستجد-عامةفاطمه خالد محمد عبد ا

66.6715االول -مستجد-عامةفاطمه سعيد محمود دومه

76.6717االول -مستجد-عامةفاطمه فؤاد عبدالعليم خاطر

ن 63.3315االول -مستجد-عامةفاطمه محمد عبدالعليم حس

66.6715االول -مستجد-عامةفاطمه ممدوح عبد الفتاح حسن نصار

شام مصطفى ع 7016االول -مستجد-عامةفاطمه 

ف عبدالفتاح جمعه 7016االول -مستجد-عامةفت شر

ليل 76.6717االول -مستجد-عامةفرح صفوت عبد ا

ازى محمدى قرطام د ياسر  63.3315االول -مستجد-عامةف

7016االول -مستجد-عامةفوزى عاشور نجيب رجب

ه عبدالعظيم سعيد عبدالعظيم 7016االول -مستجد-عامةفوز

امل عباس 73.3316االول -مستجد-عامةامل محمد 

يد ع م محمد جوده عبد ا 76.6717االول -مستجد-عامةكر

وك محمد نو ف كمال الدين م 73.3316االول -مستجد-عامةكمال شر

الل 66.6715االول -مستجد-عامةكمال محمد محمد ا

لس مجدى فرج ايوب 66.6715االول -مستجد-عامةك

الق شعالن به عبدهللا عبدا 73.3316االول -مستجد-عامةلب

ن خليفه س اسامه ز 76.6717االول -مستجد-عامةمل



76.6717االول -مستجد-عامةلي حماده عبدالرحمن بدير

56.6714االول -مستجد-عامةماجده مص ابو الفتوح مصطفى ع

وت يم م ى ابرا ا نا  6014االول -مستجد-عامةمارت

امل 66.6715االول -مستجد-عامةمارى امجد ندا 

ن محمد 76.6717االول -مستجد-عامةمايا محمد ع ابو العن

76.6717االول -مستجد-عامةمجدى معتمد محمد الدسو التطاوى 

يم عبدالعظيم نجم 86.6718االول -مستجد-عامةمحمد ابرا

شه يم عيد ابو ع 8017االول -مستجد-عامةمحمد ابرا

يم بدر يم فت ابرا 53.3313االول -مستجد-عامةمحمد ابرا

56.6714االول -مستجد-عامةمحمد احمد بدوى الشيخ

6014االول -مستجد-عامةمحمد احمد عفيفى الشابورى

8017االول -مستجد-عامةمحمد احمد محمدي نمر مرسال

63.3315االول -مستجد-عامةمحمد احمدفؤاد احمد عبدهللا

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد اسامه محمد عبد هللا حلوه

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد اسماعيل محمد اسماعيل سالم

يم الفرماوى  63.3315االول -مستجد-عامةمحمد اشرف ابرا

يم حماد 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد اشرف ع ابرا

ن 56.6714االول -مستجد-عامةمحمد اشرف محمد مصطفى الش

ازى  66.6715االول -مستجد-عامةمحمد السيد احمد 

ليل محمد متو 6014االول -مستجد-عامةمحمد ايمن عبد ا

ب 6014االول -مستجد-عامةمحمد أيمن لطفى لب

6014االول -مستجد-عامةمحمد جابر ع شوره

63.3315االول -مستجد-عامةمحمد جمال حس مص

ليم املصنور  46.6712االول -مستجد-عامةمحمد جمال عبدا

ميد سيد احمد 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد جمال محمد عبدا

7016االول -مستجد-عامةمحمد جمال محمد محمد

يد الصيفى 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد جمعة عبد ا

ادى عبدالن 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد حسام عبدال

د 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد خالد محمد مرزوق محمد ابوز

ار 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد خالد نجاح ب

يع رشدى محمد 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد ر



ن يع عز ابوالعن 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد ر

يع محمود مو 7016االول -مستجد-عامةمحمد ر

63.3315االول -مستجد-عامةمحمد رجب سعيد محمد

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد رزق عرفه الشيخ

يم عفيفى 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد رضا ابرا

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد رضا صابر عبدالفتاح

هللا 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد رمضان جمعة خ

ا محمد نصر 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد زكر

دان ميد ز 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد سامح عبدا

76.6717االول -مستجد-عامةمحمد سامح محمد السيد حمزه

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد سامى محروس ع

يد 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد سامى محمد عبدا

لم ميد سو 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد سعيد شو عبد ا

اب خضر 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد سعيد محمد عبدالو

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد سليمان حسن سيد احمد

ف محمد راشد 63.3315االول -مستجد-عامةمحمد شر

7016االول -مستجد-عامةمحمد شعبان محمد طلبه

تا 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد صب السيد س

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد صالح الدين سالم السيد القط

6014االول -مستجد-عامةمحمد طارق السيد عفيفى محمد

76.6717االول -مستجد-عامةمحمد طارق بدر البنا

دان حواش عسكر 6014االول -مستجد-عامةمحمد طارق ز

يم 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد طارق محمد ف

7016االول -مستجد-عامةمحمد طه صب جميل

ليل ابوحمده 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد عادل عبدا

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد عاطف ابوالعزم عبدالرحمن نصر

ه خليفه 63.3315االول -مستجد-عامةمحمد عاطف عبدر

ي را 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد عاطف محمد مر ا

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد عبدالرسول فرج عبدالرسول 

ز سعيد سلطان 66.6715االول -مستجد-عامةمحمد عبدالعز

6014االول -مستجد-عامةمحمد عبدهللا محمد مو



يد سعيد االزرق 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد عبدا

ى عبداملعطى 63.3315االول -مستجد-عامةمحمد عبداملعطى ص

اب السيد ع 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد عبدالو

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد عالء ع نجم

56.6714االول -مستجد-عامةمحمد ع عبدالغ الطو

6014االول -مستجد-عامةمحمد ع محمد عبدهللا

ه سن عبد ر 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد ع 

73.3316االول -مستجد-عامةمحمد عماد السيد عافيه

اب الفطاطرى  7016االول -مستجد-عامةمحمد عماد عبدالو

56.6714االول -مستجد-عامةمحمد عماد محمد رجب

66.6715االول -مستجد-عامةمحمد فاروق محمد الديب

56.6714االول -مستجد-عامةمحمد فت صد عبدالرسول 

6014االول -مستجد-عامةمحمد فكيه محمد فتح هللا

56.6714االول -مستجد-عامةمحمد كمال الدين عبداللطيف مو العلي

ن ر محمد حس 6014االول -مستجد-عامةمحمد ما

كر 73.3316االول -مستجد-عامةمحمد مجدى فت ابو

ب محمد الفقى 76.6717االول -مستجد-عامةمحمد محمد الغر

8017االول -مستجد-عامةمحمد محمد نجيب ابو سالم

76.6717االول -مستجد-عامةمحمد محمود عبدالفتاح محمد عمر

83.3318االول -مستجد-عامةمحمد وليد محمد ابو يوسف

76.6717االول -مستجد-عامةمحمد ياسر حسن خمره

76.6717االول -مستجد-عامةمحمد يح سعد فتوح

83.3318االول -مستجد-عامةمحمد يوسف القطب مصباح

نه يم عبدالسالم محمود ز 76.6717االول -مستجد-عامةمحمود ابرا

ن مصطفى 76.6717االول -مستجد-عامةمحمود احمد ام

ز رزق قنديل 8017االول -مستجد-عامةمحمود احمد عبدالعز

76.6717االول -مستجد-عامةمحمود احمد عبدالوارث ال

ن خطاب ز حسن ى عبدالعز سيو 76.6717االول -مستجد-عامةمحمود 

8017االول -مستجد-عامةمحمود خالد محمود عماره

73.3316االول -مستجد-عامةمحمود رجب محمد محمود

ن 76.6717االول -مستجد-عامةمحمود سامى السيد الطنطاوى شا



76.6717االول -مستجد-عامةمحمود طارق فؤاد خليل

73.3316االول -مستجد-عامةمحمود عادل سعد توفيق

76.6717االول -مستجد-عامةمحمود عاطف حسن احمد شعت

76.6717االول -مستجد-عامةمحمود عاطف محمود الصيفى

6014االول -مستجد-عامةمحمود عبدالباسط عبدالتواب عبدالفتاح

ن 63.3315االول -مستجد-عامةمحمود عصام فتح هللا الش

يد عبدالعظيم 7016االول -مستجد-عامةمحمود ع الدين عبدا

يد محمد 63.3315االول -مستجد-عامةمحمود ع عبد ا

س 63.3315االول -مستجد-عامةمحمود مالك كمال محمد يو

تدى 73.3316االول -مستجد-عامةمحمود محمد سعيد م

7016االول -مستجد-عامةمحمود محمد شعبان احمد

ر 63.3315االول -مستجد-عامةمحمود محمد عبدالغ الز

73.3316االول -مستجد-عامةمحمود منصور محمود الصياد

7016االول -مستجد-عامةمحمود نا رسالن عبدالرحمن

73.3316االول -مستجد-عامةمحمود ناصر محمود الشامخ

6014االول -مستجد-عامةمحمود ياسر الغني محمد توحيد

6014االول -مستجد-عامةمحمود ياسر محمود احمد

يم 7016االول -مستجد-عامةمراد عالء صابر حسن ابرا

مل 63.3315االول -مستجد-عامةمرام احمد عبدالفتاح ع ا

ليم عمر يم عبدا 66.6715االول -مستجد-عامةمروه ابرا

سي السيد مصطفى عماره 56.6714االول -مستجد-عامةمروه ا

ا محمد السبع 86.6718االول -مستجد-عامةمروه زكر

ز محمد القصاص شام عبدالعز 73.3316االول -مستجد-عامةمروه 

ن 8017االول -مستجد-عامةمروه وليد سيد احمد حسان

ميد عيد م احمد عبدا 53.3313االول -مستجد-عامةمر

م اسماعيل اسماعيل ع ابو العز 7016االول -مستجد-عامةمر

م ايمن صديق القط 73.3316االول -مستجد-عامةمر

يم عبداملقصود م بليغ ابرا 73.3316االول -مستجد-عامةمر

س برسوم داود اء مور م  73.3316االول -مستجد-عامةمر

م خالد نا طه 5013االول -مستجد-عامةمر

م رمضان فت احمد 63.3315االول -مستجد-عامةمر



ى شبل داود م صابر ز 66.6715االول -مستجد-عامةمر

م عادل غطاس بدوى  56.6714االول -مستجد-عامةمر

م عثمان عزت السيد عثمان 7016االول -مستجد-عامةمر

م محمد عبدالعظيم صا 56.6714االول -مستجد-عامةمر

ات م محمد ع معتمد بر 73.3316االول -مستجد-عامةمر

م محمد فت قاسم 63.3315االول -مستجد-عامةمر

م مصطفى احمد محمد عبدالفتاح 73.3316االول -مستجد-عامةمر

اته جمال الدين م مصطفى  66.6715االول -مستجد-عامةمر

دان م نصر محمود ز 66.6715االول -مستجد-عامةمر

ن عبدالرحيم خليفه يثم ام م  5013االول -مستجد-عامةمر

م ياسر سعيد سليم 56.6714االول -مستجد-عامةمر

66.6715االول -مستجد-عامةمصطفى اشرف سعيد فوده

56.6714االول -مستجد-عامةمصطفى ايمن محمد السيد عبدالواحد

امل مطاوع ى سيد احمد  ى ذ 6014االول -مستجد-عامةمصطفى ص

6014االول -مستجد-عامةمصطفى عرفه جوده جادهللا

ى ع مصطفى 6014االول -مستجد-عامةمصطفى محمد ص

ى ع ز الزنا 63.3315االول -مستجد-عامةمصطفى محمود عبدالعز

73.3316االول -مستجد-عامةمعاذ صالح الدين محمد شوارب

46.6712االول -مستجد-عامةمعاذ فؤاد جابر سليمان سليمان

ن 7016االول -مستجد-عامةمع محمد عبدالعال حس

53.3313االول -مستجد-عامةمعتمد احمد معتمد الشاذ

5013االول -مستجد-عامةملك طه محمد محرم

63.3315االول -مستجد-عامةمنار السيد عبدالرؤف عامر

ى و 66.6715االول -مستجد-عامةمنار عبد املر عبد املقصود ال

7016االول -مستجد-عامةمنار عبدالغفار مسعود عبده

ن عبدالرازق  56.6714االول -مستجد-عامةمنار عماد حسن

7016االول -مستجد-عامةمنار محمد ابوالعباس محمد مدين

ليم الرخ 66.6715االول -مستجد-عامةمنار محمد عبدا

امل عامر 53.3313االول -مستجد-عامةمنار محمد 

ادى 6014االول -مستجد-عامةمنتصر مع ف أحمد عبدال

ادى 66.6715االول -مستجد-عامةمنتصر مع ف أحمد عبدال



53.3313االول -مستجد-عامةمنصور محمد منصور الدسو

53.3313االول -مستجد-عامةمنه اشرف محمد محمد جمعه

اب عطيه محمد محمود نصر 83.3318االول -مستجد-عامةمنه هللا ا

سي 56.6714االول -مستجد-عامةمنه هللا رجب شبل ا

يم عافيه 7016االول -مستجد-عامةمنه هللا سم ابرا

د 63.3315االول -مستجد-عامةمنه هللا عادل لطفى ابو املعاطى مجا

س الق ادر 66.6715االول -مستجد-عامةمنه وائل عبدا

ى مر أحمد األبيدى ا ص 5013االول -مستجد-عامةم

م ا عبدهللا عبدالعليم ع عبدالكر 83.3318االول -مستجد-عامةم

ليم قاسم اب ايمن عبدا 6014االول -مستجد-عامةم

اب حسام مروان طاحون  66.6715االول -مستجد-عامةم

اب رضا مختار محمد امام 66.6715االول -مستجد-عامةم

رائيل جاك وليم حنا القمص 63.3315االول -مستجد-عامةم

مودى س مصطفى ا 7016االول -مستجد-عامةمؤمن مصطفى يو

66.6715االول -مستجد-عامةمى شو محمد ع سليمان

كيم متو قنديل 73.3316االول -مستجد-عامةمى عبدا

ن يد أبوحس يم ابوال 73.3316االول -مستجد-عامةمياده ابرا

66.6715االول -مستجد-عامةمياده فرج محمد فرج

نا محمود عبدهللا الدماطي 76.6717االول -مستجد-عامةم

56.6714االول -مستجد-عامةمينا ايمن سامى عبداملالك

7016االول -مستجد-عامةمينا بولس سعد مو حنا

ميد يوسف 63.3315االول -مستجد-عامةنادين صالح محمد عبدا

73.3316االول -مستجد-عامةناديه محمد عبدالسالم درغام

8017االول -مستجد-عامةنا عبدالن محمد حافظ فرج هللا

يم د حل ابرا 6014االول -مستجد-عامةنا فر

د احمد منصور احمد 8017االول -مستجد-عامةنا

يله محمود محمد محمود نصار 73.3316االول -مستجد-عامةن

66.6715االول -مستجد-عامةنجيب وائل نجيب طه

دي محمد ابو عمر 66.6715االول -مستجد-عامةندا احمد عبد امل

ى 76.6717االول -مستجد-عامةندا سعيد محمد السعد

7016االول -مستجد-عامةندا ياسر طلعت زايد



يم يم محمود عابدين ابرا 7016االول -مستجد-عامةندى ابرا

ن محمد عبدالرحمن حسن 63.3315االول -مستجد-عامةندى ام

يل 66.6715االول -مستجد-عامةندى حماده احمد ج

يم 56.6714االول -مستجد-عامةندى حمدان احمد ابرا

53.3313االول -مستجد-عامةندى ع صالح ع

اب 73.3316االول -مستجد-عامةندى مصطفى سليمان عبدالو

ميد ع عماره 56.6714االول -مستجد-عامةندى مصطفى عبد ا

7016االول -مستجد-عامةندى من ابوالفتح زايد

66.6715االول -مستجد-عامةندى ناصر محمد عبدالناصف

ن صالح عطيه محمد 76.6717االول -مستجد-عامةنرم

ى 56.6714االول -مستجد-عامةنصر ع فت الوردا

7016االول -مستجد-عامةال كمال حامد سيداحمد عمران

شام حسن الزعيم 73.3316االول -مستجد-عامةنوال 

ادى متو عبده 56.6714االول -مستجد-عامةنور حازم عبد ال

7016االول -مستجد-عامةنور شو محمد عمر حموده

ى 66.6715االول -مستجد-عامةنور محمود رمزى عتا

اده 7016االول -مستجد-عامةنورا احمد حسن ز

و 73.3316االول -مستجد-عامةنورا جالل طايل ا

ز عبيد 66.6715االول -مستجد-عامةنورا محمود محمد عبدالعز

دى احمد محمد املقدم 7016االول -مستجد-عامةنورال

ان احمد فاروق السيد 63.3315االول -مستجد-عامةنور

ل ي ان احمد محمود احمد  66.6715االول -مستجد-عامةنور

ص ان اسماعيل محمد ال 8017االول -مستجد-عامةنور

ان أحمد  شعبان ع 66.6715االول -مستجد-عامةنور

ان رضا  العلي  أحمد عمر 63.3315االول -مستجد-عامةنور

واد بدوى  ان رمضان محمد عبدا 66.6715االول -مستجد-عامةنور

يم الدعو ميد ابرا ان سيف النصر عبدا 8017االول -مستجد-عامةنور

يل محمد السيد عبيد ان ن 66.6715االول -مستجد-عامةنور

ميد ه م احمد عبدا 5013االول -مستجد-عامةن

ن سيم ابو العن ه نا اسماعيل احمد  7016االول -مستجد-عامةن

كيم سرور ى عبد ا سيو 66.6715االول -مستجد-عامةاجر احمد 



ى 66.6715االول -مستجد-عامةاجر اسامه سامى الدقو

ف 73.3316االول -مستجد-عامةاجر اشرف سعيد شر

6014االول -مستجد-عامةاجر خالد سيد احمد حموده

اوى  وك الغر ات م 66.6715االول -مستجد-عامةاجر فوزى ال

8017االول -مستجد-عامةاله عبد السالم محمد نصر ع

ى م خلف هللا محروس 43.3312االول -مستجد-عامةا

يم محمد خلف هللا 7016االول -مستجد-عامةبه ابرا

يم 6014االول -مستجد-عامةبه ع محمود ابرا

ندى ز ا 63.3315االول -مستجد-عامةبه فايز عبدالعز

6014االول -مستجد-عامةبه مفرح عثمان عمر محمد

66.6715االول -مستجد-عامةبه ياسر محمد محمد جعفر

73.3316االول -مستجد-عامةدى عالء أحمد شو معوض

ز نداوى عبدالعز 7016االول -مستجد-عامةدير ايمن 

يع ع محمود 7016االول -مستجد-عامةدير ر

6014االول -مستجد-عامةدير عامر فت خفاجه

7016االول -مستجد-عامةدير محمود سيد محمد

56.6714االول -مستجد-عامةدير ناصر عبد الفتاح العاد

63.3315االول -مستجد-عامةشام احمد طه احمد النجار

ى 6014االول -مستجد-عامةشام محمد السيد علوا

تم ميد ع اال 7016االول -مستجد-عامةمس عاطف عبدا

7016االول -مستجد-عامةيام حس الشناوى عالم

ي ن عرا 73.3316االول -مستجد-عامةيام خالد حس

66.6715االول -مستجد-عامةوجيه عبد السالم فاروق الشيخ

و 6014االول -مستجد-عامةوسام ايمن فرحات ا

63.3315االول -مستجد-عامةوسام رمضان سليمان محمد عطيه

ميد الفرماوى  66.6715االول -مستجد-عامةوفاء شبل جوده عبد ا

8017االول -مستجد-عامةوالء شبل السيد مر

ات 5013االول -مستجد-عامةيارا ابوطالب مصطفي ال

ل 6014االول -مستجد-عامةيارا احمد عيد الب

اته 8017االول -مستجد-عامةيارا رمضان يوسف احمد 

ادى عفيفى 6014االول -مستجد-عامةيارا عمرو عبدالستار عبدال



76.6717االول -مستجد-عامةيارا محمد ابوعياد مصطفى

66.6715االول -مستجد-عامةيارا محمود عبدالباسط عبدالعظيم متو

7016االول -مستجد-عامةيارا نا محمد باص

63.3315االول -مستجد-عامةيارا ياسر مصطفى نصر

يه عامر كر ن ن ابو 63.3315االول -مستجد-عامةياسم

اب محمد سالم ن ا 66.6715االول -مستجد-عامةياسم

ب ى أحمد حب ن خالد خ 6014االول -مستجد-عامةياسم

يع سعد طلب ابو قفه ن ر 63.3315االول -مستجد-عامةياسم

ز البنا ن رجب عبدالعز 53.3313االول -مستجد-عامةياسم

امل اسماعيل منصور  ن رجب  66.6715االول -مستجد-عامةياسم

ميد عبود ن رمضان عبدا 63.3315االول -مستجد-عامةياسم

ن عاطف فت محمد سعد 7016االول -مستجد-عامةياسم

ن عبدالرحيم عبدالقوى عبدالرحيم 76.6717االول -مستجد-عامةياسم

ن عماد جمال سعد الصيفى 66.6715االول -مستجد-عامةياسم

ى ن محمود داود احمد العرا 66.6715االول -مستجد-عامةياسم

63.3315االول -مستجد-عامةيح مح يح العقده

63.3315االول -مستجد-عامةيح وائل يح فايد

73.3316االول -مستجد-عامةيم محمد عبد هللا مصطفى

ك 66.6715االول -مستجد-عامةيوسف اشرف محمد الدو

يم السيد 66.6715االول -مستجد-عامةيوسف السيد ابرا

7016االول -مستجد-عامةيوسف حسن توفيق نبوى املن

66.6715االول -مستجد-عامةيوسف حماده عبداملؤمن محمد

6014االول -مستجد-عامةيوسف سالم يوسف سالم سالم

66.6715االول -مستجد-عامةيوسف سعيد صادق عبداملقصود

7016االول -مستجد-عامةيوسف شعبان عبدالرحمن سرحان

7016االول -مستجد-عامةيوسف شعبان محمد القطقوطى

76.6717االول -مستجد-عامةيوسف صفوت ع توفيق القناوى 

ران 56.6714االول -مستجد-عامةيوسف عزت ع ز

63.3315االول -مستجد-عامةيوسف ع فرج ع

73.3316االول -مستجد-عامةيوسف محمد ع محمد عثمان

ن 73.3316االول -مستجد-عامةيوسف محمد محمود ابوالعن



66.6715االول -مستجد-عامةيوسف محمود محمد حسب الن

ز سرحان طاحون  8017االول -مستجد-عامةيوسف نصر عبدالعز

73.3316االول -مستجد-عامهاحمد ع ع حميده

ب ه محمود رمضان حب 73.3316االول -مستجد-عامهام

نداوي  73.3316االول -مستجد-عامهمحمود رضا محمود محمد 

ي-مستجد-عامةايه محمد محمود السيد عماره 76.6717الثا

73.3316شعبة عامة املستوي االول با لالعادةاحمد محمد جابر النجار


