
الرقم 
حالة القیداسم الطالباألكادیمى

أعمال 
فصلیة   

3درجة

درجة أعمال 
منتصف 
الفصل 
2درجة

المجموع

30.83.8منقولابانوب نبیل عطیھ رزق40001
0.0منقولابراھیم ایمن ابراھیم محمد40002
31.04.0منقولابراھیم جمیل ابراھیم مشحوت40003
31.14.1منقولابراھیم حسن محمد محمد الحدینى40004
0.0منقولابراھیم رشدى سعد شعت40005
31.54.5منقولابراھیم زكى محمد الشین40006
0.0منقولابراھیم عبد الباقى ابراھیم عیاد40007
31.04.0منقولابراھیم عبدالرحمن احمد البدوى40008
30.63.6منقولابراھیم محمد ابراھیم بكر غزالھ40009
30.23.2منقولابراھیم محمد ابراھیم محمد سالم40010
0.0منقولابراھیم محمد جمیل الصیاد محمد 40011
0.0منقولابراھیم محمد عبدالجواد الضلع40012
31.04.0منقولابراھیم محمد محمود شاكر40013
0.0منقولابراھیم محمد مصطفى مصطفى 40014
0.0منقولابوبكر ابراھیم سعید مصطفي مشرف40015
30.83.8منقولاحسان صالح على عبد الباسط40016
0.0منقولاحمد ابراھیم عبد العزیز الجمل40017
0.0منقولاحمد ابراھیم محمد زاید40018
30.93.9منقولاحمد احمد عطا احمد الزغلوفى40019
0.0منقولاحمد اسامھ أحمد بدر40020
31.44.4منقولاحمد اسماعیل عبد الحمید احمد40021
0.0منقولاحمد الحسینى مھدى محمد الحسانى40022
0.0منقولاحمد السید عبدالرحمن دردیرى40023
30.43.4منقولاحمد بسیونى محمد عطا هللا40024
31.54.5منقولاحمد جابر على خلیفھ40025
0.0منقولاحمد جمال عبدالعزیز سراج40026
31.34.3منقولاحمد جمال عمر محمد محمود سلطان40027
0.0منقولاحمد جمال عید محمد40028
31.34.3منقولاحمد حسن بریقع حسن40029
30.43.4منقولاحمد حسن حسن حبیب40030

جة أعمال منتصف الفصل الدرا األول للعام الجام (2019/2020) ن

مادة / المراجعة المتقدمة

ة) عة (انتظام- محاس الفرقة / الرا

ة:      ل د ال     عم
د شا  دالحم أ.د/ ع

م والطالب: ة لشئون التعل ل ل ال وك
ا داود أ.م.د/ 

 أستاذ المادة:
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0.0منقولاحمد حسن محمد على منصور40031
30.23.2منقولاحمد حسنى محمد أحمد ھنیدى40032
0.0منقولاحمد حسین لملوم حسین40033
31.34.3منقولاحمد حسینى محمد غیتھ40034
31.74.7منقولاحمد حمدي السحیمى عمارة40035
0.0منقولاحمد حمدى عبدالموجود جعفر40036
31.64.6منقولاحمد حمدى لبیب محمد عجور40037
0.0منقولاحمد خالد عبد العلیم علي40038
0.0منقولاحمد خالد محمد أحمد محمد40039
30.43.4منقولاحمد رجب عبد الرسول عبد المقصود 40040
31.74.7منقولاحمد رزق نصر محمد الجزار40041
31.44.4منقولاحمد رضا سلیمان محمد سلیمان40042
31.34.3منقولاحمد رضا محمد عبد الفتاح طبلیھ40043
0.0منقولاحمد سامى على القطب راشد40044
0.0منقولاحمد سعید عبد المعطى الفخرانى40045
0.0منقولاحمد سعید محمد عوض عبوده40046
31.14.1منقولاحمد سعید مصطفى احمد مصطفى40047
0.0منقولاحمد سالمة عبدالمرضى احمد عبده 40048
0.0منقولاحمد سالمة فؤاد محمد40049
0.0منقولاحمد سالمھ عبد الواحد محمد یونس40050
0.0منقولاحمد سلیمان جمعھ محمد40051
31.64.6منقولاحمد سمیر الشربیني احمد40052
30.93.9منقولاحمد سمیر زینھم ھنطش40053
31.14.1منقولاحمد سمیر محمد سعد40054
0.0منقولاحمد سمیر محمد عبدالعال40055
0.0منقولاحمد شاكر على نجم خاطر40056
31.64.6منقولاحمد شعبان محمد محمد العشرى40057
31.74.7منقولاحمد شوقى مطر أحمد دیاب40058
31.24.2منقولاحمد صبحى حسن عبدالقادر40059
0.0منقولاحمد صالح فتحي عبد الواحد40060
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30.73.7منقولاحمد طارق عبد الفتاح ابراھیم40061
30.83.8منقولاحمد عادل عبد الفتاح السعید عیش40062
0.0منقولاحمد عاطف احمد التھامى حجاج40063
30.73.7منقولاحمد عبد الحكیم سلیمان العیاط40064
0.0منقولاحمد عبد الحكیم عبد الرسول شرف 40065
0.0منقولاحمد عبد العزیز فھمى صبیح40066
30.73.7منقولاحمد عبد العزیز وحید جنیدى40067
31.14.1منقولاحمد عبد الاله عبد الاله الجیزاوى40068
0.0منقولاحمد عبد هللا حامد الملیجى40069
30.73.7منقولاحمد عبد الناصر محمود تمراز40070
30.93.9منقولاحمد عبد ربھ محمد الكشكى40071
0.0منقولاحمد عبدالفتاح احمد عبدالمطلب40072
30.73.7منقولاحمد عثمان امین خطاب40073
0.0منقولاحمد عفیفى محمود ابوالمجد40074
30.73.7منقولاحمد على ابراھیم بكر40075
0.0منقولاحمد على عبد هللا على المنشاوى40076
30.73.7منقولاحمد على عدوى بكر40077
30.63.6منقولاحمد عوض عبدهللا عوض رجب40078
30.73.7منقولاحمد عید عبدالقادر مشري40079
30.83.8منقولاحمد فتحى محمد الربع40080
30.83.8منقولاحمد مامون محمد مامون طمان40081
30.83.8منقولاحمد ماھر محمود الفیومى40082
0.0منقولاحمد مجدى احمد الشرقاوى40083
0.0منقولاحمد مجدي عثمان رزق40084
0.0منقولاحمد مجدى محمد عبدالجواد40085
30.73.7منقولاحمد محمد احمد شفیق محمد40086
0.0منقولاحمد محمد احمد محمد حماد40087
0.0منقولاحمد محمد جابر عبد الحمید40088
0.0منقولاحمد محمد حامد على40089
30.73.7منقولاحمد محمد صبحى السید ابوزید40090
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30.43.4منقولاحمد محمد عادل وھبى نصر40091
0.0منقولاحمد محمد عبد المعز خلیل40092
31.34.3منقولاحمد محمد فتحى سعد40093
31.34.3منقولاحمد محمد منسى محمد ابو ھنطش40094
31.24.2منقولاحمد محمود احمد ابراھیم احمد40095
31.44.4منقولاحمد محمود محمد عبد النبى40096
0.0منقولاحمد مدحت فتحى عبد الوھاب40097
0.0منقولاحمد مصطفى فتحى جبر عبده40098
31.54.5منقولاحمد ممدوح رمضان خطاب40099
0.0منقولاحمد ناجى متولى طاحون40100
31.44.4منقولاحمد ناصر صابر فواز40101
31.84.8منقولاحمد نشات عبد المنعم احمد دویدار40102
31.14.1منقولاحمد وائل فاروق الفخرانى40103
31.64.6منقولاحمد وجیھ عبد الھادى محمد دھمیس40104
31.64.6منقولاسامھ ابراھیم السید ابراھیم البھوفي40105
30.93.9منقولاسامھ باسم محفوظ یونس40106
31.64.6منقولاسامھ جمال محمد حسن الفقى40107
31.24.2منقولاسامھ محمد السید بالل40108
31.04.0منقولاسامھ نبیل مرسى محمد الفالل40109
30.83.8منقولاسراء ابو الحمد حسین محمود40110
31.74.7منقولاسراء احمد محمد محمد محمد على 40111
31.04.0منقولاسراء اشرف عبده على محمد األشقر40112
31.44.4منقولاسراء بسیونى عبد العال نصر40113
30.73.7منقولاسراء خالد مصطفى البربرى40114
31.04.0منقولاسراء رضا حسین غالیة40115
31.64.6منقولاسراء صبحى بسیونى مصطفى 40116
31.84.8منقولاسراء صبحى عبد العال مبروك الدیب40117
0.0منقولاسراء عبد العزیز منیر شھاب الدین40118
0.0منقولاسراء فرج قطب عبدالعزیز السیسى40119
31.44.4منقولاسراء قدرى عبد الحمید رشاد بدر40120

ة:      ل د ال     عم
د شا  دالحم أ.د/ ع

م والطالب: ة لشئون التعل ل ل ال وك
ا داود أ.م.د/ 

 أستاذ المادة:



الرقم 
حالة القیداسم الطالباألكادیمى

أعمال 
فصلیة   

3درجة

درجة أعمال 
منتصف 
الفصل 
2درجة

المجموع

جة أعمال منتصف الفصل الدرا األول للعام الجام (2019/2020) ن

مادة / المراجعة المتقدمة

ة) عة (انتظام- محاس الفرقة / الرا

30.63.6منقولاسالم ابراھیم حمدى ابراھیم40121
30.83.8منقولاسالم احمد ابراھیم السید سالم40122
31.74.7منقولاسالم اشرف شعبان خلیل40123
0.0منقولاسالم ایمن رجب اسماعیل40124
0.0منقولاسالم حسب سعید حسب على40125
0.0منقولاسالم خالد احمد المالح40126
0.0منقولاسالم خالد عبدالحمید عبد الحمید 40127
0.0منقولاسالم رضا مصطفى بریقع40128
0.0منقولاسالم شحاتھ حمزه السیسى40129
30.93.9منقولاسالم شعبان على احمد40130
0.0منقولاسالم عاطف عبدالباقى رمضان40131
0.0منقولاسالم عبد الرحمن محمد محمد40132
31.64.6منقولاسالم علي جادهللا علي  جادهللا40133
0.0منقولاسالم فوزى محمد صالح عدس40134
0.0منقولاسالم كمال عبدالغفار حبیب40135
0.0منقولاسالم محمد شمس الدین عید40136
0.0منقولاسالم مصطفى عبد الباقى عبد العال40137
31.34.3منقولاسالم مصطفي محمد محمد الساعي40138
0.0منقولاسالم ممدوح محمد احمد40139
0.0منقولاسالم نجیب عبدالمجید نصار40140
0.0منقولاسماء  احمد على عثمان40141
30.93.9منقولاسماء حاتم عثمان عبد اللطیف راشد40142
01.41.4منقولاسماء خمیس عبدالعظیم داود40143
31.74.7منقولاسماء رشاد عبدالحمید عفیفى فارس40144
30.63.6منقولاسماء صالح حسن الذكرى40145
31.64.6منقولاسماء محمود فتحى محمود سالم40146
00.60.6منقولاسماء یاسر لبیب عمار40147
00.80.8منقولاشرقت احمد محمد یحیى40148
01.01.0منقولاالء ابراھیم عبدالغنى سعید40149
30.93.9منقولاالء سعید مصطفى العطار40150
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31.64.6منقولاالء عبدالحكیم ابراھیم البیلي40151
00.90.9منقولاالء عبدالسالم عبدالسالم احمد شلبى40152
31.64.6منقولاالء محمد محمد جاد هللا40153
0.0منقولالحسن علي فھمى مصطفى سویلم40154
0.0منقولالسید سعد السید محمد40155
00.60.6منقولالسید محمود السید عبود40156
0.0منقولالشحات عبد الجواد عبد ربھ عابدین40157
30.53.5منقولامال محمد عبد هللا محمد عبود40158
30.93.9منقولامانى حامد عبداللطیف ناصر40159
31.34.3منقولامانى حماده محمد حموده40160
0.0منقولامانى شعبان على عوض40161
0.0منقولامانى محمد السعید عبد العاطى مھینھ40162
0.0منقولامجد محمد محمد العباسى40163
31.54.5منقولامل عبد الفتاح عبد السمیع عوض40164
01.11.1منقولامل فوزى محمد محمد داود40165
0.0منقولامنیھ ھمام عبدالعظیم محمود40166
00.70.7منقولامیر ایمن زكى الجایح40167
0.0منقولامیر رمضان عبد هللا عبد الوھاب 40168
31.24.2منقولامیرة بشیر محمود عبد الرحیم 40169
30.73.7منقولامیرة حمدى  عزت محمد على حمد40170
31.34.3منقولامیرة سامى على عبد السمیع 40171
30.63.6منقولامیرةعبد النبى كامل عبد الجواد40172
0.0منقولامیره اسامھ السید الجزار40173
31.44.4منقولامیره عبد المھدى عبد الصمد بدران40174
3غ3منقولامیره عبدالسید محمد عبدالسید40175
30.83.8منقولامیره محمد كرامید الغمراوى40176
31.14.1منقولامیره مدحت عبد الفتاح موسى40177
30.83.8منقولامینھ صابر عبد هللا ناصف40178
0.0منقولامینھ عبد الوھاب عبد الخالق حریره40179
30.63.6منقولانجى ماھر محمد فاروق40180
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30.93.9منقولانعام سراج الدین صقر عبد الجواد 40181
0.0منقولایمان ابوزید عبدالعاطى ابوزید40182
31.94.9منقولایمان احمد عبدالشافى عبدالمنعم40183
31.54.5منقولایمان السید عبد العال طاحون40184
0.0منقولایمان جمال محمود الصعیدى40185
30.83.8منقولایمان حسن محمود رداد40186
31.14.1منقولایمان راضى عرافھ راضى الفقى40187
31.54.5منقولایمان طلعت مصطفى محمد40188
0.0منقولایمان عبد العزیز عبد الستارعالم40189
31.04.0منقولایمان مبارك عبد الفتاح جمعھ یوسف40190
31.04.0منقولایمان محسن محمد الجبالى محجوب40191
30.73.7منقولایمان محمود محمد مبروك الفقى40192
31.14.1منقولایمان محى الدین حماد عبدالعال40193
30.83.8منقولایمن بھاء السید سلیم40194
0.0منقولایمن خمیس صالح أنور بركات40195
30.93.9منقولایمن محمد محمد عبد القوى الفیومى40196
31.04.0منقولایناس رائف محمد جادو40197
31.44.4منقولایناس محمود على محمد40198
0.0منقولایھ احمد محمد ابراھیم عمران40199
30.73.7منقولایھ اسامھ احمد عبد العزیز ھنیدى40200
31.24.2منقولایھ اسماعیل عفیفى تعیلب40201
01.01.0منقولایھ سامى صالح محمد الدخاخنى40202
31.54.5منقولایھ سعید عبد اللطیف حسن مساعد40203
0.0منقولایھ شاھین فرج على شاھین40204
31.04.0منقولایھ عادل جمعھ عبده فرج40205
0.0منقولایھ عاطف شكرى التومى40206
30.83.8منقولایھ عباس حسن عباس40207
31.04.0منقولایھ عالء عبد الغني محمود40208
31.54.5منقولایھ محمد جمعھ على موسى40209
30.53.5منقولایھ محمد سید احمد نایل40210
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31.34.3منقولایھ محمد عبد الواحد رمضان االعراج40211
0.0منقولایھ محمود على محمد عطیھ40212
31.04.0منقولایھ مصطفى احمد حافظ40213
30.83.8منقولایھ یوسف ایوب محمد احمد40214
0.0منقولایھاب حلمى ابراھیم حسین40215
31.44.4منقولایھاب محمد أحمد محمد عبدهللا40216
0.0منقولبدر سمیر أحمد مرسي40217
31.34.3منقولبسمھ وصفى رشاد شعبان خمیس40218
31.54.5منقولبسنت سامى حسین رمضان40219
0غ0منقولبشار احمد الخیمي40220
0منقولبطرس جمال سعد خلیل ابراھیم40221
31.04.0منقولبھاء السید عبد المحسن القصاص40222
31.44.4منقولبوال سعد مسعد سعید جرجس40223
31.64.6منقولبوال یوسف منیر سلیمان40224
31.54.5منقولبیتر رءوف وھیب  ابراھیم فیلبس40225
31.44.4منقولثریا مصطفى محمد احمد40226
31.54.5منقولجلنار محمود احمد محمد شبیب40227
0.0منقولجمال رأفت على باشا سلیمان40228
0غ0منقولجھاد احمد عبدالوھاب زید40229
0منقولجھاد محمد محمود سید احمد على 40230
0منقولجھاد محمود عوض جبریل40231
31.84.8منقولجھاد محمود محمد شبل زاید40232
0.0منقولجھاد محمود محمد عمران40233
0.0منقولجھاد مھدى اسماعیل زاید40234
31.64.6منقولجیھان الرفاعى عبدالفضیل مصطفى 40235
31.34.3منقولجیھان انور محمد یونس40236
0.0منقولحسام السید سعد ابو عمر40237
0.0منقولحسام حسن حسن عبدالواحد40238
31.24.2منقولحسام صالح سعید ھیكل40239
0.0منقولحسام مجدى محمد صالح محمد40240

ة:      ل د ال     عم
د شا  دالحم أ.د/ ع

م والطالب: ة لشئون التعل ل ل ال وك
ا داود أ.م.د/ 

 أستاذ المادة:



الرقم 
حالة القیداسم الطالباألكادیمى

أعمال 
فصلیة   

3درجة

درجة أعمال 
منتصف 
الفصل 
2درجة

المجموع

جة أعمال منتصف الفصل الدرا األول للعام الجام (2019/2020) ن

مادة / المراجعة المتقدمة

ة) عة (انتظام- محاس الفرقة / الرا

0.0منقولحسام مصطفى اسماعیل حسن40241
30.93.9منقولحسانین ولید حسانین حجاج40242
30.93.9منقولحسن عبده عبد المنعم عبده الشلوفى40243
31.44.4منقولحسن محمد حسن السید40244
30.93.9منقولحسن مصطفى محمود الدقونى40245
31.34.3منقولحسن نادى حسن احمد40246
31.84.8منقولحسناء ابراھیم حسین الحاوى40247
31.24.2منقولحسناء یحى عبد هللا ناصف خلف هللا40248
31.04.0منقولحسین على حسین على شرابى40249
0.0منقولحماده كریم محمد خالد40250
30.83.8منقولحمدى محمد صابر االشمونى40251
0.0منقولحمزه منصور عبد الھادىا حمد زیدان40252
0غ0منقولحمیدة محمد قریع40253
31.14.1منقولحور فضل حسن عبدالسالم40254
0.0منقولخالد احمد مبارك عبد الحكم موافي40255
0.0منقولخالد عطیھ حسین موسى40256
31.04.0منقولخالد محمد حسین خالد40257
0.0منقولخالد محمد عباس حبیب40258
31.44.4منقولخلود عبد السالم سمیر عبدالرسول 40259
30.93.9منقولخلود ولید عادل احمد40260
31.44.4منقولدالیا محمد محمودعلى فتح هللا درغام40261
0.0منقولدرغام صبحى عبدالغفار درغام40262
31.44.4منقولدعاء احمد ابراھیم النجار40263
31.04.0منقولدعاء بریك كرامید حمیده40264
0.0منقولدعاء عبدهللا رزق واصل40265
31.04.0منقولدمیانھ شوقى اسكندر میخائیل40266
31.24.2منقولدنیا حمدى حسن الكیالنى40267
31.44.4منقولدنیا رضا عبدهللا مدین40268
30.93.9منقولدینا حمدى محمد مختار ھویدى40269
31.04.0منقولراندا رضا یوسف محمود ابو عیده40270
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00.70.7منقولرانیا ابراھیم على بیومى علوه40271
30.63.6منقولرانیا جمال عبدالشافى على الغندور40272
30.93.9منقولرانیا حمدى مختار محمود المشالوى40273
31.04.0منقولرانیا خالد فؤاد عبد العظیم40274
31.44.4منقولرانیا رمضان محمد عبدالعظیم الظیظى40275
30.93.9منقولرانیا كمال محمد عبد الرازق40276
0.0منقولرجب عربي رجب محمد یوسف40277
30.93.9منقولرحاب جمال حسین صادق ابراھیم40278
30.73.7منقولرحمھ أبو بكر رمزي فھمي اللقھ40279
0.0منقولرحمھ عاطف عبدالتواب على شرف 40280
31.34.3منقولرحمھ محمد مصطفى محمد جاد40281
0.0منقولرضا رجب شعبان شرف40282
31.14.1منقولرضوى عبدالباسط صالح الزعیم40283
30.93.9منقولرقیھ على حسن على40284
31.34.3منقولرنیم طارق كمال الخولى40285
31.54.5منقولروان اشرف سعد الدین دمرداش 40286
31.44.4منقولریم رمضان اسماعیل صقر40287
31.14.1منقولریم صالح عبدالسالم صالح40288
31.24.2منقولزھراء امیر ابراھیم محمود ابراھیم40289
31.14.1منقولزیاد خالد منصور مشمشھ40290
31.04.0منقولزینب جوده امین محمد ابراھیم40291
30.73.7منقولزینب حسن عبدالمنعم عبداللطیف40292
31.44.4منقولزینب محمد جالل مصطفي40293
31.44.4منقولزینب محمد ھشام سعید مرعى40294
30.93.9منقولسارة خالد محمد محمد الحتھ40295
0.0منقولساره السید محمد فرید المھدى40296
30.53.5منقولساره عبد الموجود شاف الخیر البنا40297
30.63.6منقولساره محمد احمد خلیفھ عبد الرحمن40298
30.93.9منقولساره مھدى على ابو بكر40299
0.0منقولساره نبیل لطفى الوشاحى40300
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30.33.3منقولساره نجم على مناع40301
31.44.4منقولسامى صبرى جبر على الفقى40302
31.74.7منقولسحر صابر على ابو حسین40303
31.34.3منقولسعد عادل سعد السید40304
0.0منقولسعید محمد السعید ابو عاصى40305
01.21.2منقولسعید محمد جابرمحمد ابو زید40306
30.63.6منقولسعید مرزوق سعید رمضان40307
30.73.7منقولسلمى عبد الوھاب عبد الحمید تركي40308
30.53.5منقولسلمى محسن احمد ضاحى40309
30.73.7منقولسلوى ابو بكر احمد حمامھ40310
31.54.5منقولسلیمان السید سالم عامر40311
30.43.4منقولسماح طھ عبدالغفار السعدنى40312
30.53.5منقولسماح یوسف سعید ابو شبك40313
31.04.0منقولسمر حسان محمد خلیل40314
0.0سمیر محمد سعد حمامھ40315
31.14.1منقولسمیره منیر فاروق احمد عبد الوھاب 40316
31.04.0منقولسندس محمد عبدالمنعم مصطفى40317
0.0منقولسھیلھ صبحى موسى محمد حربى40318
0.0منقولسید خلیفھ جمل سید40319
31.34.3منقولشادى سعید عبدالعزیز ابراھیم والى40320
31.14.1منقولشاھیناز كمال عبدالغنى شبایك40321
30.73.7منقولشروق فتحى عبدالحفیظ بدر40322
0.0منقولشریف حسن محمود علي رمضان40323
31.44.4منقولشریف صبرى عبد الجواد قاسم40324
0.0منقولشوقى عادل ابراھیم مزروع40325
31.04.0منقولشیماء على محمد خالد40326
0.0منقولشیماء عمادالدین محمود ابراھیم40327
31.34.3منقولشیماء محمد حلمى صدیق مبروك40328
30.83.8منقولشیماء محمد كمال ابو علي40329
31.74.7منقولشیماء یاسر محمد كامل الرامى40330
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31.34.3منقولصابرین سالمھ عبدالفتاح عبدالحفیظ40331
31.24.2منقولصالح جمال صالح الجندى40332
0.0منقولصالح صبرى صالح عبده صالح40333
0.0منقولصالح على شعبان على سلیط40334
31.04.0منقولصالح محمد صالح محمد40335
31.74.7منقولصباح ناجى فاروق النزالوى40336
0.0منقولصفاء حسن عبدالحمید عبدالعزیز40337
0.0منقولصالح احمد حامد قندیل40338
30.63.6منقولصالح اشرف محمد بدر40339
31.74.7منقولضیاء الدین رفعت یوسف أبو خطوه40340
00.80.8منقولضیاء محمد عبدالرحمن محمد غانم40341
0.0منقولطارق اشرف محمد عید شیحھ40342
31.44.4منقولطارق السید كامل ابو عریان40343
31.34.3منقولطاھر نبیل طاھر زیدان40344
00.80.8منقولطھ رجب محمود محمد خلف40345
31.04.0منقولعادل صبحى احمد محمد القونى40346
31.64.6منقولعبد الحمید ابراھیم السید الشیخ40347
31.74.7منقولعبد الحمید على عبدالعزیز محمد علي40348
0.0منقولعبد الرازق فتحى عبد الرازق خلیل 40349
31.64.6منقولعبد الرحمن خالد شعبان رزق40350
0.0منقولعبد الرحمن سمیر حداد حسین40351
0.0منقولعبد الرحمن سمیر محمد عبد اللطیف 40352
0.0منقولعبد الرحمن عاشور محمد محمد سلیم40353
31.24.2منقولعبد الرحمن كمال السید عدس40354
31.74.7منقولعبد الرحمن مجدى عبده حماد40355
31.24.2منقولعبد الرحمن محمد عبد الھادي عبد 40356
0.0منقولعبد الرحمن محمد عبدالرحمن محمد 40357
31.24.2منقولعبد الرحمن محمد عبدالھادى محمد 40358
0.0منقولعبد السالم قدري عبد السالم محمد 40359
0.0منقولعبد السمیع انور عبد السمیع عبد 40360
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0.0منقولعبد العزیز احمد امین احمد ابراھیم40361
3غ3منقولعبد العزیز رضا عبد العزیز السید 40362
31.04.0منقولعبد الفتاح مصطفى على عبدالفتاح40363
31.34.3منقولعبد القوى السید عبد القوى على أغا40364
0.0منقولعبد هللا خیرى عبد العلیم سویلم40365
0.0منقولعبد هللا رشدى ابراھیم محمد بدوي40366
0.0منقولعبد هللا سمیر مصطفى الخولى40367
30.73.7منقولعبد هللا صالح احمد محمد40368
31.04.0منقولعبد هللا عبد الرازق عبد اللطیف حسن40369
0.0منقولعبد هللا عرفھ شعبان محروس40370
31.34.3منقولعبد هللا عماد سعدى عبد الرحمن 40371
30.93.9منقولعبد هللا محمد عبد الفتاح رجب40372
31.14.1منقولعبد المؤمن محمود عباس عبد 40373
31.24.2منقولعبد المنعم عادل عبد المنعم بدور40374
0.0منقولعبد النور رضا عبدالمنعم عبداللطیف40375
31.54.5منقولعبیر جابر متولى رمضان خضر40376
0.0منقولعبیر صبحى رمضان عبد ربھ 40377
31.44.4منقولعبیر فرج جمعھ الربیعي40378
0.0منقولعثمان محمد عثمان عیسي40379
01.81.8منقولعدنان عبد الوھاب على ابوطعیمھ40380
31.44.4منقولعدنان لطفى صالح موسى40381
31.34.3منقولعزه سید احمد ابو العز محمود40382
31.14.1منقولعصام یحىي محمد حسنین الدعباس40383
0.0منقولعال عبد هللا فجیرابو طالب40384
01.41.4منقولعال عالء الدین محمد انور عباس40385
31.04.0منقولعال على احمد عبد الرحمن االخرس40386
30.83.8منقولعالء محمد حسنى محمد محمد احمد40387
31.24.2منقولعلى ابراھیم على جاب هللا40388
0.0منقولعلى جمال على المزین40389
31.54.5منقولعلى حسن عبد الحافظ احمد40390
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01.61.6منقولعلى حمدي على خالد40391
31.74.7منقولعلى رضا على محمود عز الدین40392
0.0منقولعلى رفاعى على الغصبى40393
31.74.7منقولعلى سامى یوسف خلف40394
30.83.8منقولعلى عامر محمد الدیباوى40395
0.0منقولعلي عبد الحكیم ابراھیم عبد العاطي 40396
31.74.7منقولعلى عبدالمرضى ذكى محمد40397
0.0منقولعلى عبدالناصر على الشرقاوى40398
30.63.6منقولعلى فتحى على جلبط40399
0.0منقولعلى محمود حسن خلیل40400
0.0منقولعلى مسعد على السعدنى40401
30.43.4منقولعلى مھران على السید40402
31.14.1منقولعلى نصر على بھنسى سعید40403
0.0منقولعلیاء مصطفى عیسي عبد القادر40404
0.0منقولعماد اسامھ عبدالستار محفوظ40405
0.0منقولعماد حمدي قرني نعامھ40406
31.14.1منقولعماد رشاد مصطفى القاضى40407
31.64.6منقولعماد عبد هللا مصطفى عبد هللا 40408
0.0منقولعمر ثابت سید محمد محجوب40409
30.73.7منقولعمر عاطف عبد العزیز فھمى عمر40410
01.01.0منقولعمر عبد الغنى كامل صباغ شرباتى40411
0.0منقولعمر عبد المحسن السید قشقوش40412
00.60.6منقولعمر عبد الونیس بسیونى عبدالونیس40413
00.60.6منقولعمر وجیھ ابو ھاشم السید یاسین40414
30.73.7منقولعمرو الیمنى انور عبد اللطیف40415
30.43.4منقولعمرو جابر محمد عبد العزیز عوض40416
0.0منقولعمرو دیاب محمد اسماعیل40417
30.53.5منقولعمرو عاطف شحاتھ محمد زاید40418
30.73.7منقولعمرو عبد الفتاح السید سید احمد 40419
0.0منقولعمرو لطفى عبد الحمید طریف40420

ة:      ل د ال     عم
د شا  دالحم أ.د/ ع
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30.63.6منقولعمرو مجدى یحى فلیفل40421
31.14.1منقولغاده خالد احمد ابراھیم40422
31.04.0منقولغاده رجب حسن عبدربھ ابوموسى40423
00.80.8منقولغاده محمد احمد یسن الرفاعي40424
31.64.6منقولغاده وھبي محمد قاسم عبدالال40425
0.0منقولفؤاد بشرى امیل عبدالملك میخائیل40426
30.93.9منقولفادى رضا یوسف فرج هللا40427
0.0منقولفادیھ عبد الحمید  محمد الغزولى40428
30.83.8منقولفاطمھ  محمد عبد النبى عبد ربھ40429
31.44.4منقولفاطمھ بدر السید مصطفى40430
31.04.0منقولفاطمھ عبدالسالم حسن عباس قاسم40431
31.04.0منقولفاطمھ محمد الھادى حسن الخولى40432
31.64.6منقولفاطمھ یحیى احمد سلیمان غنیم40433
31.14.1منقولفتح على فتح عبدالمقصود40434
30.73.7منقولفراج یاسر فراج عبد الموجود40435
30.93.9منقولفوزى سمیر فوزى عبد الواحد سالمھ40436
31.84.8منقولفوزیھ السید ابراھیم ابوالفضل40437
31.14.1منقولكامل احمد كامل محمد العقده40438
30.83.8منقولكریم احمد رمضان على40439
0غ0منقولكریم صبحى عبد المجید الالمى40440
0منقولكریم طارق السید محمد دویدار40441
0منقولكریم على محمد واصل40442
30.63.6منقولكریم محمد سید طھ احمد40443
30.63.6منقولكریم محمد صالح ابواحمد40444
31.04.0منقولكریمھ رمضان مجاھد عبد الرحمن40445
0.0منقولكمال محمد السید النجار40446
31.14.1منقولكمال ھانى كمال محمود عطیھ40447
31.04.0منقولكوثر على محمد محمد ابو شبكھ40448
31.24.2منقولكیرلس نبیل موریس مسیحھ شلبي40449
31.04.0منقولكیرلس ھاني عشم كامل كیرلس40450
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31.14.1منقوللؤى حسین عبد الجواد حسین عبد 40451
0.0منقوللؤى محمد حازم محمود محمود حسین40452
31.54.5منقوللمیاء عبد الحمید محمود احمد40453
0.0منقولماجد احمد محمد النجار40454
30.93.9منقولماجده خمیس سعید محمد الجمال40455
31.74.7منقولمارى مجدى سعد بشاى40456
0.0منقولماھر عماد ماھر المصرى40457
31.14.1منقولمجدى النبوى سعد زغلول أحمد40458
30.53.5منقولمجدى یسرى محمود محمد ابو على40459
30.53.5منقولمحمد ابراھیم ایوب الصبحى40460
31.04.0منقولمحمد ابراھیم على ابراھیم غنیم40461
30.13.1منقولمحمد ابراھیم محمد حمیده خمیس40462
31.04.0منقولمحمد ابو زید مھنى العلیمى سلیمان40463
0.0منقولمحمد احمد السید احمد40464
0.0منقولمحمد احمد جالل رضوان40465
0.0منقولمحمد احمد زكى عبد الحمید شلبى40466
30.93.9منقولمحمد احمد سالم محمد القزاز40467
30.83.8منقولمحمد احمد عبدالستار محمود منینھ40468
0.0منقولمحمد احمد عوض هللا عزیز40469
31.04.0منقولمحمد احمد محمد احمد منصور40470
31.64.6منقولمحمد احمد محمد عبد الرءوف عمار40471
0.0منقولمحمد احمد محمود السعدنى40472
30.93.9منقولمحمد ادھم محمد فرج حسب النبي40473
0.0منقولمحمد اشرف صالح على البرماوى40474
31.14.1منقولمحمد اشرف محمد الصو40475
0.0منقولمحمد اشرف محمد عبدالحلیم40476
0.0منقولمحمد اشرف محمود عبد الرازق40477
0.0منقولمحمد اشرف مسعد محمد االخضر40478
31.34.3منقولمحمد السعید سلیم حموده الشقاوي40479
30.73.7منقولمحمد السید عبد العزیز العروى40480
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30.73.7منقولمحمد السید فؤاد سوید40481
30.43.4منقولمحمد السید محمد رزق40482
31.04.0منقولمحمد المنشاوى عبدالمحسن قندیل40483
31.24.2منقولمحمد امان محمود بلتاجى مھینھ40484
30.83.8منقولمحمد ایمن صبحى عدوى40485
0.0منقولمحمد جابر عبدالحمید أبو شوشھ40486
0.0منقولمحمد جمال فوزى محرز40487
0.0منقولمحمد جمال محمد حالوه40488
0.0منقولمحمد حامد أبوالفتح منصور عبدالقادر40489
30.83.8منقولمحمد حسام فوزى السید40490
0.0منقولمحمد حسام محمد كامل عویس40491
0.0منقولمحمد حسنى سعد المغربى40492
0.0منقولمحمد حمدى ابراھیم ابو حمدة40493
0.0منقولمحمد خطاب یونس عبد العزیز خطاب40494
30.93.9منقولمحمد خمیس عبد السالم السمان40495
0.0منقولمحمد خیرت عطیھ جبر40496
30.73.7منقولمحمد دسوقى محمد عبدالعال40497
30.43.4منقولمحمد رأفت زكى السید روزن40498
0.0منقولمحمد رزق حسن حسنن ناصف40499
31.24.2منقولمحمد رسمى عبد المنعم  اسماعیل40500
0.0منقولمحمد رضا جابر خضر40501
0.0منقولمحمد رضا زاملى حسن40502
0.0منقولمحمد رمز النجاح عبد القادر على 40503
30.63.6منقولمحمد رمضان على محمد المراكبى40504
30.93.9منقولمحمد سامح مھدى عبد المقصود40505
0.0منقولمحمد سعید ابراھیم الخولى40506
30.83.8منقولمحمد سعید عبدالحمید ابراھیم40507
0.0منقولمحمد سعید مرسى ابو شامھ40508
31.14.1منقولمحمد سالمھ محمد على والى40509
31.54.5منقولمحمد سمیر محمد على حیدر40510
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0.0منقولمحمد شعبان عبد العال ھیكل40511
0.0منقولمحمد شكري طلبة الشافعي40512
31.24.2منقولمحمد صبحى أبو الیزید عبدالسالم 40513
30.63.6منقولمحمد صبحى ھالل شھاب الدین40514
0.0منقولمحمد صبرى سالم عبدالرؤف 40515
30.53.5منقولمحمد صبرى عبد الجواد قاسم40516
0.0منقولمحمد صالح شحات عباده40517
31.54.5منقولمحمد صالح عبد النبى عبد هللا40518
0.0منقولمحمد صالح محمد خلیل40519
0.0منقولمحمد ضیاء فرحات عافیھ40520
0.0منقولمحمد طارق محمد عبدالھادى40521
32.05.0منقولمحمد طارق محمد كامل سالم40522
0.0منقولمحمد طلعت سعد ابو الفتوح40523
30.83.8منقولمحمد طلعت نوح احمد40524
0.0منقولمحمد عابدین سید عابدین الزھرى40525
0.0منقولمحمد عادل احمد محمد الدمھوجي40526
31.14.1منقولمحمد عادل رمضان عید40527
31.94.9منقولمحمد عادل سعد نصار40528
31.04.0منقولمحمد عادل عبد الغنى الخربتاوى40529
31.34.3منقولمحمد عادل محمد السمكرى40530
31.74.7منقولمحمد عاطف برعى درار40531
0.0منقولمحمد عاطف فتحى االمبابى40532
3غ3منقولمحمد عاطف یوسف عجاج40533
32.05.0منقولمحمد عبد الحكیم محمد سالمان40534
31.54.5منقولمحمد عبد الرحمن عبد العاطى ابو 40535
31.64.6منقولمحمد عبد السید رشاد محمد 40536
0.0منقولمحمد عبد العال اسماعیل ابو عالمھ40537
31.44.4منقولمحمد عبد العزیز عبدالرحمن بحلق40538
0.0منقولمحمد عبد الغنى محمد العلیمي40539
0.0منقولمحمد عبد هللا محمد مسعد عبد هللا 40540
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30.33.3منقولمحمد عبد المرضى علوانى السید40541
30.83.8منقولمحمد عبد المعطى محمد اللیثي40542
30.83.8منقولمحمد عبد المنعم أحمد الكشاك40543
30.63.6منقولمحمد عبد المنعم عبدالفتاح مرعى40544
0.0منقولمحمد عبد الموجود على األعصر40545
30.33.3منقولمحمد عبد الونیس سالم رازین40546
30.53.5منقولمحمد عزب عبدالستار عبدالعال40547
30.53.5منقولمحمد عالء الدین عبد الفتاح الفقى40548
0.0منقولمحمد على عبد الرحمن الشناوى40549
0.0منقولمحمد فتحى عبد الحمید الجندى40550
31.04.0منقولمحمد فتحى عبد الفتاح شھده40551
0.0منقولمحمد فوزي السید مصطفى40552
30.83.8منقولمحمد ماھر عبدهللا عبدالھادى40553
غغ0منقولمحمد مجدى احمد محمد40554
30.33.3منقولمحمد مجدى كامل احمد40555
30.63.6منقولمحمد مجدي محمود ابوعلي40556
30.93.9منقولمحمد محسن عبدالمجید ابراھیم 40557
0.0منقولمحمد محمد عبد المعطى محمود الجمل40558
0.0منقولمحمد محمد عبدالحلیم السید40559
30.73.7منقولمحمد محمد محمد الضوى40560
0.0منقولمحمد محمود احمد البصلى40561
0.0منقولمحمد محمود االحمدى شعیب40562
30.63.6منقولمحمد محمود شعبان عبد المقصود40563
00.90.9منقولمحمد محمود عبد الرحیم عبد العلیم40564
30.63.6منقولمحمد محمود عبد المنعم الحصرى40565
30.53.5منقولمحمد مختار محمد محمد خطاب40566
31.14.1منقولمحمد مصطفى دربالھ محمد الوكیل40567
0.0منقولمحمد مصطفى محمد السیدالدمراوي40568
0.0منقولمحمد ممدوح فرج شحاتھ الفقى40569
30.93.9منقولمحمد ھانى ریاض یحي40570
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0.0منقولمحمد وجیھ إبراھیم جاد الرب عامر40571
0.0منقولمحمد وجیھ محمد خطاب40572
31.34.3منقولمحمد یاسر فوزى سلطان40573
01.01.0منقولمحمد یاسر محمد احمد40574
30.93.9منقولمحمد یاسر محمد محمود عبد المطلب40575
31.44.4منقولمحمد یوسف سید خضر40576
0.0منقولمحمد یوسف شعبان یوسف40577
0.0منقولمحمود السید محمود احمد مناع40578
31.14.1منقولمحمود العربى محمود البسومى40579
31.04.0منقولمحمود المغربى عامر 40580
0.0منقولمحمود بسیونى احمد الشھبھ40581
0.0منقولمحمود جمیل ذكى دردیر40582
0.0منقولمحمود حسن عبد العظیم مسعود40583
0.0منقولمحمود حسن على ملھط40584
0.0منقولمحمود حسن یوسف حسن عماره40585
0.0منقولمحمود حلمي كامل رزق40586
31.54.5منقولمحمود ربیع عبد اللطیف خضر40587
31.44.4منقولمحمود رضا عبد القادر محمد40588
31.14.1منقولمحمود رضا محمود عبدالخالق40589
31.04.0منقولمحمود رمضان على رمضان الدیب40590
31.54.5منقولمحمود سالمھ أحمد الشھالى40591
31.54.5منقولمحمود عاطف محمود سعد40592
31.44.4منقولمحمود عبد العزیز محمود احمد40593
31.24.2منقولمحمود عبد هللا محمود محمد ابراھیم40594
31.54.5منقولمحمود عبد المطلب محمد الغزالنى40595
30.93.9منقولمحمود عبد المنعم محمود لولح40596
31.54.5منقولمحمود عبد الناصر ابراھیم رزق40597
31.54.5منقولمحمود عبدهللا محمد عید الخولى40598
0.0منقولمحمود عزت عبد الظاھر زھو40599
31.54.5منقولمحمود عصام احمد سعد حسین40600
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30.63.6منقولمحمود على عبدهللا عبدالكریم40601
0.0منقولمحمود قندیل محمود قندیل40602
30.83.8منقولمحمود مجدى السید عبد هللا40603
30.53.5منقولمحمود محسن شحات مازن40604
0.0منقولمحمود محمد ابراھیم جباره40605
0.0منقولمحمود محمد اسماعیل خلیل40606
0.0منقولمحمود محمد خلف محمد خلف40607
30.83.8منقولمحمود محمد خلیل احمد40608
30.73.7منقولمحمود محمد شاھین اسماعیل سلطان40609
0.0منقولمحمود محمد عبد الحمید النجار40610
0.0منقولمحمود محمد عبد المنعم عبد العزیز40611
30.33.3منقولمحمود محمد محمود زھران40612
0.0منقولمحمود مرتضى مصلحى الخلیفي 40613
0.0منقولمحمود مسعد حسن عبدالحى40614
31.24.2منقولمحمود ھالل السباعى الدقن40615
00.80.8منقولمحمود یوسف محمود مھدى علي 40616
31.04.0منقولمدیحھ خالد على زاید40617
30.23.2منقولمروان سعید قطب إبراھیم شحاتھ40618
31.14.1منقولمروةاحمد محمد محمد سلیم40619
0.0منقولمروه اشرف فتحى ابراھیم علي40620
30.83.8منقولمروه محمود عید ابوالحدید40621
00.80.8منقولمریم احمد عبد الھادى قمیحھ40622
30.73.7منقولمریم حمدى سلیمان بالل غانم40623
0.0منقولمریم سید رشا د احمد محمود40624
3غ3منقولمریم عبدالغفار لبیب كوراني بدر40625
30.63.6منقولمریم مجدى سمعان حنا40626
31.14.1منقولمصطفى احمد محمد حسین سالم40627
0.0منقولمصطفى احمد مصطفى سعید40628
31.34.3منقولمصطفى السید حجازي حبیب40629
30.63.6منقولمصطفى جمال وطنى محمد40630
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31.64.6منقولمصطفى جمعھ محمد شاھین40631
31.44.4منقولمصطفى حسن على حسن خیر واجد40632
0.0منقولمصطفى خمیس مصطفى المصرى40633
0.0منقولمصطفى سرحان السید محمد40634
0.0منقولمصطفى سعید محمد شعیب40635
31.64.6منقولمصطفى سمیح رشاد مرعى40636
31.54.5منقولمصطفى طارق مصطفى عثمان 40637
0.0منقولمصطفى فوزى كمال شقره40638
0.0منقولمصطفي محمد امین محمد طمان40639
31.24.2منقولمصطفى محمد جابر البش40640
0.0منقولمصطفى محمد سعد صابر40641
0.0منقولمصطفى محمد نبوى كمال البسومى40642
00.50.5منقولمنار ابراھیم ابوالفتوح عطیھ40643
30.63.6منقولمنار عابر عبدالمنعم زنون40644
30.93.9منقولمنار عبد السالم احمدعبد الرازق غنیم40645
0.0منقولمنة هللا احمد محمد محمد محمود40646
0.0منقولمنة مؤمن على عبدالمؤمن40647
0.0منقولمنصور عدلى منصور حسین40648
30.63.6منقولمھا طارق حسان رمضان40649
30.83.8منقولمھا عادل اسماعیل موسى40650
0.0منقولمھند عبد الغفار الحفني عبد الغفار 40651
0.0منقولمى رمضان عوض العواد40652
31.34.3منقولمى محمد رفعت طبلیة40653
0.0منقولمى محمد فتحى عبد الستار شحاتھ40654
0.0منقولمى محمود محمد مرسى40655
31.54.5منقولمیاده عبد المنعم محمود دیاب40656
31.74.7منقولمیرنا محمد اشرف عبد الفتاح دغیدي40657
01.61.6منقولمیرھان مجدى عبدربھ بخیت40658
30.93.9منقولنادین احمد محمد احمد عبدالنبي40659
31.44.4منقولنادیھ جمال فتحى المنسى40660
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31.74.7منقولنجاة محمد محمد الجندي40661
31.44.4منقولنجالء فوزى طرخان محمد رضوان40662
30.63.6منقولنجالء محمد على بكار40663
31.44.4منقولندا صابر سعید زھو40664
30.83.8منقولندا محمد احمد فتحى الخشن40665
31.64.6منقولندى مراد محمد السید40666
31.54.5منقولنرمین عارف محمود الزق40667
31.84.8منقولنشوى ابراھیم عبد العظیم الطویل40668
31.24.2منقولنعمھ صبري علي أحمد40669
31.54.5منقولنعیمھ حسن محروس عبد ربھ40670
31.24.2منقولنھال عادل خلیفھ الرقباوى40671
0.0منقولنھى سعد محمد الدیب40672
0.0منقولنور حمدى ابراھیم السبكى40673
30.93.9منقولنور ساھر احمد نور الیوسفى40674
0.0منقولنور عبد الحمید سعید عبد الحمید40675
0.0منقولنورا جمال  عبد الستار محمود40676
30.43.4منقولنورا سالمھ عبد الفتاح عبد الحفیظ 40677
31.54.5منقولنورا نبیل عبید سعید جرجس40678
0.0منقولنورالدین ھانى فرج هللا خضر40679
0.0منقولنورامحمد یاقوت محمد40680
31.04.0منقولنورھان عبد الحمید محمد عبدالحمید 40681
01.01.0منقولنیرمین رأفت عبد الھادي احمد الشیخ40682
31.04.0منقولھاجر أسعد یاسین محمد40683
30.83.8منقولھاجر حسن امین شرشر40684
30.63.6منقولھاجر محمد سعید النجار40685
30.93.9منقولھاجر محمد عبد اللطیف عماره40686
30.63.6منقولھاجر مدكور محمد مدكور40687
31.24.2منقولھادى عبد السالم عثمان عبد الحافظ40688
31.44.4منقولھالھ حامد محمد عمر مخلوف40689
30.93.9منقولھالھ محمد محمد ھالل40690
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0.0منقولھانى عماد حسن محمد40691
30.83.8منقولھانى محمد ایمن فتح هللا الفقى40692
31.34.3منقولھبة رضا عبدالسالم فرج40693
31.14.1منقولھبھ ابراھیم حسین داود بحیرى40694
31.24.2منقولھدى كمال احمد عباس40695
0.0منقولھدیر بدر فتحى عبدالفضیل40696
0.0منقولھدیر شاكر فاروق محمود الشنبارى40697
30.93.9منقولھدیر عید عبد الموجود احمد خلیف40698
30.63.6منقولھشام احمد خیرى محمد عبد المقصود40699
0.0منقولھیثم حربي عبد العزیز ابو النجا40700
31.04.0منقولوائل محمد محمد محمود الشافعى40701
31.44.4منقولوجیده محمد احمد تعیلب40702
0.0منقولوفاء مشحوت عبدالوھاب نصر40703
31.44.4منقولوالء سعید مسعود محمد احمد40704
31.44.4منقولوالء صبحى عوض عبدالمطلب مشري40705
31.44.4منقولوالء على محمد فاید40706
31.44.4منقولوالء غریب محمد شاھین40707
31.44.4منقولوالء محمد سلیمان اسماعیل40708
0.0منقولولید احمد مصطفى محمد رمضان40709
31.04.0منقولولید حمدى عبدالعزیز سلیم40710
30.93.9منقولیارا حسب عبد الرحمن  فراج40711
31.14.1منقولیارا عادل كمال القالوى40712
0.0منقولیارا محمد ابوالمجد محمد40713
0.0منقولیاسر ابراھیم عبد العزیز عتریس40714
31.34.3منقولیاسمین ابو بكر ابوالقاسم ابراھیم40715
31.74.7منقولیاسمین السید عبد الجواد السید40716
30.73.7منقولیاسمین سامى ابراھیم الغنیمى سالمھ40717
31.34.3منقولیاسمین عاطف بركات سالمھ40718
31.64.6منقولیاسمین محمد جمال مصطفى حبیب40719
30.83.8منقولیاسین ابراھیم محمد محمد دره40720
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0.0منقولیحي محمد مسعد فلیلھ40721
30.53.5منقولیسرا محمود حجازى ابراھیم40722
30.93.9منقولیسرى عبد الوھاب عبد الحمید تركى40723
0.0منقولیوسف زین سبیل مھدى محمد40724
00.90.9منقولیوسف سمیر فھمى بطرس40725
منقولیونان  یوسف بخیت بخیت شحاتھ40726
باقاحمد انور عبد المعبود عبد الرحمن40727
باقاحمد خالد ابراھیم النجار40728
باقاحمد كمال حمیده الصافي40729
باقاحمد محمود محمد قندیل40730
باقاسالم مصطفي احمد بلتاجي مھینھ40731
باقالسید عصام سعید بكر40732
باقحمدیھ محمد رضا علي ابراھیم40733
باقخیریة محمد السید مشحوت عبد 40734
باقساھر حسن امین جالل احمد40735
باقسعید محمد سعید حمتو40736
باقعلي حكمت الترك40737
باقمحمد جمعھ محمد سعد سعد40738
باقمحمد خیر احمد یوسف40739
باقمحمد عبد الرحمن محمد عوض40740
باقمحمد فھمى محمد حمد40741
باقمحمود محمد عبد هللا القاضي40742
باقمحمود مصطفى سالم السعدنى40743
باقمروة عاصم عبد المعین احمد قطب40744
باقنجالء فرج سالم السید سالم40745
باقیمنى محسن محمد ابراھیم40746
فرصة احمد محمد جاد عبد الكریم حسین40747
فرصة اسالم عاصم محمد حامد محمد عامر40748
فرصة اسالم عبد هللا السید علي40749
فرصة دینا عبد الباسص محجوب محمد40750
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فرصة راضوان حسن مصطفي مصطفي40751
فرصة صبحي السید احمد عبد السید حمیده40752
فرصة نرمین طارق فتحى محمد40753
فرصة احمد ابراھیم لبیب یاسین محمد40754
فرصة اسالم اشرف فرید كابوه40755
فرصة سمر محمود محمد احمد40756
فرصة عزه صبحي علي سلیمان40757
فرصة محمد محرم لطفي مجاھد40758
فرصة محمود شوقي مصري مصطفي40759
فرصة موریس مكرم موریس بطرس40760
فرصة محمد وائل محمود القاضي40761
فرصة محمد طارق محمد محمد حسن40762
فرصة احمد محمود سید محمد40763
فرصة امیر رشدي نصر محمد محمود40764
فرصة محمد محمد عبد الرازق جعفر40765
فرصة ولید رزق سعید مناع40766
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