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  ستة عشر درجة 76 غ 70 6 احمد اسماعيل محمود على**  1007

  أربعة عشر درجة 71 7 6 6 احمد اشرف احمد بكر مرزوق**  1007

  رون إثنين وعش 77 1 70 8 احمد جمال على جاب هللا**  1007

  سبعة عشر درجة 71 صفر 9 8 احمد حماده حامد عبد الرحمن  1001

  ستة عشر درجة 76 صفر 8 8 احمد رجب قرني على  1007

  خمسة عشر درجة 77 7 1 6 احمد رفعت سعيد اسماعيل سليمان  1006

  أربعة وعشرين 71 1 70 1 احمد سامى محمد محمود**  1001

  نإثنين وعشري 77 6 1 9 احمد شريف محمود محمد**  1008

  سبعة درجات فقط 1 صفر 1 غ احمد عادل سيد محمود**  1009

  ثمانية وعشرين 78 70 70 8 احمد عبد اللطيف عبد الفتاح قناوى**  1070

  سبعة وعشرين 71 1 70 70 احمد عشرى محمود فرج  1077

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 احمد على فتحى محمود ابراهيم**  1077

  وعشرين خمسة 77 6 70 9 احمد محسن احمد على**  1077

  خمسة درجات فقط 7 صفر 7 غ احمد محمد احمد احمد**  1071

  تسعة وعشرين 79 9 70 70 احمد محمد عبد الفتاح سالم**  1077

  ستة عشر درجة 76 صفر 9 8 احمد محمد عبد هللا سعيد**  1076

  تسعة وعشرين 79 9 70 70 احمد يونس جابر محمد**  1071

  واحد وعشرين 77 7 70 9 ادهم رمضان محمود عبد الباقى**  1078

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 اسراء اشرف عبد الرازق ابواليزيد  1079

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 اسراء عبد الستار امين احمد**  1070

  إثنين وعشرين 77 1 70 8 اسالم احمد احمد سعد**  1077

  ثالثة وعشرين 77 6 9 8 اسالم عبد الحكيم على عزيز  1077

  ثالثة وعشرين 77 1 70 9 اسالم محمد حسين أحمد**  1077

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 اسالم محمد نبوى احمد رسالن**  1071

  عشرين درجة 70 7 70 8 اسماء جمعه أحمد عبد الفتاح**  1077

  سبعة وعشرين 71 8 70 9 اسماء عادل فؤاد على  1076

  خمسة وعشرين 77 8 9 8 اميره حسن عبد الحميد عبد اللطيف  1071

  عشرين درجة 70 7 9 6 اميره خالد حامد عطيه**  1078
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  تسعة وعشرين 79 70 70 9 اميره سيف النصر حسين سعيد  1079

  تسعة وعشرين 79 9 70 70 اميره محمد سيد محمد**  1070

  سبعة وعشرين 71 8 70 9 امين رجب شعبان عبد هللا  1077

  خمسة وعشرين 77 7 70 70 ايمان حسن عيد عبد المعطى  1077

  سعة وعشرينت 79 70 70 9 ايه رمضان عطيه محمد قضب  1077

  أربعة وعشرين 71 7 70 9 ايه على مسعد جاب هللا  1071

  خمسة وعشرين 77 6 70 9 ايه محمد صاوى موسى  1077

  سبعة عشر درجة 71 غ 70 1 بدوى عبد السميع على عبد السميع  1076

  خمسة وعشرين 77 1 9 9 بسمه مصطفى عبد المعطي مهلهل  1071

  ة وعشرينثالث 77 6 70 1 حاتم محمد شاكر عبد الجواد  1078

  سبعة وعشرين 71 9 70 8 حسام حسن توفيق صابر  1079

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 حسناء شعبان على فرجانى**  1010

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 حسناء مصطفى أحمد السيد  1017

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 خالد محمود احمد على**  1017

  ستة وعشرين 76 1 70 9 داليا طارق محمد عبد الحفيظ  1017

  ثمانية وعشرين 78 8 70 70 داليا عبد التواب كامل محمد  1011

  صــــــــفــــر صفر غ غ غ دعاء قدرى مصطفى عبد الحميد  1017

  واحد وعشرين 77 7 70 9 دينا ناصر احمد احمد  1016

  سبعة وعشرين 71 9 9 9 رانيا مختار السيد محمد  1011

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 ربيع فتحى حلمى محمود**  1018

  أربعة عشر درجة 71 صفر 8 6 ب سيف النصر لطفى عبد السالمرحا  1019

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 رحاب محمد عبد هللا محمد حسن**  1070

  واحد وعشرين 77 7 70 70 رحمه ابوزيد محمد عبد المقصود   1077

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 زينب نصر فهمى نصر  1077

  ر درجةتسعة عش 79 7 70 6 سامى عبد العظيم زكى محمد  1077

  عشرين درجة 70 7 70 8 سحر محمد دسوقي علي  1071

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 سماح محمد عبد الرؤف عويس**  1077

  ثالثة وعشرين 77 6 9 8 سمر عبد المحسن كامل معتوق  1076
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  تسعة وعشرين 79 70 70 9 سهر عبد الرحمن سعيد قطب **  1071

  ة وعشرينأربع    71 6 9 9 سهيلة محمد عبد الوهاب ابراهيم  1078

  واحد وعشرين 77 7 70 9 شروق على السيد جاد  1079

  خمسة وعشرين 77 9 8 8 شريف نادى فتحى ايوب الشريف**  1060

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 شعبان ممدوح فهيم امين**  1067

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 شيماء صالح سعيد محمد الحنفى  1067

  ينخمسة وعشر 77 6 70 9 شيماء محمد اسماعيل احمد  1067

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 طارق مصطفى على عبد العزيز**  1061

  سبعة عشر درجة 71 1 8 7 عبد الرحمن حمدى محمد محمد  1067

  عشرين درجة 70 1 70 6 عبد الرحمن سيد محمود احمد  1066

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 عبد الرحمن على عبد السميع محمد**  1061

  سبعة وعشرين 71 9 70 8 عبد الرحمن محمد رشاد صابر**  1068

  تسعة عشر درجة 79 1 9 6 عبد الرحمن محمد يوسف يوسف**  1069

  خمسة وعشرين 77 6 70 9 عالم رمضان محمد عالم**   1010

  ثالثة وعشرين 77 7 70 8 على سيد محمود سيد  1017

  إثنين وعشرين 77 7 70 9 على عبد الظاهر عبد المجيد جنيدى**  1017

  واحد وعشرين 77 1 70 1 عماد محمد عبد الرحمن عبد الرازق  1017

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 عمر السيد على أحمد**  1011

  إحدى عشر درجة 77 1 1 غ عمر خالد منصور بغيض**  1017

  عشرين درجة 70 7 70 8 عمرو ابوسريع رمضان ابوسريع محمد**  1016

  ستة وعشرين 76 1 70 9 عمرو مصطفى عشرى حسن محمد**  1011

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 فاطمه سيد شحات وهيب**  1018

  ثمانية وعشرين 78 9 70 9 فرحات سلطان ابراهيم فرج**  1019

  أربعة وعشرين 71 7 70 9 قدرى جمعه هاشم احمد**  1080

  واحد وعشرين 77 7 70 9 كرستينا اشعيا صموئيل بنيامين  1087

  ثمانية عشر درجة 78 صفر 70 8 كيرلس كامل لبيب كامل عبدالملك  1087

  ستة وعشرين 76 9 70 1 رحمن قطب**مؤمن محمد عبد ال  1087

  سبعة عشر درجة 71 1 1 6 مؤمن مصطفى قرنى صديق**  1081
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  واحد وعشرين 77 7 70 9 مادونا ماجد ماهر عزيز  1087

  صــــــفــــر صفر غ غ غ محمد احمد عجمى محمود  1086

  خمسة عشر درجة 77 غ 1 8 محمد احمد على محمد  1081

  ثالثة وعشرين 77 7 70 8 محمد اشرف عبد الحميد محمد**  1088

  خمسة وعشرين 77 9 9 1 محمد أمير محمد ربيع اسماعيل**  1089

  إثنين وعشرين 77 1 70 8 محمد حسين رجب عبد هللا**  1090

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 محمد حماده فؤاد بحيرى  1097

  عشرين درجة 70 7 70 1 محمد حمدى احمد محمد  1097

  وعشرين تسعة 79 9 70 70 محمد خيرى أحمد صالح**  1097

  صـــــفـــــر صفر غ غ غ محمد سيد عوض موسى**  1091

  خمسة وعشرين 77 6 70 9 محمد عاصم أحمد عامر**  1097

  تسعة عشر درجة 79 1 1 7 محمد عبد الرازق مصطفى كامل  1096

  سبعة وعشرين 71 8 70 9 محمد عبد الستار عبد الكريم عبد الباقى**  1091

  إثنين وعشرين 77 7 70 1 محمد عدلي محمود ابو سريع  1098

  إحدى عشر درجة 77 7 7 8 محمد عالء نور شعبان   1099

  ستة عشر درجة 76 7 1 8 محمد فهيم محمد ابراهيم**  1700

  واحد وعشرين 77 6 70 7 محمد محمد عبد المولى عبد ربه**  1707

  تسعة وعشرين 79 9 70 70 محمد محمود عبد الهادى محمود**  1707

  سبعة وعشرين 71 9 70 8 محمد محمود محمد محمود **  1707

  خمسة وعشرين 77 1 70 8 محمد منصور ابو السعود عيد**  1701

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 محمود جمعه على عبد الجواد**  1707

  خمسة وعشرين 77 1 70 8 محمود حسن عبد العظيم متولى**  1706

  سبعة عشر درجة 71 7 9 7 محمود سعيد روبى عبد المجيد  1701

  تسعة عشر درجة 79 7 9 8 ليل**محمود عطيه صابر ابو ج  1708

  عشرين درجة 70 7 70 7 محمود نادى محمد السيد حسن**  1709

  إحدى عشر درجة 77 7 7 8 مختار عويس قاسم محمد  1770

  واحد وعشرين  77 7 9 9 مصطفى محمود أحمد ذكى**  1777

  خمسة وعشرين 77 8 9 8 مصطفى محمود بكرى محمود**  1777
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 تعفى من مادة االتصال     قىمنار سيد عبد الفتاح عبد البا  1777

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 منار مدحت السعيد محمود**  1771

  إثنين وعشرين 77 7 70 9 منه هللا عاطف عايد عثمان**  1777

  ثالثة وعشرين 77 7 70 8 مهند احمد عبد المجيد السيد**  1776

  ستة وعشرين 76 1 70 9 مونيكا عادل حكيم بباوى**  1771

  ثالثة وعشرين 77 6 9 8 مى امام حسن مجاهد  1778

  عشرين درجة 70 7 9 8 مى عاطف صابر حسن  1779

  ستة وعشرين 76 8 70 8 مى محمد على صابر  1770

  ثمانية عشر درجة 78 7 8 8 ندى تامر عبد القادر محمود  1777

  أربعة وعشرين  71 6 9 9 نورا ناصر محمد محمد سليمان  1777

  رينثالثة وعش 77 7 70 8 هانى شعبان محمد محمود**  1777

  خمسة عشر درجة 77 7 7 8 هبه رمضان احمد محمود**  1771

  تسعة وعشرين 79 70 70 9 هدى حسين عطيه جمعه**  1777

  ثمانية وعشرين 78 70 9 9 هدير شعبان عبد الرحمن محمد  1776

  ستة وعشرين 76 8 70 8 هدير فتحى محمود محمد**  1771

  أربعة وعشرين  71 6 70 8 هشام محمد سيد محمد حسن   1778

  ستة وعشرين 76 1 70 9 ند لطفي ابراهيم السيده  1779

  خمسة وعشرين 77 1 70 8 وائل محمد عبد الفتاح على**  1770

  خمسة وعشرين 77 1 70 8 وسام جمال حسب هللا حسن  1777

  خمسة وعشرين 77 1 70 8 وليد محمد عبد الفتاح على**  1777

  ثالثة وعشرين 77 6 70 1 ياسر احمد محمد على  1777

  تسعة وعشرين 79 9 70 70 كران محمد**ياسمين محمد س  1771

  صـــــــفـــــر صفر غ غ غ يوسف احمد محمد فؤاد يوسف   1777

  أربعة وعشرين 71 6 70 8 يوسف بشرى يوسف سليمان  1776

يوسف رمضان عبد المرتضى   1771
 محمد**

  خمسة وعشرين 77 1 70 8

  


