
 رقم

الجلوس

الطالب اسم

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

68شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

71البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

43محمد مصطفي مجدى احمد"105"

67علي صالح محمد أحمد"106"

86الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

67الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

52سيد جمعة محمد اسالم"109"

82عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

70عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

76حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

45ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

72يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

70الدين زين مختار محمد ايه"117"

72على محمد ناجح ايه"118"

51احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

62ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

57محمد حسن جمال حسن"122"

60محمد احمد رشدى حسناء"123"

51سيد فولى جمال خالد"124"

47محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

76محمود حمدى هالل سارة"128"

60المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

العام الحيوان علم: المقرر اسم



68احمد محمود محمد سماح"131"

70العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

49بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

61احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

55مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

66الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

64حسن محمد محمود عمر"141"

54محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

راسبمحمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

50حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

55كامل احمد رأفت محمد"147"

67البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

48زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

70ورد امين ممدوح مصطفى"151"

60ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

61بيومى ابراهيم نادى منى"153"

72سعيد خليدى محمد مهجة"154"

85على طه احمد ناصر"155"

72والى محمد رمضان هاجر"156"

61محمود محمد سيد هبه"157"

70قاسم رفاعى عمر هدير"158"

81محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

60عويس محمد حمدى حاتم"164"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

60فراج سيد احمد الرحمن عبد"169"

60مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

غكيالني محمد حلمى جمال محمد"174"

49مهدي عمرى فتحى خضر محمد"175"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



الطالب اسمالجلوس رقم

100

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

71شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

70البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

75محمد مصطفي مجدى احمد"105"

75علي صالح محمد أحمد"106"

66الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

72الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

75سيد جمعة محمد اسالم"109"

66عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

62عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

82حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

64ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

84يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

83الدين زين مختار محمد ايه"117"

96على محمد ناجح ايه"118"

55احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

67ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

76محمد حسن جمال حسن"122"

80محمد احمد رشدى حسناء"123"

65سيد فولى جمال خالد"124"

75محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

83محمود حمدى هالل سارة"128"

72المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

1 عامة كيمياء: المقرر اسم



76احمد محمود محمد سماح"131"

72العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

57بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

70احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

78مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

79الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

67حسن محمد محمود عمر"141"

75محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

65محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

65حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

71كامل احمد رأفت محمد"147"

67البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

63زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

68ورد امين ممدوح مصطفى"151"

81ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

75بيومى ابراهيم نادى منى"153"

84سعيد خليدى محمد مهجة"154"

78على طه احمد ناصر"155"

80والى محمد رمضان هاجر"156"

75محمود محمد سيد هبه"157"

78قاسم رفاعى عمر هدير"158"

85محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

46مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



100الطالب اسمالجلوس رقم

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

78شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

87البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

80محمد مصطفي مجدى احمد"105"

89علي صالح محمد أحمد"106"

92الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

97الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

74سيد جمعة محمد اسالم"109"

84عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

97عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

92حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

80ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

87يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

89الدين زين مختار محمد ايه"117"

85على محمد ناجح ايه"118"

83احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

90ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

88محمد حسن جمال حسن"122"

86محمد احمد رشدى حسناء"123"

89سيد فولى جمال خالد"124"

75محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

آلي حاسب: المقرر اسم



86محمود حمدى هالل سارة"128"

89المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

86احمد محمود محمد سماح"131"

88العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

83بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

85احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

87مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

97الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

79حسن محمد محمود عمر"141"

87محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

85محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

86حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

76كامل احمد رأفت محمد"147"

82البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

81زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

78ورد امين ممدوح مصطفى"151"

91ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

91بيومى ابراهيم نادى منى"153"

87سعيد خليدى محمد مهجة"154"

81على طه احمد ناصر"155"

93والى محمد رمضان هاجر"156"

90محمود محمد سيد هبه"157"

91قاسم رفاعى عمر هدير"158"

89محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

69محمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

100

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

87شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

91البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

89محمد مصطفي مجدى احمد"105"

84علي صالح محمد أحمد"106"

86الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

85الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

82سيد جمعة محمد اسالم"109"

85عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

84عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

84حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

83ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

87يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

88الدين زين مختار محمد ايه"117"

88على محمد ناجح ايه"118"

84احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

86ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

82محمد حسن جمال حسن"122"

93محمد احمد رشدى حسناء"123"

87سيد فولى جمال خالد"124"

87محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

انجليزىة لغة: المقرر اسم



87محمود حمدى هالل سارة"128"

82المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

82احمد محمود محمد سماح"131"

86العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

85بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

79احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

78مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

82الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

80حسن محمد محمود عمر"141"

81محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

79محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

87حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

83كامل احمد رأفت محمد"147"

83البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

84زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

81ورد امين ممدوح مصطفى"151"

82ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

81بيومى ابراهيم نادى منى"153"

89سعيد خليدى محمد مهجة"154"

81على طه احمد ناصر"155"

86والى محمد رمضان هاجر"156"

81محمود محمد سيد هبه"157"

86قاسم رفاعى عمر هدير"158"

86محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

80مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

82مهدي عمرى فتحى خضر محمد"175"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

100

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

70شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

76البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

60محمد مصطفي مجدى احمد"105"

86علي صالح محمد أحمد"106"

79الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

82الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

60سيد جمعة محمد اسالم"109"

71عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

64عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

70حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

45ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

84يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

74الدين زين مختار محمد ايه"117"

86على محمد ناجح ايه"118"

60احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

56ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

66محمد حسن جمال حسن"122"

70محمد احمد رشدى حسناء"123"

50سيد فولى جمال خالد"124"

49محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

75محمود حمدى هالل سارة"128"

74المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

1 جيولوجيا: المقرر اسم



79احمد محمود محمد سماح"131"

66العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

65بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

61احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

60مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

78الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

64حسن محمد محمود عمر"141"

66محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

66محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

61حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

60كامل احمد رأفت محمد"147"

68البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

45زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

74ورد امين ممدوح مصطفى"151"

63ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

82بيومى ابراهيم نادى منى"153"

79سعيد خليدى محمد مهجة"154"

72على طه احمد ناصر"155"

76والى محمد رمضان هاجر"156"

71محمود محمد سيد هبه"157"

76قاسم رفاعى عمر هدير"158"

78محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

67مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

60مهدي عمرى فتحى خضر محمد"175"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

100

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

93شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

78البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

72محمد مصطفي مجدى احمد"105"

91علي صالح محمد أحمد"106"

84الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

76الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

84سيد جمعة محمد اسالم"109"

74عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

87عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

89حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

65ابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

89يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

89الدين زين مختار محمد ايه"117"

94على محمد ناجح ايه"118"

73احمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

61ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

82محمد حسن جمال حسن"122"

73محمد احمد رشدى حسناء"123"
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61سيد فولى جمال خالد"124"

83محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

77محمود حمدى هالل سارة"128"

75المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"

77احمد محمود محمد سماح"131"

87العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

76بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

83احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

88مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

94الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

74حسن محمد محمود عمر"141"

91محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

74محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

76حنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

70كامل احمد رأفت محمد"147"

68البستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

69زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

87ورد امين ممدوح مصطفى"151"



91ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

91بيومى ابراهيم نادى منى"153"

90سعيد خليدى محمد مهجة"154"

86على طه احمد ناصر"155"

83والى محمد رمضان هاجر"156"

84محمود محمد سيد هبه"157"

76قاسم رفاعى عمر هدير"158"

88محمود حمدى هالل والء"159"

غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

72مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

73مهدي عمرى فتحى خضر محمد"175"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

غالحكيم عبد الحميد عبد الفولى ابرار"100"

غالنبي رب عبد فوزي احمد ابراهيم"101"

66.0شتا الحليم عبد ابراهيم احمد"102"

60.0البدوى احمد سيد جمعة احمد"103"

غاحمد العال عبد عمر احمد"104"

55.0محمد مصطفي مجدى احمد"105"

73.0علي صالح محمد أحمد"106"

77.0الشريف عبدالحليم مختار اسامه"107"

63.0الحكيم عبد سيد حازم اسراء"108"

67.0سيد جمعة محمد اسالم"109"

76.0عبدالفتاح السيد وجدى اسماعيل"110"

82.0عبدالرحمن ابراهيم سعد اميره"111"

78.0حسين أحمد سيد آية"112"

غفهيم جالل مخلوف ايمان"113"

راسبابراهيم قرنى بدر ايمن"114"

75.0يونس الرحيم عبد حسين ايمن"115"

غأحمد محمود محمد أيه"116"

84.0الدين زين مختار محمد ايه"117"

97.0على محمد ناجح ايه"118"

راسباحمد احمد شكرى ايهاب"119"

غمحمد احمد عبدالخالق بسام"120"

60.0ابراهيم احمد حسن محمد حازم"121"

60.0محمد حسن جمال حسن"122"

54.0محمد احمد رشدى حسناء"123"

54.0سيد فولى جمال خالد"124"

70.0محروس جميل رمضان خالد"125"

غحرب جابر سهيل رؤى"126"

غمحمود حماد يحيى زياد"127"

60.0محمود حمدى هالل سارة"128"

72.0المرسى ابراهيم جمال ساره"129"

غالبديع عبد سيد محمد سلمى"130"
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60.0احمد محمود محمد سماح"131"

75.0العرابى جابر محمود سهام"132"

غطالب أبو الفتاح عبد محمد شيماء"133"

55.0بشير صبرى اميل عازر"134"

غمحروس رمضان حسين الرحمن عبد"135"

67.0احمد محمد عاطف الرحمن عبد"136"

غاسماعيل احمد محمد الرحمن عبد"137"

74.0مرعى موسى عبدالغنى باسم عبدالغنى"138"

76.0الفتاح عبد العزيز عبد جمال عالء"139"

غيوسف السيد على منتصر على"140"

55.0حسن محمد محمود عمر"141"

55.0محمد فرحات منتصر فاطمة"143"

89.0محمد البصير عبد اللطيف عبد كريم"144"

راسبحنا برسوم ماجد كيرلس"145"

غفرحات السميع عبد أحمد محمد"146"

54.0كامل احمد رأفت محمد"147"

راسبالبستاوى احمد محمود عبده محمد"148"

53.0زيان الفتاح عبد محمود محمد"149"

غالمهدي عبد سعد محمود مصطفى"150"

72.0ورد امين ممدوح مصطفى"151"

87.0ابراهيم عويس صابر جمعه منبيه"152"

82.0بيومى ابراهيم نادى منى"153"

95.0سعيد خليدى محمد مهجة"154"

77.0على طه احمد ناصر"155"

90.0والى محمد رمضان هاجر"156"

78.0محمود محمد سيد هبه"157"

63.0قاسم رفاعى عمر هدير"158"

85.0محمود حمدى هالل والء"159"



غاللطيف عبد طه صالح امانى"162"

غعلي ابوالسعود طارق ايمان"163"

غبكر ابو محمد بكر ابو ريهام"165"

غصبرى محمد على ريهام"166"

غاحمد حمدى احمد سيد"167"

غحواس عباس وجيه شروق"168"

53.0فراج سيد احمد الرحمن عبد"169"

74.0مرسي المجيد عبد امين على"170"

غالطنيخي صديق محمد الدين جمال على"171"

غمحمد احمد حمدى عمر"172"

غمحمد عبدالغفار صالح عواطف"173"

غكيالني محمد حلمى جمال محمد"174"

63.0مهدي عمرى فتحى خضر محمد"175"

غعبدالمحسن عبدالاله احمد مها"177"

راسبنجم عبدالعاطى جالل هند"178"

غقطب عبدالسميع محمد محمد"179"


