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راسب ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20001ابانوب سمیر صبرى صبحى1
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20002ابراھیم احمد عبدالمحسن الداھش2
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20003ابراھیم اسماعیل ابراھیم سعد سالم3
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20004ابراھیم اشرف ابوبكر صالح حمیده4
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20005ابراھیم جمال ابراھیم عطوه جعفر5
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20006ابراھیم حسن ابراھیم صادق حسین6
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20007ابراھیم حسین ابراھیم عبدالرازق7
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20008ابراھیم رمضان ابراھیم علي ھنیدي8
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20009ابراھیم شوقي إبراھیم عبد الرحمن9

               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20010ابراھیم عبدالحفیظ ابراھیم محمد شعالن10
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20011ابراھیم عبدالكریم ابراھیم عبدالفتاح عساكر11
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20012ابراھیم عطیھ صالح عبدالحلیم ابوالنجاه12
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20013ابراھیم عوض رجب عبد الكریم13
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20014ابراھیم محمد الغریب ابراھیم جبر14
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20015ابراھیم محمود حنفى محمود كحلھ15
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20016ابراھیم محمود عبدالمعبود محمد حسان16
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20017ابراھیم یاسر فؤاد عبد الغفار عامر17
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20018احمد ابراھیم طاھر محمد عبدالحمید رحیم18
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20019احمد ابراھیم سعید علیان نصار19
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20020احمد ابراھیم عبدالعزیز عبدالعزیز20
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20021احمد ابراھیم عبدهللا مساعد العقارى21
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20022احمد ابراھیم فرج ابراھیم عزب22
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20023احمد اشرف احمد عبد المقصود عوض23
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20024احمد اشرف حسنى عبد الفتاح فاید24
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20025احمد اشرف رمضان عبید25
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20026احمد اشرف سالم عبد الجواد سالم26
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20027احمد اشرف فؤاد الخراشى27
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20028احمد السعید السید محمد شویل28
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20029احمد السید متولي محمد علي29

جامعة  دمنهور- كلية الزراعة
 Q

;kنتيجة األبحاث المقدمه من طالب  المستوى الثا 
٢٠١٩-٢٠٢٠ Q

;kثا Qxفصل درا 



مسلسل

رقم الجلوساسم الطالب
صناعات 
الغذائية

كيمياء 
تحليليه

 انتاج 
 ; البسات=>

اساسيات اإلحصاءوراثه
دواجن

ميكروبيولوج
ي

تقسيم 
نبات

اقتصاد 
 QRزرا

ياء ; <Uمساحه ف
مستويه

لغه حيوان
يه ; <Uانجل

كيمياء 
عضويه

جامعة  دمنهور- كلية الزراعة
 Q

;kنتيجة األبحاث المقدمه من طالب  المستوى الثا 
٢٠١٩-٢٠٢٠ Q

;kثا Qxفصل درا 

               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20030احمد السید محمد عبد الغفار السعدنى30
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20031احمد الشحات احمد راشد الجمال31
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20032احمد الشحات رجب محمد عبد النبى32
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20033احمد الشناوى ابراھیم على ذیاده33
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20034احمد بیومى فتحى سعد34
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20035احمد جالل احمد محمد عفیفى35
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20036احمد جالل عبد اللطیف الجالى36
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20037احمد جمال عبدهللا عبدالسالم37
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20038احمد حامد بیومي محمد الشاذلى38
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20039احمد حامد مبروك احمد الفقي39
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20040احمد حسن عرفھ حسن نصار40
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20041احمد حسنى احمد احمد جانب41
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20042احمد حمدنا هللا محمد یوسف البنا42
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20043احمد حمدى صمیده عبد السالم43
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20044احمد خالد مبروك كامل شلبي44
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20045احمد خالد محمد قاسم45
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20046احمد خیري محمد البلحي46
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20047احمد رجب رمضان محمود47
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20048احمد رجب سعد ابراھیم48
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20049احمد رجب عبدالمجید یوسف49
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20050احمد رجب فرج سعد عبدالرحمن50
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20051احمد رضوان محمد جوده51
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20052احمد رمضان احمد ابراھیم علیان52
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20053احمد رمضان السید سعد53
راسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20054احمد رمضان عبد الفتاح اسماعیل54
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20055احمد رمضان عید عید55
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20056احمد سالم عبدالعزیز عبدهللا یوسف56
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20057احمد سعد رجب مصطفى النجار57
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20058احمد سمیر محمد محمد مصطفى صالح58
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20059احمد شاكر حنفى محمود عطیھ59
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20060احمد شحاتھ غازى ابراھیم السید القونى60
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20061احمد شوقى محمد السید كشك61
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20062احمد صابر محمد احمد62
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20063احمد صبرى عبدالفتاح حمیده عامر63
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20064احمد صبرى على السید64
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20065احمد صبرى محمد عبدالھادى الشافعى65
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20066احمد صبرى سالم عبدالسالم المزلع66
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20067احمد صالح عبدالمالك ابراھیم الطباخ67
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20068احمد صالح عبدالواحد حموده نعیم68
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20069احمد طارق فوزي قلفط69
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20070احمد طارق محمد عبده جاد هللا70
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20071احمد عادل احمد شلبى71
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20072احمد عادل راشد الرجال72
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20073احمد عادل ضیف جمعھ الشیمى73
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20074احمد عادل عبدالعزیز متولى74
                     راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20075احمد عادل مصطفى فھمى محمد75
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20076احمد عاطف شوقى راشد76
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20077احمد عبدالستار حافظ سلیمان مشعل77
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20078احمد عبدالمنعم محمد احمد عاشور78
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20079احمد عبدالناصر احمد محمد الخمارى79
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20080احمد عبدالناصر جبر مسعود القاسى80
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20081احمد عبدالرحمن خلف عثمان81
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20082احمد عبدالعاطي محمد حسن صباح82
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20083احمد عبدالمنعم عبدالوھاب عبد الجلیل مطیر83
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20084احمد عبوده صالح محمد رزق84
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20085احمد عصام محسوب حمزة85
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20086احمد عطیھ اسماعیل عطیھ السید86
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20087احمد عطیھ عید عبد اللطیف87
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ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20088احمد على إبراھیم عكاشة88
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20089احمد على حسین اسماعیل حسن89
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20090احمد عماد احمد براغیت90
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20091احمد عمر عبدالحلیم محمد الغفیر91
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20092احمد عید عبدالسالم عبدالرحمن الخطیب92
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20093احمد عید عبدالمنعم بسیونى بدر93
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20094احمد عید محمد ابراھیم االنصاري94
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20095احمد فایز على عبدالمنعم عبدالقادر95
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20096احمد فتحى عبد الھادى عبد الغنى الشحات96
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20097احمد فتحي محمد عبدالجواد97
               ناجح       غائبغائبغائبغائبغائبغائب20098احمد فكرى السید محمد عبدهللا یونس98
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20099احمد فؤاد غازى عبدالعاطى شرابیھ99

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20100احمد كمال عماره عبد المقصود عماره100
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20101احمد ماھر جمعة عبد الفتاح احمد101
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20102احمد مجاھد عبدالحافظ عبد الكریم102
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20103احمد مجدى سالم ابو الفرج الدكرورى103
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20104احمد محفوظ مصطفى عبد الغفار السید104
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20105احمد محمد ابو المجد حسن105
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20106احمد محمد السید زین العابدین106
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20107احمد محمد السید عبدالعزیز سالم107
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20108احمد محمد الشاملى عبدالعال108
ناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20109احمد محمد سعید احمدعبدة109
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20110احمد محمد صبحى سعدشحاتھ110
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20111احمد محمد عبادة اسماعیل محمد111
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20112احمد محمد عبد الحمید مبروك درویش112
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20113احمد محمد عبد السالم مسعود113
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20114احمد محمد عبدالسمیع محمد سراده114
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20115احمد محمد عبد العزیز ھاشم قندیل115
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20116احمد محمد عبد الفتاح احمد سلیمان116
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ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20117احمد محمد عبد المنعم عدلى حسن الشعراوى117
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20118احمد محمد عبد العظیم الطویل118
ناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحغائب20119احمد محمد عنتر حسین الفقى119
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20120احمد محمد فتح هللا حسانین النجار120
ناجحناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20121احمد محمد كامل بحات121
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20122احمد محمد محمد على التلوانى122
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20123احمد محمد محمد فوزى ابو جبل123
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20124احمد محمد نبوى رفاعى على عامر124
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20125احمد محمود محمد داود125
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20126احمد مختار احمد عبدالفتاح عامر126
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20127احمد مختار عبدالمنعم عبده جامع127
               ناجح       ناجحناجحغائبناجحناجحناجح20128احمد مدحت مصطفى محمد البنا128
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20129احمد مرضي انور عبد الغفار129
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20130احمد مصطفى اسماعیل قطب جوده130
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20131احمد مصطفى محمد رجب131
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20132احمد مصطفي یوسف عبدالحفیظ محمد جمعھ132
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20133احمد منصور عبدالمقصود سلیمان133
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20134احمد نادى حسین مرسى134
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20135احمد نبیل فتحى الزناتى135
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20136احمد ھشام فاروق نصار136
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20137احمد وحید أحمد رضوان137
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20138احمد ولید إبراھیم محمد حتات138
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20139احمد یاسر زكریا محمد139
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20140احمد ممدوح محمد علي المحالوي140
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20141ادھم عادل عبدالمنعم على اسماعیل141
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20142اروى سمیح محمود العصار142
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20143اسامھ احمد فؤاد حسین زھران143
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20144اسامھ حسام عید محمود عطیھ144
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20145اسامھ حسین متموح عبدهللا145
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20146اسامھ خالد احمد عبدالرحمن شتا146
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20147اسامھ خالد عبدهللا عبید الشاذلى147
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20148اسامھ على فؤاد حسین زھران148
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20149اسامھ محمد محمود عبد المجید لطیف149
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20150اسراء احمد احمد عبدالحمید الدش150
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20151اسراء السید زكى محمد معتوق151
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20152اسراء السید محمد الحفناوي152
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20153اسراء السید مصطفى عبد اللـھ153
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20154اسراء جمعھ صافى محارب154
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20155اسراء حسن صالح علي السمنودي155
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20156اسراء حنفى محمد مرسى نعیم156
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20157اسراء عبدالستار منصور محمد مصطفى157
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20158اسراء عبدالفتاح حسین عبدالفتاح  سرحان158
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20159اسراء عبدالقادر عیسوى محمد عیسوى159
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20160اسراء عبدالمقصود زیدان عبدالمقصود160
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20161اسراء عبدالحكیم عبدالعزیز حسین زھران161
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20162اسراء عبدالاله عبدالقادر عبد هللا محمد162
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20163اسراء عشرى عبد الموجود سالم163
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20164اسراء عصام احمد طھ العنانى164
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20165اسراء عطیة حسن نعیم ابراھیم165
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20166اسراء على حسینى مرسى على حربى166
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20167اسراء فایز عبد المنعم فتح هللا راضى167
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20168اسراء محمد عبدالمنعم ابراھیم168
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20169اسراء محمد عبدالفتاح عالم169
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20170اسراء مسعود عبد الحمید محمود السید170
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20171اسراء ممدوح محمد احمد ھاللى171
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20172اسالم امین مختارامین عویس زیدان172
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20173اسالم عبدالباسط غریب راشد محمد173
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20174اسالم عبدالحمید جمیل عبدالحمید قطب174
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20175اسالم عبدالمحسن عبدالمنعم قریطم175
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20176اسالم عصام عبد المطلب حامد خلیفة176
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20177اسالم عید محمود فرج177
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20178اسالم ماھر عبد الكریم رمضان العسكرى178
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20179اسالم محمد احمد محمد السید179
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20180اسالم محمد جاد الكریم محمد عبد الباري180
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20181اسالم محمد عبدالصمد االدھم181
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20182اسالم محمد عطیھ عبدالعزیزشتا182
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20183اسالم نصر كامل محمد عبدالعاطى183
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20184اسماء ابراھیم عبدالسالم علي184
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20185اسماء احمد جابر صابر185
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20186اسماء اسامة خلیل محمود186
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20187اسماء اشرف رزق عبدهللا187
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20188اسماء جمعة عبد السید عبد السالم محمد188
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20189اسماء حسان صبري القصاص189
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20190اسماء حسنى فھمى على190
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20191اسماء حسنى محمود أحمد فضل191
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20192اسماء رشاد محمد طرابیھ192
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20193اسماء سامى احمد عثمان خضر193
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20194اسماء سعید عبد الحمید اسماعیل مصطفى194
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20195اسماء صبحى على عیسى195
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20196اسماء عبدالونیس رشاد عبدالونیس196
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20197اسماء عطا احمد مصطفى ابوغراره197
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20198اسماء عالء جابر لبیب حجاج198
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20199اسماء على عبدالعزیز عبدالحمید دغیم199
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20200اسماء على عبدالحكیم معوض200
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20201اسماء محمد محمود علیوه201
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20202اسماء محمد منصور على سعید202
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20203اسماء محمود عبدالحلیم عبدربھ203
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20204اسماء نبیل وحید الدین راضي204
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20205اسماء وصفى عبدالحمید طاھر زنقیر205
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20206اسماء یاسر منصور العطار206
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20207اشرف احمد عبد الكریم عبد الكافى207
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20208اشرف فتحي سعید ابراھیم النجار208
غائبغائبناجحغائبغائبغائبغائب20209اشرف مسعد ریاض محمد209
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20210اصالھ قاسم فاروق الفخرانى210
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20211اعتماد سامى محمد مصطفى محمود ابوالعرب211
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20212افنان السعید السید سالم خالد212
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20213االء احمد ابراھیم محمد السقا213
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20214االء امیر مختار المقطف214
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20215االء ایمن عبدالمنعم فرج الرمیمى215
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20216االء حسن عبد اللطیف حسن بھى216
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20217االء سامي رمضان جمعھ حسن217
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20218االء عطوة محمد مصرى مصطفى الفقى218
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20219االء مسعد ابراھیم محمد  على219
ناجحغائبناجحناجحغائبناجحناجحناجح20220االحمدى عبدالحمید عبدالباقى ابواللیف220
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20221السید سعد رزق شحاتة221
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20222السید صابر حامد السید زلھف222
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20223السید فضل هللا السید محمد المھدى223
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20224السید محمد سعد عبدالحمید احمد224
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20225السید محمد عبدالمجید علي الزنقلى225
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20226السید محمود ابراھیم محمد صقر226
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20227السید محمود السید محمود منصور227
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20228الشیماء السید عبدالسالم شرف الدین ابوشھبھ228
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20229الشیماء على محمود كامل قمح229
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20230المعتصم مبروك مخلوف السوسانى230
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20231ام الرزق عبد العاطي صالح عبدالعاطى231
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20232امال عثمان احمد محمود أبو الخیر232
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20233امانى اسماعیل عبد الحكم عبد الھادى رزق233
               ناجح       راسبناجحناجحناجحناجحناجح20234امانى السید عبد العزیز سیف سید احمد فلیفل234
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20235امانى حسنى محمد محمد235
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20236امانى صبري علي محمد الفرلى236
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20237امانى محمد محمود حسن عبدالسید237
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20238امانى محمود كمال اسماعیل قموره238
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20239امل احمد صابر عوض الصیاد239
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20240امل شوقى على محمد مصطفى240
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20241امل محمد عبد الونیس خلیل241
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20242امل معتوق السید احمد قندیل242
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20243امنیھ عزمى عبد اللطیف بدیوى243
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20244امنیھ علوى صدیق قناوى244
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20245امنیھ مصطفى عبد النبى معوض245
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحغائبناجح20246امیر محمد عبد المجید عبد الونیس246
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20247امیره احمد الحصافى محمد على247
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20248امیره احمد عطیھ عبدالاله الشرقاوى248
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20249امیره احمد محمد عوف249
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20250امیره السید عبد المنعم ھاشم250
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20251امیره خمیس عابدین محمد حسن251
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20252امیره خیرى یحیى عبد الحمید252
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20253امیره ربیع عبدالحمید صالح عبدالرحمن253
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20254امیره رضا حلمى خلیل المنصورى254
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20255امیره فكرى عبدالمحسن عباس ابوزید255
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20256امیره محمد عبدالفتاح الطویل256
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20257امیره محمد عبدهللا سلیمان اللمسى257
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20258امین رضا امین عبد الحمید258
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20259امینھ عطیھ راشد عطیھ البلحى259
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20260انجى محمد محمود القرف260
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غائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20261انور سالمھ عبداللة عبدالبارى261
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20262ایات جابر علي محمد قندیل262
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20263ایات عبدالفتاح محمد عبدالقادر263
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20264ایثار عاشور عبدالسالم ابراھیم خضر264
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20265ایمان إبراھیم انیس عبدالحمیدالعساوي265
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20266ایمان ابراھیم حسن محمد حشیش266
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20267ایمان تامر سعدالدین بدر267
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20268ایمان جمال حسن الشریف268
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20269ایمان جمعھ عبد الجواد بعیص269
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20270ایمان جویلى محمد عبد الفتاح بھنسي270
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20271ایمان حمدى حمیدة محمد ابو طاجن271
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20272ایمان رمضان خمیس محمد الحبال272
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20273ایمان سعید محمد عطیھ273
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20274ایمان سعید ھنداوى رمضان تاج الدین274
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20275ایمان سالمة جابر علي شعبان275
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20276ایمان شحاتھ عبدالمجید خالد276
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20277ایمان صابر ابراھیم جمیل دخیل277
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20278ایمان صبرى شحاتھ مؤمن278
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20279ایمان عادل عبدالغنى محمد شھاوى279
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20280ایمان عبد العزیز السعید السید احمد شلبى280
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20281ایمان عبدالھادى عبدالنبى عبدالاله281
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20282ایمان عطیھ عباس امین یاقوت282
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20283ایمان فھیم حسن أحمد الجزار283
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20284ایمان مبروك محمد عبد القوى ربیع284
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20285ایمان محمد حمدي عبد الفتاح سرحان285
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20286ایمان محمد حمدي كامل بصیلھ286
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20287ایمان محمد صالح عبدالعزیز الفقى287
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20288ایمان محمد عبد الباقى على خالف288
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20289ایمان محمد علي احمد غزالي289
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20290ایمان محمد على عبد العزیز290
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20291ایمان محمد على ھلیل عطیة حمریط291
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20292ایمان مدحت محمد خلیل اسماعیل292
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20293ایمان مرزوق عبدالدایم عبدالمولى293
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20294ایمن محمد عبد الحلیم حامد عبدالحلیم294
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20295ایمن محمد عبد القادر عبد الحلیم295
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20296ایناس جمعة زغلول جمعة عبدالكریم296
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20297ایناس عادل محمد عبد المنعم مبروك297
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحغائب20298ایھ ابراھیم على غازى298
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20299ایھ احمد محمود القلینى299
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20300ایھ اشرف خمیس محمد بیومى300
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20301ایھ هللا قدرى عبد الرحمن عامر الجمل301
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20302ایھ جمال عبد الجواد عبد السالم قطلھ302
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20303ایھ حسن عمر ابراھیم سالم303
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20304ایھ حسین احمد یوسف304
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20305ایھ حمدي یونس الصماد305
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20306ایھ ربیع عبدالعزیز محمد خمیس306
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20307ایھ رجب مبروك محمود307
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20308ایھ سعد عبد العزیز احمد سعید308
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20309ایھ سمیر ابو السعود عبد الخالق المزین309
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20310ایھ عادل رمضان محمد المھدى310
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20311ایھ عادل عثمان فؤاد311
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20312ایھ عبد الستار خمیس عبدالرازق312
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20313ایھ عبدالفتاح محمد عبدالسمیع القاضى313
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20314ایھ عصام على حسن314
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20315ایھ عالء الدین عبد الھادي رزوقھ315
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20316ایھ ماھر ابراھیم محمد عبدالرؤف316
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20317ایھ محمد صبحى على عبد العال غانم317
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20318ایھ محمد عبد الرحمن علي نصر ناصف318
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20319ایھ محمد فؤاد محمد319
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20320ایھ محمد محمد احمد العكازى320
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20321ایھ محمود عبد الحمید المشتولى321
322pناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20322ایھ مختار عبدالعاطى عطا               
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20323ایھاب الشحات البشیر رمضان محمد323
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20324ایھاب حلمى عبدالعظیم محمد عبدالواحد324
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20325ایھاب عبد العزیز اسماعیل عبد العزیز التمامي325
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20326ایھاب محمد على حسین الحفناوى326
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20327احمد ابوطالب محمد نیازى327
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20328احمد فؤاد محمد عبد العزیز جمیل328
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20329باسل عبد السالم محمد فؤاد الشریف329
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20330بدر جاب هللا صبحى محمد ابراھیم حسان330
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20331بسمھ شعبان خمیس ابراھیم الصباغ331
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20332بسمھ عبد الستار مسعود عوض مسعود332
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20333بسمھ محمد ابراھیم عبدالمعطي333
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20334بسنت رضا محمد فتحى بلبولة334
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20335بسنت محمد فندي احمد عبد المولي335
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20336بشري اشرف الصافي عباس336
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20337بطرس نبیل مسیحھ بطرس337
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20338بالل عبدالناصر حسنین احمد ابو العزم338
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20339بالل نصر عبد التواب ضیف هللا339
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20340بوسى عالء عوض السید عاشور340
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20341بوال یسرى ریاض غطاس341
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20342تامر عمر مرعي علي احمد342
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20343تریزا یوسف عوض حنین انطونیوس343
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20344تسبیح سالم محمد مسعود جادو344
راسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20345تسنیم أشرف عبد الرحمن عبد الجواد345
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20346تسنیم ھشام شعبان السید خفاجھ346
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20347تقى زكریا جمعھ الصنم347
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20348تمام عثمان عبد الحفیظ مسعود348
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20349ثروت یاسر مراد بریش349
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20350جاسر محمد عبدالحكیم عبدالغنى محمود350
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20351جبریل علیوة فتحى جبریل351
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20352جھاد جمال شعبان محمودعامر352
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20353جھاد سعید مبروك حافظ353
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20354جھاد على محمد ابو النور354
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20355جھاد محمد حسن الشریف355
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20356جھاد نشأت كمال عبدهللا356
                 راسب ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20357جھاد نور الدین عبدالمقصود محمد شومان357
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20358جیالن فتحى ابراھیم راشد358
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20359جیھان خمیس ابوالمكارم رمضان جمعھ359
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20360حازم ابوالیزید عرفھ ابو الیزید الحبال360
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20361حازم على محمد مصطفى العادلى361
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20362حازم محمد كمال محمد عبدهللا362
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20363حامد محمد حامد محمد القزق363
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20364حبیبھ احمد محمد الحصافى الكومى364
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20365حبیبھ حمدى فتحى محمد الجمل365
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20366حبیبھ سعید محمد عزالعرب شكر366
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20367حسام احمد عبدالوھاب محمد النجار367
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20368حسام احمد عوض درویش الجندى368
ناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20369حسام اسامى رمزى األنصارى369
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20370حسام الدین محمد حسن محمود ھالل370
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20371حسام الدین محمد فوزى محمد على حسن371
ناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20372حسام سلطان عبدالكریم سلطان372
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20373حسام عزوز حامد قطب ابراھیم373
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20374حسام عمر شحاتھ عبد العزیز أبو نعیمھ374
ناجحناجحناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20375حسام كرم توفیق سلیمان375
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20376حسن اسماعیل حسن مرعي376
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ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20377حسن السید السید خلف هللا377
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20378حسن صبحى محمود محمد اسماعیل378
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20379حسن ظافر محمد سلیمان الشندیدى379
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20380حسن مھدى یوسف محمد درویش380
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20381حسن یوسف خلف حامد رضوان381
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20382حسناء سمیر عبدهللا خلیفھ صبح382
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20383حفصھ احمد عبد القادر احمد البلبوشي383
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20384حماده امام علي محمد رجب384
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20385حماده محمد صالح عباس385
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20386حماده محمود محمد احمد النجار386
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20387حمدى جالل حسن عبدالفتاح عبدالحلیم387
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20388حمدى عبدالمولى عبدالرازق عبدالرؤف388
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20389حمزة محمد فرج الصیفى389
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20390حنان اشرف محمود اسماعیل ناموس390
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20391حنان راتب نصرالدین عبد الدایم سالمھ391
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20392حنان على حتر على سلیمان392
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20393حنین عارف عبد العزیز سعد393
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحراسبناجح20394خالد السید رفاعى شحاتھ394
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20395خالد جمال عبد الجواد ابراھیم ابوجنینھ395
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20396خالد سامى أبو الیزید عبد الحفیظ خلیف396
               ناجح       ناجحغائبغائبغائبغائبغائب20397خالد علي محمد ابراھیم كشك397
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20398خالد محمد عبدالموجود فتح هللا ابوخلعھ398
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20399خلود عبد المنعم محمد محمد مبروك399
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20400خلود على احمد  محمد المزین400
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20401خلود على محمود عبدالعال راضى401
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20402خلود كامل مرسي دیاب402
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20403خلود ھانى محمدفؤاد على403
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20404خیرات عیسى عبد القوى عبد الرسول ابو رمضان404
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20405دالیا صالح السید احمد عبدالرحمن405
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20406دالیا عماد ابراھیم فرج الفقى406
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20407دالیا محمد بسیونى محمود فراج407
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20408دعاء احمد سعد عبدالرحمن بدران408
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20409دعاء حمادة عبد الحفیظ سلیمان409
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20410دعاء عادل عبدالقادر فتحى410
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20411دعاء عبد العاطي حسن عبد العاطي الصاوي411
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20412دعاء عمر حافظ منصور القصبى412
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20413دعاء محمد محمود محمد حسن413
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20414دعاء ھاشم عبدالصبورعبدالھادي شیشي414
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20415دمیانھ سامي توفیق موسى415
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20416دنیا ابراھیم اسماعیل سید أحمد416
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20417دنیا احمد محمد عبدالرحمن ھواش417
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20418دنیا سعید محمودعلى سلیمان ابوزینة418
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20419دنیا محمد عید محمد عبدالھادى ابو حبیل419
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20420دنیا محمود عبد الموجود محمد راشد420
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20421دنیا محي الدین خمیس فرج قویدر421
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20422دینا حسام عبد الرازق محمد عرفھ422
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20423دینا شعبان محمد عید423
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20424دینا عبد هللا محمد عبد الحمید424
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20425دینا على محمد ابو حجر425
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20426دینا محمود عوض صالح426
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20427دینا ناجح جالل محمد نور الدین427
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20428دینا یحى فتحى عبد هللا428
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20429دینا یسرى ابراھیم محمد ابراھیم بالل429
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20430راغب عالم على مصطفى430
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20431رانا عبدالكریم كامل عبدالسید خلیفھ431
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20432رانیا إیھاب سلیمان محمد سالم432
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20433رانیا فایز احمد عبدالعلیم محجوب433
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20434رانیا لبیب عبد الحمید محمود الفاش434
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20435رانیا محمد حسن محمد مصطفى435
ناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20436رائد حسن عبدالقادر عیسى436
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20437رباب طلعت محمد یونس437
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20438رجب مدحت كمال عوض سید احمد438
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20439رحاب حماده أحمد على عامر439
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20440رحاب رمضان محمود محمد440
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20441رحاب محمود عبدالمجید شعبان الجناینى441
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20442رحمھ احمد فتحي رزق الھلب442
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20443رحمھ حسن عبداللطیف حسین حسن443
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20444رحمھ عبدالعظیم عبدالمنعم محمد قریطم444
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20445رحمھ عصام محمد عوض حرب445
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20446رحمھ محمد حسین حسین الشامى446
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20447رحمھ محمد علي حسن العزازي447
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20448رحمھ یاسر على دعبیس448
ناجحناجحناجحناجحغائبناجحناجحناجح20449رشاد حمدى رشاد محمد الحمراوي449
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20450رضا احمد بسیونى محمد الكتامى450
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20451رضا احمد محمد مجاور رزق451
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20452رقیھ ربیع محمد ربیع یوسف452
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20453رمضان صبحى احمد بلتاجى شھاوى453
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20454رندا حمادة طھ السید قطب454
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20455رندا قدرى عبد السمیع علي الصامولى455
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20456رواء ھارون محمد محمد ھارون456
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20457روان خالد احمد محمد457
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20458روان خالد كمال عبد المجید458
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20459روان مجدى محمد اسماعیل وتید459
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20460روان یاسر محمد عبد الغنى الخبیرى460
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20461روضھ محمود احمد ابراھیم عمرو461
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20462روضھ محمود محمد محمود462
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20463رویدا اشرف محمود على العبد463
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20464ریم كرم عبدالقادر عبدهللا464
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20465ریھام سمیر سعید على السماحى465
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20466ریھام عبدالمنعم عبدالرحمن عز الدین466
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20467ریھام محمد احمد علي طلبة467
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20468ریھام مسعد فرج الصاوى حسین468
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20469زكریا محمد احمد السید محمد469
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20470زكیھ صبحي عبدالباقي إبراھیم470
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20471زیاد احمد حسن على فشوان471
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20472زیاد سعید محمد سعد ابراھیم472
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20473زیاد طارق عبد السالم عتمان473
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20474زیاد عماد فؤاد سلیمان474
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20475زیاد وائل شعبان سعد ماضى475
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20476زینب عبدالكریم كامل توسن476
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20477زینب عطیة زكي عبدهللا سعد477
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20478زینب محمد علي ابراھیم باشا478
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20479ساره اشرف محمد حنفى الحداد479
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20480ساره حسام الدین عبد اللطیف ھوارى480
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20481ساره حسن عبدالفتاح محمد شلتوت481
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20482ساره حمدى على مرسى البلحى482
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20483ساره زكریا محمد حمدان على483
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20484ساره سالمھ صالح صابر484
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20485ساره عباس فارس على السماحى485
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20486ساره عوض حامد أمین شحاتھ486
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20487ساره مصطفى محمد السعید السید ھاشم487
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20488سالمین اسامھ فتحي جوده488
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20489سالى حمدى محمد احمد الشاعر489
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20490سامح محمد عبد الوھاب عبد المجید الدیب490
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20491سامى عبدهللا عبد الوھاب السید النجار491
       راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20492سحر عبد السالم فؤاد على492
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20493سعاد فوزى عبد الحمید محمد المصرى493
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20494سعد صالح على السید الروینى494
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20495سعد محمد سعد اسماعیل زغلول495
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20496سعد محمد سعد على الجندى496
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20497سعید إبراھیم دسوقى ابراھیم عمرو497
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20498سعید صالح عبدهللا عبدالونیس498
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20499سعید عاطف عبدالدایم ناجي499
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20500سعید عبد القادر سعید عبد القادر ابو عوف500
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20501سعید محمد محمد عبد الشفیع محمد501
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20502سلمى خالد محمد محمد زیتون502
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20503سلمى رافت عابدین عبد النبى سعد503
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20504سلمى مدحت صدیق على504
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20505سلمى صالح محمد الحجرى505
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20506سلوى عبد الناصر ابراھیم صالح506
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20507سلیم جمال محمد سلیم507
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20508سماء یسرى على حسن باشا508
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20509سمر اشرف سلیمان عوض509
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20510سناء ابراھیم متولي خضیر510
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20511سندس عاطف ابراھیم النجار511
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20512سھام ابراھیم ابراھیم محمد السعدنى512
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20513سھیر سالم جبر ضیف هللا513
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20514سھیلھ السید عبد الباقى الدعمة514
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20515سھیلھ عبد المجید عبد هللا منصور بریك515
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20516سھیلھ محمود بسیونى عبدهللا عبدالقادر516
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20517سیف الدین خالد عبدالستار السید عبدالنعیم517
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20518شاھر الدین احمد الشحات محمد عبد اللطیف518
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20519شاھنده السید شعبان فرھود519
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20520شروق حسن جماد حسن احمد520
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20521شروق صالح عبدالحمید محمد ابوالمجد بركات521
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20522شروق على عبد السالم الشیخ522
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20523شروق عمر محمد احمد523
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20524شریف جمال عبدالعزیز عبدالحافظ عامر524
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20525شریف فتحى عبد العاطى عبدالمجید عیسوى525
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20526شریف محمد مرضي صقر526
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20527شریف محمود محمد مصطفى السید527
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20528شرین عبدهللا عبدالعزیز أحمد المالح528
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20529شھاب شكرى محمد سنبل529
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20530شھاب عادل صبحى الدسوقى ابو الزین530
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20531شیماء احمد رجب محمد سعید531
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20532شیماء احمد زكریا احمد السید532
ناجحناجحغائبناجحغائبناجحناجحناجحناجح20533شیماء امام ابوزید عنتر533
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20534شیماء سلیمان سالمة سلیمان نمیر534
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20535شیماء عطا هللا عون عبدالسالم535
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20536شیماء ماھر محمد مصطفى درویش536
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20537شیماء محمد عبد الفتاح عبد المقصود537
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20538شیماء محمد عبدالكریم حمیده538
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20539شیماء محمود ابراھیم محمد الصفتى539
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20540صافي یسري عبدالحمید عبدالعاطي540
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20541صالح حمدى صالح زیدان شعبان541
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20542صبرى ایوب عبدالحلیم بسیونى542
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20543صدقى ممدوح صدقى خضرناصف543
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20544صفاء السید عبدالحمید ابو سیف شراره544
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20545صفیھ الصافى فتحى الصافى سلیمان545
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20546صالح السید على السید ابوھاشم546
ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح20547صالح مصطفي عبد الواحد الصباغ547
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20548ضحى ماھر محمد محمد شلبى548
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20549ضحى محمد عبد الحى عبد السالم الفرلى549
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20550ضحى ھانى عبد الالة دسوقى شلبى550
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               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20551ضیاء محمد عبدهللا عطیھ یونس551
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20552طارق حسن كمال حسن محمد552
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20553طارق صبحي على عبد المنطلب الشین553
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20554طارق فتحى احمد مصطفى محمد554
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20555عادل حسن حسن الرماح555
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20556عادل زین العابدین عبدالصمد زین العابدین556
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20557عادل محمد سلیمان خیر هللا557
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20558عاصم عبداللطیف احمد معیشى558
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20559عاصم محمد محمود على قندیل559
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20560عاطف مستور عبد الحفیظ سلیمان محمد560
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20561عبدالحلیم علي عبدالحلیم عیاد561
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20562عبدالحمید احمد محمد عبدالحمید محمد562
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20563عبدالحمید حمیده عبدالحمید حمیده حمدان563
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20564عبدالحمید مصرى زاید عبدالفتاح564
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20565عبدالرحمن اشرف جاب هللا محمد ابراھیم565
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20566عبدالرحمن خالد محمد محمود عبد الخالق566
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20567عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالعزیز حمید567
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20568عبدالرحمن عبدالناصر عبدالعزیز عبدهللا الصباغ568
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20569عبدالرحمن عماد عبدالعلیم حامد569
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20570عبدالرحمن لملوم فھیم محمد النھر570
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20571عبدالرحمن مصطفي اسماعیل عید سلیمان571
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20572عبدالرحمن نبیل جمال صبحى محمد على572
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20573عبدالرحمن نبیل فوزى محمود573
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20574عبدالرؤف حسن عبدالرؤف سالمھ574
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20575عبدالعزیز سلیمان علي الحوشي575
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20576عبدالعزیز محمد محمود عبدالحمید سید احمد576
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20577عبدهللا سعد ابراھیم محمد محسن577
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20578عبدهللا عادل عبدهللا محمود578
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20579عبدهللا مسعود فرج محمد عبدالرحیم العسیرى579
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20580عبدالمنعم علي عبدالمنعم على بدر580
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20581عبدالواحد محمد عبدالواحد عاشور581
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20582عبدالوھاب كمال حسن عبدالعزیز582
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20583عبدالرحمن رفیق عبدالرحمن عامر583
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20584عبدالرحمن عبدالحكیم فتحي القاسم584
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20585عبدالرحمن محمد عبدالعزیز محمد صبره585
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20586عبدالرحمن محمود محمد میمون خنیفر586
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20587عبدالرحمن منصور منصور على خمیس587
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20588عبدالرحمن ناجى على البیشبیشى588
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20589عبدالشافى مصطفى عبدالشافى عبدالمجید الشیخ589
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20590عبدهللا ابراھیم صبحي ابراھیم الالوندي590
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20591عبدهللا رجب احمد عبدالصمد على591
ناجحناجحناجحراسبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20592عبدهللا رضا فؤاد محمد592
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20593عبدهللا طلعت زكریا ابراھیم593
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20594عبدهللا عبدالواحد ابراھیم عبدالباقي شلبى594
ناجحناجحناجحغائبناجحناجحغائبناجحغائبناجح20595عبدهللا مختار عبدالحمید ابو خلیفھ595
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20596عبدهللا ھندى عبدهللا محمد أبوحلیمة596
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20597عبدالھادى طارق عبدالھادى عبدالنبى597
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20598عبدالوھاب احمد عمر بركات محمد598
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20599عبدالوھاب حسین على شیبة599
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20600عبیر ابراھیم محمد عبدالمولى600
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20601عبیر رجب سعید عبد الرحمن رجب601
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20602عبیر محمد حمدى ابراھیم602
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20603عرفة السید حلمى عبد اللطیف عطا هللا603
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20604عزة محمد عبداللطیف محمد اسماعیل604
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20605عزیزه اسماعیل خلیل السید605
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20606عفاف مصطفى عاطف فؤاد عبدالفتاح606
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20607عال طلبة خلیفة عوض607
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20608عال عصام الدین عبد الرحمن زكى608
راسبغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20610عالء سعید زكي عبد هللا بدیر609
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20611عالء غازى عید محمد مرسى610
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20612على ایمن على عباسي611
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20613على ثروت ابراھیم عبدالعاطى خاطر612
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20614على سالم سالم السید عیسى613
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20615على سعید على  على زیدان614
ناجحناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20616على صالح مدنى مھدى خضر615
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20617على عبدالباسط عبدالصمد عبدالتواب616
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20618علي عطیھ فرج خیرهللا ابو مطیر617
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20619على عالء عبدالعزیز على الشناوى618
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20620على ماھر صبحى بسیونى شعبان619
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20621على محمد على محمد عدس620
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20622على ناصر محمد محمد دسوقى621
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20623علي خمیس علي عطیة محمد622
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20624علیاء سامى السید ابراھیم حمد623
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20625علیاء عبده أحمد احمد النجار624
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20626علیاء عصام محمود عثمان عامر625
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20627عماد على عبد العزیز احمد عجالن626
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20628عماد مالك سعد میخائیل627
ناجحناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20629عمار اسماعیل یوسف عبد الرحمن628
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20630عمر احمد فتحى عبد العزیز خلیل629
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20631عمر حسن عبدالفتاح حسین630
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20632عمر سعید محمد احمد عیسى ھیكل631
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20633عمر محمد قطب مرسى632
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20634عمر یسرى احمد الباز رزق633
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20635عمرو جالل عبدالمنعم عبدالغفار خلیف634
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20636عمرو عبدالشافى عبدالرحمن احمد شاھین635
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20637عمرو على ابو المجد علي البسیونى636
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20638عمرو عوض محمد خمیس637
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20639عمرو عید ابراھیم عبدالھادى الجمل638
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20640عمرو كمال محمد امام القفاص639
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20641عمرو محمد فتحى محمد عبدالمعطى640
ناجحناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20642عمرو ھشام عبدالحمید عبد الجواد ابوشویشھ641
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20643عنان حمدي احمد السید احمد فاضل642
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20644عوض شحاتھ عبد القادر عبد الحمید خلیل643
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20645عوض عبد الستار عوض عبد العاطي جاب هللا644
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20646عید مرزوق محمد فرج محمد645
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20647غاده رجب عبدالقادر قطب ابراھیم646
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20648غاده محمد احمد الفشنى647
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20649غفران حازم حسن عوده648
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20650فاتن محمود منصور محمود الفش649
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20651فادى اشرف ثابت جاد بباوى650
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20652فارس أحمد محمد أحمد651
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20653فارس السید خمیس السید الجندى652
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20654فارس صبحى شعبان احمد السید653
ناجحراسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20655فارس عبد الجواد عطیوه یونس654
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20656فارس محمد عبدالمنعم عبدالرحمن دغیدى655
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20657فارس محمود ابراھیم محمد عثمان656
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20658فاطمھ اسماعیل فتحى حجاج اسماعیل657
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20659فاطمھ الزھراء محمد محمد صالح الدین غانم658
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20660فاطمھ حسین عبداللطیف الجندي659
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20661فاطمھ رمضان محمد عبد ربھ یوسف المسیرى660
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20662فاطمھ سامى محمد خلیل النقیب661
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20663فاطمھ سلیمان حسین سالم على662
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20664فاطمھ عبد القادر عبد القادر علواني663
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20665فاطمھ محمد سیف محمد غریب664
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20666فاطمھ محمد شحاتھ محمود عبد المجید665
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20667فاطمھ محمد عوض السید جاب هللا666
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20668فاطمھ محمد محمد حجازي667
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20669فاطمھ مسعد مسعود عبدالخالق668
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20670فاطمھ یوسف محمد بركات669
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20671فایز جمال دیاب زیدان مخیمر670
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20672فایز حسن على مساعد العقارى671
ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح20673فتحي إبراھیم فتحي إبراھیم عرفة672
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20674فتحي محمد احمد محمد حمادى673
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20675فتحیة جمال توفیق سالم674
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20676فدوى عارف رفعت األورینى675
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20677فرحة الشحات عبدالرازق عبدالھادى676
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20678فرحھ خیرى موسى صالح علوانى677
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20679فلایر عبدالھادى محمد حمودة678
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20680فؤاد عادل فؤاد فتحى ابوخلعھ679
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20681فیروز احمد  عبدالمنعم ابراھیم الشبشیرى680
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20682قدرى خمیس بسیونى احمد صقر681
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20683كریم احمد شعبان عبدالجلیل682
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20684كریم اشرف سلیمان شبل محمد683
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20685كریم اشرف محمد محمد مراد684
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20686كریم جمعھ حسن السید685
ناجحناجحناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20687كریم حسن احمد محمد فرحات686
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20688كریم ربیع على فرج العبد687
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20689كریم رضا مرشدى العنوزى688
ناجحراسب               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20690كریم سعید ابوالعال محمد النشار689
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20691كریم عادل عبدالفتاح محمود690
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20692كریم عبده فتحى ابراھیم سالم691
ناجخ               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20693كریم محمد محمد محمود مبارك692
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20694كریم محمد یوسف عبدالھادى یوسف ھویدى693
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20695كمال عبدالحمید كمال متولى694
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20696كمال یحى على صالح695
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20697لندا نبیل طبش اندراوس ایوب696
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20698مادلین تیتو محمد بسیونى السید مرزوق697
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20699مارك ماھر ادیب غالى واصف698
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20700ماریز رمزي یوسف صلیب699
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20701مارینا عماد فوزي سمعان دمیان700
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20702مجدي ماھر أحمد الشریف701
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20703محب عبد المجید محمد محب الدین عبد المجید702
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20704محمد ابراھیم احمد سعد توتو703
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20705محمد ابراھیم السید ابراھیم محفوظ704
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20706محمد ابراھیم عبدالعال ابراھیم القصرى705
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20707محمد ابراھیم محمد عباس حمدى706
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20708محمد احمد شعبان حسن عبد الرحمن707
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20709محمد احمد عبد المنعم خلیل احمد708
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20710محمد اسامھ علي عبدالمنعم عرفھ709
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20711محمد اشرف محمد عبد السالم شلقامى710
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20712محمد الساعدى راغب ذكى711
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20713محمد السعید ضیف مبروك حماد712
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20714محمد السید احمد على عبد الواحد713
               ناجح       ناجحناجحغائبناجحناجحناجح20715محمد السید عبدالجواد عبدالتواب سعودى714
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20716محمد السید عبدالسالم عبدالحمید زیتون715
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20717محمد السید محمد الطحاوى716
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20718محمد الشحات انور عبدالوكیل717
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20719محمد الشحات حسین أحمد الشرقاوى718
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20720محمد ایمن عبدالحمید محمد عبدالحمید719
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20721محمد ایمن فاروق جاد720
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20722محمد ایمن مصطفى زكي721
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20723محمد بدر جالل سعد722
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20724محمد جمال حسن دیاب723
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20725محمد جمال عبد العزیز غازى724
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20726محمد جمال محمد الباجورى725
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20727محمد حمدى عبد العاطي النجار726
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20728محمد حمدي عبد القادر حزیمھ727
راسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20729محمد حمدى مسعود على العباسي728
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20730محمد خالد جالل احمد ابراھیم729
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20731محمد خمیس سعد حسن حنیش730
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20732محمد دسوقى سعد عبد الرؤف731
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20733محمد راضى عبده رفیق جامع732
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20734محمد ربیع فرج نصر جمعھ733
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20735محمد رجائى عبد الحلیم شلش734
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20736محمد رحمى محمود عبادة735
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20737محمد رزق عبدالسالم محمد على736
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20738محمد رضا شعبان الصیاد737
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20739محمد رضا عزت ابراھیم العطار738
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20740محمد رضا منصور عبدالجلیل قمیر739
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20741محمد رمضان دومھ محمد مؤمن740
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20742محمد رمضان ناجى سالم741
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20743محمد زكریا علي منصور742
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20744محمد سامح حمدون محمد ابو النصر743
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20745محمد سامى أحمد عبدالغنى الدقلھ744
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20746محمد سامى رمضان جمعھ حسن745
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20747محمد سامى لطفي عامر تاج الدین الفقى746
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20748محمد سعد شحاتة حسین747
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20749محمد سعید ابراھیم على عبید748
غائبناجحناجحغائبناجحناجحناجح20750محمد سعید حافظ محمد749
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20751محمد سعید محمد عبد الجواد السید750
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20752محمد سالمھ عبد الحفیظ محمد751
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20753محمد شحتھ على محمد السید ابوطالب752
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20754محمد شرف الدین جمعھ محمد سلیمان753
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20755محمد شعبان راغب شعبان جوده754
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20756محمد شوقى محمد محمد خلیل755
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20757محمد شوكت جابرالسید یوسف756
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20758محمد صابر احمد حسن بدوي757
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20759محمد صابر محمد احمد خضر758
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20760محمد صالح محمد صالح رحیل759
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20761محمد صالح ھیبھ منشاوى760
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20762محمد صالح إبراھیم سلیم عطا761
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20763محمد صالح زكریا شلبى762
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20764محمد صالح عبد الرسول محروس763
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20765محمد صالح مبارك محمد سلیمان764
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20766محمد صالح مبروك عبدالسالم الدقاق765
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20767محمد صالح یونس سعد عید766
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20768محمد طھ عبد الھادي عبد المجید767
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20769محمد عادل صالح عید على البیومى768
غائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20770محمد عادل عبد الصمد محمد منصور769
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20771محمد عادل عبید محمد سالم770
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20772محمد عادل محمد محمود سید أحمد771
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20773محمد عاطف صالح الدین تاج اإلسالم عبدالحمید772
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20774محمد عبادة محمد عبد الغني الشریف773
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20775محمد عباس خمیس عباس الشاذلي774
راسبغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20776محمد عباس صبحى على حسین775
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20777محمد عبدالدایم عبدالحمید عبدالدایم زاید776
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20778محمد عبدالعاطى عبدهللا عبدالمقصود777
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20779محمد عبدالعزیز عبدهللا اغا778
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20780محمد عبدالعزیز فتحى محمد عبدالصمد779
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ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20781محمد عبدالعزیز محمد علیوه780
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20782محمد عبدالناصر یوسف محمد عبدالسالم781
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20783محمد عبدالنبى عبدالمنجد عمر یوسف782
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20784محمد عبدالنبي سعد محمود أبوغازي783
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20785محمد عبدالصمد عبدالستار عبداللطیف النجار784
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20786محمد عبدهللا مبروك عبدالجواد785
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20787محمد عبدالمنعم محمد حجازى786
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20789محمد عبده عبدالعزیز مصطفى أحمد ماجد787
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20790محمد عبید جمعھ فرھود788
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20791محمد عزت احمد المصري789
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20792محمد عصام الدین مصطفي أحمد اسماعیل790
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20793محمد عطیة عبدهللا كامل791
               ناجح       ناجحناجحغائبناجحناجحناجح20794محمد على ابراھیم محمد داود792
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20795محمد على حسن اسماعیل793
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20796محمد على محمد الشاعر794
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20797محمد عوض فتحى عوض مفتاح795
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20798محمد فایز ابراھیم الالفى بریك796
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20799محمد فتحى سعد عبدالفتاح797
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20800محمد فرج بسیونى سالم مندور798
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20801محمد فؤاد موسى على عامر799
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20802محمد قطب محمد اسماعیل جزر800
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20803محمد كمال محمد احمد ابوغنیمھ801
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20804محمد محمد سعد زكي غراب802
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20805محمد محمود عبدالمنعم الحناوى803
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20806محمد محمود عبدالواحد حسن804
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20807محمد محمود محمد جمعة الشقره805
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20808محمد مختار محمد بسیونى سالم الشیخ806
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20809محمد مدحت عبدالحمید محمود سید أحمد807
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20810محمد مسعود محب العراقى808
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20811محمد مصطفى عبدالحمید مساعد سویدان809
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20812محمد مناع محمود فتحى مناع810
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20813محمد مھنى مبروك خالد811
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20814محمد ناجي مغازي توفیق ونس812
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20815محمد نبیل محمد محمد غیات813
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20816محمد نصر عبد المنعم سالم رضوان814
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20817محمد نیازى محمود اسماعیل815
ناجحراسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20818محمد ھریدي كمال عبد الحافظ816
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20819محمد یاسین محمد مبارك خلیل817
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20820محمود عبدالھادى عبدهللا عبدالھادى عطیھ818
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20821محمود ابوالفتوح حسنین بندارى819
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20822محمود احمد عبدالفتاح محمد عبدربھ820
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20823محمود احمد محمد عبد السید عید821
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20824محمود السید عبد القادر محمد المكاوى822
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20825محمود السید محمد عبد الغفارالسید823
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20826محمود بسیونى رجب عمر824
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب20827محمود توفیق جابر عبدالمجید825
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20828محمود جمال حامد شفیق826
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20829محمود جمعھ عبدالقادر عبید827
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20830محمود جمعھ محمد مكاوى بھلول828
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20831محمود حامد بسیونى الفار829
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20832محمود حامد محمد جاب هللا830
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20833محمود حسنى محمود عامر831
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20834محمود حمد عبد الفضیل عبد العاطي832
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20835محمود خمیس مصطفي محمد833
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20836محمود ربیع عبدالحمید عبدالجید834
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20837محمود رجب عبد المنعم على خفاجھ835
ناجحناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20838محمود سامح جابر ابراھیم عطیھ836
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20839محمود سعد فرید محمد837
راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20840محمود سعید احمد عوض بھنسى838
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20841محمود سعید فھیم النشار839
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20842محمود سعید محمد السید دومھ840
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20843محمود شبل عبدالشافي علي841
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20844محمود صابر محمد حسن سعید842
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20845محمود صالح السید صالح النجار843
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20846محمود عبدالسالم سعید مرسى844
               ناجح       غائبغائبناجحناجحناجحناجح20847محمود عبدالسید محمد .845
راسبغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20848محمود عبدالعزیز عبیده عطیھ846
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20850محمود عطیة محمد عطیة عبدالواحد847
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20851محمود على حسن محمد صفار848
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20852محمود علي سید عبدالحمید عشماوي849
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20853محمود فایز عبد المنعم فتح هللا راضى850
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20854محمود محمد ابراھیم احمد الخولي851
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20855محمود محمد السید عوض عسكر852
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20856محمود محمد سعد حمیده حسن853
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20857محمود محمد عبد الحمید محمد الدقلة854
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20858محمود محمد عبدالرحمن اسماعیل العشرى855
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20859محمود محمد فتحى ابراھیم سالم856
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20860محمود محمد لطفي مبروك عطاهللا857
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحغائبناجحناجح20861محمود محمد محمد السید متولى858
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20862محمود محمد محمود على على859
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20863محمود محمد محمود عوض الملوى860
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20864محمود مسعد  محمود شحاتھ السعدى861
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20865محمود مصطفي كامل محمود حسنین862
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20866محمود ممدوح صالح عبد العزیز863
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20867محمود نبیل فتحى عبدالمولى عبدالمولى864
ناجحناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20868محمود نصر علي السمكري865
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20869محمود ھانى محمود عبد العزیز خاطر866
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20870مدحت عبدالھادى الشحات الصفرون867
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20871مدحت محمد طاھر مصرى868
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20872مرفت عبد السالم لطیف عیسى شعیب869
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20873مروان احمد محمد الشرقاوى870
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20874مروان محمد عبدالرحمن سعدون871
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20875مروه حمدى ابراھیم احمد محمد872
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20876مروه عبدالمنعم عثمان ریاض873
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20877مریم جمال عبد الحمید حامد غنیم874
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20878مریم جمال مرسي عباس سعید875
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20879مریم حسام مصطفى محمود حمدان876
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20880مریم صبرى محمد حسن الحبال877
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20881مریم عادل انور موسي الشرنوبي878
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20882مریم عبد الحمید بدوى عبد هللا879
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20883مریم علي السید یونس بحیري880
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20884مریم فانوس سعد خلیل881
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20885مریم كامل محمود عبدالرحیم الصباغ882
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20886مریم كمال محمد احمد قطب خضر883
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20887مسعود بدر عید على ابراھیم884
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20888مصطفى ابراھیم علي عبدالدایم حجازى885
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20889مصطفى ایمن مصطفى حسب هللا886
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20890مصطفى احمد احمد أبوالعنین887
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20891مصطفى جمال عبدالمنعم الشابورى888
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20892مصطفى جمعھ فتح هللا محمد سلمان889
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20893مصطفى حسین محمد قندیل890
ناجحناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20894مصطفى سامى السید عبدالصمد صباح891
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20895مصطفى ضیف راتب عیساوي الخیتى892
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20896مصطفى عادل نصر سالم ابوسیف893
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20897مصطفى كرم احمد راشد حمیده894
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20898مصطفى محمد توفیق خلیل عماره895
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20899مصطفى محمد توفیق مبروك حوطر896
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20900مصطفى محمد سمیر محمد رمضان897
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20901مصطفى محمد على عوض االمبابى898
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20902مصطفى محمد على محمد شابور899
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20903مصطفى محمد كمال عبد المنعم محمود بدر900
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20904مصطفى محمود عبدالبارى احمد شاھین901
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20905مصطفى محمود محمد البري902
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20906مصطفى ناصر مسعود عبد الھادى903
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح20907مصطفى یحي مھدى عبدالرحمن محارب904
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20908مصطفي انور كامل علوانى السمین905
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20910مصطفي خالد شحاتة محمود جبریل906
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20911مصطفي عبدالحمید محمد فولھ907
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20912مصطفي ماجد احمد عبدالرحیم االحمر908
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20913مكارى یاسر رزق تكال909
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20914منار احمد عبد المنعم احمد شلبي910
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20915منار اسامھ محمد رمضان السید الشرقاوي911
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20916منار احمد نجاح شحاتھ عدس912
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20917منار حسن ضاحى البدرى عبدالحفیظ913
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20918منار صبحي عبدالعزیز الصافي914
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20919منار عادل عید سلیمان ابراھیم مصطفى915
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20920منار عبد المنعم محمد عبد المنعم مبروك916
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20921منار ماھر عبد اللطیف عبد هللا قندیل917
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20922منار مدحت عبده محمد918
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20923منار ناصر عجمي عبد الفتاح صالح919
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20924منار یسرى رزق عوض سویف920
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20925منار یوسف طلعت عبد العزیز اٍسماعیل921
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20926منال احمد مرزوق مرسي الزیات922
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20927منھ هللا السعید عبدالسالم السبكي923
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20928منھ هللا انور على عیسى حموده924
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20929منھ هللا ثروت صبحى احمد دویدار925
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20930منھ هللا طارق محمد عبدالعزیز البلحى926
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20931منى صبرى سعید عبدالسالم عیسى927
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20932مھا شریف على احمد الفقى928
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20933مھا عبد الفضیل عبده محمود الحمراوى929
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20934مھا كامل ابو زید ابراھیم عامر930
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20935مھند عادل شفیق احمد مراد931
ناجح               ناجح       ناجحناجحراسبغائبناجحناجح20936مھند محمد السید عبدالحلیم932
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20937مى السید رملى الشرقاوى933
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20938مى خیرى مصطفى یوسف مصطفى934
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20939مى سعید جبر زیادة935
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20940مى محمد محمد أحمد بدر الدین936
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20941مى محمد محمود القالع937
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20942مى یاسر صالح ھوارى938
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20943مي احمد علي احمد الشامي939
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20944میاده عالء بشیر عبد الحمید940
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20945میاده محمد عبدالعزیز السید941
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20946میرنا یاسر مھدى  السماك942
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20947مینا ناجح محروس رزق هللا943
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح20948ناجى محمد ابراھیم عطیھ العمروسى944
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20949نادر السید حافظ محمود945
ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20950نادر السید محمود علي الشربینى946
ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجح20951نادر تامر محمد فاروق عبدالعاطى الحصرى947
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحغائبغائب20952نادر جمال ناجى عنبر948
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20953نادر عالء ابراھیم محمد عبد الحمید قاسم949
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20954نادر عماد الشحات منسي950
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20955نادیھ وائل صبرى محمد عیسى951
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20956ناردین رفیق نصر شكري952
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20957نجالء إسماعیل زكى أبوالسعود953
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20958ندا بسیونى محمد السید حسن  خلیل954
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20959ندا خیرى عبد الفتاح عبد الحمید الناصف955
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20960ندا راغب محمد راغب مرشدى956
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20961ندا عادل منصور عبد القوي957
ناجحناجحغائبناجحناجحغائبناجحناجحناجح20962ندا عرفھ فوزى فوزى958
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20963نداء عادل محمود مصطفى الشیمي959
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20964ندى احمد احمد محمد بركة960
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20965ندى اسماعیل خلیفة اسماعیل خلیفة961
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20966ندى انور احمد زغلولھ962
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20967ندى اشرف محمد جمعة رزق الصاوى963
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح20968ندى سامح احمد محمد یونس964
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20969ندى سمیر ابراھیم عثمان965
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20970ندى عاطف عوض محمد طریدة966
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20971ندى عبد الحمید محمد جنیدي967
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20972ندى عزت حلمى عبد العزیز مرعي968
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20973ندى على زغلول على969
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20974ندى نصر على كفورى970
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20975ندى ھاني زكي محمود971
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20976ندى یاسر شعبان عبد الجلیل972
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20977نرمین إبراھیم محمود السید الجندى973
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20978نرمین رؤف على عبده الرحمانى974
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20979نرمین لطفى احمد حسین احمد وھمان975
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20980نرمین ناجى جویدة على كریم976
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20981نسمھ صالح عبد الجواد محمد الریاني977
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20982نسمھ یاسر شوقى احمد دردیر على978
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20983نفین صالح عطیة  احمد بیومى979
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20984نھال محمد مرشدى ابراھیم سلمان980
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20985نور الھدى عالء الدین على محمد محمد عالم981
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20986نور سعد بیومى بیومى الكالف982
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20987نور محمد علي خلیل دیاب983
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20988نورا رضا حسیب حسن الشنطورى984
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20989نورا محمد سید احمد ابو سالم985
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20990نوران حسام محمودمحمد یونس986
               ناجح       ناجحناجحغائبناجحناجحناجح20991نورة عادل عطیھ عبدالحلیم حسین987
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20992نورة فتحى عبد القوى میھوب988
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20993نورة ولید محمد زین العابدین989
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20994نورھان الصغیر محمد ابراھیم أبو حلو990
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20995نورھان عادل عبد الفتاح عبد الحمید حسن991
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20996نورھان فوزى على ابوخشم992
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20997نورھان محمد السید حمد993
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20998نورھان محمود عبد القادر یونس994
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح20999نورھان نصر احمد عبدالھادى ھویدى995
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21000نیرة محمد محمود محمد ابوزید996
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21001نیفین حسن فضل هللا حسن الشناوى997
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21002ھاجر بالل عبداللطیف ابراھیم عطاهللا998
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21003ھاجر خالد عبدالسالم محمد الزغبى999

               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21004ھاجر رضا فتح هللا محمد قندیل1000
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21005ھاجر عبد الستار محمد عبد الحمید1001
ناجحناجحناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21006ھاجر محمد الصاوى الصاوى1002
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21007ھاجر محمد سعد ابراھیم صقر1003
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21008ھادى اسعد ھالل  السید عطا1004
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح21009ھاشم ابراھیم دسوقى بسیونى1005
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21010ھاشم بلیغ حنفي محمود خلیف1006
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21011ھایدى ابراھیم عبدالسالم تركى1007
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21012ھایدى احمد السید ابراھیم قرقر1008
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21013ھایدي جابر شعبان مسلم1009



مسلسل

رقم الجلوساسم الطالب
صناعات 
الغذائية

كيمياء 
تحليليه

 انتاج 
 ; البسات=>

اساسيات اإلحصاءوراثه
دواجن

ميكروبيولوج
ي

تقسيم 
نبات

اقتصاد 
 QRزرا

ياء ; <Uمساحه ف
مستويه

لغه حيوان
يه ; <Uانجل

كيمياء 
عضويه

جامعة  دمنهور- كلية الزراعة
 Q

;kنتيجة األبحاث المقدمه من طالب  المستوى الثا 
٢٠١٩-٢٠٢٠ Q

;kثا Qxفصل درا 

               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21014ھبھ ابراھیم عبد الواحد ابراھیم الجبالى1010
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21015ھبھ حمدي السید عطیھ خضر1011
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21016ھبھ عبده عبد الحمید سعید1012
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21017ھدى السید سالم محمد السید1013
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21018ھدى حسانین شحاتھ حسین1014
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح21019ھدى ناجى محمد عبداللطیف1015
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21020ھدى یاسر عبدالغنى سعید بطیحھ1016
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21021ھدیر سلطان عبد الونیس سلطان1017
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21022ھشام سعید عبد الجواد احمد الجابرى1018
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21023ھشام محمود راتب راتب نصار1019
ناجخ               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21024ھناء شایخ عوض سعد العالقي1020
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21025ھند شعبان عبدالزین عبدالحمید1021
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح21026ھند محمد محروس عبد الجواد سعفان1022
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21027ھند محمود محمد جاد1023
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21028ھیام سعد محمد علي البیلي1024
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21029ھیدى عادل عبدالرازق ابراھیم عبدالنبى1025
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح21030وردة زغلول احمد محمود الشناوى1026
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21031وردة السید محمد احمد شراقى1027
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21032وردة انور الجالي غیث1028
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحراسبناجح21033وفاء رمضان ابراھیم القیس1029
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21034وفاء عصام موسى على موسى1030
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21035والء أشرف إبراھیم فارس1031
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21036والء سمیر عبده عطیھ1032
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21037والء صابر صالح الدین ابراھیم بدر1033
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21038والء فرید حمدى عبدالحلیم1034
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21039ولید محمد عوض عبد اللطیف مطیر1035
               ناجح       ناجحناجحراسبناجحناجحناجح21040یاسر كرم كامل شعبان محمد1036
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21041یاسمین أشرف ربیع جباره1037
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21042یاسمین حمدى مبروك محمد جغمان1038
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               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21043یاسمین سامى السید عبد المقصود الشھاوى1039
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21044یاسمین سعید الشحات عبد ربھ عبدهللا اسماعیل1040
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21045یاسمین على على عبدالعاطى عاشور1041
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21046یاسمین محمد سعد شعبان علي1042
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21047یاسمین محمد عبد المنعم محمود1043
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21048یاسمین محمود محمد قندیل1044
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21049یاسمین مكرم رمضان رسالن1045
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21050یحى احمد فرج متولي عبد الھادى1046
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح21051یحیى محمد علوى عبدالعزیز الحناوى1047
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21052یمنى احمد عبده عبدالباقى مصطفى1048
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21053یمنى محمود عطیة عبد المجید زید1049
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21054یوستینا نسیم رزق حنا منصور1050
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21055یوسف سعید فتحي عبد العزیز النجار1051
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21056یوسف سمیر سعید سلیمان الشایب1052
ناجح               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21057یوسف صبحى یوسف عبدالخالق1053
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21058یوسف عاطف على احمد دیاب1054
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21059یوسف عوض مھنا االخرس1055
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح21060یوسف كمال على عبد السالم1056
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21061یوسف محمد صالح السید محمد القللى1057
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21062ابراھیم احمد ابراھیم محمد شوشھ1058
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21063ابراھیم سمیر سعد جاب هللا شحاتھ1059
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21064احمد اشرف عبدالعزیز احمد بدیر1060
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21065احمد الصافي عبدالعزیز جعفر1061
               ناجح       غائبغائبراسبغائبغائبغائب21066احمد صدقى احمد العطار1062
ناجحغائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21067احمد محمد جمعة فتح محمد السایس1063
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21068احمد محمد عبدالمجید سلیمان عطاهللا1064
ناجحناجحغائبناجحغائبغائبغائبغائبناجح21069احمد محمد عوض حلمى جویده1065
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبناجح21070احمد محمد محمد عشماوي عبد هللا1066
               ناجح       غائبغائبناجحغائبغائبغائب21071احمد مصطفى على ابراھیم عطیھ1067
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ناجحناجحغائبغائبناجحراسبغائبغائبغائب21072اسالم عطیھ عبدالوھاب ابراھیم1068
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21073اسالم كرم عبد السالم حمیدة1069
ناجحغائبغائبغائبراسبغائبغائبغائب21074حسام محمد كمال حسن على قمر1070
               ناجح       ناجحناجحناجحناجحناجحناجح21075حنین محمد عبدالحلیم ابوحجازى1071
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21076خالد سعد فاروق مساعد1072
ناجحغائبغائبغائبناجحغائبغائبناجح21077خالد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عجیلھ1073
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21078زیاد رضا احمد عبدهللا السقا1074
ناجحغائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21079شروق احمد ابراھیم محمد سلیمان1075
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21080عبدالرحمن منصور محمود السید السنھورى1076
ناجحغائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21081عالء سوید عبد السالم سوید1077
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21082على أحمد على ابراھیم الدابلى1078
               ناجح       غائبغائبغائبغائبغائبغائب21083محمد السید احمد جاد السید1079
               ناجح       غائبغائبراسبغائبغائبغائب21084محمد حسن محمود عیسى1080
غائبغائبغائبراسبناجحغائبغائب21085محمد خیرى عبدهللا محمد1081
ناجحغائبغائبغائبراسبغائبغائبغائب21086محمد ربیع دسوقى فرجانى1082
               ناجح       غائبغائبناجحغائبغائبغائب21087محمد رفعت محمد الطحان1083
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21088محمد مصطفى عبدهللا مرعي عبده1084
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21089محمد مھنا حسین .1085
ناجحغائبناجحناجحراسبناجحناجحناجح21090محمد نصر ابراھیم عبدالفتاح احمد1086
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21091محمود شعبان محمد كامل فلیفل1087
ناجحغائبغائبغائبراسبغائبغائبغائب21092محمود عبدالشافى جمعة عبدالرازق1088
ناجحغائبغائبناجحناجحغائبغائبناجح21093محمود عبدالعزیز عبدالحمید عبدالعزیز1089
راسبغائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21094محمود فوزى ضیف هللا حسن عقیلھ1090
غائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21095مرضى محمد مرضى الزعویلى1091
               ناجح       غائبغائبغائبغائبغائبغائب21097مصطفى كارم غانم رفعت فیالھ1092
غائبغائبناجحناجحغائبغائبغائب21098مصطفى ناصر جمعھ ابوالیزید1093
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21099مھاب عماد عبدالستار محمد حفرش1094
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21100مھاب مجدى محمد محمد عوض1095
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21101احمد عبدالعاطي عبدالواحد عبدالغني1096
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ناجحناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21102احمد محمد حسن قاسم1097
ناجحغائبناجحغائبغائبناجحغائبغائب21103احمد محمد محمد حسن جلغاف1098
ناجحغائبغائبناجحغائبغائبغائب21104اسامھ محمد ابوالعنین السید1099
غائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21105اسالم انور عبدالشفیع عبدالھادى1100
ناجحغائبغائبغائبناجحغائبغائبغائب21106اسالم رمضان عید عبدالصادق رضوان1101
ناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21107امانى عبده رزق على النحاس1102
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21108صفاء حامد معوض بسیس مدمى1103
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21109طاھر على سعد الشال1104
ناجحراسبغائبناجحغائبناجحغائبغائبغائب21110محمد احمد عبدالرحیم سلیمان اسماعیل1105
               ناجح       غائبغائبناجحغائبغائبغائب21111محمد رجب على حسن1106
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21112محمود خالد عبدالحمید عیسى1107
ناجحراسبغائبغائبراسبغائبناجحغائب21113محمود معوض جمیل محمد البشبیشى1108
ناجح21114مصطفى على محمد عبدالباسط1109
ناجحغائبناجحناجحناجحناجحناجحناجح21115وائل اشرف سعد عبد العاطي1110
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21116محمود فایز كامل مصرى1111
ناجحراسبناجحغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائب21117عالء عبدالمقصود محمد عبدالمقصود1112
               ناجح       ناجحغائبراسبناجحراسبناجح21118محمد ابراھیم رجب الدمرداش1113


