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 36.75 شروق الطنطاوى كامل عماره  .422

 34.75 شروق رضا عطيه ابراهيم سيد احمد  .423

 32.5 شروق عبد المنجى السيد عطيه سالم  .424

 38.25 شروق مدحت محمد محمد البهى  .425

 غ شهد ياسر فاروق امين                    ) معادلة (   .426

 31.5 شيماء ابراهيم السعيد الشرقاوى على   ) معادلة (   .427

 37 شيماء السيد لطفى السيد العجمى  .428

 33.75 شيماء عبد الوهاب محمد على الشامى  ) معادلة (   .429

 38.75 شيماء نبيه عبد العظيم االحوق   .430

 34.75 صابر عبد الغفار صابر عبد الغفار حافظ  .431

 غ صفا ماهر اليماني ابو زيد  .432

 33.25 صفاء عبد هللا محمد نور الدين محمد حربى   .433

 33.75 صالح مصطفى صالح ابوعرب  .434

 36.5 ضحى محمد اسماعيل احمد طاهر  .435

 24.25 طاهر محمد محروس عيد  .436

 21.5 عبد الحميد فايز عبدالحميد مصطفى الشاذلى  .437

 36 عبد الحميد محمود عبد الحميد عبدالحميد  .438

 39.25 عبد الحميد يوسف عبدالحميد شلبى  .439

 38 عبد الخالق سمير عبد الخالق رجب النمله  .440

 غ عبد الرحمن السعيد السيد كساب  .441

 غ عبد الرحمن السيد احمد الدالى  .442

 30.75 السيد عبد اللطيف الكفراوىعبد الرحمن   .443

 38 عبد الرحمن عاطف شحات بيومى  .444

 37.5 )فلسطينى(   القادر ابوالريش  المجيد عبد الرحمن عبد عبد  .445

 31.25 عبد الرحمن محمد سمير احمد طلبه  ) معادلة (   .446

 31.25 ) العراق (                 عبد الرحمن محمد عبيد            .447

 36.5 الرحمن محمد عطيه ابراهيم السيدعبد   .448

 37.75 عبد العدل محمد عبدالعدل عبدالحميد الحفناوى  .449

 38.75 عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى محمد  عبد هللا  .450

 33.75 عبد الفتاح حسين عبدالفتاح العقله  .451

 36.5 عبد الفتاح محمود عبد المؤمن عبد الفتاح محمود  .452

 غ عبد هللا ابراهيم مسعد ابو الروس  ) معادلة (   .453

 30 عبد هللا الجبرى عبد الحميد على البيومى )معادلة(   .454

 غ عبد هللا السيد زغلى عطية ) معادله (  .455

 33.5 عبد هللا سعد محمد رزق ابو حديد   .456

 34.25 عبد هللا شعبان قطب محمود الديهى  .457

 17.25 ) عراقى (                عبد هللا عبد الستار احمد            .458

 34 عبد هللا عصام عبد السالم عطوان فراج  .459

 غ ) عراقى (                 عبد هللا عقيل اسماعيل اسماعيل   .460

 غ ) عراقى (               عبد هللا كريم حمد الجبورى          .461
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 31.75 المنعم العزبعبد المنعم حسن عبد   .462

 28 عبير جمال صالح محمد      ) معادلة (   .463

 38.25 عبير عادل صدقى عبد الحميد مرغم  .464

 30.25 عزت عادل ابراهيم صالح الفخرانى  .465

 31 عال خالد رمضان السيد العربى  .466

 35.75 عال خالد محمد محمود ابو راضى  .467

 28 عالء جمال المحمدى محمد درغام  .468

 31.75 ) فلسطينى (                على جاسر احمد يحيى              .469

 33.25 على شريف على منصور  .470

 37.75 على مختار على عبد العزيز عطا هللا  .471

 35 علياء خالد عبدالمطلب الشناوى  .472

 36.25 علياء عبد الوهاب عبد الملك اسماعيل الطباخ  .473

 36 علياء موسى سليمان ابراهيم  .474

 34.75 عمار البكرى محمد ابراهيم رضوان  .475

 35.5 عمر احمد عبدهللا فرحات  .476

 36.25 عمر احمد مصطفى الحيت  .477

 35.5 عمر اكرم محى الدين احمد طه  .478

 غ ) العراق (                 عمر انس فاروق عبد هللا            .479

 38.75 عمر طارق السيد امين محمد  .480

 35.75 العنترىعمر ماهر عثمان   .481

 36.5 عمر وئام فريد عبد العزيز موسى  .482

 غ ) معادلة (           عمرو ابو الخير عبد العظيم سكرمه     .483

 غ عمرو احمد ابو الفتح احمد  .484

 33.75 عمرو السيد عبد الفتاح على ابو هجم  .485

 37.25 عمرو جمال مصطفى الخولى  .486

 33.5 ) فلسطينى (                عمرو حكم محمد ابو شمله          .487

 غ )معادلة(         عمرو رياض محمد عبد الوهاب حموده   .488

 38.75 ) معادلة (               عمرو محمد عبد الحميد بعروره     .489

 30 غاده احمد محمد جمال محمد سلطان   .490

 32.5 ) معادلة (           غاده انيس عبد اللطيف طلبه مشعل    .491

 غ غاده صالح الدين صابر ابراهيم  .492

 35.5 غاده مجدى احمد الفقى  .493

 34.75 ) سورى (                 غسان ايهاب سعيد عابدين          .494

 35.75 غيداء احمد السيد الشيخ احمد  .495

 38.75 فاتن سامى سعيد ابوعمرو  .496

 36.25 فاتن مسعد علي المغلوب  .497

 37.75 فاطمة ابراهيم عبد الهادى عبد ربه الصفطى  .498

 37 فاطمة اشرف عبدالرازق السيد  .499

 19.25 فاطمه الزهراء جمعة عطية عطية الجرزه  .500

 غ فاطمة السيد عبد العظيم محمد  .501

 28 فاطمة السيد محمد عبدهللا فاخر  .502

 31 فاطمة حلمي حامد حبش  .503

 36.75 خليفه محمد محمد ابو طهفاطمة   .504
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 34 فاطمة سامى محمد عبدالسالم  .505

 35.75 فاطمة عادل محمد عيسى  .506

 35.25 فاطمة عبد الراضى محمد محمد الهتير  .507

 35.75 فاطمة عبدهللا عبد العزيز عبد الدايم  .508

 36.25 فاطمة عبدالهادى نصر الصعيدى  .509

 36.75 فاطمة عماد الدين محمد لطفى السجاعى    .510

 37.25 فايزه احمد ابراهيم احمد عبد الخالق  .511

 35.5 فايزه السيد احمد نيده  .512

 39.5 فايزه جمال احمد غنيم  .513

 31.25 فتحى خميس عبد العزيز السيد ابراهيم   .514

 36 فتحى سعد عبدالفتاح اسماعيل  .515

 31.75 فريد وفيق فريد حافظ عيد  .516

 34.75 كريم سعيد احمد مصطفى رحاب  .517

 غ كريم سعيد شبل عز العرب   .518

 32.25 كريم طارق محمد حسن  .519

 34.5 كيرلس اشرف ابراهيم لبيب  .520

 22.5 الميس خالد محمود ابو مندور  .521

 32 لبنى طلعت حافظ ابراهيم سلطان   .522
 لبنى محمد عبد هللا شعبان  .523

 ) محولة من ليبيا (                             
18.25 

 36.75 لمياء سمير الكنانى الغريب القماش  .524

 37 لمياء صالح البسيونى محمد ابوزيد  .525

 34 ) سورى (                لؤى عدنان ديب خير هللا             .526

 36 ليديا عاطف جورج حنا جرجس  .527

 36.75 الدينليلى صالح عبد الرازق شمس   .528

 37.75 ) عراقية (                   لين عبد الكريم خليل               .529

 غ ) معادلة (                 لينه طارق فتحى شلبى           .530

 36.5 ماجى كمال جرجس فهيم  .531

 36 مادلين عزيز وهبه عبده وهبه  .532

 36.75 ماريان رؤوف لبيب جبران عطاهللا  .533

 غ وليم فوزى عبد النور جرجسمارينا   .534

 34.25 مايسه حمدى نور محمد الحناوى  .535

 35.25 مايكل عماد فكرى روفائيل  .536

 35.5 مايكل مجدى حليم نجيب      ) معادلة (   .537

 غ محمد احمد حامد عيسى  .538

 35.25 محمد أحمد عبد الفتاح بلحة   .539

 35.5 محمد احمد عبد المنعم عبد الحافظ  .540

 39 عبدالحميد طلخانمحمد احمد   .541

 38 محمد احمد عبدالفتاح البدرى  .542

 36.25 محمد اسامه امين عبد الحى الصيفى  .543

 غ محمد اشرف نبيل دغيدى    ) معادلة (   .544

 غ محمد الدسوقى طه عبد الصادق   .545

 24.75 محمد السعيد ابراهيم شعبان  .546
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 34.5 محمد السيد عبد هللا ابو منا  .547

 35.25 شفيق السيدمحمد السيد محمد   .548

 34.5 محمد السيد محمد محمد حسن  .549

 37.5 محمد السيد محمد نور  .550

 34 محمد العجمي ابراهيم السمادونى  .551

 39 محمد الليثي احمد بركات  .552

 غ محمد امين محمد احمد القطب الفحل  .553

 33 محمد انيس الدسوقى مقبل  .554

 31.25 محمد جمال سيد احمد السيد الخطيب  .555

 31.75 محمد جمال محمد مرسى الشحات  ) معادلة (   .556

 30.5 محمد جمال محمود الدسوقى ابو الصفا  .557

 غ محمد حاتم رأفت احمد  ابو حمره  .558

 37.25 محمد خالد احمد شندى  .559

 غ محمد خالد حسين محمد سالم غنيم  .560

 32.25 محمد رضا احمد طريف  .561

 37 محمد رضا محمد االقرع  .562

 26 محمدمحمد رفعت يونس   .563

 26.25 محمد رمضان احمد عبيه  .564

 36.75 محمد زكريا السيد شحاته   .565

 35.75 محمد سامى عبدالمهيمن عطيه  .566

 36.75 محمد سعد عبد الوهاب الفالل  .567

 39.25 محمد سعد محمد محمد الشرقاوى    .568

 38.25 محمد سعد نجيب مخلوف العجمى  .569

 غ محمد سعيد عبدالحليم محمد رحاب  .570

 37 سمير عبد الحكم نصر يوسفمحمد   .571

 37.75 محمد صالح حسين هراس  .572

 36 محمد صبرى محمد عقده  .573

 35 محمد صبرى هاشم محمد عمار  .574

 غ محمد صالح عبد الفتاح على  .575

 غ محمد طاهر على الجمل   .576

 32.5 محمد طلعت محمد يوسف  .577

 غ محمد طه احمد محمد عبيد  .578

 33 عبدالقادر عموشمحمد عبد الجواد محمد   .579

 38.75 محمد عبد الرحمن عبد الرحمن عبدالجليل  .580

 36 محمد عبد الغنى محمد قناوى   .581

 32.5 محمد عبد المعطى عبد المقصود نصير  .582

 26.5 محمد عبد المنعم حسن عرفة  .583

 22.75 محمد عبدهللا احمد فتحى       )معادلة (                                                                           .584

 34 محمد عشماوى محمد حسين الشرقاوى   .585

 35.25 محمد عصام محمد الديب  .586

 29.5 محمد على حسين سالم الفقى  .587

 35.25 محمد على زكريا قنديل  .588

 31.75 ) فلسطينى (                محمد عمر على مناصرة             .589
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 غ محمد عمرى السيد عمرى  .590
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