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األولًالسٌسً محمد عبدهللا العربً السٌد مرٌمناجح504

االولً متولً محمد فكري هللا منةناجح505

األزلً محمد المقصود عبد محمود روانناجح506

االولًخلٌل فرج خلٌل خلودناجح507

االولً محمد علً سالمه مًناجح508

 االولًحسن جمعه عصام روانناجح509

االولىعبٌد أحمد وجٌه اسراءناجح510

األولى محمد الدٌن كمال محمود إسراءناجح511

األولىالحدٌدى المحمدى ٌحى امنٌهناجح512

االولًالطٌري فؤاد نهاد اٌهناجح513

االولًسعد ٌاقوت الدٌن نصر نادٌنناجح514

األولىسالم شفٌق مختار مرٌمناجح515

األولًاحمد محمد فوزي الدٌن عالء نادٌةناجح516

االولًعلً الوهاب عبد المنعم عبد ابراهٌم هاجرناجح517

االولًجوهر حسٌن سعد حسٌن رانٌاناجح518

 األولى غالً أبو حسن المنعم عبد نبٌل ندىناجح519

األولًالبرنس حمود محمد محمود روانناجح520

االولىمحمد ابراهٌم سامى اٌناسناجح521

االولً السٌد امٌن سعٌد روانناجح522

االولًمحمد منتصرعاطف مروهناجح523

 االولً جمعه علً سمٌر اٌهناجح524

االولًالهادي عبد محمد محمد محمد سمٌهناجح525

األولى محمود ممدوح ولٌد شروقناجح526

االولىعٌسى بسٌونى عزٌز عبٌرناجح527

االولًمحمد عبدالعزٌز مدحت شٌماءناجح528

االولً الشٌخ جبر محمد أسامة االءناجح529

 االولً محمد النعٌم عبد محمد فاطمةناجح530

االةلىالرحمن عبد الرحٌم عبد خالد نٌرةناجح531

االولًمحمد حسن ٌاسر اسماءناجح532

 االولً الفرقةابوغربٌه على احمد السٌد سلسبٌلناجح533

االولً جرجس اسكندر جرٌس دمٌانةناجح534

االولً محمد احمد الدٌن ناصر نديناجح535

االولًاحمد شوقت محمد اوركٌدناجح536

االولىابوشرا الحاج هشام ماٌاناجح537

 االولى قمصان العزٌز عبد عطٌة اٌةناجح538

االولً حسن علً مصطفً الدٌن عصام االءناجح539

األولى الفرقةمحمد حسن محمد دنٌاناجح540

 االولً الفرقه كمال محمد فاروق سالًناجح541

 االولىٌاقوت محمود السٌد دنٌاناجح542

االولى الفرقة احمد فواز محمدأحمد بسملهناجح543

االولىبركه العظٌم عبد اسماعٌل اشرف سماءناجح544

 االولً السوسانً منصور اسماعٌل هديناجح545

األولىجمال مختار حسن سارةناجح546

االولً السٌد تمٌم محمد ناصر روانناجح547

 األولًسلٌمان أنور محمد جٌداءناجح548

االولىعلً رمضان علً احمد عهدناجح549



األولىالمجٌد عبد عٌد العزٌز عبد سامٌةناجح550

االولً الحوفً محمد عماد سمرناجح551

االولًعبٌد محمد طارق هدٌرناجح552

 االولًالكٌال محمد حسن هانً احمد نرمٌنناجح553

 االولًالمجٌد عبد محمد ٌوسف احمد دنٌاناجح554

االولًخلٌل محمد صالح نادر هللا منهناجح555

االولًنصار حسن محمد السٌد أسماءناجح556

 األولًعبدهللا بدوي عمر احمد منارناجح557

 االولً عطٌه الحلٌم عبد عزت العزٌز عبد عماد شٌماءناجح558

االولًمحمد ابراهٌم ابراهٌم جمال دٌناناجح559

االولى ابراهٌم سالمه محمد اسامه مرٌمناجح560

االولًعطا محمد علً محمود االءناجح561

االولىفابز انور ابراهبم روضةناجح562

األولًحلمً أحمد أشرف زمزمناجح563

األولًمحمد محمد عادل سارةناجح564

األولى محمد جمعه الدٌن محى سلمىناجح565

االولىجبر عبدالواحد محمد اٌمانناجح566

االولً اللطٌف عبد عٌد صالح االءناجح567

االولًمحمود على حسٌن نادٌنناجح568

االولًالسٌد رفاعً الحً عبد سمٌر هللا منهناجح569

االولىٌونس محمد السٌد ندىناجح570

(الباقٌات) االولًالمصري محفوظ فتحً خالد نورانناجح571

االولى على احمد نبٌل غادهناجح572

االولًالمجد ابو الٌزٌد ابو الدسوقً خلٌفه خلودناجح573

االولًمحمد مصطفً عباس بسمةناجح574

 األولى محمد فرج كامل طاهر دٌناناجح575

االولًذكً علً خالد امنٌهناجح576

األولًمحمود محمد الدٌن حسام نسمهناجح577

االولىفراج احمد حسن روانناجح578

االولً شرارة محمد عبده علً حبٌبهناجح579

 االولى والً الكرٌم عبد الغنً عبد عاطف رحمهناجح580

االولىقناوى عبدالسالم محمد محمود مٌرناناجح581

األولًعبٌد عبدالفتاح ابراهٌم مرٌمناجح582

االولًعٌد الحً عبد حسنً محمد هناناجح583

االولًبدروس ذكً نبٌل مارتٌناناجح584

االولًمحمد شعبان احمد رانٌاناجح585

األولىعلً محمد طه إبراهٌم حمدي هاجرناجح586

األولى محمد محمود طارق ٌاسمٌنناجح587

االولىمحمد محمد خالد ندىناجح588

 االولى الفرقةاسماعٌل محمد محمد لؤاناجح589

االولًخطاب محمد عبدالسالم عبدالعزٌز هللا منةناجح590

االولًالعوامً عبدالقوي السٌد ناصر نرمٌنناجح591

 االولً  رفاعً الرزاق عبد عالء نغمناجح592

االولىالصٌاد خلٌفه حسان محمد إسراءناجح593

االولًٌوسف ابراهٌم ابراهٌم ٌمنًناجح594

األولًالحمٌد عبد محمد خالد سعادناجح595

االولىجوهر بسخرون اسكندر فٌفٌانناجح596

االولى على كامل محمد جمال هللا منهناجح597

االولً مراد مرسً عبدهللا احمد اسماءناجح598

 االولى محروس انور احمد مرٌمناجح599



األولًاحمد اللطٌف عبد فتحً نٌرهناجح600

 االولى المالك عبد رزق نصٌف هانً سٌسلٌاناجح601

 االولًهمام الرحٌم عبد حسن حماده نديناجح602

األولىٌوسف محمد محمود محمد مٌارناجح603

 االولً الغفار عبد محمد المجٌد عبد مهاناجح604

االولىالرحٌم عبد محمد جمعه بسنتناجح605

االولًابراهٌم كامل مجدي سٌمونناجح606

 االولً رجب القادر عبد علً مهٌتابناجح607

االولىسعد جابر ٌاسر سلمىناجح608

االولًمحمد عبدالحمٌد طلعت محمد نجاةناجح609

األولًمحمد رفاعً إبراهٌم هللا منةناجح610

االولًمحمد الحمٌد عبد عالء احمد هاجرناجح611

األولىطلبه أحمد أشرف شمسناجح612

االولًمحمد احمد حساب نٌفٌنناجح613

األولىعلى الدٌن نصر نشأت شٌماءناجح614

االولىعبدالداٌم طه محمد طه رانٌاناجح615

 االولً الفرقهحسن محمد حسن فاتن ناجح616

 االولى الموجود عبد كامل اشرف هبهناجح617

االولىابراهٌم عزت محمود حلمً زٌنهناجح618

االولًعباس فاروق هشام همسات ناجح619

األولًاحمد ابوالفتوح هٌثم خلودناجح620

االولىالرحٌم عبد عمر السٌد رحمهناجح621

الثانٌةغانم محمد السٌد سمٌر سلمًناجح622

 االولى احمد عبدالحلٌم عباس ابراهٌم هللا منهناجح623

االولىمحمود حسٌن عبدالمنعم كرٌمانناجح624

االولًحسن عبدالغنً حسن هللا منهناجح625

االولً عبدهللا عبدالرحٌم حسن نديناجح626

االولًحسن العزٌز عبد جابر خالد رودٌناناجح627

االولًعبدالرحمن محمد حسن حمدي مٌارناجح628

االولًمحمد ابراهٌم احمد محمد اسراءناجح629

 االولى كونة مصطفى محمد خمٌس غٌداءناجح630

األولً الفرقةمصطفً محمد صالح بسنتناجح631

االولىنصر على خالد ضحىناجح632

األولًمحمد ابراهٌم محمد جمٌلةناجح633

االولًٌونس عمران محرم العربً حنٌنناجح634

االولىسالمة محمد سعٌد غدٌرناجح635

االولًسٌداحمد مصطفً عبدالهادي سلسبٌلناجح636

 االولىشبٌب سٌد منصور هللا منةناجح637

األولً الفرقةالٌزٌد ابو عشري عصام دنٌاناجح638

االولً السعدنً ابراهٌم البدوي محمد ٌاراناجح639

األولى الفرقةعابدٌن الفتاح عبد غانم رناناجح640

االولًمحمد عبدالفتاح محمد دنٌاناجح641

 االولًمصطفى حسنً السٌد مٌارناجح642

 االولً محمد محمد ٌحً مرٌمناجح643

 االولً علً محمد سمٌر سهٌلهناجح644

االولىمحمد العزٌز عبد محمد ندىناجح645

االولى شعبان عادل محمد نورهانناجح646

االولى حلمً حلمً مصطفً مٌرناناجح647

االولًمحمد ابراهٌم احمد سامً ٌاراناجح648

االولىالعتوى محمد سامى دٌناناجح649



االولًمحمود مصطفً مدحت خلودناجح650

االولًجامع شرٌف مصطفى سمٌر شهدناجح651

االولىالشرٌف عبدالمجٌد ٌوسف عماد روانناجح652

االولً حمٌدة سعٌد محمد اٌةناجح653

االولى الفرقةالعظٌم عبد القادر عبد هشام هبهراسب654

االولىمحمد سلٌمان محمد سلمىناجح655

 األولى الفرقة أمٌن محمد حمدى محمود ٌاسمٌنناجح656

االولً إبراهٌم محمد إبراهٌم املناجح657

االولً الفرقه حسن السٌد خالد رٌمناجح658

االولًعسكر عبدالعظٌم عبدالعزٌز عزةناجح659

اولً فرقةسالمة القادر عبد محمد شٌماءناجح660

االولىمحمد احمد ناصر نورهانناجح661

االولًمحمد حسن رفعت طارق نورهانناجح662

 االولً ابراهٌم رمضان محمد نورانناجح663

االولىقناوي محمود ابراهٌم نعمةناجح664

االولً زوٌل مرسً هللا منهناجح665

 االولً جزر حامد امام حامد مرٌمناجح666

االولًالمجٌد عبد فتحً عادل روانناجح667

األولىمحمود شعبان الرازق عبد فوزي اسماءناجح668

االولً القالوي محمد محمود محمد نورهانناجح669

االولًابراهٌم احمد محمود العال عبد مٌارراسب670

 االولً النجار عوض شحاته شٌماءناجح671

 االولً حسن حسن سمٌر مرٌمناجح672

اولًمحمود رجب فرج حنٌنناجح673

االولًابراهٌم الحمٌد عبد فهمً ابراهٌم روانناجح674

 االولً المالحة الدٌن سعد مجدي شمسناجح675

 ألولً الفرقهمحمود علً محمد عادل نورانناجح676

 األولى محمد عبدالعظٌم السٌد مرٌمناجح677

االولىالجمال محمد محمد رودٌنهناجح678

األولًفراج عبدالفتاح سعٌد رضويناجح679

 االولً ممٌش توفٌق محمد هبهناجح680

االولًنبوي شحاته اسامه ٌاسمٌنناجح681

االولًعمر الفتاح عبد محمد ارويناجح682

 االولًعلً صبري الدٌن عالء اسراءناجح683

 االولً رمزي مصطفً رمزي اسماءناجح684

 األولى سعد عبدهللا اسامة فاطمةناجح685

االولًمبروك علً محمد فوزي محمد نديناجح686

االولًبدر محمود محمد عصام علٌاءناجح687

االولىالشناوى فوزى ٌاسر دنٌاناجح688

 األولًفرحات مصطفى علً عبدهللا سماناجح689

االولىالبلتاجى عطٌة لطفى نشأت روانناجح690

االولًمحمود سعداوي حسن هللا منهناجح691

االولً قطري الشافً عبد احمد طارق هللا منهناجح692

االولًعبدهللا ابراهٌم حامد السٌد هللا منهناجح693

 االولً طه فوزي طه هللا منهناجح694

األولًاحمد الرحمن عبد محمد محمود روانناجح695

االولىحمدون حسن على شوقى نورهانناجح696

االولىعلً محمد حبشى اشرف هللا منهناجح697

 االولً على محمد ٌاسر مرٌمناجح698

 االولًاحمد حسن شعبان السعدي روانناجح699



األولىمحمد كامل السٌد ٌاراناجح700

 االولً المكاوى محمد ٌحًٌ ابراهٌم محمود مرٌمناجح701

 االولًالسٌد حمٌده جمعه ماهر مرٌمناجح702

االولىادرٌس الضبع محمد االءناجح703

االولًعطٌه دٌاب حسن نديناجح704

االولً محمد عثمان محمد هللا منهناجح705

االولًشدٌد محمد جمال فاطمةناجح706

االولً السالم عبد محمد السالم عبد دٌناناجح707

االولًبكر علً محمد احمد مهاناجح708

االولً حسن عبدالعزٌز صالح نرمٌنناجح709

االولًاحمد ابراهٌم عادل منىناجح710

االولًعبدالسالم فرج شتٌوي محمد آالءناجح711

االولً ابوالعطا احمد الناصر عبد ٌاراناجح712

االولى على العزب الرفاعى محمود دنٌاناجح713

االولًمحمد رجب محمد مٌارناجح714

االولً هلش احمد عبدالمنعم نديناجح715

الرابعهمحمد محمد محمد احمد روانناجح716

 االولىقاسم السٌد كمال حسٌن رناناجح717

االولًرشاد محمد كمال شٌماءناجح718

األولىعلى محمد احمد ٌاسر رنٌمناجح719

االولًعنانً محمد طارق رانٌاناجح720

االولى اللطٌف عبد عشرى عباس دٌناناجح721

اولىالزهري محمد السٌد سارهناجح722

االولًمحمد علً اسماعٌل محمد رانداناجح723

 االولً علً مصطفً محمود مصطفً مرٌمناجح724

األولىأحمد المطلب عبد عادل ٌاراناجح725

االولًاحمد محمد جابر احمد هللا منهناجح726

 االولى الفرقة علً احمد شرٌف شادةناجح727

األولىطه فؤاد جمٌل هاجرراسب728

االولىحسن محمود محمد شرٌف رحمهناجح729

االولى شتا محمد الدٌن نور الدٌن نور محمد زٌنبناجح730

 األولى محمود فهمً السٌد أمٌرةناجح731

االولً احمد محمد عادل وسامناجح732

األولىالغنام كمال إبراهٌم دنٌاراسب733

االولًاحمد محمد حسن خالد سماناجح734

االولى العال عبد محمد احمد جمال امٌرهناجح735

االولً محمد ابراهٌم علً فاطمهناجح736

األولًجرٌس بشارة صبحً جورج مرٌمناجح737

 األولىمحمد محمد عثمان رٌهامناجح738

االولًمحمد عبده محمد سهٌلهناجح739

 األولى ٌاسٌن احمد محمد سارهناجح740

االولًزهران إبراهٌم علً عبدالنعٌم محمد مرٌمناجح741

االولى محمد احمد محمد ماهٌتابناجح742

االولىمحمود محمد اٌسر جٌهانناجح743

االولىشاهٌن ابو احمد سعد احمد الدٌن بهاء شهد  ناجح744

االولىابراهٌم ثابت ابراهٌم امٌرهناجح745

االولًمحمد محمود سلٌمان مًناجح746

االولًمحمد النبً عبد محمد مٌارناجح747

االولًعلً خضر علً عبداللطٌف فوزي نورهانناجح748

االولًسلٌمان محمود محمد آالءناجح749



 االولً مسعود محمد حسن ٌمنًناجح750
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