
فصل أعمال

20

1   محمد السعيد إبراهيم آالء 15

2   ضالم الشبراوى السيد السعيد آالء 8

3   الجزايرلى السيد محمد عبدالحكيم آالء 20.5

4   الشندى السعيد فتحى محمد آالء 17

5   المعاطى أبو سعد المعاطى أبو آيه

6   يوسف على أحمد أحمد آيه 19

7   طاحون أبو على جمعة آيه 17

8   أحمد إسماعيل حسنى آيه 16.5

9   محمد محمود فتحى خالد آيه 16

10   شالطة عبدالعظيم طارق آيه 19.5

11   حراز مصطفى المرسي عطيه آيه 12.5

12   السيد حسين مصباح آيه 18

13   حجازى ابوالمعاطى بدير احمد أحمد

14   حامد القادر عبد الهادى أحمد 13

15   زين موسى حامد جمال أحمد 10

16   الخميسي محمود سمير أحمد 11

17   قنديل صابر السيد عادل أحمد 15.5

18   حسين السيد أحمد المقصود عبد أحمد 17

19   الشيخ إمام أحمد المنعم عبد أحمد 19

20   حرك المجد أبو محمد عبدالرازق أحمد 16

21   حسن عبدالمقصود عبدالعزيز أحمد

22   الزيات على محمد على أحمد 12.5

23   مقلد إبراهيم مبروك مبروك أحمد 17

24   صقر حجازى عبدالرحمن محمد أحمد 18

25   خضر إبراهيم محمود محمد أحمد 18.5
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26   العربى عبدالهادى أحمد محمود أحمد 9.5

27   حامد محمود سعد محمود أحمد 6

28   الشحات عبدهللا محمد مصطفى أحمد 10

29   العوضى فارس ياسر أحمد 2.5

30   خريبه محمد محمود محمد أسماء 18

31   محمد ابراهيم محمد ابراهيم أشرف 6

32   الترامسى محمد محمد حمدى أشرف 15.5

33   الحارونى على عبدالسالم عماد أشرف 12

34   الحسينى يوسف رضا أمانى 17

35   السيد حسن محمود أمل 16.5

36   الفتاح عبد أحمد فتحى أميرة 16

37   على داود على فايز أنهار 14

38   شعبان عنتر رفيق إسراء 19.5

39   منصور أحمد أحمد إسالم 16

40   يوسف بدير محمد أحمد إسالم 17

41   سالطين عبدالعزيز القادر عبد العظيم عبد إسالم 15

42   أحمد الدين صالح محمد عبدالعزيز إسالم 24

43   هربيد السيد محمود جمال إيمان 18

م االسم

م االسم



44   ربه عبد حسن مصباح محمد الحسين 19

45   شعبان على الظريف أحمد الزهراء 12.5

46   الزينى محمد السعيد رضا السعيد 14

47   إبراهيم عبدالعليم يوسف بسمة 10.5

48   البليهى الحميد عبد أحمد تقى 20

49   إبراهيم معوض إبراهيم الرازق عبد خالد 17.5

50   فضل إسماعيل العظيم عبد خالد 16

51   النخله خالد خالد محمد خالد 18

52   زيد أبو على يوسف يوسف خالد 7

53   على جبر القادر عبد صالح دنيا 13

54   يوسف محمد أحمد رامى 15

55   أحمد صالح جمال روضه 10.5

56   إبراهيم حافظ حسنى ريهام 21

57   غنيم البيومى المتولى فؤاد ريهام 17

58   حرات حسن محمود محمود زياد 18.5

59   خالف محمد حامد أحمد سارة 18

60   سعفان عبدالباسط راجح سارة 7.5

61   عبدالسالم المندوه السيد وائل سامر 16

62   دويدار على عبدالرحيم سلمى 18.5

63   نصر محمد عابد سماء 16

64   حامد المنعم عبد محمد سهر 18

65   العز أبو على عبداللطيف طارق شيماء 13.5

66   حسن على إبراهيم محمد شيماء

67   الديسطى مصطفى صالح مصطفى صالح

68   ربه عبد الحليم عبد على محمد عبدالحليم 15.5

69   فطير السعيد عزت السعيد عبدالرحمن 20

70   محمد حمدان حسن عبدالرحمن 15

71   المحسن عبد السعيد هانى عبدالرحمن 15.5

72   السبع محمد صالح عبدهللا 12.5

73   عوض محمد يس على عبدهللا 19

74   نصار الحسينى محمد رفعت محمد عبدهللا

75   الجمال فهمي عبدالمنعم محمد عبدالمنعم 7

76   فوده عبداللطيف محمد حمدى عال 18

77   المجيد عبد الحميد عبد عاطف الدين على 20

78   فارس معوض محمد عمرو 10.5

79   الشيوى موسى الحسينى الناصر عبد غادة

80   محمد السعيد ماهر غدير 16

81   العز أبو الشحات سعد سمير الزهراء فاطمة 7.5

82   هللا فرج محمد الطاهر عبدالمعبود فتحيه 13.5

83   عبيد عبده على عبده كريم

84   مجاهد اسماعيل عوف ابو مكرم لميس 9

85   زيد أبو حامد عبدالقادر أحمد محمد 16

86   رضوان جعفر مصطفى أحمد محمد 10

87   المغربل على محمود إبراهيم محمد 17

88   سيف بدوى السيد محمد 19.5

89   الصعيدى السيد محمد السيد محمد 13

90   إبراهيم محمد جمال محمد 13.5



91   السيد عوض حامد محمد 19

92   البدويهى على طلعت حسن محمد 11

93   عطا أحمد خير محمد 14

94   الفداوى الصديق محمود سمير محمد 15.5

95   على محمد أحمد المنعم عبد محمد 18.5

96   الجدامى أحمد طه عبده محمد 21

97   عثمان حسن عصام محمد 7

98   الجندى محمد عبدالحميد عماد محمد

99   الشافعى محمد محمد محسن محمد 17

100   الصياد السيد إبراهيم نشأت محمد محمد 16

101   برهام إبراهيم ناصر محمد 11

102   الجمل طه عبده يسرى محمد 14.5

103   بسيونى محمود السيد أحمد محمود 15

104   الخطابى الدسوقى الخطابى محمود 15

105   محمد عوض عيد محمود 20

106   الفقى أحمد أحمد كمال محمود 14.5

107   حسن عبدالمنعم محمد محمود 16

108   الزيدى بدران محمد محمد محمود 11.5

109   حسن رجب مصطفى محمد محمود 16

110   عمر السيد الحليم عبد مريم 15

111   العمراوى مصطفى محمد عبدالفتاح مصطفى 19.5

112   العزيز عبد مصطفى محمد مصطفى 17.5

113   الفتيكى عبدالعزيز حسن محفوظ منة 18.5

114   الشهيدى الحسانين إبراهيم محمد هللا منه 22.5

115   حسانين محمد سند خالد منى 13.5

116   خميس غانم وهبه محمود مهاب 15.5

117   عياد محى حازم مهند 19.5

118   الزكى متولى السيد عبدالرازق مهند 20

119   فرج أحمد الشربينى عبدالفتاح مى

120   عبدالعال أحمد سيد محمد فراج ميادة 16

121   عالية أبو هللا عبد محمد صالح ندى 21

122   موسى محمد الوليد نورا 20

123   حسن مأمون عادل نورهان 19.5

124   طوبار راغب حامد صبرى هاجر 19

125   رسالن رسالن السيد وائل هبه 16

126   شرف السيد محمد محمود هدير 15

127   القناوى عبدالفتاح عبدالحميد عبدالحميد هشام 15

128   منصور أحمد رشاد مجدى هند 18.5

129   سكره الغنى عبد الستار عبد وائل وفاء 19.5

130   شحاته صالح عبدالعال صالح والء 18.5

131   البسيونى سعد أشرف يارا 11.5

132   جمعه محمد عطيه السيد يوسف 7


