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7آالء صبرى السيد عبدالفتاح محمد 1800161768

12آيات احمد محمد ياسين عبدالوهاب 2800159887

8آيه الموافى السيد غازى الحسانى 3800161739

14آيه عطيه فرج المهدى عماره 4800160112

9أحمد المتولى محمد المتولى عبدالرحمن 5800161902

14أحمد حامد ابراهيم نصار 6800161826

14أحمد حسام محمود احمد حسن جابر 7800161801

15أحمد خالد محمود فنى 8800163952

10أحمد رضا حسن أحمد 9800101980

11أحمد عاطف عبدالحليم شعبان احمد 10800166671

9أحمد فتحى فتحى عبدالتواب المغربى 11800166678

15أحمد فوزى ابواليزيد شرود 12800168108

15أحمد قدرى محمود عبدالسالم 13800168145

15أحمد ماهر على محمد الجوهرى 14800161750

9أحمد محمد حمدى محمود حسن طه 15800161571

10أحمد محمد عبدالمنعم حلمى الموافى 16800159948

14أحمد محمد عبده محمد عبدالجواد مصطفى 17800159938

13أحمد محمد نصر الدين المنير 18800161771

9أحمد وائل الشحات احمد حسانين 19800167347

3أحمد وليد عبداللطيف السيد حمزة 20800160088

6أحمد وليد مرسى طه مرسى 21800159839

15أسامه أشرف احمد سليم 22800141945

8أكرم حسنى عبدالحميد المتولى داود 23800161789

14أميره مصطفى محمود عثمان 24800168136

15أية محمد ابراهيم الدسوقي 25800168162

9إبراهيم رفعت سالم محيسن 26800162424

15إسراء محمد عبدالحميد محمود محمد 27800168102

14إسالم سامى حسن السيد الشيمى 28800161930

11إسالم سعدالدين عبدالراضى عبدالمقصود 29800159902
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15إسالم عصام الدين صبري شكر 30800168187

12إسماعيل احمد محمد حسين عبدالرازق 31800168130

12إيناس ايمن السيد غازى 32800168657

13ابراهيم علي فهمي سعد السيد الصباغ 33800161686

15احمد السيد بدير الحسيني 34800168161

4االء شريف حسن على 35800168078

7السيد محمد السيد احمد 36800159849

15السيد محمد عبدالمنعم عبدالرؤف محمد 37800161799

15المعتز باهلل محمد ابوالضيفان احمد القناوى 38800161860

6المهدى اسامه الشحات مهدى السيد خليفة 39800162258

15امنه السيد عدنان على محسن مكى حسن 40800166253

6امير عمر علي صادق محمد 41800161820

15امينة خالد حسن مسعود الفار 42800168165

9ايمن رفقي ابراهيم محمد سليمان 43800168153

3باسم ابراهيم عبده بدير محمد عبده 44800166360

5حاتم موسى خاطر اسماعيل 45800166939

15حازم مصطفى فاروق مصطفى 46800168154

11حسام مهاب حسن حسين شطا 47800168097

12حسن بن يوسف بن احمد المبشر 48800166251

4حمدي أمجد الحسيني ابراهيم الحسيني 49800168175

15حمدي جمال حمدي محمد 50800168188

12خالد عبدالباسط سعد خميس 51800167338

12خالد عصام عبده البغدادى شرف 5280016680

7خالد كساب عبدالباقى رزق 53800168150

13خالد وليد عبدالسالم ابراهيم 54800166637

15دعاء اشرف عبد الحكيم احمد الشامية 55800160099

7رشاد محمد رشاد متولى السيد 5680016681

13رضوى سعد فتحي عبد هللا الحارتي 57800168176

15رنا محمد السيد الوكيل 58800168147

14رنيم محمد كمال محمود طه 59800168167
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6روان احمد السيد السعيد جبريل 60800159844

15روان الشهاوي السعيد خليل 61800168160

13روان محمود مصطفى عبدالعزيز على 62800161584

15رويدا اسامه عاطف المرشدى 63800161735

13ريم أحمد محمد سيف عبدالحى العيسوى 64800168155

15ريم ابراهيم بدير عبد الهادي سالم 65800168152

4ريم عالء مصطفى حسن بدوى 66800159900

15ريناد هشام عبدالفتاح خطاب 67800168148

14زياد السيد حسن متولى المكاوى 68800163886

5زياد شريف شعبان عبدالمنعم الشامى 69800166940

13زينة عصام ابراهيم محمد 70800168151

15سارة عاطف جمال مشالى 71800160093

14سارة عبد الحميد حسن عمارة 72800168156

15ساره عمر احمد جمال الدين 73800161813

15سلمى جمال عطيه حسانين الجويلى 74800159845

14سلمى وليد محمد حسن 75800168132

14سها محمد البهى على حراز 76800168786

15سهيله شريف رأفت الزينى 77800168138

10شذى اشرف مصطفى شعبان 78800168166

12شروق عزت احمد محمد شبانه 79800168093

14طارق السعيد على حسن العيسوى 80800161782

4عاطف السعيد مصطفى حسين شمس الدين 81800166746

11عبد هللا جمال حسن البسيوني 82800168168

4عبدالخالق محمد عبدالخالق محمود بركات 83800163794

13عبدالرحمن السيد محمد بهجت محمود درغام 84800159837

13عبدالرحمن رجب عبدالعظيم السعيد 85800168142

12عبدالرحمن محمد على عوض منصور 86800161873

8عبدالعزيز محمود محمد عبده جوهر 87800163870

11عبدهللا شحته شعبان الشربينى 88800160086

15عبدهللا على محمود على عيد 89800167330
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9عبدهللا محمد عبدهللا توفيق زياده 90800161982

3عبدهللا محمود عبدهللا محمد عبدالقادر 91800160096

15عصام محمد صالح محمد احمد 92800168053

15على عطا محمد ابوالعيش 93800168422

14عمر محمد ابوالعال التابعى محمد 94800168105

5عمرو احمد عبدالحى سليم 95800169013

14عمرو على سمير على 96800161772

6عمرو محمد بدوى محمد بدوى 97800161641

14عمرو محمد عبدالمنعم مصطفى الليثى 98800168100

3عنان اسماعيل عبدالغنى عبدالباقى 99800159959

10فادى عادل نبيل ابوالعنين شاكر 100800166046

11فادى وليد صالح عبدالعزيز سماح 101800161786

12فارس اشرف عبدالعزيز جمعه فرحات 102800164021

14فارس جمال راشد محمد سعيد 103800161904

6فارس محمد فتحى محمد 104800163789

7فاروق ابراهيم فاروق ابراهيم حسانين 105800168103

15فاطمه رضا احمد احمد السيد 106800169012

11فوزية حمدى السيد عنبر 107800161952

13كريم احمد انور السيد المالح 108800160089

14كريم محمد احمد عبدهللا ابراهيم 109800161574

14كريم محمد محمد السعيد جليله 110800167275

4كريم هشام رزق محمد ياسين 111800163858

7لؤى محمد عبدالمنعم ابراهيم الحلو 112800166703

مؤمن على هالل 113800127237

12مالك عصام عبدالمنعم ابراهيم عثمان 114800159936

5محسن احمد محمد احمد السيد سرحان 115800161669

8محمد ابراهيم محمد فكرى الدميرى 116800166361

15محمد احمد محمد على على الدسوقى 117800167344

7محمد ايهاب طاهر عبدالجواد النواح 118800159843

12محمد ايهاب كمال احمد على 119800159949
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13محمد جابر حسنين اسماعيل عرمه 120800166650

14محمد حسن فتحى حسن العجوز 121800162252

9محمد خالد فتحى احمد سنه 122800161929

15محمد خالد محمد السلكاوي 123800168140

13محمد شريف محمود ابراهيم المتولى 124800161743

13محمد عاطف صالح الدين الشلقانى 125800168135

11محمد عبدالحليم فتحى محمد غازى 126800161672

13محمد عبدالناصر محمد محمد علفه 127800136543

9محمد على فكرى عطوه 128800168096

12محمد عمرو سليمان فهمي سليمان 129800168174

6محمد محمد سيد محمود السيد 130800168070

5محمد محمد محفوظ احمد على 131800167283

9محمد مدحت حسن السعيد ابوزيد 132800161836

14محمد مصطفى السيد كامل البحيرى 133800162432

15محمد مصطفى صادق السيد 134800159863

محمد نصر السيد راضى 135800161914

6محمود حسان السعيد حسن حسان 136800167337

12محمود خالد عبداللطيف عبدالحميد الجوهرى 137800161582

5محمود كمال السيد احمد محمد يوسف 138800166131

9محمود محمد شوقى محمد السيد الجميلى 139800159883

10مريم ايمن محمد احمد السحل 140800159867

14مريم عصام عبدالعزيز عبدالعزيز فودة 141800168185

15مريم محمد احمد عبد الجيد 142800168170

15مريم محمد الدسوقى عبدالحميد بيومى 143800161657

12مريم وائل السيد الشرقاوي 144800168143

12مصطفى أشرف إبراهيم السيد 145800168141

15مصطفى اشرف عبدالحميد مصطفى عمر 146800167281

15مصطفى الموافى مراد نواره 147800159946

13مصطفى امجد مصطفى رشاد السيسى 148800166250

9مصطفى مجدى مصطفى محمد األسود 149800164044
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15مصطفى محمد ابراهيم محمد حسين 150800159943

14مصطفى محمود ابراهيم عمر سالمه 151800161774

12ممدوح احمد عبدالسالم احمد 152800161537

9منة مجدي محمد عبد الهادي أبو محمد 153800168177

12منه هللا حسام الدين رمضان عبدالمطلب 154800168171

10منه هللا شريف ابراهيم محمد عثمان 155800168658

12مودة ابراهيم احمد السيد 156800168378

15موده باهى السعيد قابيل 157800161761

11ميرنا رضا محمد ابراهيم 158800168172

14ندى احمد محمد حسن حجازي 159800168139

10ندى جهاد سعد أحمد 160800168169

14ندى محمد احمد محمد 161800161821

12ندى محمد انور ابراهيم 162800168158

12نها محمد احمد عبد الجيد 163800168157

13نورهان السيد محمد رزق بدويه 164800168110

11نورهان السيد معوض عنتر محمد عزام 165800159985

12نورهان المستعين باهلل عبد السالم 166800168149

12هاجر احمد عبد الحميد فرحات محمد 167800143499

11هاجر فوزى سعد شندى 168800168133

12هانم السيد السيد محمد السعيد 169800159947

14همسة ناصر زكي محمد احمد 170800168144

هنا حسن حسين سالمه 171800127532

14هنا نضال عبدالعزيز حامد شلبى 172800161791

15ود محمد عبدالمنعم احمد حيرم 173800161779

10يارا عبدالعزيز معروف عبده السيد 174800166035

15ياسمين عبده إبراهيم الدسوقى حمزة 175800168163

11يمنى محمد ابراهيم الدسوقي ابو المجد 176800168164

14يمنى نبيل فرج البيومى متولى 177800159945

14يوسف ياسر حامد محمود دسوقى 178800166037
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Average11.4

Maximum15

Minimum3


