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 درجه االمتحان إسم الطالب

 22 ابراهيم السعيد عبدالرازق محمد الزقازيق  

 30 ابراهيم جمال ابراهيم فريد عىل

 20 ابراهيم عادل يوسف جمعه سالم

 30 ابراهيم محمد ابراهيم محمد بشار

 18 ابراهيم مخلص ابراهيم عبدالسالم الحنق  

بين    28 احمد ابراهيم الباز محمود الشر

 30 احمد ابراهيم مصطق  احمد

 30 احمد احمد رمضان الروض  

ف عبدهللا محمد الخوىل  30 احمد اشر

 24 احمد اإلمام عبدالفتاح طلبه غباشر 

 22 احمد الحسي   المحمدى عىل زيد

 28 احمد الصاوى محمد الصاوى

 30 احمد خالد صبىح محمد

 طه اإلترب  
 
 30 احمد خالد عبدالشاف

 20 احمد رجب سليمان ابراهيم

 16 رضا برهام عبدالفتاح عبدالخالقاحمد 

 30 احمد رفعت محمد محمد الجمال

 30 احمد زيدان حسن محمود محمد

 20 احمد سالم يوسف محمود حسن

 22 احمد شور محمد السيد محمد شوربه

 12 احمد سعيد عبدالعاىط ابوالفتوح سالم

 30 احمد سمي  محمد الغنام

 30 احمد صالح انور سعد احمد عياد

 20 احمد صالح طلبه احمد

 30 احمد عادل رمضان احمد الحبشر 

 30 احمد عاطف رزق سليمان

 
 
 30 احمد عبدالحميد اسماعيل الدسوف

 26 احمد عبدالرحمن احمد متوىل

 30 احمد عبدالرؤوف السيد عىل

 22 احمد عبداللطيف حسن  عوض احمد

 22 احمد عزىم فتىح الحسين  اإلمام

 30 عصام البسطويش عيد البسطويشاحمد 

ج    30 احمد عىل عبدالفتاح محمود مصطق  الخض 

 ابوخليل الذىك شقي  
 
 22 احمد عوب

 20 احمد فايز اإلمام زياده اإلمام



   احمد لطق  الغرباوى ابراهيم ابوالسيد

 18 احمد ماهر عبدالسميع زايد

 30 احمد مجدى احمد محمد العيسوى

 30 محسن فهىم حسن عطيهاحمد 

 28 احمد محمد بهجت الشافىع

 26 احمد محمد جاد اإلمام يوسف

 28 احمد محمد عبدالملك مصطق  

 30 احمد محمود محمد الغلبان

 26 احمد محمود منصور عبدالوهاب

 22 احمد محمود نض عبدالحميد مطر

 30 احمد مستجي  سعيد المتوىل

ى  البحي 
 30 احمد مصطق  مصطق 

 22 احمد نبيل احمد بكر حسن

 22 احمد نجاح ابراهيم ابراهيم الشيخ

 30 اسامه صالح الشحات عبدالغفار صيام

 28 اسامه عبدالفتاح محمد عبداللطيف

 28 اسامه مرش محمد احمد النشار

 28 اشاء عبدالغفار كامل عبدالغفار غانم

 22 اسالم حسن جابر مرش الجيار

 22 رشاد عبدالقادر السيد راشداسالم 

 
 
 30 اسالم عامر عطيه مصطق  الدسوف

 30 اسالم محمد السيد فوده عطوه

 30 اسالم محمود رزق هاشم زياده

 18 اسماء مهن  احمد عبدالعزيز

ى  البحقي 
 
ف ايمن ابراهيم الدسوف  30 اشر

 30 افرايم اسامه نض عطيه يوسف

 30 عبدالغن  عبدالسميع عبدالغن  السعيد 

 26 السيد رمضان الهنداوى السيد

باهلل عبدالسالم محمد الغباشر   30 المعي  

 18 ايمان احمد كمال عبدالمقصود

 30 ايمان عادل فتىح عبدالعزيز

 30 ايمان محمد ابراهيم محمد العبد

 28 آيه سمي  السعيد اسماعيل عبدهللا

 28 عوض عبدالحميد محمد الشوافآيه 

 30 آيه محمد سعيد ابراهيم عىل

 28 باسل خالد ابراهيم فرحات

 18 بدير محسن رمضان ابوزيد

 20 جمال الدين احمد محمود محمود السلمن  

 30 جمال نجيب فريد عوض هللا الجندى



 30 حازم طه احمد عبدالدايم

 30 عماد محمد عبداللطيف عبدهللا البلتاج  حازم 

 22 حسام الدين مصطق  السيد حجازى فضل

 22 حسن السيد سالم حسن

ى عبدالرحيم سالمه  22 حسن صي 

بين    30 حسن فرج محمد الحسني   الشر

 30 حسن مجدى عبدالعزيز الدرين  اسماعيل

 26 حسن محمد عبدالرحمن الكاشف 

 20 محمد عبده محمد جي  نداحسن 

 18 حسي   جمعه حسي   احمد عبده

بين      خالد ابوبكر اسماعيل الشر

 26 خالد فاروق محمد ابراهيم السنباىط

 30 خالد مجدى عبدهللا رضوان جندى

 24 خالد ممدوح محمد الموج  

اوى  30 دينا فؤاد عبدالحميد الشي 

 18 رحاب حاتم السعيد السعيد البقىل

 24 رحمه احمد عبدالىح الديسىط

 14 رحمه سعيد فتىح سليمان

 
 
 26 رمضان جمال رزق رمضان العتباب

 24 روان رضا جاب هللا النفيىل

 30 روال ايهاب محمد محمد

 30 زهراء عىل التابىع محمد فتيح

 30 ساىم سمي  ابراهيم احمد

يف مجدى عوض محمد عوض  14 شر

 22 عادل فتىح محمود شهبوبصالح 

 22 ضياءالدين راتب بدير ابراهيم عجيله

 30 طارق احمد محمد السيد

 30 عاصم احمد محمد محمد سيد احمد

 
 
بين  حامد السعيد الخوالب  26 عاطف الشر

 
 
 22 عايده السيد محمد محمود الدوماب

 30 عبدالحليم ايمن عبدالحليم حسن بدوى

 14 اسامه حسن السعيد الصيادعبدالرحمن 

ف ابراهيم المتبوىل  28 عبدالرحمن اشر

 28 عبدالرحمن السيد عىل حامد البطراوى

 28 عبدالرحمن السيد محمد عىل حموده

بين  زهران زهران    عبدالرحمن الشر

 22 عبدالرحمن انور طاهر محمد مقالش

   عبدالرحمن جمال مصطق  محمد خلف

 30 بدالرحيم عبدالعزيزعبدالرحمن رمضان ع



 24 عبدالرحمن عادل عبدالحميد احمد السمرى

 30 عبدالرحمن عادل عبدالشكور محمد حسي   

 
 
 24 عبدالرحمن عادل منصور احمد المسلماب

 26 عبدالرحمن عاطف عبدالسالم الجوجرى

 السيد طاحون
 
 28 عبدالرحمن عبدالعظيم الدسوف

 30 عبدالغفار عبدالقادر األشقرعبدالرحمن 

 26 عبدالرحمن فكرى عبدهللا سمان الدشناوى

 30 عبدالرحمن محمد السعيد السيد صالح

 22 عبدالرحمن محمود عىل سليمان ابوغزاله

 30 عبدالعال السيد عبدالعال المندوه

 24 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محمد

 12 عبدالقادر رضا رمضان رمضان السيد

 28 عبدهللا احمد عبدهللا الصديق

 28 عبدهللا احمد عبدالوهاب عبدهللا قنديل

 28 عبدهللا حسي   احمد آدم

 20 عبدهللا عالءالدين عبدالعظيم المرش

 
 
 18 عبدهللا نزيه عبدالوهاب الزالف

 26 عزت عاصم عبدالعزيز ابراهيم الراىع

 26 عصام انور احمد حمد

 18 عادل عبدالنن  الشالعصام 

   عالء مسعد طلعت مسعود النجار

 28 عىل حسن احمد المالح

 عىل شاهي   
 
 26 عىل عبدالفتاح الدسوف

   عىل فوزى عىل يوسف حطب

 26 عمار ياش كامل باز

 26 عمر عبدالسالم محمد نجله

 26 عمر عهدى حامد ابوملوه

   عمر محمد محمد عىل

 28 احمد محمد محمد اإلترب  عمرو 

 22 عمرو عبدالجواد عباس عبدالجواد دراز

 28 عمرو محمد محمد محمد حسن

ي 
بين   22 غادة عبدالعليم زاهر الشر

   غنيم احمد غنيم رمضان محمد

 26 فادى فايز فوزى ابوحجر

 
 
 24 فاطمه ابراهيم ابراهيم الدسوف

بين  امي   محمد  26 كريم امي   الشر

 كريم 
 
 24 محمد السيد الكناب

 30 لؤى احمد محمد مصطق  المرشدى

 12 ماجده نارص احمد عطا مصطق  النفرى



ف محمد عبدالرحمن عماره    مجدى اشر

ف محمد عبدالرحمن عمارة   24 مجدي اشر

 28 محسن محمد عبدالمحسن عبدالغن  

 سليم
 
 28 محمد ابراهيم عبدالعزيز الدسوف

 28 ابراهيم محمد ابراهيم حجازىمحمد 

 28 محمد احمد ابراهيم شعبان ابراهيم

 28 محمد احمد سعد اإلمباب  

 16 محمد احمد محمود فرج داود

 30 محمد السيد ابراهيم السيد

 28 محمد السيد الطنطاوى رفاىع

   محمد المتوىل عبدالعظيم احمد ابوالنور

 26 محمد ثروت ابراهيم احمد

 26 ثروت احمد السيد سيفمحمد 

 10 محمد جمال احمد محمد عىل الصياد

   محمد جمال بدير المنش

 30 محمد جمال عبدالعظيم عبدالرازق

 26 محمد حمدى حسي   الغريب سالم

 26 محمد خالد طه محمدين عبدالفتاح

 24 محمد خالد عىل عباس عبده

 24 محمد دعاء محمد الشيخ 

 24 ربيع هالل الحواطمحمد 

 28 محمد سعد محمد جمعه مطاوع

 28 محمد سعد محمد عزالدين محمد

 26 محمد شاكر احمد حسن غنيم

 30 محمد صابر احمد محمد العيوىط

ى طه محمد طلبه    محمد صي 

ى عىل عبده  26 محمد صي 

 20 محمد صالح محمد المغازى السيد رضوان

 24 محمد طارق محمد متوىل الديب

 28 محمد عادل ابراهيم ابراهيم

 20 محمد عادل عاطف زىك

 24 محمد عبدالحكيم عبدالقادر سعودى

 24 محمد عبدالحميد عبدالحميد احمد

 30 محمد عبدالغن  محمود النجار

 26 محمد عبدهللا مصطق  حسن ابوسالمه

 24 محمد عصام احمد الصاوى

 26 محمد عماد صبىح هالل

 24 فخرى عثمان محمدمحمد 

 26 محمد ماهر شحاته حسن



 22 محمد مجدى عبدالفتاح حامد محمد

 26 محمد محمد مصطق  احمد حسن

 16 محمد مرزوق عبدالغن  حسن عطيه

 22 محمد مصطق  شفيق حجازى

 30 محمد منصور عبدالعزيز محمد عىل

 28 محمد نبيل محمد المرش البنا

 26 محمد ياش محمد فكرى شندى

 30 محمد يشى سعد ابراهيم طلبه

 28 محمود ابراهيم السيد محمد السيد

بين    22 محمود احمد السيد محمد الشر

 24 محمود احمد ساىم احمد بدر

 20 محمود احمد محمد عبدالسميع ابراهيم

ف محمد محمد المهدى  28 محمود اشر

 20 محمود السعيد عبدالمنعم سيد احمد شحاته

 26 ايمن محمد جوده عبدالحقمحمود 

 30 محمود جمال يوسف يوسف عبيد

 26 محمود حماده ابراهيم احمد العطار

 26 محمود ساىم السيد عبدالوهاب

 26 محمود سمي  محمد عبدالعزيز السيد

   محمود صالح خليفه السيد عىل

   محمود عبدالرحمن قاسم حسي   الشافىع

 محمود 
 
 30 عبدالغن  عبدهللا الغيطاب

يدى  30 محمود عبدالمنعم سيد احمد الي  

 20 محمود عىل مصطق  مصطق  ابراهيم كبشه

 26 محمود محمد ابراهيم السيد ابراهيم

   محمود محمد احمد طرباى

 30 محمود محمد سالمه محمد

 26 محمود محمد محمد ابوالعطا الصانع

 28 محمد محمود عبدالمنعم زيادهمحمود 

 30 محمود محمد نادر محمود العدل المغرب  

 30 محمود مصطق  ابراهيم عبدهللا الموج  

 20 محمود وجدى احمد عبدهللا عىل ندا

 22 مراد عبدالجابر عبدالحليم سليمان عىل

 18 مراد محمد محمد مصطق  سكر

بين    20 مصطق  احمد عبدالقادر الشر

 28 احمد محمد احمد حمودهمصطق  

اوى  عبده الحفن  الني 
 
 24 مصطق  اسماعيل عبدالباف

 18 مصطق  حماده رمزى محمود سالمه

 28 مصطق  عادل فتىح سبع



   مصطق  عبدالفتاح عبدالوهاب احمد

 24 مصطق  كمال محمد داود غزاو

 
 
 26 مصطق  محمد محمد احمد عبدالشاف

 26 مصطق  محمود عىل احمد حليمه

 26 مصطق  مسعد طلبه زاهر

   معي   عيش عوض محمد السجان

ف عساف نور محمد عىل  26 منةهللا اشر

 28 ىم السعيد حسن عىل ابوالمعاىط

بين    16 نادر محمد عبدالحميد الشر

 18 ندى احمد محمد الوصيق  

 24 نورهان السيد عىل توفيق السبىك

 30 هاجر ابراهيم متوىل السيد محمد البنوى

 عبدالعزيز عبدهللا اسماعيل
 
 30 هادى شوف

 14 هاله السيد عبدالموجود السيد

 محمود محمد ابوالمعاىط
 
 14 هاب

 28 هدير حسني   عبدالوارث محمد ابوالعال

   وليد عطيه رجب محمود الدقله

 26 ياش جمال داود عبدالغفار جعفر

 16 ياش عبدالفتاح محمد عيشي 

 26 احمد السيد تهاىم حسي   ياسمي   

ف السيد عبدالعزيز  30 ياسمي   اشر

 28 ياسمي   شعبان جمعه شعبان سعيد

 24 ياسمي   محمد عمر عبدالعزيز عثمان المال

 20 يحن  سمي  عبده رمضان الالوندى

 24 يوسف طلعت مصطق  مصطق  عوض
 


