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ناجحم858م140م182م267م269ابانوب ادوار موسى خلیل20140001

ناجحجج797جج122م174م272جج229ابانوب سامى شفیق ابراھیم20140002

ناجحل602ل91ل123ج208ل180ابانوب وحید محروس مسعد20140003

دور ثاندور ثان0ض86غ0ض145تحر0ابتسام سید على عبد النبى20140004

ناجحج639جج122ج131ج206ل180ابرام سمیر نجیب میخائیل20140007

ناجحجج754جج124جج164جج242ج224ابراھیم احمد ابراھیم احمد عسیلى20140008

دور ثاندور ثان0تحر0غ0تحرابراھیم حسن ابراھیم الزمزمى طھ (تحقیق)20140009

ناجحل593ج100ل120ل190ل183ابراھیم سید حسن ابراھیم20140010

ناجحم830م136جج161م268م265ابراھیم محمود ابراھیم عبد الغنى ابراھیم20140012

ناجحجج802جج125جج169م258جج250اثراء خالد ابراھیم20140013

ناجحم903م146م183م288م286احمد ابراھیم دردیر عبد هللا20140014

ناجحج658ج110ج130ج209ج209احمد اسامھ بھاء الدین سعد20140015

ناجحجج788م132م179جج242جج235احمد اشرف سعید حسن20140016

ناجحجج805م135جج160م262جج248احمد اشرف صالح احمد20140017

ناجحج699جج114ج141جج227ج217احمد جابر حسین عبد الرحیم20140020

ناجحم900م143م188م286م283احمد جمال امام عبد الفتاح20140022

ناجحم828م139جج164م260م265احمد حافظ فخرى حافظ20140023

ناجحج679جج117ل123ج222ج217احمد حسن سعید حسن20140024

دور ثاندور ثان0ل90ض110ض158تحر0احمد حلمى عبد الفتاح عبد العزیز مقلد20140025

ناجحج645ج101ج146ج206ل192احمد حماد احمد عبد الحى صالح20140026

ناجحج627ج111ل120ج208ل188احمد رجب ابراھیم رجب20140027

ناجحجج783م131جج166جج243جج243احمد رمضان عبد اللطیف عثمان20140029

ناجحج708جج119ج142جج237ج210احمد سید دمحم دمحم الغرباوى20140031

دور ثاندور ثان0ج105تحر0ل189ض172احمد صبحى السید عیسى سعودى20140032

ناجحجج804م132جج161م260جج251احمد طارق عزوز خلیل20140033

ناجحج676ج109ج133جج227ج207احمد عبد الغفار دمحم السباعى20140035
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ناجحجج736جج125ج148جج249ج214احمد عبد المعطى السید ابراھیم سالم20140036

ناجحم892م139م188م283م282احمد عبد الناصر حامد على اللھوانى20140037

ناجحجج761م132جج160جج230جج239احمد عرفات عزوز صدیق20140038

ناجحج692ل93ج139جج227جج233احمد عزت سعد احمد20140039

ناجحجج748ج108ج147جج252جج241احمد عصام دمحم مساعد20140041

ناجحجج747م128ج149جج234جج236احمد عصام دمحم مصطفى20140042

ناجحجج799م132جج155م256م256احمد على احمد احمد ابو زید20140043

ناجحم897م143م187م290م277احمد فتحى حسن عبد الحمید20140044

ناجحم868م139م186م271م272احمد ماھر السباعى سرحان20140045

ناجحم934م148م196م297م293احمد محب فؤاد دمحم سالمة20140046

ناجحجج721جج125ج136ج221جج239احمد دمحم السید دمحم عبد العال20140048

ناجحم812م130جج161م270جج251احمد دمحم حمزة شفیق20140052

ناجحجج751جج126جج151جج232جج242احمد دمحم شمس الدین عبد المقصود20140053

ناجحم881م140م184م281م276احمد دمحم عبد الحكیم روحى20140054

ناجحج688ج112ج139جج225ج212احمد دمحم عبد الفتاح دمحم شاھین20140055

ناجحج698جج120جج155ج217ج206احمد دمحم عبد الكریم المتبولى الدھشان20140056

ناجحجج793جج115م170م268جج240احمد دمحم عبد الوھاب محمود20140057

ناجحجج771م131جج160جج250جج230احمد دمحم فوزى شرف سلطان20140058

ناجحم814جج123جج163م266م262احمد دمحم دمحم عبد المنعم20140059

ناجحجج749جج120ج148جج244جج237احمد محمود رفاعى دمحم20140060

ناجحم833م128جج167م265م273احمد ممدوح أبو الوفا احمد20140061

ناجحم910م142م189م287م292احمد نجاتى دمحم حماد20140062

دور ثاندور ثان0ل95ل120تحر0ج200احمد یحیى دمحم عبد هللا20140063

ناجحجج755جج125جج157ج220جج253احمد یسرى فكرى دمحم فوزى20140064

ناجحم871م141م181م273م276ادھم عبد الحكیم حیدر سید20140065

ناجحجج764م128جج155جج237جج244اروه عالء الدین سعید دمحم مباشر20140066
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ناجحم883م137م176م280م290اروى صالح دمحم ابراھیم حسن20140067

ناجحم831جج124جج162م272م273اسامة سعید حسین دمحم سعد20140068

ناجحم893م141م182م286م284اسامھ دمحم سلیمان ابو راس20140069

ناجحجج803م128جج167م256جج252استر رافت توفیق متى20140070

دور ثاندور ثان0ج103ض109تحر0ض147اسراء اشرف جابر على20140071

ناجحجج766جج122جج151م261جج232اسراء المعتزبا� عطیھ ابراھیم سالم20140072

ناجحج680جج115ج131ج213ج221اسراء جابر شعبان عبد الرحمن20140073

ناجحم915م149م189م290م287اسراء حسن خلیل حسن خلیل20140074

ناجحم892م140م183م283م286اسراء سعید دیاب حسانین20140075

دور ثاندور ثان0ض74ض103ض144تحر0ایمان الصدیق عمر الحسین20140077

ناجحم932م144م195م294م299احمد طارق دمحم كامل حسن20140079

ناجحم914م143م196م289م286احمد ناصر حنفى محمود20140081

ناجحم822م135جج167م266جج254ابرار عبد المھدى میرزا حسن على20140087

ناجحجج805م133جج160م258جج254احمد محمود ابراھیم ارشید20140088

استبرق خالد احمد رزق20140090

ناجحجج728جج122جج158جج233ج215اسماء یحیى خلف العطیة20140091

ناجحل615ل94ل125ج202ل194اشرف احمد عیسى الحورانى20140097

ناجحجج727جج126ج145جج231جج225دمحم غسان خالد ابو الحال20140099

ناجحم862م137م179م281م265احمد جھاد محمود دودین20140102

دور ثاندور ثان0ل95تحر0تحر0ض155احمد دمحم مازن ربیع20140103

ناجحج665جج117ج137ج202ج209ابراھیم دمحم ابراھیم عیسى20140107

ناجحجج769جج121ج148م257جج243اسامة احمد دمحم الكامل البیطار20140108

دور ثاندور ثان0ل90ض99ل180تحر0انس اسماعیل مصطفى ابو شلبایھ20140124

ناجحج711ج104ج140ج223جج244االء على سلیمان البداینھ20140127

ناجحجج717جج117ج147جج237ج216فراس رمضان عید البحباح20140128

ناجحج641ج103ل129ج210ج199اسامھ ناصر صباح قریبھ20140134
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دور ثاندور ثان0ج107ض113ض171ج214اسماعیل خلیل ابراھیم20140135

دور ثاندور ثان0ج98ض109ج195ض164اسماء باسم دمحم رأفت العشى20140137

ناجحم898م145م182م284م287استافرو بولو مترى بولو20140142

ناجحجج715جج113ج147ج221جج234اسراء اسماعیل اسماعیل20140143

ناجحم872م141م185م281م265اسراء فتحى عبد المنعم20140144

ناجحجج795جج122جج161جج253م259اسراء دمحم حسین20140145

ناجحم816جج122جج169م270م255اسراء وجدى دمحم بركات20140146

ناجحم917م146م191م287م293اسالم احمد فؤاد20140147

ناجحجج784م129جج155جج247جج253اسماء دمحم دمحم بدوى یوسف20140148

ناجحم837م143م183م269جج242االء اشرف عبد العزیز الجبالى20140149

ناجحم844م139م179م275جج251االء على على الفقى20140150

ناجحم809جج127جج156م263م263اسراء شعبان احمد دمحم20140151

ناجحم871م137م180م273م281اسراء على صالح سید20140153

ناجحج684جج119ل120ج223ج222اسراء فارس السید ابراھیم20140154

ناجحجج730م128ج143ج222جج237اسراء دمحم جمعة دمحم على20140156

ناجحجج735جج121جج150جج244ج220اسراء دمحم حمزة احمد20140157

ناجحم868م139م176م280م273اسراء دمحم عبد الفتاح عبد القادر20140158

ناجحم920م145م191م293م291اسالم خالد دمحم مصطفى20140160

ناجحجج741ج108ج137جج241م255اسالم شعبان نجم دمحم20140161

ناجحجج807جج126جج156م264م261اسالم طارق عمر محمود20140162

دور ثاندور ثان0ج108ض112ج195ض157اسالم عادل غریب احمد على20140163

ناجحم808م132م173جج253جج250اسالم فتحى عبد العزیز دمحم20140164

ناجحجج777جج122جج155م263جج237اسالم فتحى عبده عبده مسعد20140165

ناجحج668جج114ل120جج238ج196اسالم دمحم حسنین حسن20140167

ناجحم814م129جج164م266م255اسماء ابراھیم كامل ابراھیم20140168

ناجحم812م133جج165م274جج240اسماء السید دمحم فرجانى20140170
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ناجحجج774م131جج161جج249جج233اسماء حسن ربیع فھیم20140171

ناجحجج753جج127ج141جج243جج242اسماء رضا عبد المطلب عامر20140173

ناجحم839م135م171م264م269اسماء شوقى عبد العظیم دمحم20140174

ناجحم873م146م173م276م278اسماء عبد الرحیم محمود على20140176

ناجحم819م135م179م257جج248اسماء عدلى مدكور عبد هللا20140177

ناجحجج713جج123ج138جج234ج218اسماء فتح هللا عبد الكریم دمحم20140178

ناجحج620ج111ل129ل188ل192اسمة ایمن دمحم على20140179

ناجحم871م141م175م282م273افروسینا فادى ابراھیم ریاض20140180

ناجحم837م131م175م268م263االء جمال مغاورى عبد الفتاح20140182

ناجحم826جج122م179م262م263االء حماده عبد هللا ریاض ابو زید20140183

ناجحم812م136جج158م255م263االء سعد صالح دمحم الصغیر20140184

ناجحجج806م137جج159جج251م259االء شوقى كامل حسین20140185

ناجحم854م135م175م279م265االء عبد اللطیف محرم دمحم20140186

دور ثاندور ثان0ض86ض90ض166ض143االء فتحى سید حسن20140188

ناجحجج768جج127ج149جج251جج241السید دمحم دمحم محمود سعد زویل20140189

دور ثاندور ثان0ج108ض106ض173ج198الشیماء حماد عبد اللطیف20140190

ناجحم825م139جج162م261م263الھام ابو الحمد عبد الحمید بكر20140192

ناجحم838م133جج168م266م271الھام طاھر سید عباس شعبان20140193

ناجحم860م135م179م273م273الھام عصام عطیة دمحم20140194

ناجحم860م138م183م272م267امانى جاد دمحم جاد20140196

ناجحجج733جج117ج148جج226جج242امجد ایھاب فاروق شھاب20140197

ناجحجج757جج127ج143جج245جج242امل بھاء عبد الموجود دمحم20140198

ناجحج625ج109ج135ج201ل180امنیة محمود عبد الحمید دمحم مھنا20140199

ناجحجج751جج118ج149جج242جج242امنیة احمد حسین امام20140200

ناجحجج729جج120ج147جج252ج210امنیة احمد شلبى عبد الجلیل20140201

ناجحج646جج114ج135ج214ل183امنیة ایمن سامى ابراھیم20140203
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ناجحج665ج100جج151ل180جج234امنیة عادل طاھر عبد هللا20140204

ناجحجج796م129جج158جج252م257امنیة مجاور سید مجاور20140206

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0امنیة دمحم عبد الكریم دمحم السید20140207

ناجحم838م129م174م273م262امیر عادل نجیب كامل20140208

ناجحم879م134م186م277م282امیره خالد داود عثمان داود20140209

ناجحجج750جج119جج151جج242جج238امیره شعبان عامر حسن20140210

ناجحجج757م128جج152جج234جج243امیره عزت صالح محمود20140212

دور ثاندور ثان0ل96ل122ج207امیره مجدى صبرى دمحم  (تحقیق )20140214

ناجحم912م147م193م283م289انتونى ابراھیم حلمى مترى20140216

دور ثاندور ثان0ج101ض108ض153تحر0اندرو عبد السید فایز مكاوى20140217

ناجحم867م132م184م283م268اندرو مجدى اسحق عطا هللا20140218

ناجحجج756جج124جج166جج239جج227اندرو نشأت كمال لبیب20140219

ناجحجج760جج118ج145م255جج242انس رجب سعفان الشاذلى20140220

ناجحجج781جج125جج152م258جج246ایات محمود رشاد احمد20140221

ناجحج687جج123ل127جج231ج206ایة عبد الناصر عبد الحمید احمد20140222

ناجحم808م131جج158م260م259ایة محى دمحم جودت20140223

ناجحم862م136م180م272م274ایثار سیف النصر صالح زنقور20140224

ناجحجج771م128جج155جج241جج247ایمان حسن دمحم20140227

ناجحم877م144م182م269م282ایھ دمحم جودة حبشى20140229

ناجحجج806جج118جج161م264م263تسنیم دمحم مخلوف20140230

ناجحجج763م130ج144م257جج232تقى ایمن عبد الحمید20140231

ناجحج657جج122ل124ج211ج200ایمان ھاشم بكرى دمحم شیخ20140232

ناجحجج744جج122ج145جج234جج243انس نصر دمحم السلك20140234

ناجحجج756جج115ج141م262جج238ایمان ابراھیم قنینش20140235

ناجحج619ج100ج130ج197ل192انیسھ دمحم عثمان20140236

دور ثاندور ثان0ل90غ0ل190ل180امجد نایف حماد جرادت20140237
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ناجحجج790جج125جج163جج252جج250انوار اكرم عقل طمیزه20140238

ناجحج708ج112ل129جج226جج241امیره عادل حمود ابو ھولى20140240

ناجحج673ج107ج139ج220ج207احمد دمحم حسن ابو عطا20140241

ناجحجج796جج118جج167جج247م264ایاد یوسف سالمھ سالمھ عواوده20140300

ناجحم922م149م194م285م294ایمان ابراھیم كامل ابراھیم20140301

ناجحم861م141م174م273م273ایمان السید جاد عبد الرحمن20140303

ناجحجج805م131جج164جج249م261ایمان السید عبد اللطیف20140304

ناجحج676جج113ج143جج225ج195ایمان تكرونى حراجى حسن20140305

ناجحجج729م128ج134جج236جج231ایمان خالد حسن عبد السالم مدكور20140307

ناجحجج743م131ج147جج230جج235ایمان رضوان حلمى احمد20140308

دور ثاندور ثان0غ0جج166م257غ0ایمان سامى سید احمد20140309

ناجحم820م130جج166م260م264ایمان سعید دمحم ابراھیم سالمھ20140310

ناجحجج793م130جج168جج239م256ایمان طارق رشدى محمود20140311

ناجحجج804م130جج166جج253م255ایمان عبد الفتاح محمود جمعة20140312

ناجحج651جج116ج140ج205ل190ایمان لطفى عویس على20140313

ناجحج630جج115ل127ل186ج202ایمان دمحم السید عمر20140315

ناجحم846م141جج166م273م266ایمان دمحم مصطفى محمود20140316

ناجحج649ج111ل121ج216ج201ایمان نادر حسن عید20140317

ناجحجج786م128جج161جج254جج243ایھ ابراھیم سعود عبد الرحمن20140318

ناجحم840م142جج164م268م266ایھ احمد لمعى على20140319

ناجحجج728م134ج149جج238ج207ایھ امین درویش السید20140320

ناجحجج736جج124ج145جج226جج241ایھ زین على على20140321

ناجحج649ج108ج132جج228ل181ایھ طارق عبد الوالى احمد20140322

ناجحم821م129جج163م270م259ایھ عاطف عبد المنعم حسن20140323

ناجحجج742م128ج142جج234جج238ایھ دمحم احمد شحاتھ الخلوى20140324

ناجحجج790م133جج157م258جج242ایھ دمحم حسن رجب20140325
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ناجحم899م137م187م289م286ایھ دمحم عبد الرازق دمحم جاد الكریم20140326

ناجحج706جج115جج153ج215ج223ایھ دمحم دمحم المقدم20140327

ناجحجج796م132جج163جج249جج252ایھ محمود حسین محمود20140328

ناجحم865م140م180م278م267ایھ یاسر دمحم دمحم على20140329

ناجحجج807م130جج161م256م260ایوب نبیة ایوب اسحق20140330

ناجحج650جج120ج137ج204ل189اسراء فھیم عبد الرازق20140331

ناجحم831م142جج166م264م259ایناس مجدى احمد دمحم20140333

ناجحج683ج108ج134جج232ج209اسماء مشحوت عیسى أنس20140335

ناجحجج727جج116ج138جج237جج236أمنیة على محمود توفیق ابو السعود20140336

دور ثاندور ثان0ض84ل120ل181ل180آیھ زكریا دمحم فودة20140337

ناجحم813جج125جج164م265م259باھر دمحم عادل موسى حمزة20140338

دور ثاندور ثان0غ0غ0ج197ج218بدر محمود حسن عبد الجواد20140339

ناجحج696ج106ل127ج224جج239بسمھ حسین دمحم محمود20140341

دور ثاندور ثان0ج100تحر0تحر0ل186بسمة صالح حسن اسماعیل20140342

ناجحجج715م130ج136جج235ج214بسمھ عبد هللا عبد الرازق منصور20140343

دور ثاندور ثان0تحر0ج136ض162غ0بسمھ دمحم قطب محمود20140344

ناجحجج794م136جج168جج248جج242بسنت أحمد دمحم اسماعیل20140345

ناجحجج760جج123ج148جج239جج250بسنت حسن خمیس شعراو ى20140346

ناجحم886م141م186م277م282بسنت عثمان دمحم اسماعیل ابو زینھ20140347

ناجحم829م130م173م266م260بسنت دمحم احمد حسین20140348

ناجحم932م147م191م297م297بسنت نبیل مصطفى احمد20140349

ناجحم872م141م179م272م280بطرس كریم مایز بسالیوس20140350

ناجحم817م137جج158م259م263بالل خالد دمحم محسن20140351

ناجحجج782جج123جج158م255جج246بنان عبد الونیس دمحمى مبروك20140352

ناجحج695ج109ج139ج216جج231بوال سامى جرجس فلتس20140353

ناجحجج750جج125ج145جج233جج247بوال منیر شنودة صلیب20140354
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ناجحجج775جج125جج154جج240م256بیتر داود فخرى حبیب عوض20140355

ناجحجج745م133ج148جج226جج238بشوى جبرائیل منسى بدیر20140356

ناجحم821م137جج165م265جج254بیشوى زكى شوقى زكى20140357

ناجحم817م136م170م257جج254تغرید سمیر احمد دمحم20140358

ناجحج644ج98ج131ج207ج208تغرید عمر عبد الرحیم احمد20140359

ناجحل612ج105ل129ل180ج198تغرید دمحم عطیة عبد الرحمن20140360

ناجحجج783جج122جج158م256جج247تقوى الحسین دمحم البكرى20140361

ناجحم918م145م190م289م294تقى جابر احمد سلیمان20140362

ناجحم855م142م178م264م271تقى مدحت عبد الرحمن خاطر20140363

ناجحم833م140م170م264م259تھانى رسمى مصطفى عبد الرحمن امام20140364

ناجحج705جج118ج136ج214جج237جاكلین حنا عوض صادق20140365

ناجحم908م145م194م288م281جمال الدین یوسف حمدان خلیدى20140366

ناجحج622ج101ل120ل194ج207جمال عبد الناصر صالح االمیر20140367

ناجحم850م139م174م266م271جھاد احمد على دمحم20140368

ناجحج647ج105ج140ج206ج196جھاد عادل سید ھمام20140369

ناجحم846م139جج167م273م267جھاد دمحم مصطفى على20140370

ناجحم880م143م173م283م281جھاد یحیى زكریا دمحم20140371

ناجحجج806م134جج156جج248م268جورج اشرف جرجس مرقس جرجس20140372

ناجحج692ج98جج154جج245ج195جورج شمعون عبد المالك جرجس20140373

ناجحم876م129م183م288م276حازم دمحم عبد الرحمن20140375

ناجحم850م140م174م267م269جلیلة حسام الدین حسین20140378

ناجحم935م149م197م296م293جورج افضل كاریم20140379

ناجحم820جج127م175م271جج247حسین اسامھ حسین العاصى20140380

ناجحم833م139م171م281جج242خالد عبدالمنعم حاتم20140381

ناجحجج739جج120جج164ج218جج237خالد عبد الوھاب مصطفى20140382

خالد ممدوح بدوى20140383
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دور ثاندور ثان0ج109ج138غ0ج208جواھر رفعت فتحى متولى یوسف20140385

ناجحم828جج125م173م270م260خالد فایق خالد دیك20140386

ناجحج690ج103ج141جج230ج216بتول السید ھاشم جمعة جمعة فضل ماجد20140388

ناجحج670ج107ج137ج206ج220بلقیس سرحان یاسر عمایره20140389

ناجحم887م136م182م284م285جورج یعقوب لبیب مسعد20140390

ناجحجج719جج126ج145جج236ج212حوراء عبد الحكیم عبد الحسین سبت20140392

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0غ0ل180توفیق ھیثم توفیق فرا20140395

ناجحم850م132م179م271م268بالل عبد العزیز رغفان20140396

ناجحجج715جج127ج144جج252ل192جمیلة فؤاد سلیمان دیوب20140397

ناجحل612ل97ل120ج202ل193براء وجیھ عبد القادر20140402

بكر دمحم على شایف20140404

ناجحجج802جج126جج159م258م259بشار موسى على العوادات20140405

ناجحجج753جج115جج152جج254جج232مؤنس حسن فرحان ربابعة20140406

ناجحج668ج107ج135ج205ج221بدیع نضال نایف العبید20140407

ناجحجج799جج125جج150م265م259بھاء عماد ذیب20140408

ناجحجج722ج104جج150ج215جج253باسل انور مقیل احمد20140409

ناجحج641ل97ج135ج213ج196حازم عبد المجید الموازینى20140430

ناجحج624ج99ج145ل185ج195حسن رعد عبد هللا على20140438

دور ثاندور ثان0غ0غ0تحر0غ0خالد اسماعیل خلیفة الدمحمى20140440

دور ثاندور ثان0ج100ل120ج214ض157حمزة محمود دمحم صوافطة20140441

ناجحجج734جج127جج158جج250ج199دینا دمحم سعد مرسى20140449

ناجحجج796جج125جج165م259جج247دینا دمحم صدقى محمود صدقى20140450

ناجحجج793م131جج162جج238م262حبیبة ابراھیم قیاتى ابراھیم عبد الشافى20140451

ناجحم825جج124جج159م272م270حسام سید دمحم معوض20140452

ناجحجج779جج115ج148م256م260حسام حسن دمحم حسن ابو زید20140453

ناجحجج749م134ج144جج247ج224حنان ابراھیم احمد زكریا20140454
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ناجحم883م136م178م276م293حنان دمحم منیر فاضل عبد الحمید20140455

ناجحجج777م130ج146جج243م258حیاه عبد العظیم بكر اسماعیل20140456

ناجحم852م139م177م264م272خالد حسین صالح مغازى20140458

دور ثاندور ثان0ج105ل126ج218غ0خالد عبد الناصر عبد الفضیل شیمى20140459

ناجحم911م146م190م288م287خلود احمد على دمحم20140460

ناجحجج769جج120جج161جج242جج246خلود سید حجاجى عبد المتجلى20140461

ناجحم820م137جج166م264جج253خلود كرم كامل على20140462

ناجحج683جج115ج131ج216ج221دالیا حسن حسین حسن االمام20140465

ناجحج688جج119ل120ج215جج234دالیا حسین احمد محمود مصطفى20140466

ناجحج670جج113ج134ج207ج216دالیا خالد خلیل عبد الصمد20140467

ناجحجج775م128م177جج231جج239دالیا زكریا اكرام فھمى20140468

ناجحجج760جج113ج137جج247م263دالیا سمیر فؤاد عبد الباقى20140469

ناجحج648ج108ل120جج233ل187دالیا دمحم احمد حسن شلبى20140470

ناجحم820جج125جج161م261م273دالیا ناصر عبد الحمید عبد هللا20140471

ناجحجج755جج126جج159جج247ج223دریم رضا نعیم احمد20140472

ناجحجج787جج127جج159جج252جج249دعاء جمال عبد الباقى دمحم20140473

ناجحم882م145م181م271م285دعاء خیرى سید جاد20140474

ناجحجج722ج103ج132جج243جج244دعاء عبد الواحد سعید عبد الواحد20140475

ناجحم847م142م170م265م270دعاء مصطفى عبد الفتاح الجبالى20140476

ناجحل602ل93ل120ج199ل190دینا دمحم احمد دمحم حسن20140477

ناجحجج781م136ج149جج246جج250دینا محمود دمحم عبد المعطى20140478

ناجحم930م148م196م294م292دیانا میالد صدقى یوسف20140479

ناجحم848م137م177م269م265دینا حسن دمحم دمحم یوسف20140480

ناجحجج748جج118ج144جج244جج242دینا خالد دمحم السید20140481

ناجحج673ج101ج137ج210جج225دینا فتحى عبد السمیع ابراھیم20140482

ناجحج675م130جج152ج195ج198دینا مجاھد ابراھیم دمحم ابراھیم20140483
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ناجحم870م139م183م274م274دینا محسن دمحم احمد منصور20140484

ناجحم808م134جج166جج254جج254راجیة دمحم مختار فتحى20140485

دور ثاندور ثان0ل96تحر0ض170ض161رامى عالء الدین عبد الحكیم عثمان20140486

ناجحم865م138جج169م285م273رامى عبد التواب ابراھیم محمود20140487

ناجحم840م136جج164م273م267راندا مدحت دمحم العزب الشاذلى20140488

ناجحم889م142م177م285م285رانیا محمود السید محمود20140490

ناجحجج760جج121ج137جج251جج251رباب ابراھیم سید احمد ابو زید20140491

ناجحجج781م134جج157جج243جج247رحاب سالمھ صالح لبیب20140492

ناجحجج769جج120جج153جج251جج245رحاب عاطف حسن اسماعیل20140493

ناجحم867م131م177م279م280رحمھ طھ دمحم احمد صقر20140495

ناجحم827م130جج162م271م264رحمھ مجاھد جمیل ابو دنیا20140496

ناجحجج795جج127جج165جج254جج249ردینة خالد على ماھر عبد الرازق20140497

ناجحم874م146م185م276م267رضوى رضا عبد الحكیم اسماعیل20140499

ناجحج679جج119ج144ج200ج216رضوى عالء احمد حسن20140500

ناجحج712جج119ج143ج210جج240رضوى ماھر احمد على20140501

ناجحجج763م141جج156جج246ج220رضوى دمحم احمد السید20140502

ناجحجج786جج123جج163جج242م258رضوى نادر على دمحم20140504

ناجحج712م129ج140جج225ج218رقیة نجاح عوض ابراھیم20140505

ناجحج710جج119ل129جج245ج217رنا اسامة الشربتلى20140506

دور ثاندور ثان0م128ض112ج215ل180رنا عبد الرحمن على السید20140507

ناجحم893م144م185م290م274رنا محمود رمضان محمود20140508

ناجحجج755م134ج148جج244جج229رندا مبارك المرى20140509

ناجحجج790م135جج159جج249جج247روان ایمن سید دمحم20140510

ناجحجج769م132جج158م256ج223روان محمود على محمود على20140511

ناجحجج753م132ج146جج236جج239روان مصطفى محمود المعصراوى20140512

ناجحم831م128م175م266م262رودینا حافظ دمحم كامل حافظ20140513
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ناجحجج720م131جج155ج218ج216رویدا احمد عبد الجواد علم الدین20140514

ناجحج659جج114ج134ل189ج222ریم ابراھیم مبروك فراج الخولى20140515

ناجحجج734جج115جج151جج247ج221ریم احمد دمحم صالح الدین دمحم فرج20140516

ناجحجج783م137جج162جج228م256ریم حامد احمد عبد المقصود عمارة20140517

ناجحجج742جج114ج146جج242جج240ریم حامد عبد الھادى حامد عبد الھادى20140518

ناجحجج761م132جج160ج221جج248ریم عاطف محمود دمحم20140519

ناجحم852م137م177م271م267ریم عبد الحكیم رمضان دمحم20140520

ناجحجج778م130جج162جج243جج243ریم دمحم عبد العزیز عبد اللطیف الشرقاوى20140521

ناجحج661جج117ج147ج198ج199ریھام حمدى على سالمان20140522

ناجحم851م134م181م270م266ریھام عماد صابر مصطفى20140523

ناجحج634ل93ج131ج212ج198زیاد اسماعیل عبد الفتاح حافظ20140524

ناجحم930م148م192م292م298زیاد عبد السمیع عبد السمیع احمد20140525

ناجحم828م137جج168م263م260راویة دمحم دمحم النشار20140528

ناجحجج772م135جج165جج252ج220رحمھ فؤاد سعید20140529

ناجحم891م140م185م280م286رضوى ولید السید20140530

ناجحم815م139جج168جج252م256روان دمحم رمضان20140531

ناجحجج764ج110جج154م255جج245رودینھ عمرو عبد الصادق دمحم20140533

ناجحم849م145م180م280جج244زینب على دمحم بدر20140535

ناجحج710جج123ج147ج215جج225راما ادھم عبد الحى درویش20140536

ربیع مروان نایف20140538

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0تحر0زینب عبد الرشید حسن20140541

ناجحجج794جج125جج167م268جج234زید حسن عبد الفتاح علوى20140542

ناجحج678ل94ج143جج226ج215زیدان تیسیر زیدان مسودى20140543

ناجحل591ل90ل129ل180ل192رضوانھ عبدالرشید على عمر20140546

ناجحجج737جج118ج146جج236جج237زھیر دمحم الصحن20140550

حولھ صالح الھادى20140552
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ناجحج688جج119جج150ج208ج211سعاد خالد حسین20140582

ناجحجج759جج114ل129جج238م278سلیم دمحم سلیم عارف20140586

دور ثاندور ثان0جج119ض107ج207ل190سما نجم الدین فضل20140588

ناجحم914م143م192م290م289سارة اسامة عبد اللطیف20140595

ناجحم911م143م192م290م286سارة شریف ابراھیم نبیل ابو حشیش20140596

ناجحم882م139م185م283م275ساره ایمن احمد سلیمان20140597

ناجحج712جج114ج137جج228جج233شرین دمحم اكرم احمد20140598

ناجحجج759م135جج150جج232جج242سعاد ھالل احمد ھالل زین الدین20140599

ناجحم901م144م187م280م290زنیب مصطفى قرنى حسن دمحم20140601

ناجحم854م138م185م270م261سارة خالد عبد الغنى احمد معوض20140602

ناجحج620م128ل122ل180ل190ساره اكرم عبد هللا ابراھیم على20140603

ناجحجج743م133جج167ج219ج224ساره حسنین دمحم عبد هللا20140604

ناجحجج726جج122جج150جج233ج221ساره رضوان حموده ندا شافعى20140605

ناجحجج785جج127جج152م261جج245ساره سامى رشدى متوشلح20140606

ناجحجج714جج114جج152ج216جج232ساره سعد یحیى سنوسى20140607

ناجحجج757م131ج145جج250جج231ساره عبد التواب حسین عكاشة20140608

ناجحج681جج114ج141ج214ج212ساره دمحم احمد ضیف20140609

دور ثاندور ثان0ل95تحر0ج201ل191ساره دمحم توفیق نوفل20140610

ناجحجج780م135جج162جج248جج235ساره مصطفى دمحم حنفى20140611

ناجحجج747م129ج146جج225جج247سارة یحیى زكریا دمحم مالك20140612

ناجحج683ج100جج150ج214ج219سالى عصام دمحم عاشور غزال20140613

ناجحم847م141م179م269م258سامیھ حسن قرنى دمحم اسماعیل20140614

ناجحجج802م129جج165م256جج252سامیھ عبد الرحمن عبد الرحمن العنانى20140615

ناجحجج751جج114جج153جج241جج243ساندى مدحت دمحم على نصیر20140616

ناجحج672جج125ل127ج203ج217سعید صالح صوفى صمیده20140617

ناجحج634جج114ل124ج216ل180سلمى جمال البدوى احمد20140618
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ناجحج701جج126ج133جج238ج204سلمى سامى عبد الرحیم ناجى20140619

ناجحجج766جج116ج133م265جج252سلمى محمود عبد الرازق احمد20140621

ناجحجج757جج126ج140م260جج231سلمى ھشام سید دمحم20140622

ناجحج627ج105ل125ج214ل183سلمى ھشام صالح الدین السید20140623

ناجحج679ج112ل129ج216ج222سلوى دمحم عبد اللطیف دمحم اسماعیل20140624

ناجحم850م145م180م262م263سما یحیى سلیم ھواف20140625

ناجحج688جج116ج131ج218ج223سمر احمد جاد دمحم البحیرى20140626

ناجحم824م135جج159م273م257سمر على مصطفى عبد الحكیم20140627

ناجحجج769جج119جج164جج251جج235سمیره مختار مختار حسن20140629

ناجحم831م143م182م255جج251سمیھ خالد مصطفى السید20140630

ناجحج656جج113ل120ج200ج223سھام اشرف اسماعیل حسن20140631

ناجحم902م143م187م285م287سھر دمحم یسرى دمحم20140632

ناجحجج746م129ج148جج239جج230سوزان صفوت فھیم جرجس20140633

ناجحم876م145م185م266م280سوسن كمال جرجس عریان20140634

ناجحجج746جج120جج155جج240جج231سومیھ عبد الخالق عبد التواب عبد الخالق20140635

ناجحم875م139م182م273م281سید مصطفى سید اسماعیل20140636

دور ثاندور ثان0ج100ل125ل189تحر0شروق جمیل مسعد السید سالم20140639

ناجحم904م140م189م282م293شروق خالد حسین یوسف20140640

ناجحم905م143م186م285م291شروق عادل دمحم عبد السالم20140641

ناجحم813م132جج157م257م267شروق عمر عبد الحمید دمحم20140642

ناجحج709م134ج137ج202جج236شروق محمود عاشور محمود عبد العال20140643

ناجحم930م148م195م296م291شریف زكریا عبد الحى احمد20140644

دور ثاندور ثان0ج98تحر0ل180ج210شریھان مصطفى امام دمحم20140645

ناجحجج762م134ج147جج237جج244شیماء امین مجاھد امین20140648

ناجحجج728جج118جج152ج211جج247شیماء صالح مصطفى خلیفة20140649

ناجحج675جج116ل123ج222ج214شیماء طھ مصطفى دمحم دمحم20140650
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ناجحجج801م137جج161جج245م258شیماء مصطفى عبد العال فرج عفیفى20140651

ناجحل611ج102ل120ل186ج203شیماء یس دمحم عبد العظیم20140652

ناجحم845م138جج169م265م273صابر عبد العزیز عبد الرحمن عبد الحسیب20140653

ناجحجج789م130جج159جج246جج254صفا مصطفى دمحم مصطفى20140654

ناجحم819م129جج153م270م267صموائیل عیسى ذكى جرجس یوسف20140657

ناجحجج735جج116ل124جج242جج253طارق ھشام سید عباس20140659

ناجحج624ج108ل120ج210ل186عائشة ابراھیم ربیع حسن یوسف20140660

ناجحم827م130جج159م267م271عائشة ابراھیم كامل عبد الحمید20140661

ناجحج639ج102ل122ج219ج196عبد الرحمن صابر عید دمحم20140665

ناجحم884م146م174م280م284عبد الرحمن عصام الدین عبد المعتمد20140666

ناجحجج737جج127جج163جج228ج219عبد الرحمن محسن ابو سریع دمحمین20140668

ناجحم909م143م189م284م293عبد الرحمن دمحم احمد سلیمان20140669

دور ثاندور ثان0جج116ج139م259غ0عبد الرحمن دمحم احمد محمود20140670

ناجحجج759جج123جج154جج232جج250عبد العلیم عاطف عبد العلیم دمحم حسن20140672

ناجحم892م143م184م277م288عبد هللا جمال دمحم عمر ابو عبیھ20140673

ناجحجج752م133جج151جج232جج236عبد هللا عاطف عبد الحلیم خویلد20140674

ناجحل613جج118ل123ل180ل192عبد الواحد مصطفى عبد الواحد ابو المجد20140675

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض144تحر0على سمیر احمد الحمالوى20140676

ناجحج673جج116ج138ج212ج207عبد الرحمن حامد سید20140677

ناجحم921م147م193م288م293عبد الرحمن عادل عبد المنعم سالمھ20140678

ناجحم837م139م172م262م264عبد الصبور احمد عبد الصبور20140680

ناجحم904م147م188م283م286على عبد الرحمن على عسل20140681

ناجحم836م129م183م268م256على دمحم على جنینھ20140682

ناجحم861م139م180م275م267عمر ابراھیم عبد البدیع20140683

ناجحجج757جج119جج155جج241جج242عمر سعد طھ20140698

ناجحج668جج118ل120ج219ج211عبد اللطیف باسم عبد اللطیف ابو خلیل20140699
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ناجحم833م137جج165م268م263عبد هللا خلف عبد هللا عبد المھدى20140700

ناجحجج761جج121جج153جج249جج238عالء باسم دمحم خاروف20140703

ناجحجج745جج118ج149جج243جج235عبد هللا دمحم عسراوى20140704

ناجحجج762جج119جج159جج247جج237صالح دمحم دیب الحاج یحیى20140706

ناجحجج787م132جج166جج248جج241صھیب دمحم على الكاید20140707

دور ثاندور ثان0ض68ل120ض167غ0عبد الغنى مصطفى طقنھ20140711

دور ثاندور ثان0ض82ل120ل190ض168على عمار دمحم سعد20140712

ناجحج664ج101ج132جج229ج202عمید دمحم عثمان شیتیوى20140715

ناجحجج759م134ج141م255جج229طاھره جعفر عبد هللا ابراھیم20140716

ناجحم920م147م188م292م293ھدیل فؤاد سلیمان دیوب20140717

ناجحج705جج115ج135جج242ج213عمرو محسن المبیض20140720

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0صفاء مجید خیر هللا الشریفى20140723

ناجحج652جج113ل128ج218ل193عبد هللا فضل سالم شبیر20140725

ناجحجج791جج127جج160م262جج242عبد هللا ھیرسى موسى موسى20140727

دور ثاندور ثان0ل90ض88ض142تحر0على مصطفى عبد العزیز غزال20140729

ناجحج639جج116ل128ج198ج197عمر حسین موسى الخلیل20140730

ناجحج632ل96ج132ل192ج212عمر سلیمان نجى الزبون20140731

ناجحل598ل95ل123ل180ج200عمرو طالب سلیمان العدوان20140748

ناجحم835م136م170م272م257عبد الحلیم حسن عبد الحلیم دمحم دمحم20140751

ناجحم903م141م190م284م288عبد الخالق دمحم عبد البدیع شالل20140752

ناجحم895م145م183م285م282عبیر ایھاب دمحم احمد القسط20140754

ناجحجج807م130جج162جج254م261عبیر دمحم عید عبد الحفیظ20140755

ناجحجج780م133جج163جج245جج239عبیر دمحم دمحم عامر20140756

ناجحم816جج126جج159م260م271عبیر یسرى عبد الحمید دمحم عبد المنعم20140757

ناجحم889م142م185م282م280عز الدین احمد دمحم احمد ابراھیم20140758

ناجحم874م141م183م270م280عزة منیر الدسوقى بیومى20140759
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ناجحم916م143م190م291م292عصام دمحم سید احمد احمد البدرشینى20140760

ناجحم816م133م173م257جج253عال زكى صالح صالحین20140761

ناجحجج791جج123م170م259جج239على احمد عبد الوارث دره20140762

ناجحج632ج110ج140ج197ل185على زینھم على حسان على20140766

ناجحل595ج103ل122ل180ل190على دمحم احمد على20140767

ناجحم838م136جج169م270م263على ھانى فایق حسن20140768

ناجحجج796م136م172م261جج227علیاء فاروق رضوان طراد20140769

ناجحل613ج104ج134ل180ج195علیاء دمحم عبد اللطیف عثمان20140770

ناجحجج757م130جج156ج224جج247عماد دمحم سلیمان البدوى20140771

ناجحجج752جج119جج151جج238جج244عمر احمد رفعت عبده العوضى20140772

ناجحج625ج101ج131ج202ل191عمر السید عبد العزیز على20140773

ناجحجج736ج109ج143جج241جج243عمر بھاء سامى سعید السید20140775

ناجحم848م132م178م271م267عمر خالد سعید فرغلى20140776

ناجحجج715ج106جج157جج226جج226عمر عاطف دمحم حسین عزب20140778

ناجحل606ج107ل120ج196ل183عمر عبد الباسط جابر عبد هللا20140779

ناجحم845م136م171م277م261عمر دمحم زغلول توفیق20140781

ناجحم839م131جج168م260م280عمرو ابراھیم شعبان جاد20140782

ناجحج642ج100ل120ج214ج208عمرو اشرف عبد الحلیم عامر السید عامر20140784

ناجحم938م149م199م295م295عمرو جمال عبد الفتاح محمود السید20140785

ناجحجج779جج125ج149جج249م256عمرو خلیل قاضى احمد20140786

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض135ض164غادة فتحى على حسین20140787

ناجحجج754م133جج150جج231جج240غادة دمحم ابراھیم دمحم20140788

ناجحج677ج105ج145ج223ج204فاتن اسامھ مختار دمحم عوض20140789

دور ثاندور ثان0ج99تحر0ل180ض165فاتن الصاوى عبد الحمید الصاوى20140790

دور ثاندور ثان0م129ل120ج195ض158فادى جرجس اسحق سیفین20140792

ناجحجج783جج119جج164م255جج245فاطمة الزھراء یسرى فتوح شبل20140793
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ناجحج699جج118جج154ج207ج220فاطمة حسام الدین مصطفى عبد الحمید20140794

ناجحم876م139م176م276م285فاطمھ ابراھیم عبد العظیم نجم20140795

ناجحجج804م130جج163جج253م258فاطمھ حسن سلیمان حسن20140798

دور ثاندور ثان0ج110تحر0ض169ج200فاطمھ عادل عبد الفتاح بیومى20140801

ناجحج671جج118ل125ج209ج219فریده منصور بدوى منصور20140803

ناجحجج736جج118ج135جج249جج234فوزیھ سامح الحاج دمحم الحاج سالم20140804

ناجحم879م143م179م276م281فیلوباتیر جرجس كامل عطا هللا فام20140805

ناجحم866م141م177م280م268كارین ممدوح جرجس میخائیل20140806

ناجحم823م133جج166م266م258كامیلیا ابراھیم محمود ابراھیم20140807

ناجحج680جج113ل126ج206جج235كریم السید عبد المنعم محمود20140808

ناجحج685جج114ج136ج223ج212كریم صالح رمضان حسن20140809

ناجحم824م132م172م266جج254كریم طارق سمرى احمد ابراھیم20140810

ناجحجج764جج123م173ج221جج247كریم طارق عبد العال احمد20140811

ناجحم910م147م189م287م287كریم دمحم على عطوه20140812

ناجحجج771م134جج167جج248ج222كیرلس ایھاب ادوار ریاض20140813

ناجحم871م143م178م267م283كیرلس غالى نادى غالى ابراھیم20140815

ناجحم839م135جج166م272م266كیرلس ھانى مرزوق جبرائیل20140816

ناجحجج769جج124ج142م258جج245لبنى عبد العزیز محمود حسین20140819

ناجحجج782م133جج150م269جج230لمیاء عاطف مصطفى مكاوى20140820

ناجحجج751ج112جج152م259جج228لؤى دمحم باسم احمد حامد20140821

ناجحم888م145م186م282م275ماجدة حسن دمحم السید20140822

ناجحجج729جج121ج146جج239ج223مادونا بقطر عوض بقطر20140823

ناجحم885م146م181م281م277ماریا ایھاب ناجى صدیق20140824

ناجحجج736جج121جج156جج242ج217مارین عادل بولس ملك20140825

ناجحجج772جج126جج153ج223م270عبد الحى بسام عبد الصمد20140826

على دمحم حسین عایض20140829
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ناجحل606ج111ل120ج195ل180فاطمة حمد احمد20140833

ناجحم841م139جج162م270م270كرم جھاد محمود الزیر الحسینى20140834

ناجحجج801م137جج164جج246جج254كوثر حسن دمحم عیسى20140835

ناجحج646ج111ل120ج219ج196لؤى سمیر عز الدین بكرى20140836

لیلى سعید صغیر سعید العامرى20140840

ناجحجج729ج110جج156جج231جج232عالء ناھد دمحم یوسف20140841

ناجحج663ج111ج137جج226ل189فایز طارق جھاد فایز عثمان20140846

دور ثاندور ثان0ج106غ0ل187ج201دمحم بشیر عثمان20140885

ناجحم890م139م185م275م291لیلى مصطفى دمحم ابراھیم القاضى20140889

ناجحم922م147م190م292م293دمحم احمد زكریا زكى20140890

ناجحجج777م134جج155جج236جج252دمحم احمد دمحم عبد العزیز20140891

ناجحل598ل94ل120ل191ل193دمحم الجوھرى دمحم دمحم20140892

دور ثاندور ثان0ل97تحر0ل181ج210دمحم انور دمحم20140893

ناجحجج804جج126جج156م271جج251دمحم ایمن امام دمحم20140894

ناجحجج751ج110ج143جج252جج246دمحم ایمن عبد اللطیف20140895

ناجحم868م134م173م281م280دمحم رفعت دمحم حسن20140897

دور ثاندور ثان0ض73تحر0ل180ض169دمحم ماجد دمحم20140898

ناجحم830م132م174م261م263دمحم مصطفى الدمحمى دمحم القاضى20140899

ناجحج699جج117ج141جج226ج215دمحم ھانى دمحم عیسى20140900

ناجحم832م143جج162م266م261مارینا ماھر یوسف غطاس20140901

ناجحم889م146م184م279م280مارینا وجیھ بشرى نجیب20140902

ناجحج699جج120ج133ج215جج231مارینا ولید نصیف مسیحھ20140903

ناجحل608ج110ل121ل191ل186ماریو امجد ابراھیم یوسف20140904

ناجحج685جج119ج144ج219ج203محسن جمال دمحم كمال الدین20140905

ناجحم875م139م180م281م275دمحم ابراھیم كمال ابراھیم ھندى20140907

ناجحج692جج117ل122جج235ج218دمحم ابو بكر دمحم عمر20140909
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ناجحم851م138جج163م280م270دمحم احمد ابراھیم عبد البارى20140910

ناجحجج792م132جج152م262جج246دمحم احمد السید احمد موسى االكیاوى20140911

ناجحم886م144م189م276م277دمحم احمد السید یوسف20140912

ناجحم869م140م178م281م270دمحم احمد حنفى دمحم20140913

ناجحم906م143م189م292م282دمحم احمد سامى احمد20140914

ناجحجج779م137ج148جج234م260دمحم احمد على دمحم ھالل20140915

ناجحجج801م138ل127م281م255دمحم احمد قرنى دمحم الصفتى20140916

ناجحجج769م131جج150جج242جج246دمحم احمد دمحم بكر على ابراھیم20140917

ناجحجج793م130م171جج248جج244دمحم السید دمحم بھاء الدین20140918

ناجحم831م131جج168م271م261دمحم ایمن زینھم سید حسن20140919

ناجحجج807م129جج163م259م256دمحم جمال احمد حسن20140921

ناجحج704جج116ج134جج236ج218دمحم جمال شعبان الجمل20140922

ناجحم818م131م175م277جج235دمحم حاتم السید حامد20140923

ناجحجج765م134ج143جج250جج238دمحم حسن دمحم حسن الجمل20140924

ناجحجج728جج124ل120م258جج226دمحم حمدان دمحم محمود السرسي20140925

ناجحم889م140م186م287م276دمحم خالد ابراھیم السید ابراھیم20140927

ناجحم911م145م188م287م291دمحم خالد زكریا الید الشیخھ20140928

ناجحجج776جج126ج143م271جج236دمحم خالد محمود احمد قویدر20140929

ناجحم873م132م178م286م277دمحم ربیع دمحم احمد محمود20140930

دور ثاندور ثان0جج113تحر0جج226ج208دمحم رشید احمد عبد الجواد20140931

ناجحجج807جج127ج149م273م258دمحم رضا طھ دمحم خلیل20140932

دور ثاندور ثان0ج112ل120غ0ج198دمحم رفعت یحي عبد الحلیم الطجیر20140933

ناجحج692ج110ج137جج228ج217دمحم رمضان حماد دمحم20140934

ناجحم841م131م172م277م261دمحم رمضان عطیة صالح20140935

ناجحجج748جج118م175ج209جج246دمحم سلطان على سلومھ20140936

ناجحج683جج116ج145ج216ج206دمحم سید دمحم سلیمان ابراھیم20140937
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ناجحجج733جج123ج130جج242جج238دمحم صبحى شوقى صقر20140939

ناجحم900م145م186م288م281دمحم صبحى دمحم فاضل عبد الرازق20140940

ناجحم852م146م176م262م268دمحم صالح الصبحى دمحم20140941

ناجحج699جج113ج131جج238ج217دمحم صالح على فتوح نجم20140942

ناجحج672ج111جج156ل192ج213دمحم طلعت مھدى بسیونى20140943

ناجحم922م148م194م292م288دمحم طھ شاكر عبد الظاھر20140944

ناجحجج737ج109جج153جج253ج222دمحم طھ دمحم عبد الحمید صالح20140945

ناجحجج772م134جج154م260ج224دمحم عاطف حامد فرج20140947

ناجحم925م148م191م296م290دمحم عبد الحمید رضوان حسن20140948

دور ثاندور ثان0ض86ض111ض167ل185دمحم عبد العزیز احمد عبد العال20140949

ناجحم845م136جج161م280م268دمحم عبد العلیم عبد القادر20140950

ناجحم851م134جج167م282م268دمحم عالء الدین عاطف على الزیات20140951

ناجحجج765جج124ج147م259جج235دمحم على السید على مصطفى20140952

ناجحج659ل96ل121جج230ج212دمحم على دمحم الضلیل20140954

ناجحجج786جج119جج155م267جج245دمحم مجدى دمحم حامد شوربھ20140956

ناجحم890م143م175م287م285دمحم مجدى احمد دمحم غنیمھ20140957

ناجحج659ج112ج133ج220ل194دمحم دمحم احمد امام20140958

ناجحم914م146م189م294م285دمحم محمود فتحى خلیل20140960

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0غ0غ0دمحم محمود دمحم فرید20140961

ناجحم811م131جج165م269جج246دمحم مصباح المتولى دمحم على20140962

ناجحج668ج109ل120جج236ج203دمحم موسى احمد مصطفى20140963

ناجحجج738جج123ج140جج239جج236دمحم نادى عبد الحكیم عبد العاطى20140964

ناجحم836م138م172م264م262دمحم یحیى حامد دمحم20140966

ناجحم839م129م180م275م255دمحم یحیى حسن حنفى20140967

جج166م271م259محمود احمد مشحوت نصار20140968

ناجحم941م150م196م298م297محمود اشرف عبد الدایم عباس20140969
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ناجحجج733جج119ج145ج217جج252محمود خالد فھیم عبد النبى خلیفھ20140970

ناجحج637ج98ل120ج209ج210محمود سید حسین دمحم20140971

ناجحجج800م132جج157م267جج244محمود صالح محمود دمحم الشرقاوى20140972

ناجحجج796جج124جج158م267جج247محمود صالح محمود مرسى على20140973

ناجحم879م138م182م284م275محمود فتحى طھ النویشى20140974

ناجحم901م148م181م286م286محمود ماھر مصطفى عبد الخالق20140975

ناجحم869م136م177م288م268دمحم خلیل ابراھیم الربداوى20140978

دور ثاندور ثان0ل96ض104ل180ل185محمود یسرى سعد20140982

ناجحجج789م131جج160جج237م261مروان حمدى سید20140983

ناجحم873م145م180م278م270مریم دمحم على20140984

دور ثاندور ثان0تحر0ج130ل189ل191مریم ھشام سید عواد20140985

ناجحج631ل90ل120ج217ج204مصطفى عبد الرحمن مصطفى20140986

ناجحم835جج121م174م278م262مصطفى دمحم احمد البدوى20140987

ناجحم924م144م192م295م293مصطفى وجیھ مصطفى ابراھیم20140988

ناجحم827م135م183م262جج247معاذ عبد الناصر ثابت20140989

ناجحج658ج104ج130ج223ج201منھ هللا ابراھیم دمحم اسماعیل20140990

ناجحم840م138جج167م274م261مھا دمحم ربیعى عبد الحمید20140991

ناجحم920م148م190م290م292عمرو ابراھیم فتوح جاب هللا20140992

دمحم عبد الكریم فرحان احمد20140994

دور ثاندور ثان0م128جج155غ0غ0دمحم حمدان عوده20140996

ناجحجج760جج114جج153جج243جج250دمحم عیسى سلیمان طبش20140998

ناجحل602ل96ج134ل192ل180دمحم یاسر ابراھیم دمحم نور20140999

دور ثاندور ثان0تحر0ض108ض162ض169مریم دمحم سعید الدقاق20141000

ناجحجج783ج105جج160م268جج250دمحم ابراھیم دمحم التلبانى20141001

ناجحج649ل90ج138ج212ج209مصطفى فایق عبد المجید السالمات20141004

ناجحج700جج113ج135جج235ج217دمحم احمد ابراھیم العوضى20141009
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ناجحم818جج121جج152م284م261دمحم نور عصام فالح20141011

دور ثاندور ثان0ل90ل126غ0تحر0قیثارة مجدى فتحى السید الوشاحى20141012

ناجحج640ل92ل127ج221ج200دمحم خالد ابراھیم ادم20141013

ناجحجج751جج124جج154جج252ج221فاطمةعبدالوھاب العبید عبدهللا20141016

ناجحم823جج126جج166م273م258دمحم ابراھیم الھوارنھ20141017

دور ثاندور ثان0تحر0ض105ض166غ0دمحم حسن عبد هللا20141018

دور ثاندور ثان0ج103ض106ل185ل180محمود دمحم رضا حسین احمد الدكرورى20141051

ناجحجج784م135جج160م255جج234محمود دمحم عبده احمد ابراھیم20141052

ناجحجج788م135جج152جج252جج249محمود دمحم على نصار20141053

ناجحجج785م137جج156جج247جج245محمود مسعد ابراھیم عبد المجید زعیتر20141054

ناجحج637ل95ج143ج201ج198محمود مصطفى حسن على20141055

ناجحجج800ج104م173جج253م270مرام حامد محمود حنفى20141058

مروان احمد عبد الفتاح تغیان20141059

ناجحم856م133م174م279م270مروة السید عبد الواحد دمحم20141060

ناجحجج806م128م172جج249م257مروه السید على قطب20141061

ناجحجج785م129جج159جج238م259مریانا عاطف ناجح عبید20141062

ناجحم813م135جج166م266جج246مریم احمد امام نور الدین20141063

ناجحم838م138م180م257م263مریم جالل الدین ابراھیم السید صبرى20141064

ناجحجج786م132ج149جج252جج253مریم شریف عبد العزیز دمحم20141065

ناجحجج737م129ج140جج244ج224مریم كمال ابراھیم باخوم20141066

ناجحجج723جج124ج136جج233جج230مریم دمحم طھ دمحم السعدنى20141067

دور ثاندور ثان0م133جج162غ0جج244مریم ھشام فتحى مصطفى رزق20141068

ناجحم930م148م189م295م298مریم ھشام دمحم حلمى ابراھیم20141069

ناجحم899م146م181م285م287مصطفى حسین على حسین20141070

ناجحج670ل90ل124جج230جج226مصطفى عبد الستار عبد الواحد دمحم20141071

ناجحم833م129جج164م262م278مصطفى على حسن على20141072
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ناجحم899م142م185م281م291مصطفى دمحم احمد سعد20141073

ناجحم834م136جج167م273م258مصطفى دمحم عزت احمد20141074

ناجحج704جج113ج139ج220جج232مصطفى محمود سلیمان دمحم20141077

ناجحجج781جج124جج160جج248جج249مصطفى نشأت فرحات فرحات20141078

ناجحج703ج111جج153ج220ج219مصطفى وجیھ دمحم على ابو العال20141079

دور ثاندور ثان0جج119ل128تحر0ل189معاذ اشرف فتحى دمحم20141080

ناجحجج736ج112جج150جج233جج241منار بطران محمود البطران20141081

ناجحجج805م133جج167م257جج248منار حسین على حسین20141082

ناجحم868م139جج166م278م285منار دمحم سید احمد عبد المجید20141083

ناجحج705جج127جج151جج231ج196منة هللا ایمن عبد الرحمن دندراوى20141085

ناجحجج779م141جج155جج246جج237منھ هللا طھ دمحم دمحم عبد الصبور20141086

ناجحم822م135م170م262م255منھ هللا عبد هللا احمد محمود جبریل20141087

ناجحجج749م137جج157جج231ج224منھ هللا عبد هللا حسن سعادة حسین20141088

ناجحم865م137م177م279م272منھ هللا محمود عطیة دمحم20141090

ناجحم866م140م181م277م268منھ هللا مصطفى دمحم ابراھیم20141091

ناجحم831م130جج167م272م262منھ هللا احمد عبد الحفیظ دمحم حسن ابراھیم20141093

ناجحم813جج123جج159م267م264منھ سید احمد عبد الصمد20141096

ناجحم837م144م181م258جج254منى شعبان رجب احمد عمر20141097

ناجحم887م141م187م275م284منى عزیز بیومى عبد المعز20141098

دور ثاندور ثان0ل95ض104ل182ل180منى فرج دمحم حسن20141099

ناجحجج768جج120جج150جج245جج253منى دمحم سعید بدوى20141100

ناجحم863م133م181م271م278منى سامى فرید حامد20141101

ناجحل584ل90ل120ل192ل182مھا جمال محمود احمد20141102

ناجحم813جج124جج167م261م261مھا عبد الراضى موسى عبد الحمید20141103

ناجحج644ل96ج131ج202ج215مھا كمال سالمة امام20141104

ناجحجج736جج125ج144جج245ج222مونیكا ماجد لبیب جندى20141105
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ناجحجج778جج123جج153جج251جج251مونیكا میخائیل عبد المسیح صلیب20141106

ناجحم926م145م192م294م295مؤمن دمحم حسن دمحم20141107

ناجحجج748جج125جج152جج236جج235مى عالء احمد خلیل20141108

ناجحجج747جج122جج158جج238جج229مى مرسى احمد احمد20141110

ناجحم845م141م170م266م268میاده دمحم السید احمد20141111

ناجحم855م142جج160م283م270میاده دمحم طھ دمحم20141112

ناجحم866م139م171م278م278میار عصام كمال عبده20141113

ناجحجج790م128جج169جج251جج242میرام محمود سعد الوكیل20141114

ناجحج682ج110ج138ج216ج218میرنا محمود عبد هللا على20141115

ناجحم884م141م177م290م276میرنا وحید مفید جاد20141116

ناجحم887م138م184م284م281مینا ارنست بطرس بقطر20141118

ناجحم894م144م184م285م281مینا اسامھ عزیز خلیل بخیت20141119

ناجحم857م137م172م281م267مینا مدحت فتحى عبید20141121

ناجحجج724ج109ج134جج239جج242نادین ھشام احمد حسین20141123

ناجحم822م134جج169م256م263نادرین نصرى ثابت ساویرس20141124

ناجحم934م149م193م297م295نانسى محمود عبد الحمید بسیونى20141125

ناجحم867م140م176م278م273مینا عادل لویز مرقس20141127

ناجحجج738جج127ج149جج241ج221ندى محمود محمود احمد غانم20141128

ناجحم858م131م173م280م274نھال على حسن حجاج20141129

ناجحم910م147م190م287م286نھلھ اشرف حسین محمود20141130

دور ثاندور ثان0جج118تحر0ج222ل192نھى جابر دمحم عبد الرحمن20141131

ناجحم824م133جج163م275جج253نورا خالد شبل احمد20141132

دور ثاندور ثان0ل90غ0ل192غ0نورا مھیب دمحم المھدى20141133

ناجحل583ل92ل120ل191ل180نورھان ابراھیم اسماعیل20141134

ناجحم883م137م184م286م276مروه جمال توفیق20141135

ناجحم845م135م176م270م264مروه جعفر كاظم احمد عبد النبى20141136
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ناجحجج792م129جج157م268جج238مینا ماھر منیر جرجس20141137

ناجحجج739م136ج136ج224جج243معتصم عادل موسى سید احمد20141138

ناجحم869م137م176م275م281منتصر جواد محمود الزیر الحسینى20141139

ناجحج623ج103ل127ل184ج209مینااحمد20141144

ناجحم847م139جج164م274م270دمحم ماھر صالح صالح20141145

ناجحجج796جج115جج164جج254م263عبد الفتاح ماھر عبد الفتاح ابو السعود20141146

ناجحم808م132جج164م255م257میرنا مرزوق زكى جرجس20141156

ناجحج644ج100ل120ج212ج212نسیبة فرج على العود20141191

ناجحم812م129جج162م261م260نعمة خمیس طھ شتیھ20141196

ناجحجج790جج116ج144جج254م276نغم عبد الناصر سلیمھ الحمود20141197

ناجحم862م135م174م279م274نفین یاسر سعید ابو سباع20141198

ناجحم868م139م173م279م277نور دمحم كاظم احمد على طارش20141199

ناجحج649ج109ل120ج203ج217نوراءالسید جالل یوسف ھاشم ناصر20141200

ناجحم821م134جج169م257م261نانیس دمحم سعید السید احمد20141201

ناجحم810جج126جج161م261م262نائلھ فاخر دمحم ابو غنیمھ20141202

ناجحجج782م131جج157م258جج236نجالء محسن حسین دمحم20141205

ناجحج710ج111ج134جج235جج230نجالء دمحم عبد الموجود موسى نعم20141206

دور ثاندور ثان0م139غ0جج238م261ندى ابراھیم فتحى دمحم20141208

ناجحجج777جج125جج150جج252جج250ندى ابراھیم دمحم احمد20141209

ناجحجج781م129جج161م258جج233ندى عبد المنعم سید طھ ابراھیم20141210

ناجحجج806م133جج156م262م255ندى عصام احمد زكى دمحم20141211

ناجحجج772جج123جج153جج243جج253ندى كمال حسان احمد20141212

ناجحجج736جج122جج157ج218جج239ندى مازن عبد الحى عبد الحق دمحم20141213

ناجحم815م131جج169م257م258ندى دمحم حسن سلیمان20141214

ناجحم897م143م188م285م281ندى دمحم عبد السالم دمحم شحاتة20141215

دور ثاندور ثان0ج107ل120ل191ض163ندى دمحم عبد المنعم دمحم20141216
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ناجحج692ج112ج136جج234ج210ندى دمحم فتحى دمحم عامر20141217

ناجحجج717م129ج146جج229ج213نرفانا عطوة عبد الرحمن عطوة20141218

ناجحم878م142م182م280م274نرمین مصطفى عبد العزیز عویس20141219

دور ثاندور ثان0ج109ض112ج195ل180نرمین مصطفى یوسف دمحم دمحم منتصر20141220

ناجحم854م135م173م279م267نضال ایمن دمحم ابو المعارف البربرى20141221

ناجحجج774م130جج160جج246جج238نھال احمد دمحم عبد ربھ20141222

ناجحج709جج119ج144ج223ج223نھال عالء عبد الحمید یوسف20141223

ناجحم902م146م192م283م281نھیل عصام دمحم حسن20141224

ناجحم874م132م183م284م275نوال جمال عبد اللطیف بدوى20141225

ناجحجج719جج117ج136جج231جج235نور دمحم كامل دمحم20141226

ناجحج625ل91ل125ل190ج219نورا صالح الدین انور حسانین20141227

ناجحم855م136جج162م280م277نوران احمد دمحم سالم معوض20141228

ناجحم901م142م186م290م283نوران جمال عدلى ابراھیم20141229

دور ثاندور ثان0ل97ض105ج200ل187نورھان احمد دمحم ابو العال20141230

ناجحل593ج104ل120ل187ل182نورھان اشرف جوده عطیھ20141231

ناجحجج754جج124جج153جج239جج238نورھان اشرف سلیمان عشماوى20141232

ناجحجج780جج126جج151م256جج247نورھان حازم احمد على یوسف20141233

ناجحجج786م134جج159جج251جج242نورھان عمر شحاتھ عبد العزیز20141234

ناجحج705ج111ج147ج221جج226نورھان دمحمعبد العظیم دمحم سلیمان20141235

ناجحجج800جج125جج162م266جج247نورھان محمود عشرى محمود20141236

ناجحجج759جج121جج157جج229جج252نورھان مصطفى عبد العزیز زیادة20141237

ناجحم831م135جج168م266م262نورھان یسرى عبد اللطیف دمحم20141239

دور ثاندور ثان0ج100ض114ض166تحر0نیره عصام سید احمد ابو زید20141240

ناجحم812م128جج166م264جج254ھاجر اسامھ عبد العزیز حسن20141241

ناجحم883م144م176م272م291ھاجر جمال محسب قدیره20141242

ناجحج661ج98ج138ج217ج208ھاجر خیال سید عبد الرحمن20141243
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ناجحم836م137جج166م262م271ھاجر عاطف عبد الفتاح ابراھیم20141244

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0ھاجر عبد اللطیف سید راشد قناوى20141246

ناجحجج752جج122ج146جج254جج230ھاجر یوسف عبد العزیز محمود عثمان20141248

ناجحجج716جج121جج150جج229ج216ھادى دمحم على محمود حسنین20141249

ناجحجج806م135جج162م255جج254ھالھ حسین احمد دمحم20141250

ناجحج649جج113ج135ل184ج217ھالھ خالد احمد دمحم مصطفى20141251

ناجحم887م138م185م289م275ھبة هللا خالد دمحم لطفى20141253

ناجحجج776جج126جج159جج247جج244ھبة هللا عاطف معوض خطاب20141254

ناجحم865م142م178م272م273ھبة هللا مصطفى ابراھیم الدسوقى20141255

ناجحج660ج112ج133ج212ج203ھبة عماد سویلم على20141256

ناجحم920م149م193م291م287ھبة مبروك دمحم دمحم مبروك20141257

ناجحجج784م143م173ج223جج245ھبة هللا سید حسن سید حشیش20141258

ناجحم827م136م179م277جج235ھبھ احمد دمحم ابراھیم السعودى20141259

ناجحم893م148م186م285م274ھبھ احمد دمحمالدعوشى20141260

ناجحم850م137م171م270م272ھبھ هللا محمود فتحى محمود دمحم الجمال20141261

ناجحم856م143م179م263م271ھبھ طاھر شبل دمحم نصار20141262

ناجحم901م143م189م284م285ھدى عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم20141263

ناجحم889م147م181م286م275ھدى عبد الرؤف ابو العدب النجار20141264

ناجحل617ج100ل124ل192ج201ھدیر سمیر حلمى حسین عبد الدایم20141266

ناجحم889م137م186م284م282ھدیر عبد الرازق احمد دمحم20141267

ناجحم846م135جج163م280م268ھدیر عصام مسعدان سرحان20141268

ناجحم851م140جج169م272م270ھدیر على فؤاد احمد20141269

ناجحجج798جج121جج152م261م264ھدیل احمد دمحم عبد الرحمن20141270

ناجحم874م144م180م277م273ھشام حنفى صابر ھنداوى20141271

ناجحم813جج124جج169م263م257ھشام مجدى عبد المنعم سید20141273

ناجحم890م148م187م288م267ھشام دمحم سید الحدیدى20141274
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دور ثاندور ثان0ج108ل120ج200ض139ھالنھ مرزوق شوقى ابراھیم20141275

ناجحم825م134م181م262جج248ھبة مجدى عمر عامر20141277

ناجحجج763م129جج159جج248جج227ھبھ وفا رمزى صقر20141281

ناجحجج716جج115ج149جج235ج217ھدیل دمحم محمود بارود20141282

ناجحج687جج116ج138ج221ج212ھدیل كفاح محمود ابو جبر20141284

ناجحل616ل91ل120ج204ج201محمود عیسى محمود زماعرة20141285

ناجحجج759م130ج142جج242جج245نبیل دمحم محمود مضیھ20141286

زیاد صالح یحى القطوانى20141288

ناجحج640ج105ل120ج217ج198اسعد احمد سعید التمیمي20141290

سامر ھانى عبد الرحمن دمحم الخالدى20141292

دور ثاندور ثان0ل95ل120ض173ل187براء دمحم جمال الحاج20141295

ناجحجج741جج121ج146جج246جج228اسماء ناصر الحسامى20141296

ناجحل587ل95ل120ل188ل184عبد القادر دمحم محمود المسومى20141299

ناجحجج718ج112ج136جج234جج236مراد سلیمان داود شقیرات20141301

ناجحجج716ج109ج149ج221جج237دمحم جھاد فؤاد شعت20141305

دور ثاندور ثان0ل90ض110ل191ل188حسن على اصغر صالح مصطفى20141308

ناجحجج769جج125جج159جج242جج243عھود عبد الرحیم على قاسم20141311

ناجحج684ج112ج144جج231ج197دمحم خالد محمود ابو حمره20141313

دمحم مسعد صالح احمد المریسى20141314

ناجحجج744ج99جج151م262جج232مرثد دمحم عبد الواحد الدورى20141315

ناجحجج801م135جج160جج253جج253ودیع دمحم احمد سعد عامر20141317

ناجحج662ج108ج137جج229ل188ھدیل احمد خلیل البسیونى20141318

ناجحجج719ج111جج151جج238ج219ھیثم جواد صابر زید االسمر20141346

ناجحجج756جج114جج162جج239جج241ھیثم احمد حسانھ20141348

ناجحجج774جج118جج159جج250جج247وجدى حسن داود االشقر20141350

ناجحجج805م140جج159م262جج244ھناء سمیر دمحم على20141351
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دور ثاندور ثان0جج127ج132جج247تحر0ھند ابراھیم عبد العظیم شلبى20141352

ناجحجج766م133ج146جج245جج242ھند احمد دمحم دمحم دمحم عبد العزیز20141353

ناجحم814م136جج163م257م258ھیام فوزى رضوان سالم فرج20141354

دور ثاندور ثان0جج121جج157غ0جج234ھیثم نادى عامر عبد الرحمن20141355

ناجحم831م141جج164م279جج247وسام دمحم ابراھیم مصطفى20141356

ناجحم863م140م176م278م269وضاح محمود على دمحم20141357

ناجحم858م132م175م280م271وفاء حسین عبد العظیم ابراھیم20141358

ناجحجج717جج126ج142جج232ج217والء حسین فتحى سالمة20141359

ناجحم835م139م174م263م259یارا ابو بكر عبد الجلیل عبده20141362

ناجحم901م134م189م290م288یارا اشرف عبد الفتاح حسن20141363

ناجحجج805جج122جج169م258م256یارا جاد احمد محمود20141364

دور ثاندور ثان0م138غ0غ0غ0یارا كمال حسین ابراھیم20141365

ناجحم841م133م176م277م255یارا مھدى دمحم مصطفى20141366

ناجحم863م141م182م278م262یارا یكن ابو بكر عبد الفتاح20141367

ناجحجج762م135جج156جج247ج224یاسر احمد عبد الفتاح حسن حسین20141368

ناجحج626ج103ج130ج201ل192یاسمین امین حامد ابو العال20141369

ناجحجج799جج124جج151م259م265یاسمین عادل دمحم اسماعیل20141370

ناجحجج750م130ج148جج249ج223یاسمین عبد هللا دمحم عبد هللا20141371

ناجحجج779م132جج150جج247جج250یاسمین عصام الدین صادق دمحم عبد هللا20141372

ناجحج672ج109ج133ج216ج214یاسمین عونى صابر دمحم الشریف20141373

ناجحجج803م132جج165م260جج246یاسمین قرنى عبد هللا ادریس20141374

ناجحجج774م133م170جج254ج217یاسمین دمحم ابراھیم عبدالخالق20141375

ناجحج682جج122ل127ج220ج213یاسمین دمحم حنفى محمود20141376

دور ثاندور ثان0ج107ض113ل184ل180یاسمین دمحم زكریا دمحم20141377

ناجحم812م131م180جج240م261یاسمین دمحم سیف الدین عبد الحق20141378

ناجحجج717جج121جج153جج234ج209یمنى احمد ابو النجا دمحم المصرى20141380
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ناجحم817م130جج166م266م255یوأنا ریمون یوسف جورجى20141381

ناجحجج749ج110جج158م264ج217یوستینا بطرس عز سعد20141382

ناجحم844م134م176م277م257یوستینا بھاء یوسف كمال20141383

ناجحجج731ج110جج155جج240جج226یوستینا حنا زكریا فایز20141384

ناجحجج797م132م181م262ج222یوستینا ناجى فرید نقوال20141385

ناجحجج716جج117جج155جج237ج207یوستینا وجیھ جرجس ابراھیم20141386

ناجحم872م138م185م269م280یوسف اسحق نجیب بولس20141387

ناجحم828م133م170م265م260یوسف جمیل ربیع اسحق20141388

ناجحج694جج113ج135جج235ج211یوسف حمدى عبد التواب احمد20141389

ناجحم860م141م183م273م263یوسف دمحم عیسى على محمود20141390

ناجحجج801جج121م173جج242م265ولید جمال ناصر شكرى20141391

ناجحم859م136م179م283م261یارا ایمن فرج علیوة20141392

ناجحم905م145م193م289م278یاسمین عمر زكى بیومى20141393

ناجحجج727ج107ج136جج249جج235یاسمین مجدى دمحم على20141394

ناجحم938م148م197م299م294یاسمین ناصر احمد فاضل20141395

ناجحج666جج115ل127جج227ج197یحى عواد بدران20141396

ناجحم888م143م190م280م275یوسف عمرو اسامھ عزب20141397

ناجحج707ج105ج149جج237ج216یوسف محسن دمحم نعمان20141398

ناجحم855م139م183م273م260صالح سمیر ابراھیم20141400

ناجحل616ج106ج133ل188ل189یوسف عالء اسماعیل الھندى20141404

ناجحج687جج119ج140ج212ج216اریج كمال دمحم العصار20141405

ناجحج649ج101ج130ج219ج199ایمان عبد هللا مھدى20141407

ناجحم844جج127م173م276م268حسن عبدهللا متعب وتود20141408

ناجحم856م131م186م275م264نور الدین عدلى شافع یاسین20141409

ناجحجج786م130م173جج241جج242معاذ احمد محمود سویلم20141410

ناجحجج756جج117جج161جج242جج236ولي هللا محمود خان20141414
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ناجحج703جج121ج149ج206جج227الزھراء یاسر عبد الفتاح عمرو20141418

دور ثاندور ثان0ج109ج136غ0ل194خلدون ولید دمحم حسین20141419

ناجحجج803م133جج164جج250م256نور دمحم سامر سلیمان العبد هللا20141423

دور ثاندور ثان0جج117ل125ض157ض164زھره احمد شاه مسعود20141427

ناجحج695ج106ل128جج229جج232سامر سمیر حمودة شعت20141429

دور ثاندور ثان0ج104غ0ج223ج222رود محمود طریة20141430

ناجحجج780م131جج156م255جج238بھجا عبد الرحمن احمد على20141433

ناجحج687ج109ج137ج220ج221ابراھیم احمد صالح شبیل20141435

ناجحجج731جج125ج140جج228جج238اسماء عبد الواحد سعید دمحم20141436

ایمن على صالح حزام20141438

ایمن فضل عباس احمد20141439

ناجحم854م134جج167م281م272تمام عبده یحیى سعد احمد النقیل20141443

ناجحجج778جج127جج153جج242م256جھاد شوعى دمحم دیاب20141444

ناجحم892م145م182م278م287حاشد على حسن على20141445

ناجحم884م143م181م268م292خدیجة سعد بكر مبارك20141448

ناجحم825جج124جج169م272م260خدیجة صادق على عبد الوھاب الرمیمة20141449

دور ثاندور ثان0ل90ض104غ0ل180رقیھ ندیم حسین دمحم الحسینى20141451

ناجحج706جج117جج153ج221ج215ریم على عبده دمحم العریقى20141452

ناجحم888م144م183م279م282زیاد احمد مھیوب سالم20141453

ناجحجج735ج112جج157جج225جج241سماح على دمحم على20141454

عارف على دمحم احمد الجشارى20141456

ناجحجج737ج112ج145جج235جج245عبد الستار عیسى ھاشم شورتانى20141458

ناجحجج717جج117ج148جج245ج207عبد هللا عید الصادق سلم باوزیر20141459

عدنان حسین صالح20141463

لؤى احمد یحیى الرفیق20141466

دمحم خالد شرف احمد20141467
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ناجحجج786م132جج160جج250جج244بشرى غالب دمحم خطیب20141477

ناجحم871م144م177م281م269زھراء دمحم یوسف ماجى شیان20141480

ناجحم819م128جج160م265م266عباده عبد الباسط اعرج20141484

دور ثاندور ثان0ل94ض108ض157ل186عبد الوھاب عدنان عمر عبد القادر بوازیر20141486

ناجحم827م129جج163م268م267دمحم معزوز دمحم سلیط20141488

ناجحجج780م134جج168م257ج221بیان بنت حسام بن خیر الدین الحسنى20141497

ناجحجج727جج118ج142جج249ج218معتز یوسف ابراھیم نادى20141499

ناجحم925م150م194م290م291كیرلس عماد یونان صادق20141800

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0میرنا ایھاب كامل مسعد حنا20141801

ناجحم812م133م175جج251جج253خالد دمحم خلف دمحم احمد20141802

ناجحم820م139جج164م271جج246میرنا اسحق حبیب ملیكھ20141803

ناجحم858م136م179م272م271حازم رضا احمد ابراھیم20141804

ناجحم865جج126م179م286م274احمد سمیر قاسم ابراھیم20141805

ناجحجج774جج126ج147م263جج238منھ هللا حمدى عبدالجلیل20141806

ناجحجج718جج117ج134جج237جج230یارا دمحم عبدالرحمن جابر20141807

ناجحم896م145م186م282م283دمحم احمد عبدهللا عطیھ20141808

ناجحم905م145م184م283م293صابر دمحم ابوالمجد ابراھیم20141809

ناجحج706ج106ل128م262ج210عبدالرحمن احمد صدقى احمد20141810

ناجحم877م145م182م281م269ابانوب عیاد حنا عیاد20141812

ناجحم823م141جج157م265م260احمد السید یونس عبدالرازق20141813

ناجحم886م144م187م271م284اسامھ صالح شلقانى20141814

ناجحم850م138م173م280م259انجى میخائیل حبیب رومانى20141815

ناجحم862م140م187م262م273احمد محمود جبالى عبدالحسیب20141816

ناجحجج775م130جج164جج243جج238مارلین بولس مالك اسحق20141817

دور ثاندور ثان0غ0ج133غ0ج199ضیاء دمحم عبدالوھاب عبدالجواد20141819

ناجحجج752جج121ج144جج253جج234بیشوى یونان جابر تاضروس20141820
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دور ثاندور ثان0جج117ض101ج213ج211مصطفى احمد عبدالعال دمحم20141821

ناجحم845م131م172م271م271ساره جمال دمحم المغاورى الرخاوى20141822

دور ثاندور ثان0م130ج149جج237غ0احمد عبدالعزیز عبدالرحیم ابوحسین20141823

دور ثاندور ثان0م130ج145غ0جج233مصطفى عید كامل فتح الباب احمد20141824

ناجحجج751م134ج146جج234جج237فاطمھ عبدالحمید یوسف عبدالھادى20141825

ناجحج691جج114ج135ج222ج220دمحم یاسر جالل الغرباوى20141826

ناجحم829م135جج168م269م257احمد مجدى زاید عبدهللا20141827

ناجحم855م141م177م263م274اسراء سالمھ صالح دمحم20141829

ناجحم837م134م171م262م270سلمى دمحم حفناوى حفناوى20141830

ناجحجج741ج110ج140جج237جج254اسراء دمحم محمود احمد غندور20141831

ناجحم873م140م179م285م269میریھان دمحم كامل حسن یوسف20141832

ناجحم875م143م175م280م277ساره دمحم ابوالحسن الشاذلى20141833

ناجحج641ج108ل124ج222ل187عبدهللا عماد احمد دمحم20141834

ناجحجج780م129جج154جج252جج245مى مصطفى ثابت20141835

ناجحجج716جج116ج139جج226جج235بوال ممدوح صالح عبدالمالك20141836

ناجحم918م143م192م293م290باسم ایمن صبحى سرجیوس20141837

ناجحجج790م128جج160م260جج242مارى جرجس خلیل جرجس20141838

ناجحج701جج121جج150جج231ج199على مصطفى حسن ابوالفتوح20141839

ناجحج681م129ل128ج204ج220عبده مصطفى عبدالمجید مصطفى20141840

ناجحم867م141م184م275م267بدرالدین صابر محمود راضى20141841

ناجحجج738جج118ج144جج248جج228احمد دمحم سامى خطاب دمحم20141842

ناجحجج713م131ج141ج218ج223ایمان دمحم ھاللى عید20141843

ناجحج657ج112ج133جج228ل184دمیانھ ماھر اسكندر میخائیل20141844

دور ثاندور ثان0جج127غ0م269جج250محمود حسن دمحم ابراھیم20141845

ناجحم813م131جج167م257م258دوالجى مجدى حبیب حنین20141846

ناجحم856م138م175م273م270عبدهللا دمحم دمحم جمعھ20141847
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ناجحم876م141م182م270م283دمحم عالءالدین محمود عبده20141848

ناجحم933م147م193م298م295ابرام سامح صبحى عبدالسید20141849

ھاجر فرج عبدالجواد على20141850

ناجحج678ج110ل121ج218جج229احمد صفوت دمحم مصطفى20141851

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0طھ دمحم عبدالرحمن دمحم20141852

ناجحم885م142م178م281م284محمود فتحى حسین عوض القبانى20141853

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0عمرو ناصر عبدالفضیل حواش20141854

ناجحجج752ج111ج148جج243جج250احمد دمحم حسنین خلیفھ20141855

ناجحجج776جج127ج146جج253جج250عمرو عفیفى عبدالحمید الشھى20141858

ناجحم886م142م185م285م274عبدهللا دمحم احمد دھوش20141859

ناجحجج783م136جج151جج246جج250دمحم ثابت توفیق بكرى20141860

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0احمد دمحم ابوالفتوح الخولى20141861

ناجحم845م139م172م272م262سلفیا وجیھ بھجت20141862

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0دالیا الدانى قسم البارى20141863

ناجحم860م133م180م268م279محمود رشوان دمحم عبدالرحیم دمحم20141864

ناجحج700ج108ل129جج226جج237دمحم یوسف دمحم برجل20141865

ناجحج622ج104ل125ج213ل180بسمھ خالد فؤاد احمد20141866

ناجحجج723جج113ج137جج239جج234عمراحمد دمحم عطیھ20141867

دور ثاندور ثان0ج105ض101ج205ج203دمحماحمد دمحم عطیھ20141868

دور ثاندور ثان0ج100ج131ل187غ0احمد سید دمحم ابراھیم دمحم201329

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0احمد عادل السید ابراھیم عمر201335

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0غ0احمد قطب عبدالغفار حسنین201353

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض128غ0اسراء ابراھیم احمد المشرفى201373

اسراء دمحم دمحم عزالدین201385

دور ثاندور ثان0ض74تحر0ض159ض145اسماء سید محمود عبدهللا201398

دور ثاندور ثان0ض86ض114ل180ل180الزھراء ابراھیم احمد احمد الغوالبى2013119
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ناجحج696جج118ج136جج234ج208الشیماء صبحى مصطفى المشد2013126

احمد دمحم محمود ابوشقیر2013158

ناجحج665جج113ج145ج216ل191االء محفوظ دمحم الطویل2013173

دور ثاندور ثان0ل90ج134ل185تحر0ایمان جمال جالل حسین2013175

دور ثاندور ثان0ض79غ0ض139غ0حسام السید السید العطالى2013183

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0اسماء عبدالعزیز حسن عبدالعزیز2013202

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0ایمان عید شعبان السید خطاب2013203

احمد دمحم دمحم السید البدایھ2013205

ناجحل601ل91ج141ل188ل181احمد یونس عبدهللا2013224

ابراھیم سلیمان ابراھیم ابراھیم2013229

ناجحم826م136م180م260جج250مزید سلیم مزید ھنیدى2013237

دور ثاندور ثان0ل93تحر0تحر0تحر0انس ماھر سمیح مصطفى2013243

دور ثاندور ثان0ج100ض108ل184ل180ایھ رجب احمد رجب2013264

دور ثاندور ثان0ل95ض102ل180ض161ایمان احمد محروس عبدالرحمن2013267

دور ثاندور ثان0ل96تحر0تحر0تحر0ایمان صالح احمد ابراھیم2013274

ایمان دمحم احمد دمحم2013280

ناجحل601ج111ل120ل180ل190ایھ محمود عبدالحمید محمود2013297

دور ثاندور ثان0جج117ج149ض164ض173تقى صابر عبدالرحمن سلیمان2013364

دور ثاندور ثان0ل93تحر0تحر0ض169حسین عبداللطیف ابراھیم الدسوقى العشرى2013382

ناجحجج717جج113ج144جج234جج226حسناء عبدالمجید دمحم درویش2013384

دور ثاندور ثان0ل90تحر0تحر0ض153خالد سامى عبدالفتاح المشاط2013392

ناجحم841م134جج168م275م264دیما یوسف دمحم ابومساعد2013417

دور ثاندور ثان0جج119ل120ل192ض173حمزه محمود دمحم حمیدات2013424

ناجحج660م131ل126ل191ج212خلیل ابراھیم عبدربھ السویدان2013431

دور ثاندور ثان0جج115ض113غ0غ0رھف ھانر بركات مراد2013435

دور ثاندور ثان0جج114ض107ل180ض171خدیجة دمحم عدلى دمحم على2013440
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دور ثاندور ثان0ل90ض104ل184ض147روان یوسف دمحم ابوعنزه2013447

بدر دمحم حمدان سلیمان2013454

دور ثاندور ثان0ض76تحر0ض156ض143عبدهللا عدنان على حیاصات2013457

دور ثاندور ثان0ل93غ0ض159غ0عونى رائد عونى فاعور2013472

دور ثاندور ثان0ل90تحر0ض168تحر0عمر عبدالكریم دمحم رجوب2013481

دور ثاندور ثان0ل94ض104ل180ض167راوند دمحم دمحم خلھ2013491

ناجحجج733جج114ج142جج252جج225رحمھ ابوالعال احمد عبدالمحسن2013500

دور ثاندور ثان0ل97ض90ج200ض170دعاء صالح زكى عبداللطیف2013503

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0دینا سعید سالم السید على عطا2013511

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0ض161دینا ھاشم عبدالفتاح محمود سید احمد2013523

ناجحجج762جج122جج156جج228م256رنا سمیر روبى احمد2013546

دور ثاندور ثان0ج98ض107ل185تحر0رؤى اشرف عبده على البنا2013556

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ل192تحر0ریمون نعیم جرجس فلتس2013559

دور ثاندور ثان0ض83ض113ج203ض169زینب عبدالعزیز على عامر2013567

ناجحل612ج98ل120ل192ج202ساره اشرف عبدالقادر سید2013574

دور ثاندور ثان0تحر0غ0ض170ض151سماح مجدى دمحم االمام2013603

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0شیماء ابراھیم عبدهللا محمود ابراھیم2013640

دور ثاندور ثان0ل96ل121ل180تحر0شیماء دمحم السید دمحم جمعھ2013648

ناجحج626جج121ل120ج202ل183شیماء دمحم عبدهللا خضرى2013649

دور ثاندور ثان0ض83ض105ض160تحر0زینب على احمد خضیر2013692

دور ثاندور ثان0ل93ل123تحر0ل180سلسبیل موسى دمحم الفزاع2013713

دور ثاندور ثان0ل90ض101ض171تحر0عاصم حسین دلى2013714

ناجحم818م130م170م258م260حسان ھیثم الزحیلى2013715

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض172ل183بتول ھانى عبدربھ صالح2014723

ناجحج678ج106جج154ج219ج199ھانى وائل دمحم داود2014728

دور ثاندور ثان0ج106ض107ج198ج222مؤید احمد عبدالرحمن اسماعیل2013737
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دور ثاندور ثان0ج110غ0جج241غ0صالح الدین رجب عبدربھ موسى البیطانى2013759

عبدالحمید على عبداللطیف عبدالفتاح2013770

ناجحجج738جج121ج147جج253ج217عبدالرحمن محمود دمحم شبیر2013780

ناجحجج796م132جج167جج251جج246عبدالعظیم دمحم عبدالعظیم خلیل2013785

ناجحل602ج104ل120ل184ل194عمر احمد معوض ابراھیم2013817

دور ثاندور ثان0تحر0ض102ض170ض163عمر باھى عبدهللا عبدالعال2013818

دور ثاندور ثان0ل96ض104ج197ض167فاطمھ دمحم تونى احمد2013841

ناجحجج749جج119ج146جج242جج242دمحم الفاضل عباس احمد2013894

دور ثاندور ثان0غ0تحر0غ0غ0دمحم بیومى سلیمان عبدالفتاح2013896

ناجحج666ج100ج135ج212ج219دمحم حامد احمد عبدالنعیم2013899

ناجحج711جج121ج134جج254ج202مایكل سعد حلیم2013905

دمحم سالم باجابر2013906

دور ثاندور ثان0ج98ل121ج202ض156محمود مدحت دمحم محمود المصرى2013923

ناجحج620ج108ل120ج212ل180قتیبھ ازور دمحم نجادات2013931

ناجحجج749جج122جج162جج241ج224مصطفى حامد امیر الصاوى2013932

دور ثاندور ثان0جج123جج160غ0ج222دمحم جمال عبدالحمید ابو نواس2013941

منار عبدهللا القحم2013943

لقمان عبدالناصر مصباح2013948

ناجحج672جج113ج139ج203ج217عبدهللا ھشام طلعت عساف2013950

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض161ل180مظفر محمود المبروك الصادق2013986

ناجحجج754جج118ج135م256جج245دمحم عبدالرؤوف عبدالرؤوف الطنوبى20131021

ناجحجج743جج115جج155جج230جج243دمحم دمحمى عبدالدایم داود20131034

دور ثاندور ثان0ض84تحر0ل183ض161دمحم مصطفى عمر عفش20131041

دور ثاندور ثان0ج107تحر0ض167ل185مروه دمحم مصدق رمضان عطا20131081

دور ثاندور ثان0تحر0غ0غ0غ0مصطفى فؤاد الغریب دمحم20131101

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0منھ هللا دمحم السید شمس الدین (اعاده قید)20131126
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ناجحج652جج127ل120ج210ج195ولید حافظ فتحى حافظ20131159

دور ثاندور ثان0ل97ل121غ0ل194ھدیل عبدالكریم سلمان العرافین20131173

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض143ض153دمحم موسى عبد ابوتحفھ20131178

ناجحج645جج115ل120ج210ج200مریم صالح مبارك العجمى20131180

ناجحجج723جج115ج149ج214جج245ھمام دمحم سھیل ابوالیمن قضبانى20131197

دور ثاندور ثان0ض77ل121ج220ج206نصر عبدالرحمن نصر ابوالحصین20131200

ناجحج670جج120ج136ل193ج221ناقھ ابو دمحم20131218

وئام ادریس عبدهللا احمد (اعاده قید)20131227

ناجحج640ج109ج133ج209ل189ھدیل اسعد حسن الحجوج20131233

ناجحجج762م129جج152جج231جج250نداء عبدالمجید سالم قروط20131270

ناجحل605ج104ج132ل187ل182ندى مصطفى عبدالكریم فرج20131279

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0یحیى فایق عبدالرؤوف رمضان20131378

اوروشا راجیش سینجھ برادھان20131382

ناجحج684جج116ج135ج215ج218سونیتا سینجھ بھادور غالى20131387

دور ثاندور ثان0ل90تحر0تحر0ض150شیخ شھید شیخ شافى احمد اقبال20131390

دور ثاندور ثان0ج112ل120ل180ض157عزالدین حسین حسین حلبھ20131414

ناجحم894م144م184م283م283ابرام سمیر شنوده قندیل20131701

ناجحجج733جج118جج155جج236ج224حسن اسماعیل المحمود20131733

دور ثاندور ثان0ج102تحر0تحر0تحر0یارا سامى شبل حسن20131798

بسمھ حسن فرج الفرجانى (اعاده قید)20131927

ناجحج637ج110ل122ج196ج209اسراء دمحم احمد فؤاد سالم2012111

دور ثاندور ثان0جج115ض105ل194ل185اسالم دمحم عبدالوھاب عبدالباقى عرفھ2012203

دور ثاندور ثان0ض79ض97ض172ض166اكرام عزازى على عزازى2012205

ناجحم814م134جج163م269جج248ایھاب ابراھیم حسن حجازى2012220

دور ثاندور ثان0ض80تحر0تحر0ض152امیره عبدالمنعم عبدالعال قطب2012284

دور ثاندور ثان0ج104ض102ل180ل185اسراء سید عویس دمحم2012341
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دور ثاندور ثان0ض85تحر0غ0تحر0امل احمد سعید عبدالعزیز زھران2012349

ناجحج663جج114ج137ج215ج197تسنیم ایمن احمد دمحم عبدهللا2012375

حمدى عبدهللا دمحم2012403

رشید عبدهللا على قحطان2012438

دور ثاندور ثان0ض77تحر0ج198ج224سمیھ عمر الحاج دمحم2012492

ناجحج693م145ج136ج204ج208خالد دمحم دمحم جمعھ2012509

ناجحجج743م133جج153جج232جج225ساره احمد حامد محمود2012588

دور ثاندور ثان0ض75تحر0تحر0ض147ساره محرم عبدالعزیز قمیحھ2012594

دور ثاندور ثان0جج125ج144غ0ج200سلمى دمحم عزت دمحم عبدالمطلب2012611

دور ثاندور ثان0ج106ج139ل187ض151سعید دمحم سعید الحداد2012692

دور ثاندور ثان0ل90ض101ض164ض156عفاف سید عبدالعزیز2012709

دور ثاندور ثان0ج109ل128ل182ض149ایھاب عبدالكریم اسعد المویل2012737

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0عبدالرحمن دمحم ندا دمحم الشلقانى2012800

ناجحج640جج115ل129ج216ل180عمرو حمدى ابراھیم منصور2012831

دور ثاندور ثان0تحر0ض96ل180ض157لمیاء عبدالحمید على احمد2012878

عبدالرحمن عوض على عبدى2012903

دور ثاندور ثان0ض84تحر0تحر0تحر0عبدالوھاب قاسم احمد2012919

دور ثاندور ثان0ج109غ0ج214غ0عبدالحمید نورالدین دمحم على2012936

دور ثاندور ثان0غ0تحر0غ0تحر0دمحم عبدالعال عمران احمد20121047

دمحم ابكر على احمدج20121162

ناجحج678جج114جج152ج210ج202نورھان صالح الدین صدیق عوض20121202

دور ثاندور ثان0تحر0ض103غ0غ0دمحم صادق جمادار20121248

دور ثاندور ثان0ل90ل120ض161ض157نسرین احمد عبدالعظیم دمحم عبدالباقى20121333

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0ض159نسمھ دمحم عبدالفتاح دمحم20121336

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0غ0غ0نغم عمرو یحیى حسن20121340

دور ثاندور ثان0ل92ض108ض170ض160ھبھ هللا رمضان فؤاد عبدالحمید20121385
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دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0ھدیر دمحم عبدالوكیل دمحم ابراھیم20121398

ھشام دمحم السید دراز20121401

یارا لملوم فھمى على20121416

ناجحل614ل97ل126ج203ل188سند احمد عبدالرحمن المنصورى20121474

ناجحجج769جج121ج145جج243م260رقیھ صالح السید عبده20121818

دور ثاندور ثان0غ0غ0غ0غ0ابانوب ولیم میخائیل شحاتھ20113

دور ثاندور ثان0ض83تحر0ل180تحر0احمد جابر الرفاعى ابراھیم201119

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0غ0تحر0احمد دمحم ابراھیم احمد201169

دور ثاندور ثان0تحر0ض113تحر0غ0احمد ماھر زھران عبدالرازق2011253

دور ثاندور ثان0ج100تحر0ض166ض157رنده عبدهللا سعد یوسف الصباح2011482

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0ض139غ0زھر الدین دمحم بشیر2011519

دور ثاندور ثان0ج102ل120تحر0تحر0ریم محمود عالم عبدالغفار2011520

دور ثاندور ثان0ل94ض110تحر0تحر0ساره احمد السید الخولى2011619

ناجحل615ل93ل120ج220ل182عمار یاسر محمود رزق عوض2011744

دور ثاندور ثان0ج99ج132ل188تحر0نایف خلیل دھام كعیط20111379

دور ثاندور ثان0ل93تحر0ض156تحر0الولید خالد محمود20111393

على عباس مسلم حسین20111524

دور ثاندور ثان0تحر0تحر0تحر0تحر0عالء على عالء الرشیدى (اعاده قید)201068

اسراء احمد ابراھیم2010131

خالد مرشد زین العابدین2009412

ناجحجج803م134جج161م265جج243احمد جوده منصور2008016

دور ثاندور ثان0ج112ض98ض163ل183احمد رجب دمحم سلمان2008258

دور ثاندور ثان0تحر0غ0غ0ض148طارق حسنى معوض20070703

ناجحم830م137م170م269جج254رنا جمال اسماعیل الشھاوى20141600

ناجحم832م132جج165م264م271بوال عاطف عدلى جاد20141602

ناجحم904م141م187م285م291مینا عطا هللا سیفین20141603
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ناجحم850م134م177م277م262اشعیاء معوض عبده عبد ربھ20141604

ناجحجج781جج123جج166م262جج230امیر عصام فتحى ابراھیم20141605

ناجحم848م134جج161م276م277محمود حسن شیخ االرض20141607

دور ثاندور ثان0ض85تحر0ل180ض147ضیاء الدین احمد اسماعیل20141608

ناجحم856م136م179م272م269منھ هللا حسام الدین احمد20141609

ناجحجج772م141ج142جج227م262بسنت اشرف دمحم یحى حامد20141610

ناجحم918م144م190م291م293ھنا عثمان على عثمان حنفى20141611

ناجحم931م149م195م294م293اندرو مجدى جرجس صلیب20141612

ناجحجج775جج124جج159جج247جج245ابرار سید ابو الحسن زكیر20141613

ناجحجج793م128جج160جج249م256ماھیتاب عادل شھدى عقیلى20141614

ناجحم896م142م183م286م285الحسین نادر حسن نجم20141615

ناجحم922م148م191م292م291احمد مجدى محمودعبد التواب20141616

ناجحم821م131جج168م274جج248بیتر موسى یعقوب ساویرس20141617

ناجحم823جج125جج168م269م261ھمام ضرار محمود عبد الحلیم20141619

ناجحم928م148م194م293م293دمحم عاصم دمحم احمد20141620

ناجحم856م137م180م268م271سوسنا ارمیا زاھر باسیلى20141621

ناجحم857م135م173م279م270مرقس القس متاؤس القمص20141622

ناجحجج807جج120جج159م265م263مریم خالد بن الولید دمحم عبد الحمید20141623

ناجحم828م130م171م267م260ریم احمد شكرى الحارون20141624

ناجحل616جج114ل120ل188ل194صابر احمد صابر خلیفھ20141625

ناجحجج784جج125ج149جج249م261ایھ هللا فتحى یوسف ندا20141626

ناجحجج806م134جج169جج237م266یوسف مجدى السید العزابلى20141627

ناجحج681جج122ج130جج225ج204محمود صالح الدین عبد الحمید20141628

ناجحم831جج126جج169م265م271لیلى ھشام احمد ابو عیشھ20141630

ناجحم867م141م180م276م270حبیبھ هللا اسماعیل محمود صالح20141631

ناجحجج807م132جج165م260جج250نسمھ ھانى حامد على دسوقى20141632
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ناجحم841م137م181م268م255احمد رشاد سلمان عبد الاله20141633

ناجحم854م141م174م269م270شریف ناصر احمد سعید20141634

ناجحجج804م133جج163جج254جج254بسمھ ضیاء الدین عبد العزیز20141635

ناجحجج805م131جج168م255جج251دالیا جمال عبد الناصر20141636

ناجحم816م134م170م264جج248عمر حسام الدین عبد الرازق20141637

ناجحم909م143م192م289م285سنى عمر دمحم منصور سلیمان20141638

ناجحم904م137م191م291م285نیرفانا اشرف احمد عصمت2014639

ناجحم851م140م183م259م269منھ هللا عاید عبد المعز حبیب20141640

ناجحجج807م141جج161م266جج239ندى احمد فؤاد مھدى على20141641

ناجحج667جج121ل125ج219ج202دمحم اشرف دمحم حسن20141642

ناجحم882م140م178م281م283سلمى خالد عبد السمیع حامد صقر20141644

ناجحم892م148م186م277م281نھى عبد الرحمن الشحات دمحم20141645

ناجحم883م141م185م276م281ھبھ هللا رجب على سید20141646

دور ثاندور ثان0ل90ض104تحر0تحر0دمحم فارس بن احمد فتح20142001

دور ثاندور ثان0ج111ض110تحر0تحر0نور ھدى حنیسھ بنت عبد المطلب20142002

دور ثاندور ثان0ج111تحر0ل188تحر0دمحم عزت بن ابراھیم20142003

ناجحجج725جج123ج135جج234جج233نىء دمحم نابل بن نىء عزلن20142004

دور ثاندور ثان0ج112ض107تحر0ض173دمحم ایمن بن عدنین20142005

ناجحج643جج125ج131ج198ل189دمحم حاكمى بن دمحم بودى20142006

ناجحم886م144م178م283م281سروج شریستھا20142008

ناجحجج794م131جج152جج248م263كابى راج كھربل20142009

ناجحم832م137جج165م256م274درونا بو كھریل20142010

ناجحجج747ج112جج158جج236جج241راجن سوریندار20142011

ناجحجج790م139جج157م266جج228رابین شریشنھا20142014
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