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ضعٌف82.133مقبول90ابراهٌم احمد ابراهٌم فرج سٌد احمد 116-1-3

(حـــــــــــــــــــــــــــول )216-1-5

غغمقبول90.00ابراهٌم رامى ابراهٌم شاهٌن316-1-6

مقبول144مقبول91.1احمد احمد على محمد العطار 416-1-15

غغمقبول90.00احمد جمال احمد حسن516-1-25

غغغغاحمد جوٌده عبدالهادى عبدالونٌس محمد 616-1-28

غغغغاحمد خالد احمد قحمان716-1-32

غغغغاحمد خالد السٌد محمد الجٌوشى 816-1-33

(حـــــــــــــــــــــــــــول )916-1-43

غغغغاحمد سٌد عاطف عبدالمحسن بنوان1016-1-47

غغغغاحمد طارق سعد خلٌل 1116-1-49

مرشح للبرنامج الدولى1216-1-54

غغغغاحمد عبدالرحمن خالد فرج عبدالرحمن 1316-1-58

غغغغاحمد عبدالكرٌم فاٌز دسوقى 1416-1-64

غغغغاحمد عصام على اسلٌم1516-1-71

غغمقبول90احمد عالء الدٌن محمود كامل احمد لطفى بركه 1616-1-73

مقبول144.00مقبول90احمد مبروك محمد ابوطالب 1716-1-82

غغغغاحمد محمد احمد احمد الصباغ 1816-1-84

غغمقبول90احمد محمد سعد خمٌس القراجى 1916-1-88

(دولـــــــى)االول جمهورٌة مكرر 2016-1-90

غغغغاحمد محمد فوزى رمضان زوٌل2116-1-98

غغغغاحمد محمد محمد جاد 2216-1-100

غغمقبول90.00احمد محمد محمد صهوان 2316-1-102

مقبول144غغاحمد محمد منصور دروٌش الطرٌنى 2416-1-107

مشــــطوب للتــــجنٌد2516-1-118

حـــــــــــــــــــــــول2616-1-126

غغمقبول90اروى احمد السٌد المتٌم 2716-1-127

غغمقبول90اروى نصر سالم احمد ماضى 2816-1-131

غغمقبول90اسامه احمد بكر الحوفى 2916-1-134

غغغغاسامه نبٌل سلٌمان البابلى3016-1-141

غغمقبول90اسراء خٌرى عزٌزى احمد صبح 3116-1-152
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غغغغاسراء عبدالمحسن عصمت الفار 3216-1-168

مقبول144.00مقبول90اسالم السٌد على محمد السٌد عبد ربه 3316-1-185

مقبول144.00مقبول90اسالم رمضان عطٌه عبدالعال سلطان 3416-1-188

غغضعٌف59.24اسماء سعد عبدالحمٌد الشافعى 3516-1-203

اٌقــــــاف قٌــــــد3616-1-208

جٌد168.79مقبول90اسماعٌل ٌاسر زٌدان النحال3716-1-217

جٌد166جٌد جدا123.5اشرف محمد هنداوى سلٌمان ابراهٌم 3816-1-219

جٌد جدا191.4جٌد جدا115.675اشرقت محمد السٌد مبروك 3916-1-220

مقبول144مقبول95.50االء حسام ابراهٌم محمد على 4016-1-227

غغغغاالء حسن مصطفى ابوبكر 4116-1-228

مقبول144غغاالء عبدالوهاب احمد قاسم 4216-1-234

غغمقبول90الطلبه احمد عٌنٌنا4316-1-246

غغغغامانى بنت فٌصل بن عبدهللا النمر4416-1-250

غغمقبول90امنٌه جمال حسن عبدالحمٌد ابوغنٌم 4516-1-262

غغمقبول90امٌر عبدالكرٌم حسن سعد حماده 4616-1-267

غغمقبول90.00امٌر ٌوسف امرهللا عبدهللا4716-1-268

مقبول144مقبول90امٌره جالل منصور على ابوطالب 4816-1-273

مقبول144.00مقبول90امٌره شفٌق محمد محمد عوض هللا 4916-1-278

غغغغاٌمان ابراهٌم سوٌلم سالم سوٌلم 5016-1-301

غغغغاٌمان جمال احمد حسن5116-1-304

غغغغاٌمان عادل عبدالوهاب بٌومى 5216-1-310

غغغغاٌمن فتحى حلمى حسٌن مصطفى 5316-1-322

مقبول144مقبول90اٌه الرٌح عبدالقادر الحاج5416-1-333

مقبول144مقبول90اٌه محمد حسٌن محمود عبدالراضى 5516-1-351

(حـــــــــــــــــــــــــــول )5616-1-355

مرشح للبرنامج الدولى5716-1-366

مقبول155.000مقبول90.01بلقٌس سعدى جبر الرجوب5816-1-378

غغغغبنت المنى بخٌت محمد احمد االمٌن5916-1-379

مقبول144.00غغبهاء حسن فاٌز محمد 6016-1-380

(حـــــــــــــــــــــــــــول )6116-1-393

مقبول144مقبول95جهاد عالء الدٌن على على سالم 6216-1-396
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غغغغجوشوا مٌشٌل عزٌز ٌوسف تاوضروس6316-1-399

غغمقبول92حسن رضوان دودان6416-1-414

(حـــــــــــــــــــــــــــول )6516-1-416

غغمقبول90حسٌن محسن عبدالرب الٌافعى6616-1-418

غغغغحسٌن ٌاسر احمد نصر 6716-1-419

2018-2017ارجاء قٌد 6816-1-425

غغغغحٌان محمد حسام محمد فخرى شاهٌن6916-1-426

مقبول144مقبول90خالد سعد احمد علوان 7016-1-430

جٌد171.86جٌد110.15خالد علمى رمضان محمد7116-1-433

مقبول144غغدعاء مصطفى اسماعٌل محمد 7216-1-451

غغمقبول90دٌنا جمال اسماعٌل حفنى 7316-1-456

غغمقبول90دٌنا مصصطفى منصور على المغربى7416-1-461

غغمقبول90رجاء اٌمن فضل هللا ابوسن 7516-1-467

(حـــــــــــــــــــــــــــول )7616-1-478

ضعٌف140.807مقبول90.00رنا رفعت عبدالمجٌد عبدالكرٌم علٌبه 7716-1-484

غغمقبول90رنا محمد ٌونس عزالعرب عزب 7816-1-486

غغغغالــــــغاء ترشــــــــٌح7916-1-506

غغغغرٌم عزام هاشم الحاج8016-1-510

جٌد168.25جٌد103.25رٌهام محمد برهام ابراهٌم قندٌل 8116-1-519

غغمقبول90زٌاد محمد احمد عبدالحلٌم ربٌع 8216-1-529

غغمقبول90.00زٌنب عبدهللا على ابراهٌم سلمان8316-1-537

غغمقبول90.00زٌنب فرج خلٌل ابراهٌم سلٌمان8416-1-541

(حـــــــــــــــــــــــــــول )8516-1-558

غغغغساره ٌاسر على العرادي8616-1-565

غغغغسجاد رٌاض ناصر حسون8716-1-571

غغمقبول90سعاد محمد جابر على الرسول 8816-1-573

(حـــــــــــــــــــــــــــول )8916-1-577

غغغغالــــــغاء ترشــــــــٌح9016-1-597

غغغغسمر السٌد محفوظ محمد قرموط 9116-1-600

غغغغسمٌه رزق ٌوسف رزق 9216-1-606

مقبول144.5جٌد107.75سندس شرٌف محمد مسعد الروٌنى 9316-1-608

غغمقبول90سندس صدقى محمد الغرباوى 9416-1-609
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غغغغسهٌله هشام حمدى الخطٌب9516-1-615

غغغغالــــــغاء ترشــــــــٌح9616-1-619

غغمقبول93.25شرف الدٌن زٌاد ٌوسف الصرفندى9716-1-620

مقبول144غغشرٌف طارق بٌومى محمودالباسوسى 9816-1-624

غغغغشرٌف محمد حسٌن حسٌن 9916-1-626

اٌقــــــاف قٌــــــد10016-1-627

غغغغشٌخه احمد صالح زوٌد العنزى10116-1-630

غغغغشٌماء صادق عبدهللا ال زاهر10216-1-637

(حـــــــــــــــــــــــــــول )10316-1-639

مشطــــوب للتجنــــــٌد10416-1-647

غغمقبول90عارف سلمان خلٌل كاظم10516-1-654

مقبول154.5مقبول93.5عبدالرحمن حسنى عطٌه عبدالعاطى الطنطاوى 10616-1-667

غغغغعبدالرحمن خمٌس عبدالجواد محمد موسى 10716-1-669

(حـــــــــــــــــــــــــــول )10816-1-670

مقبول155.000مقبول97.00عبدالرحمن سمٌر محى الدٌن الخرادلى 10916-1-672

غغمقبول90عبدالرحمن عبدالرحٌم محمد عثمان على11016-1-674

غغغغعبدالرحمن عصام احمد محمد المراسى 11116-1-678

غغغغعبدالرحمن محمد احمد مرسى 11216-1-682

غغغغعبدالرحمن محمد سعٌد عبدالحمٌد عبدالوهاب 11316-1-686

غغغغعبدالرحمن محمد محمد شعبان 11416-1-688

غغغغعبدالرحمن محمد ٌوسف11516-1-689

غغمقبول90عبدالرحمن منصور السٌد ٌوسف محمد ونس 11616-1-692

غغغغعبدالعزٌز ابراهٌم محمد الخلٌفه11716-1-695

غغغغعبدالكرٌم ٌوسف عبدالرحٌم 11816-1-697

غغغغعبداللطٌف ابراهٌم محمد الخلٌفه11916-1-698

مشطــــوب للتجنــــــٌد12016-1-701

ضعٌف121.769مقبول90عبدهللا عباس الطاهر ٌعقوب 12116-1-704

مقبول144جٌد99عبدهللا على عبدالقادر حسٌن 12216-1-707

الــــــغاء ترشــــــــٌح12316-1-711

غغضعٌف66.24عبدهللا محمد احمد القدٌمى12416-1-713

مقبول144غغعبٌر صالح ابراهٌم فرج السوسى 12516-1-718

غغمقبول90عزالدٌن عصام عبدالمنعم حمام 12616-1-722

ضعٌف109.893ضعٌف72.71عصام عبدالماجد ابراهٌم محمد الجندى 12716-1-725
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غغغغعالء اسماعٌل السٌد خلٌفه 12816-1-735

مقبول144مقبول91.85عالء محمد على على تركى 12916-1-739

غغغغالــــــغاء ترشــــــــٌح13016-1-743

مقبول144غغعلى ٌحى عبدهللا ال الشهى13116-1-744

غغغغعلٌاء غسان مهدى حسن على13216-1-746

ضعٌف99.272ضعٌف65.96عمار ابراهٌم شوقى حسن السٌد احمد 13316-1-749

غغغغعمار محمود حازم نورى13416-1-752

غغغغعمر ابراهٌم محمد عبداللطٌف13516-1-755

غغمقبول90.00عمر محمد كاٌد الكاٌد13616-1-769

غغغغعمر محمد محمود علٌان 13716-1-770

غغغغعمرو كمال الدٌن حامد فاٌد 13816-1-779

غغغغفاضل فٌصل سلمان الفرج13916-1-790

غغغغفاطمه احمد محمد فرج14016-1-791

مقبول144مقبول90.00فاطمه صالح احمد امان14116-1-796

مقبول144غغفرح انور زكى زٌدان 14216-1-805

غغغغفٌصل خضر على الفقٌه14316-1-807

غغمقبول90.25كرم نضال شحاده سعده14416-1-809

غغغغكرٌم خالد محمد السعٌد مراد             14516-1-810

غغغغمرشحة للبرنامج الدولى14616-1-832

(حـــــــــــــــــــــــــــول )14716-1-840

غغغغمحسنات احمد 14816-1-846

غغمقبول90.00محمد ابراهٌم عبده ابراهٌم عبده14916-1-847

(حـــــــــــــــــــــــــــول )15016-1-848

مقبول144غغمحمد اٌمن عباس غزى 15116-1-867

غغغغمحمد اٌمن عربش15216-1-868

2018-2017ارجاء قٌد 15316-1-869

مقبول144غغمحمد جالل حوٌجه العنزى15416-1-870

مقبول144مقبول90محمد جمال عبدالستار حجازى15516-1-872

مقبول144.00مقبول90محمد حاتم محمد محمد خفاج15616-1-873ً

غغمقبول90محمد رجب عوض على ابواحمد 15716-1-883

غغمقبول90محمد زكرٌا انورالجمل 15816-1-885

ضعٌف112.774مقبول90محمد سامى مصطفى ابوالعال15916-1-887
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غغغغمحمد سعد ابراهٌم عبدالغفار 16016-1-888

غغمقبول90محمد سعد حمدى ابراهٌم 16116-1-890

مقبول144مقبول90.15محمد شعبان خٌرى السودانى 16216-1-894

غغغغمحمد صالح الحسٌنى محمد اسماعٌل الشٌخه16316-1-896

غغمقبول90.00محمد عادل محمد قوٌسى 16416-1-898

غغمقبول90محمد عبدالناصر عبدالمنعم صقر 16516-1-906

مشطــــوب للتجنــــــٌد16616-1-907

غغغغمحمد عثمان محمد زٌن سلٌمان16716-1-908

مقبول144مقبول93.35محمد على لفته16816-1-912

مقبول144.00مقبول90.00محمد عوض على دومه منصور 16916-1-916

غغمقبول90محمد فرج عوض فرج جبرٌل17016-1-917

مقبول144.54مقبول92.1محمد مجدى جابر السٌد محمد 17116-1-922

غغغغمحمد مسعد محمد ٌوسف مرعى 17216-1-932

غغغغمحمد ٌحى عبدهللا ال شهى17316-1-943

مقبول144مقبول90محمود احمد عبدالخالق محمد نصار 17416-1-946

غغمقبول90محمود سامى رٌاض سلٌمان حسٌن17516-1-953

غغغغمحمود صالح السٌد توفٌق سلطان شحاته 17616-1-956

غغغغمحمود نظمى عبدالجٌد دوٌدار 17716-1-967

غغغغمروان حازم محمد نور 17816-1-974

حــــــــــــــــــــــول للدولـــــــــى17916-1-979

(حـــــــــــــــــــــــــــول )18016-1-992

غغغغمرٌم مصطفى محمد مصطفى 18116-1-1003

(حـــــــــــــــــــــــــــول )18216-1-1005

غغمقبول90.35مصطفى رضا عبدهللا سعٌد عبدهللا 18316-1-1012

غغمقبول95.6مصطفى عبدالسمٌع ٌوسف بدٌر ٌوسف النجار 18416-1-1018

غغمقبول94.325الــــغاء ترشـــــٌح18516-1-1020

غغمقبول90مصطفى محمود محمد عبدالمجٌد حبش 18616-1-1029

مقبول144مقبول90معتز عبدالمعطى عٌسى هلٌس18716-1-1034

غغمقبول90معصومه علوى السٌد على علوى عباس18816-1-1036

اٌقــــاف قـــــٌد18916-1-1043

غغمقبول90منه هللا محمود عبدالرازق محمد 19016-1-1051

غغغغمنى احمد عبده خلٌل مصطفى 19116-1-1054

غغضعٌف63.41مها خالد محمد مبارك 19216-1-1058
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غغجٌد101.5مهند ولٌد حسنٌن محمود احمد حسنٌن 19316-1-1065

غغغغمهند ٌحٌى حسنى صالح19416-1-1066

مقبول144غغموالى عمر موالى19516-1-1068

غغ(حـــــــــــــــــــــــــــول )19616-1-1074

غغغغمى عبدالقادر سعٌد عبدالقادر 19716-1-1080

مقبول151.75مقبول90مٌار عطٌه عبدالعاطى عبدالكرٌم 19816-1-1089

مقبول144.04مقبول90.00مٌرزا حسٌن سعٌد الخاطر 19916-1-1096

غغغغمٌرنا مجدى ٌس احمد الحباك 20016-1-1103

ضعٌف109.639غغمٌرنا ٌاسر عادل حسن عاٌش 20116-1-1106

غغغغمٌسون تٌمور حجازى مصطفى تركى 20216-1-1108

اٌقــــاف قـــــٌد20316-1-1121

غغمقبول90.00نافذ زهٌر محمد ٌونس 20416-1-1131

غغمقبول90نائل رٌاض حسان رضوان 20516-1-1134

غغغغندا طارق محمود فتحى السٌد20616-1-1137

اٌقــــاف قـــــٌد20716-1-1163

مقبول144مقبول90نهله ابراهٌم عوض موسى 20816-1-1165

جٌد171.05جٌد جدا112.5نهله تمام عبدالتواب شراره 20916-1-1166

غغغغنور عبدهللا عبدالمجٌد الفرج21016-1-1175

غغغغنورالدٌن احمد طراد معاون21116-1-1180

مقبول144مقبول90نوران محمد ابراهٌم نصر هللا بالل 21216-1-1189

غغمقبول90.75نوره مراد احمد محمود الزغبى 21316-1-1199

غغغغنورهان عبدالعاطى فتحى عبدالوهاب 21416-1-1208

ضعٌف143.011مقبول90نورهان هشام عبدالفتاح مختار طعٌمه 21516-1-1212

غغمقبول90نٌره مبروك محمد احمد البٌبانى 21616-1-1220

ج.ض64.390مقبول90هبه هللا شحاته محمد السٌد صفار 21716-1-1239

غغغغهنادى طاهر محمد21816-1-1267

غغمقبول90.00هنوف مخلف شدٌد الفضٌلى الشمرى21916-1-1272

ضعٌف125.633مقبول90وسام حبشى محمد على ابوحسٌن 22016-1-1275

غغغغوعد خالد رشٌد 22116-1-1279

غغمقبول90ٌارا محمد جابر عبدالحمٌد فرٌج 22216-1-1292

اٌقــــاف قــــٌد22316-1-1296

(حـــــــــــــــــــــــــــول )22416-1-1305
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جٌد جدا184.25جٌد97.75ٌمنى محمد محمد سامى الشرقاوى 22516-1-1329

حـــــــــــــــــــول22616-1-1334

غغغغٌوسف محمد انٌس محمد احمد22716-1-1344

غغغغمنال عفٌف محمد ابوكلوب22816-1-1347

غغغغمحمد حمدى محمد سعده22916-1-1349

غغغغباسل اسحاق محمد الخلٌفه23016-1-1350

غغغغساره حسٌن ابراهٌم23116-1-1351

مقبول145.95مقبول90محمد احمد مصطفى حمٌدات23216-1-1353

غغغغاكرم سمٌر على ابوعٌاش23316-1-1355

غغمقبول90فاطمه احمد على احمد جاسم23416-1-1357

غغغغمحمد راشد محمد عابدٌن23516-1-1358

غغغغانس محمود بن دٌبان طٌاوى23616-1-1359

الــــغاء ترشـــــٌح23716-1-1361

الــــغاء ترشـــــٌح23816-1-1362

غغغغرٌم رعد زنزل23916-1-1363

غغغغسلٌمان  محمد سلٌمان عصافره24016-1-1364

غغغغاسماعٌل نوفل ابراهٌم معبد24116-1-1366

غغمقبول90منه هللا السٌد محمد محمود على حجاج24216-1-1367

غغمقبول90خلٌل حسٌن خلٌل ابونعمه24316-1-1368

ضعٌف114.738مقبول90.00حنٌن محمد العثمان24416-1-1370

غغغغاحمد مصطفى حمر24516-1-1372

غغغغ2018-2017ارجاء قٌد 24616-1-1374

غغغغرونق فتح العلٌم عبد الرحمن24716-1-1375

غغغغعبد هللا محمد حسٌن24816-1-1379

غغغغعبد هللا بن عوض بن عبد الرحمن المعافى المالكى24916-1-1382

غغغغزٌنب محمد مهدى المادح25016-1-1383

غغغغابراهٌم احمد سلمان شعت25116-1-1384

غغغغمحمود عبدى جولٌد25216-1-1385

غغغغمحمد عبد الحكٌم عبد الرحمن25316-1-1387

غغغغحسٌن عدنان محمد فرج25416-1-1388

الــــغاء ترشـــــٌح25516-1-1389

غغغغاسراء منتصر سعد محمد ابوسرحة25616-1-1391

غغغغدنٌا عبد هللا فٌاض مسفر الردادى25716-1-1392
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غغضعٌف79.28معاوٌة عبد الرحمن عمران أبوشخٌدم25816-1-1393

غغمقبول90.00مادلٌن محمد محمود الفرارجه25916-1-1394

مقبول146.21غغرٌم الفال محمود الفاضل26016-1-1400

مقبول154.153غغادهم معٌن ابراهٌم ابو الخٌر26116-1-1401

غغغغرامى فوزى زكى السكسك26216-1-1403

غغغغمحمد نبٌل عبد هللا غزال26316-1-1404

غغغغسعد رعد توفٌق26416-1-1405

مقبول144.00غغعلى محسن هادى26516-1-1407

غغغغزٌد صالح سوادى سوادى26616-1-1409

غغمقبول90.00سندس رٌاض سمٌح خلٌفة26716-1-1410

غغغغمحمد جالل على الجزازٌن26816-1-1412

غغمقبول90.00محمود عمر محمود اعمر26916-1-1413

غغغغارٌان كاظم كرٌم27016-1-1414

غغغغندٌم كرٌم عبد مجٌد27116-1-1415

غغضعٌف71.67مصطفى احمد حسن على27216-1-1416

مقبول144.00غغشهد لؤى محمد عثمان 27316-1-1417

غغمقبول97.00زهراء عبد هللا عناد نجم27416-1-1418

غغمقبول90.00حارث مثنى ابراهٌم ادهام27516-1-1419

غغمقبول90.00على نبٌل شفٌق27616-1-1420

غغمقبول90.00محمد خالد نورى27716-1-1421

غغغغاثٌر موفق عباس27816-1-1422

غغغغفاطمة محمد على27916-1-1423

غغغغدانٌا حسام الدٌن مهدى الصفار28016-1-1424

غغغغأٌسر احمد مزهر28116-1-1425

غغغغعمر غالب متعب حسٌن28216-1-1426

غغغغعلى عبد الحسٌن مظلوم بدع28316-1-1427

غغغغنوار رعد طالب28416-1-1428

غغغغمنذر الفاتح محمد طه الحسن28516-1-1430

غغغغمنصور بله منصور عثمان28616-1-1433

غغغغامجد زكرٌا محمد اللوح28716-1-1434
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غغمقبول90.00مجد عماد سعٌد البابا28816-1-1435

غغمقبول90.00ذٌاب ابراهٌم احمد ذٌاب28916-1-1437

مقبول144.00غغلٌان محمد عبد الفتاح نصر هللا29016-1-1438

غغغغصقر عبٌد مطلك29116-1-1439

غغغغاسماعٌل خالد اسماعٌل سعده29216-1-1442

غغمقبول90.00محمد اٌهم درغام لطفى صابر29316-1-1443

غغغغقصى عالء الدٌن صٌاح29416-1-1444

غغغغمحمد المصطفى حسٌن عبد العزٌز سلٌمان29516-1-1445

غغغغاحمد محمد عبٌد29616-1-1446


